
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE ARQUITETURA E URBANISMO 

 

 

 

ALEXANDRE KENCHIAN 

 

 

 

 

 

QQuuaalliiddaaddee  FFuunncciioonnaall  

nnoo  PPrrooggrraammaa  ee  PPrroojjeettoo  ddaa  HHaabbiittaaççããoo  

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2011 



 

Qualidade Funcional 
no Programa e Projeto da Habitação 

 
 

 
 

A lexandre  Kenchian          FAU USP 2011 

 

ALEXANDRE KENCHIAN 

 

 

 

Qualidade Funcional 

no Programa e Projeto da Habitação 

 

 

 

Tese apresentada à Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo, para a 
obtenção do grau de Doutor em Arquitetura. 

 

Área de Concentração:       Projeto de Arquitetura 

 

Orientador:         Prof. Dr. José Jorge Boueri Filho 

 

 

 

São Paulo 

2011 



 
 
 
AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE 
TRABALHO, POR QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, 
PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA, DESDE QUE CITADA A FONTE. 
 
 
 
E-MAIL: ak.arq@cefetsp.br 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
             
              Kenchian, Alexandre  
  K33q          Qualidade funcional no programa e projeto da habitação / 
             Alexandre Kenchian. --São Paulo,  2011. 
                    541 p. : il. 
 
                    Tese (Doutorado -  Área de Concentração: Projeto de 
              Arquitetura) – FAUUSP. 
                   Orientador:  José Jorge Boueri Filho 
 
                    1.Planejamento habitacional – Região metropolitana - 
             São Paulo (SP) I.Título 
                                                         CDU   711.58.001.1(816.11)             

 
 
 



 

Qualidade Funcional 
no Programa e Projeto da Habitação 

 
 

 
 

A lexandre  Kenchian          FAU USP 2011 

 

Dedicatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Araksi  e  Heloísa 

            minha mãe  e  minha filha 

         ... tão antes  e  bem depois ... 

       minha vida se define por vocês ! 

 



 

Qualidade Funcional 
no Programa e Projeto da Habitação 

 
 

 
 

A lexandre  Kenchian          FAU USP 2011 

 

Agradecimentos 

 

Antes, ao “SENHOR”, que me deu capacidade para concluir esta tese! 

 

Ao Prof. Dr. Jorge Boueri, novamente, pela sua orientação desde os meus 
primeiros passos na carreira acadêmica até este momento, acreditando na 
minha capacidade e fomentando o meu desenvolvimento científico; 
também pela amizade, compreensão e paciência nos momentos difíceis. 

Às Professoras Cibele Haddad Taralli e Cláudia Teresinha de Andrade 
Oliveira, pela condução de idéias e incentivo no processo de qualificação. 

Ao Arquiteto Dr. João Branco Pedro, pela continuidade ao atendimento no 
processo acadêmico, desde a formulação da proposta. 

 

A todos os amigos que fiz nos momentos da fase acadêmica e mantenho 
para além dos portões da FAU Maranhão, em espacial a Cláudia Maria 
Lavieri Quito, Maria Valéria Affonso Lopes, Marcelo Mendonça, André Luiz 
Souza Barbosa, Fabiano Borba Vianna. Este trabalho é de vocês também. 

 

A todos das secretarias do Departamento de Tecnologia e da Pós Graduação 
da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, pelo atendimento sempre 
cordial a mim dispensado. 

 

Aos servidores, professores e alunos, amigos do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), representado na figura 
do Reitor Prof. Arnaldo Augusto Ciquielo Borges, e do Coordenador da área 
de Construção Civil, Prof. Antônio Carlos da Fonseca Bragança Pinheiro. 

Particularmente, à Cristine Vecchi, pela revisão de texto, e ao Wellington de 
Lima Silva, pelo suporte na produção de imagens. A atenção e 
disponibilidade de vocês foram primordiais para concluir este trabalho. 

E a toda equipe da Diretoria de Projetos e Obras (DPO) do IFSP: Cíntia, 
Rubens, César, Paulo, Ovande, Gabriel, Tatiana...; o convívio entre vocês e o 
apoio na elaboração deste trabalho não tem preço! 

 

Minha esposa Silvânia: o amor e a fé que tens em mim, me transformam em 
um homem mais forte e feliz. “Todo meu amor para você !” 

Meus irmãos Garabed e Karina: ‘valeu’ por acreditarem e orarem por mim... 

Vazken, pai: ‘como teu filho, agora e sempre te honrarei !’ 

Lucas, filho: ‘teu futuro é meu presente’ !’ 



 

Qualidade Funcional 
no Programa e Projeto da Habitação 

 
 

 
 

A lexandre  Kenchian          FAU USP 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesus (...) disse-lhe: “Vá para casa, para a sua família 
e anuncie-lhes quanto o SENHOR fez por você e como 
teve misericórdia de você”. 

MARCOS 5:19 9 (NVI) 

 



 

Qualidade Funcional 
no Programa e Projeto da Habitação 

 
 

 
 

A lexandre  Kenchian          FAU USP 2011 

 

RESUMO 

 

KENCHIAN, A. - Qualidade Funcional no Programa e Projeto da 
Habitação. 2011. 541 folhas. Tese (Doutorado) – Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

Esta tese visa estabelecer parâmetros de qualidade ao se definir e 
elaborar programas e projetos da habitação, partindo da premissa da 
necessidade de conhecer e empregar as funções de uso e atividades 
funcionais desenvolvidas na habitação pelos usuários, o homem e sua 
família. De início, faz-se o reconhecimento dos conceitos de partido 
arquitetônico e de qualidade aplicados à arquitetura habitacional. 
Como arcabouço teórico, a fim de estabelecer e caracterizar as funções 
e atividades realizadas pelo ser humano nos ambientes da habitação 
para a elaboração do programa e projeto habitacional, estas são 
comparativamente analisadas, a partir de levantamento bibliográfico, e 
investigadas, com uma pesquisa em que se apontam indicativos de 
como estas se desenvolvem nas moradias da Região Metropolitana de 
São Paulo. Os usuários envolvidos na utilização dos espaços 
habitacionais são classificados e analisados, individualmente e na sua 
composição familiar, para a compreensão de suas características 
peculiares. Continua com o levantamento e análise das características 
de uso de mobiliário e equipamentos, necessários ao desenvolvimento 
das atividades dentro dos espaços habitacionais; e com a relação dos 
ambientes utilizados e agrupados em zonas funcionais, por meio de 
uma análise sistemática de compatibilidade entre as atividades e os 
ambientes e proximidade entre esses espaços. A conclusão do trabalho 
aponta, apoiada nas análises realizadas e apresentadas, na proposição 
de um ponto de partida para a elaboração do programa e projeto 
habitacional, com a qualidade funcional pretendida e desejada pelos 
usuários, na definição de uma tipologia de habitação para cada um 
dos vários tipos familiares classificados. 

 

 

Palavras-chave: Habitação. Programa e Projeto. Funções e Atividades. 
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ABSTRACT 

 

KENCHIAN, A. - Functional Quality in the Program and Project of the 
House. 2011. 541 pages. Thesis (Doctor’s degree) – Faculdade de 
Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 

 

This thesis aims to establish quality parameters to define and develop 
habitational programs and housing projects, leaving of the premise of 
the need to learn and employ the use functions and functional 
activities developed in the house by the users, the man and his family. 
At first, makes the recognition of the concepts of architectural start 
point and of quality applied to the habitational architecture. As 
theoretical framework, in order to establish and to characterize the 
functions and activities accomplished by the human being in the 
spaces of the house for the elaboration of the habitational program 
and project, these are analyzed comparatively, starting from 
bibliographical rising, and investigated, with a research in that appears 
indicative of as these grow in the homes of the Metropolitan Area of 
São Paulo. The users involved in the use of the habitational spaces are 
classified and analyzed, individually and in his family composition, for 
the understanding of their peculiar characteristics. It continues with a 
analysis of the using characteristics of furniture and equipments, 
necessary to the development of the activities inside of the habitational 
spaces; and with the relationship of the used and contained spaces in 
functional areas, through a systematic analysis of compatibility between 
the activities and the spaces and proximity among those spaces. The 
conclusion of the work shows, supported by the accomplished and 
presented analyses, in the proposition of a starting point for the 
elaboration of the habitational program and housing project, with the 
intended and wanted functional quality by the users, in the definition 
of a house typology for each one of the several classified family types. 

 

 

Keywords: House. Program and Project. Functions and Activities. 
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INTRODUÇÃO 

 

APRESENTAÇÃO 

Considerando que o fato de morar é um dos aspectos determinantes e, 
certamente, o que mais influencia na qualidade de vida no cotidiano do ser 
humano, torna-se necessário estabelecer parâmetros qualitativos ao espaço 
residencial, baseados na análise das funções e atividades que ali ocorrem 
como instrumento para a definição de um programa e para o 
dimensionamento do ambiente construído da habitação. Essa análise deve 
ser feita a partir do homem, usuário desse ambiente construído. 

Conceitualmente, os edifícios são construídos para pessoas, para serem 
ocupados e habitados por elas. Nesse sentido, as atividades desenvolvidas 
pelas pessoas, como usuárias dos espaços construídos, devem ser 
determinantes da forma e do tamanho dos espaços, considerando a 
utilização e as medidas do mobiliário e equipamentos necessários para o 
desenvolvimento dessas atividades no interior desses edifícios. 

Dessa forma, identificar, classificar e caracterizar as atividades realizadas 
pelo ser humano no espaço edificado, por meio de grupos funcionais e, 
ainda, classificar e caracterizar o usuário desse espaço edificado deve ser 
premissa para o projeto e dimensionamento do mesmo na arquitetura, 
partindo do pressuposto de que é o espaço construído, o espaço 
arquitetônico, é que deve amoldar-se ao homem e às suas necessidades. 

A habitação é a forma mais atuante de espaço arquitetônico, que se 
relaciona diretamente ao uso e convívio do homem. Logo, estabelecer as 
funções e atividades no espaço residencial torna-se ainda mais necessária, 
pois o mínimo que se pode dizer para dar a dimensão de sua importância, é 
que a habitação caracteriza-se por ser o abrigo principal e mais antigo do 
homem, quer isolado, quer estruturado em um grupo familiar. 

A função principal da casa é de servir de abrigo contra as intempéries. 
Ilustra esta ideia a transcrição do “Dicionário da Arquitetura Brasileira”, para 
o verbete “habitação”: “Constitui em arquitetura o abrigo ou invólucro que 
protege o homem, favorecendo sua vida no aspecto material e espiritual. 
Ato ou efeito de habitar. Morada. Residência”.1 

                                            
1 Eduardo Corona e Carlos Lemos - Dicionário da Arquitetura Brasileira, 1979. 
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Percebe-se, então, nitidamente a íntima relação entre o homem e sua 
família com a habitação, como espaço de abrigo e proteção. Denota um 
aspecto que vai além de um espaço construído. O simbolismo atribuído à 
habitação passa por contornos mais abrangentes, além de ser o abrigo mais 
imediato do homem, é o lugar onde se relacionam as pessoas mais 
próximas, - condição de existência de uma família, - e estas com meio social 
onde vivem. Veríssimo e Bittar sugerem, como uma definição possível para a 
casa, a noção de pertencimento da família a esse meio social: 

”De tudo um pouco, a casa é o reduto da família e, portanto, seu 
próprio espelho, refletindo também, numa maneira mais abrangente, a 
sociedade da qual essa família faz parte, ao mesmo tempo em que é sua 
geradora.” 2 

Por fim, no livro intitulado “Casa, Pequena História de uma Ideia”, seu 
autor, Witold Rybczynski, dá a melhor medida da importância do espaço da 
habitação para o homem: 

“A palavra ”home” (lar) reuniu os significados de casa e família, de 
moradia e abrigo, de propriedade e afeição. Conota um ‘lugar’ físico, mas 
também tem o sentido mais abstrato de um ‘estado de espírito’. “Home” 
significava a casa, mas também tudo que estivesse dentro e em torno 
dela, assim como as pessoas e a sensação de satisfação e contentamento 
que emanava de tudo isso. Podia-se sair da casa, mas sempre se 
retornava ao lar.” 3 

Assim, a habitação pode ser o item que mais qualifica ou determina o 
grau de satisfação e de qualidade de vida do indivíduo e da família. 

Nesse sentido, o estudo das funções e atividades, quando aplicado ao 
espaço construído, tem, por meio de seus conceitos de adequação para o 
homem, e não o inverso, apresentado alternativas para uma análise mais 
criteriosa na produção desse espaço arquitetônico. 

Sua aplicação tem sido considerada, progressivamente, como um fator 
no processo projetual do arquiteto, na elaboração e definição dos espaços 
edificados de projetos habitacionais, devido ao crescimento populacional, 
que exige melhor organização espacial, e do mercado globalizado e mais 
competitivo de serviços e produtos, que busca atender a uma sociedade 
mais exigente, que prioriza qualidade de vida, no que se refere à moradia. 

                                            
2 Veríssimo e Bittar - 500 anos da casa no Brasil. As transformações da arquitetura e da utilização do 
espaço de moradia, 1999. 
3 Rybczynski, Witold - Casa, Pequena História de uma Ideia, 1986. 
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Objeto da Pesquisa 

Como decorrência natural das atividades de pesquisa desenvolvidas no 
Mestrado, apresentado em 2005, e que abordou o Estudo de Modelos e 
Técnicas para o Dimensionamento dos Espaços da Habitação, a partir do 
estudo de conceitos ergonômicos da arquitetura e da habitação e da 
investigação de diferentes modelos e técnicas desenvolvidas para o 
dimensionamento dos espaços habitacionais, estabelece-se, então, a 
necessidade de se estudar a qualidade desses espaços residenciais, 
aprofundando-se seus aspectos funcionais e dimensionais. 

Define-se, portanto, como objeto de pesquisa, a formulação de 
parâmetros para elaboração de programas e projetos de espaços 
habitacionais com qualidade funcional, dentro da realidade brasileira, que 
podem ser aplicados em empreendimentos voltados à habitação em 
qualquer escala, com especial interesse em moradias populares. 

A pesquisa desenvolvida na dissertação de Mestrado teve o intuito de 
buscar subsídios para uma sistematização dos parâmetros encontrados nos 
modelos e técnicas, sugerindo diretrizes para a elaboração de um roteiro de 
estudo para o dimensionamento de espaços residenciais. 

Com tais subsídios, pretende-se, como objetivo para o presente trabalho, 
aplicar o conhecimento adquirido no estudo os modelos e técnicas, para a 
elaboração de uma metodologia específica, no contexto da Qualidade 
Arquitetônica Habitacional, através dos diversos requisitos utilizados para 
planejamento e projeto de uma moradia, na aplicação e adequação desses 
parâmetros funcionais à realidade das habitações produzidas no Brasil. 

Neste estudo, são analisadas as funções de uso e as atividades funcionais, 
o usuário e os tipos familiares, o uso de mobiliário e equipamentos, e a 
caracterização funcional os ambientes da habitação, na forma propositiva de 
parâmetros para o programa e projeto habitacional, na determinação dos 
seus espaços funcionais. 

Para tanto, devem ser caracterizadas as funções e atividades nos espaços 
destinados à moradia, e considerados os usuários dessa habitação, por meio 
dos tipos familiares, buscando reconhecê-los e identificá-los com o intuito de 
determinar a melhor dimensão e organização espacial de mobiliário e 
equipamentos para os ambientes a qual se destinam. 



 

Qualidade Funcional 
no Programa e Projeto da Habitação 

 
 

 
 

A lexandre  Kenchian                             FAU USP 2011 

14

 

JUSTIFICATIVA E PROPOSTA 

Um dos grandes equívocos da arquitetura tem sido a tentativa de 
adequar o homem ao espaço físico por ele elaborado e produzido. 
Considerações várias sobre as características humanas têm sido 
frequentemente ignoradas, ou então levadas a um plano secundário, quer 
seja por razões estéticas, priorizando as formas arquitetônicas em detrimento 
de sua funcionalidade, quer seja por razões econômicas, buscando um 
aproveitamento mais denso e restrito para os espaços habitáveis, deixando-
se de lado a preocupação com o conforto e a segurança. Esses aspectos 
fazem com que as reais necessidades e exigências do homem, a partir de 
seu modo de vida, não sejam respeitadas, mas sim adaptadas às imposições 
apresentadas pelos resultados das produções arquitetônicas. 

A aplicação metodológica de modelos e técnicas, na forma de diretrizes 
para projetos e dimensionamento na arquitetura, deve partir do pressuposto 
de que o espaço construído deve-se adaptar ao homem. E, na habitação, 
esta preocupação torna-se mais latente, pois a moradia é o espaço 
construído que mais tem relação direta de apropriação pelo homem. A 
preocupação com a qualidade do espaço físico deve também ir de encontro 
ao interesse na produção industrializada e racional de quaisquer espaços 
edificados, mas principalmente aqueles voltados à habitação. 

Compreendendo a habitação em sua dimensão material, a casa 
representa o capital e o produto de um processo econômico-técnico, onde 
os ocupantes são consumidores. Não há uma consideração sobre a família, 
sua organização social, sua estrutura, e seu número de pessoas. No 
mercado imobiliário, as famílias são caracterizadas pelo número de 
dormitórios, sendo este seu único parâmetro de avaliação. A falta de 
parâmetros apropriados é uma preocupação, considerando que o usuário 
dessa moradia, como consumidor, é a mola propulsora na indústria da 
construção de casas. 

A moradia é uma necessidade básica de existência do ser humano, 
podendo seu custo pesar significativamente no orçamento para uma família. 
Considerando que todos possuem necessidade de viver e se abrigar sob um 
teto, o que se constata, contudo, é que a demanda tem sido maior que a 
oferta e a falta de diferencial nos tipos de plantas das casas ou de 
apartamentos não significa que uma possibilidade de escolha seja um 
benefício, levando-se em conta que já é uma conquista a obtenção de 
qualquer habitação. 
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Como ponto de partida para compreender a abordagem desta pesquisa 
dentro de um espectro mais amplo, a preocupação com a qualidade do 
espaço edificado para habitação, baseado em seu usuário, o homem, deve 
ir de encontro ao interesse da produção industrializada e racional desses 
espaços edificados. Levando-se em conta os fatores econômicos em países 
industrializados, não têm sido verificados, de forma efetiva e clara, 
progressos tecnológicos significativos, quando comparado com outros 
setores de produção. 

Deilmann, et. al.4 comenta que, a partir do início da industrialização na 
construção civil no século XX, observado com ênfase a década de 20 na 
Alemanha, a construção passou por um processo de padronização dos 
elementos construtivos que, associados a certas concepções de usos dos 
espaços, definiram a distribuição das plantas. 

Desde então, tem sido considerado mais importante otimizar os custos 
através da diminuição das áreas e melhor aproveitamento do espaço 
construído, subestimando as possibilidades de menores custos por meio de 
melhores técnicas e processos construtivos. E, por outro lado, não se 
consideram aspectos de humanização desses espaços, como da apropriação 
dos estudos de ergonomia, para a elaboração do espaço construído de 
maneira mais adequada às necessidades físicas do ser humano. 

A busca no atendimento à grande demanda por moradias tem levado o 
setor da construção civil a realizar ações com o intuito de baratear custos na 
construção, além de obter retorno financeiro dos recursos investidos. Porém, 
a carência de espaços para ocupação imobiliária dentro dos grandes 
aglomerados urbanos leva o setor a realizar um maior aproveitamento e 
consequente adensamento das moradias nessas escassas áreas urbanas. 
Com isso, percebe-se uma pequena redução das dimensões das habitações, 
e a tendência da concentração e aumento de unidades permitidas por 
superfície. 

As preocupações quanto à habitabilidade urbana, na implantação das 
unidades, tendem a crescer à medida que se garante a demanda por 
moradia. Mas, mesmo que se compreenda que há a necessidade de um 
nível mínimo e economicamente viável de ocupação urbana, o arquiteto 
deve propor, para as possibilidades de intervenção quando focada na 
habitação, independente de sua localização no espaço urbano, soluções 
técnicas e arquitetônicas, referentes ao uso e distribuição interna dos 
espaços para diferentes formas e estruturas das moradias num conjunto 
edificado. 

                                            
4 Deilmann; Kirschenmann; Pfeiffer – El Habitat, 1980. 
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Contudo, a influência do arquiteto não é suficiente para se sobrepor aos 
interesses dos empreendedores na busca de inovações tecnológicas e de 
qualidade na habitação. Inversamente, o empreendedor tem situação 
privilegiada para se impor sobre a quantidade e qualidade das moradias. 
Decide sobre o preço, a localização, a tipologia da casa, sua distribuição, e o 
processo construtivo; porém, não se importa com o produto final, pois não 
se coloca ele próprio na condição de usuários dessa moradia. 

Não há interesse de inovação, no estudo de modelos e técnicas, que 
ofereçam possibilidades múltiplas de utilização e considerem as exigências e 
necessidades mínimas daqueles que deverão utilizar esse produto, sendo 
seus consumidores. 

Ainda que haja legislações que garantam nível mínimo de habitabilidade, 
de ordem técnica e sanitária, as moradias tornam-se objetos construídos 
inadequados e aquém de suas qualidades, ignorando-se a autonomia e a 
variabilidade destas exigências de habitabilidade. 

Logo, a realidade encontrada, a partir desses aspectos é da oferta de 
moradias cada vez menores e inadequadas ao atendimento das qualidades 
mínimas para satisfação do usuário com a sua moradia. Pode ser visto, por 
exemplo, dificuldades na colocação de móveis dentro de um apartamento, 
pelas medidas não serem compatíveis. 

Essa abordagem leva ao entendimento que o espaço arquitetônico 
isolado, que é o ambiente e seu mobiliário, se constitui em limitação 
suplementar ao projeto, uma vez que as casas normalmente já têm um 
programa pré-determinado, e o tamanho dos ambientes são resultados 
desses elementos arquitetônicos rígidos. 

O aprofundamento no estudo de diretrizes para o desenho dos 
ambientes, considerando-se aspectos ergonômicos ao se analisar o usuário, 
as funções de uso e as atividades funcionais, o uso de mobiliário e 
equipamentos, e os espaços funcionais, levam a elaborar a caracterização 
funcional para um projeto de habitação. O mobiliário, - mesa, cadeiras, 
armário, cama, - e o seu espaço requerido são dados de partida para o 
desenho dos ambientes, respeitando suas dimensões estabelecidas. 

Assim, a recomendação de diretrizes para o dimensionamento dos 
espaços residenciais, a partir de parâmetros reconhecidos e estudados 
metodologicamente, resulta na elaboração e adoção de instrumentos 
qualitativos efetivos, na forma de um novo modelo dentro dos padrões da 
realidade brasileira. 
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Esses instrumentos poderão ser colocados nas mãos dos arquitetos, desde 
a sua formação acadêmica, para análise e dimensionamento dos espaços 
habitacionais produzidos pelos empreendedores imobiliários, propiciando 
aspectos qualitativos de conforto e satisfação residencial para o usuário, e 
abrindo possibilidades para a obtenção de uma melhor qualidade para a 
moradia pretendida. 

Conforme comentário de Deilmann, et. al.,5 um dos desafios dos 
profissionais em arquitetura é de ser capaz de encontrar soluções flexíveis e 
tecnicamente realizáveis a satisfazer as necessidades dos futuros moradores 
desconhecidos. Estas mudam suas características constantemente ao passar 
dos anos, por exigências de habitabilidade que variam inclusive dentro de 
uma mesma família ou por concepções da casa que sofrem mudanças 
frequentes dentro da sociedade. 

A finalidade desejada é oferecer uma moradia com distribuição capaz de 
satisfazer, dentro de uma estrutura construída apropriada, as necessidades 
do seu ocupante com as modificações da situação familiar, assim como as 
novas exigências de habitabilidade, que são ausentes na maioria da 
produção habitacional brasileira, não se buscando, entre outros aspectos, 
conseguir uma variabilidade, tanto externa, que permita aumentar ou 
reduzir a área habitável, quanto interna, que possibilite subdivisões em 
função das transformações necessárias com o passar do tempo. 

Devido à grande carência habitacional encontrada no país, tais exigências 
parecem não ser uma preocupação dos agentes promotores de 
empreendimentos habitacionais. Contudo, por conta da forte urbanização e 
adensamento populacional das últimas décadas, a tendência em reduzir o 
espaço das habitações, com uma pretensa racionalização e otimização, tem 
sido criticada, levando-se então à necessidade de revisão desses espaços. 

A moradia influencia de forma significativa sobre múltiplos aspectos no 
cotidiano de seus moradores, determinando a sua qualidade de vida e as 
expectativas e possibilidades de desenvolvimento futuro. E, num mercado 
imobiliário equilibrado e competitivo, as boas condições de habitabilidade 
em uma moradia mostram-se como critério decisivo ao avaliar sua 
qualidade, como um diferencial de mercado. 

A qualidade residencial, com expressão direta na satisfação dos usuários 
deve constituir, portanto, um importante objetivo de todas as partes 
intervenientes nos processos de promoção, financiamento, projeto, 
construção, fiscalização, utilização e gestão de empreendimentos 
habitacionais. 
                                            
5 Deilmann; Kirschenmann; Pfeiffer – El Habitat, 1980 – op. cit. 
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Assim, pretende-se como proposta da pesquisa para a tese de Doutorado, 
apresentar parâmetros para elaboração do programa e projeto de espaços 
habitacionais com qualidade funcional, como instrumento que visa a 
atender a uma busca, dentro do contexto brasileiro, de dados quantitativos 
e indicadores qualitativos para o programa e projeto de arquitetura 
residencial em que as premissas são baseadas na realidade encontrada pelos 
promotores de habitação, a partir da população brasileira e do seu 
cotidiano, estabelecendo novas perspectivas de qualidade de vida com 
expectativas e possibilidades de desenvolvimento futuro. 

O estudo desses parâmetros visa a disponibilizar a todos os intervenientes, 
em todos os processos de decisão sobre a moradia, instrumentos que 
permitam realizar análises objetivas de empreendimentos habitacionais. A 
sua aplicação possibilita tomar decisões de modo mais fundamentado, o 
que contribui para a melhoria da qualidade arquitetônica da habitação. 

No Brasil, a qualidade funcional e dimensional do espaço tem, ainda que 
de forma incipiente, sido tratado de forma crítica, inicialmente como critério 
de exigência para avaliação ao dimensionamento dos espaços de projetos 
habitacionais financiados pela Caixa Econômica Federal, com seu Manual 
Técnico de Engenharia lançado em 1999. 

Posteriormente, esses dados foram ajustados e incorporados como critério 
de desempenho funcional, na recente norma brasileira sobre Desempenho 
em Edifícios Habitacionais de até Cinco Pavimentos, editada em 2008 pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), com abordagem específica 
sobre o parâmetro da Habitabilidade. 

A contribuição da pesquisa desenvolvida em Portugal, pelo Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil (LNEC), se apresenta pelo processo 
metodológico de abordagem técnica do problema, em que os instrumentos, 
baseados nessa estrutura metodológica, e aferidos às condições brasileiras, 
podem ser decisivos para uma nova concepção de projetos habitacionais 
produzidos com qualidade no Brasil. 

Nessa pesquisa, como parte do processo projetivo, o arquiteto João 
Branco Pedro6 aponta para o incremento do nível de qualidade da 
habitação quanto à sua arquitetura, contextualizando e ajustando-o dentro 
da realidade e situação portuguesa contemporânea, apresentando uma 
metodologia em que se organizam os dados gerais do problema, se 
definem as exigências de qualidade aplicáveis e se realizam modelos 
exemplificativos. 

                                            
6 Pedro, João Branco – Definição e Avaliação da Qualidade Arquitectónica Habitacional, 2000. 
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O autor desenvolve também um método de avaliação, os quais definem 
os aspectos a avaliar, o método de síntese de resultados e a metodologia de 
aplicação. O método de avaliação tem base nas exigências de qualidade 
formuladas no programa habitacional, com sua aplicação voltada à filosofia 
de processo de apoio à decisão. 

Logo, o contexto apresentado serve como premissa para proposição a 
formulação de um estudo sobre a necessidade de repensar a funcionalidade 
e, por consequência, o dimensionamento dos espaços habitacionais, 
adaptando-os ao estilo de vida atual, em um país cujo problema de moradia 
é crônico. Também, deve-se considerar a necessidade de se aprofundar o 
conhecimento em relação às técnicas antropométricas, a fim de utilizá-las de 
forma consciente, possibilitando um novo conceito de morar. 

Deve-se ter como meta a evolução das prioridades estabelecidas para 
promoção e produção de habitações no Brasil, quer seja por meio de 
políticas públicas, quer seja por iniciativa privada. Essa situação vai além do 
atendimento a um problema quantitativo, de resolução do déficit 
habitacional, para uma fase em que se investe definitivamente na melhoria 
da qualidade da habitação, desde os aspectos espaços-funcionais e 
dimensionais, baseados na ergonomia, até as técnicas construtivas e de 
conformação urbana dessa massa habitacional. 

Assim, a proposição deste trabalho, na formulação de parâmetros para 
elaboração do programa e projeto de espaços habitacionais com qualidade 
funcional, tem como intenção contribuir para responder a questões como: 

-  de que modo é atualmente utilizada a moradia? Pretende-se conhecer 
e caracterizar o modo de vida dos moradores nos ambientes residenciais, 
por meio do reconhecimento das funções e atividades realizadas, a fim de 
definir suas necessidades em termos de quantidade, localização e disposição 
dos elementos de mobiliário e equipamento nos espaços da habitação. 

-  o que é mais valorizado pelos moradores na sua habitação?  Pretende-
se definir, na perspectiva dos moradores, as características da moradia que 
mais contribuem para a sua satisfação de modo a hierarquizar as 
necessidades anteriormente identificadas. 

-  qual é a evolução previsível das necessidades dos moradores em um 
futuro a médio prazo?  Pretende-se analisar a evolução do modo de vida 
dos moradores, de modo a dar perspectiva à evolução dessas necessidades 
identificadas dentro dos espaços da habitação. 
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METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO 

O processo de desenvolvimento da pesquisa se inicia pelos modelos e 
técnicas de dimensionamento dos espaços da habitação, estudados na 
dissertação de Mestrado, e pela captação de dados, pesquisa e revisão 
bibliográfica mais complexa. Essas atividades permitem  situar o enfoque do 
tema a ser tratado, dentro de um contexto conceitual e contemporâneo, 
delimitando a área de abrangência e a abordagem do estudo. 

Neste contexto, para o desenvolvimento desta tese de Doutorado são 
identificadas e analisadas as implicações da apropriação humana no 
programa e projeto de arquitetura do edifício residencial, a partir dos 
aspectos funcionais, simbólicos, culturais e étnicos que influem na ocupação 
e dimensionamento dos espaços residenciais. 

As referências teóricas, apropriadas da bibliografia levantada, se 
apresentam como embasamento conceitual, e, a partir deste, são realizadas 
considerações e normativas sobre o uso das funções e atividades dos 
usuários no dimensionamento dos espaços da habitação. 

Assim, para que se possam conhecer as implicações para a qualidade no 
estudo do programa e projeto da habitação, é realizada a conceituação 
sobre a qualidade arquitetônica da habitação, tendo como premissa o 
partido arquitetônico e o programa de necessidades. Em seguida, discorre-
se sobre os conceitos de qualidade geral e aplicados à habitação, indicando 
seus métodos e níveis qualitativos, e complementa-se com o tema sobre 
satisfação residencial. 

Ao apontar os requisitos para o desenvolvimento de um projeto de 
habitação, introduz-se a proposta desta pesquisa, que é a de conceituar e 
caracterizar as funções e atividades na habitação desenvolvidas pelo 
homem, usuário desse espaço construído, como base para a elaboração do 
programa e projeto habitacional. 

Para tanto, faz-se necessária a elaboração de um inventário das funções e 
atividades na habitação a partir de reconhecimento e levantamento dos 
vários modelos, métodos e técnicas existentes, para dimensionamento e 
análise destes espaços físicos da habitação. Neste sentido, estudar as 
funções e atividades por meio da sua conceituação e de comparação entre 
vários estudos já realizados pelo mundo visa a estabelecer critérios 
qualitativos para o projeto habitacional urbano brasileiro. 
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Em seguida, são apresentados resultados de uma pesquisa investigativa, 
em que foram levantados, com base em um questionário elaborado, 
aspectos de uso e apropriação da moradia, tendo como parâmetros de 
pesquisa as funções e atividades que são realizadas nas moradias dos 
entrevistados, localizados na Região Metropolitana de São Paulo. Buscou-se, 
assim, uma atualização ao tema estudado, por meio dos dados pesquisados 
e obtidos, e uma adequação, ao incorporar elementos da realidade 
brasileira. 

Com base na análise dos vários modelos e técnicas existentes, e nos 
resultados da pesquisa investigativa, é então estabelecida, classificada e 
caracterizada uma lista de funções e atividades na habitação, relacionadas à 
realidade brasileira, necessárias para a compreensão do funcionamento da 
moradia, considerando o usuário como ponto de partida para a elaboração 
do programa e projeto da habitação. 

A seguir, é feito o reconhecimento do usuário da habitação, ao 
discriminar seu biótipo e organização dentro de uma estrutura familiar, 
permitindo estabelecer tipologias familiares para determinar a sua ocupação 
em moradias funcionalmente adequadas e satisfatórias. 

No desenvolvimento de suas atividades nos espaços da habitação, os 
usuários estudados devem fazer uso de um conjunto de itens de mobiliário 
e equipamentos, que são identificados conforme seu uso e caracterizados 
física e espacialmente; assim como dos ambientes da habitação, que são 
classificados, analisados e relacionados com as funções e atividades que se 
propõem se desenvolverem nesses espaços. 

Ao final do reconhecimento, identificação e caracterização das funções e 
atividades dos usuários envolvidos, do mobiliário e equipamento requeridos 
e dos ambientes relacionados, o trabalho conclui-se então com a proposição 
para estabelecer padrões e tipologias de habitação, de características 
funcionais, conforme a especificação do tipo familiar a qual se destina. 

A adoção dessas tipologias de habitação, determinadas para cada tipo 
familiar, deve servir de referência para a elaboração detalhada do programa 
de necessidades e do projeto habitacional, isolados ou agrupados em 
edificações residenciais, onde se pretende satisfazer as necessidades e 
exigências dos usuários desta moradia pretendida, na busca de melhor 
qualidade da arquitetura habitacional produzida no contexto da realidade 
brasileira. 
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PARTE 1. QUALIDADE ARQUITETÔNICA DA HABITACÃO 

 

1.1. PARTIDO ARQUITETÔNICO E PROGRAMA DE NECESSIDADES 

 

1.1.1. PARTIDO ARQUITETÔNICO 

A Arquitetura (entendida como Partido Arquitetônico) é elaborada a partir 
de três aspectos básicos (apresentados sem ordem de relevância): 1). o 
aspecto formal, de caráter estético e simbólico, representado pelas formas 
volumétricas, cores e texturas do objeto arquitetônico; 2). o aspecto 
funcional, da apropriação e utilização do espaço construído pelo seu 
usuário; e 3). o aspecto construtivo, da organização e montagem dos 
elementos construtivos para a formação do espaço arquitetônico. 

De outro modo, Vitrúvio percebe na Arquitetura três aspectos: 1). a 
solidez, 2). a utilidade e 3). a beleza, afirmando ter importância maior o lado 
prático ou técnico, deixando o artístico, propriamente dito, por último.7 

Contraditoriamente sobre a visão do que seja a arquitetura, ao dividi-la 
em seis categorias, Vitrúvio dá mais importância àquelas ligadas à estética 
do projeto arquitetônico, ao aspecto formal. Sendo sua obra considerada 
referência à Teoria da Arquitetura, o autor entende que uma obra 
arquitetônica é sempre e unicamente uma obra em que interessa a beleza 
aparente não importando como foi feita, e nem como funciona ou é 
utilizada. 

Ao discriminar as seis categorias definidas por Vitrúvio, temos: 

1) Ordenação (ordinatio), que se refere ao dimensionamento justo das 
partes que compõem o edifício, tendo em vista as necessidades do 
programa e de todo o conjunto, quando trata, inclusive, da modulação e 
das unidades de medida; 

2) Disposição (dispositio), que seria o “arranjo conveniente de todas as 
partes, de sorte que elas sejam colocadas segundo a qualidade de cada 
uma”, considerando-se os critérios de composição, inclusive, a representação 
gráfica do projeto; 

                                            
7
 Lemos, Carlos A.C. - O Que É Arquitetura, 1980. 
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3) Eurritmia (eurytmia), que é a categoria disposta por Vitrúvio cuja 
compreensão é bastante dificultada pela carência de explicações maiores, 
sendo bastante confusas as interpretações dos tratadistas que escreveram 
sobre esse texto clássico. Julga-se que a eurritmia não passa daquilo que 
modernamente chamamos de harmonia; 

4) Simetria (symmetria), que era, ao lado da eurritmia, um dos conceitos 
fundamentais da estética clássica. Ainda é nebulosamente compreendido, 
inclusive devido ao significado diferente que o termo possui em nosso 
linguajar corrente. Simetria seria o cálculo das relações entre as partes de 
uma construção, que os gregos chamavam de “analogias”; cálculo esse 
estabelecido por meio de uma medida comum, denominada por Vitrúvio 
por “modulus”; 

5) Conveniência (decor) é a categoria que trata justamente da disposição 
conveniente de cada uma das partes do edifício segundo as necessidades 
do programa, o destino das dependências, o caráter de seu ocupante, etc. 
Trata, inclusive, da unidade de estilo, da “unidade na variedade”, na qual 
reside o seu valor estético; 

6) Distribuição (distributio), que trata do “princípio em virtude do qual 
nada se deve empreender fora das possibilidades daquele que faz a obra e 
segundo a comodidade do lugar, controlando tudo com prudência”. 

Num desdobramento da definição de Arquitetura, visando mais a uma 
metodologia de ensino, Carlos Lemos introduz a noção de Partido 
Arquitetônico. A expressão é usada de forma confusa nas argumentações 
dos profissionais que explicam seus projetos e, com isso, isolam-se a questão 
estética, mencionando-se apenas a ‘intenção plástica’. 8 

De acordo com a mencionada definição:”Arquitetura seria, então, toda e 
qualquer intervenção no meio ambiente criando novos espaços, quase 
sempre com determinada intenção plástica, para atender a necessidades 
imediatas ou a expectativas programadas, e caracterizadas por aquilo que 
chamamos de partido. Partido poderia ser entendido como uma 
consequência formal derivada de uma série de condicionantes ou de 
determinantes; o resultado físico da intervenção sugerida. Os principais 
determinantes, ou condicionantes, do partido seriam: 

a. A técnica construtiva, segundo os recursos locais, tanto humanos como 
materiais, que inclui aquela intenção plástica, às vezes subordinada aos 
estilos arquitetônicos. 

b. O clima. 

                                            
8
 LEMOS, Carlos A.C. - O Que É Arquitetura, 1980 - op. cit. 
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c. As condições físicas e topográficas do sítio onde se intervém. 

d. O programa de necessidades, segundo os usos, costumes populares ou 
conveniências do empreendedor. 

e. As condições financeiras do empreendedor dentro do quadro econômico 
da sociedade. 

f. A legislação regulamentadora e/ou as normas sociais e/ou as regras da 
funcionalidade.” 

Para a determinação de um Partido Arquitetônico, o aspecto construtivo 
pode ser o mais relevante dos determinantes, por estar nele implícita uma 
soma de dados de interesse cultural e, portanto, definidores de uma 
personalidade. Entende-se aqui a apropriação e qualificação tecnológica dos 
materiais e elementos de construção a serem aplicados, de modo a garantir 
a viabilidade executiva do edifício a ser proposto. 

Contudo, é o aspecto funcional, por meio do Programa de Necessidades, 
outro fator importante na determinação do Partido Arquitetônico, quase tão 
importante quanto a técnica construtiva. A respeito desse aspecto, verifica-se 
uma relação fundamental existente entre o uso do edifício e a construção 
propriamente dita, na apropriação e utilização do espaço construído para 
seu usuário, para elaboração e definição de um Partido Arquitetônico. 

Mesmo Vitrúvio, quando se refere à Ordenação e à Conveniência, trata 
do dimensionamento e da disposição conveniente das partes do edifício 
segundo as necessidades do programa, o destino das dependências e o 
caráter de seu ocupante. 

Assim, não desconsiderando outros aspectos, mas ao enfocar no estudo 
pelo aspecto funcional, deve-se buscar o princípio desse aspecto, que é o da 
apropriação e utilização pelo homem dos espaços construídos a partir das 
suas necessidades e anseios, ou seja, analisando as funções que agrupam 
um número determinado de atividades intrínsecas ao seu modo de viver, e 
no espaço que ele ocupa: o espaço arquitetônico. 

Uma abordagem possível sobre a definição e atuação do Partido 
Arquitetônico é aquela encontrada pelas normatizações existentes para 
instrução e orientação aos profissionais de arquitetura sobre diversos 
assuntos pertinentes à prática e à contratação de serviços em arquitetura. 

Como exemplo, na Inglaterra, a Royal Institute of British Architects (RIBA) 
mantém a NBS (National Building Specification), que, por sua vez, provê o 
NBS Educator, destinado a orientar profissionais sobre as documentações de 
contratação na construção civil. 
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Nessa especificação interessa conhecer a descrição de procedimentos de 
“briefing”.9 Pela sua natureza descritiva, o “brief”, ou programa, é tido como 
um documento contratual importante, uma vez que descreve as 
propriedades (escopo) que o cliente espera do projeto. Além disso, os 
primeiros orçamentos são feitos a partir do programa arquitetônico, por 
meio do uso de uma estimativa de custos que levam em consideração as  
necessidades estabelecidas pelo cliente, a manutenção do edifício e o 
investimento necessário para a realização do empreendimento. 

A organização de normas internacionais ISO (International Organization 
for Standardization) também edita uma norma sobre o programa 
arquitetônico dentre uma série de procedimentos para a construção civil. 
Trata-se da norma ISO 9699, de 2004: ‘Performance standards in building: 
checklist for briefing: contents of brief for building design’, cujo resumo 
descreve o conteúdo das instruções (brief) para o projeto do edifício. 

Pode ser usada a partir do momento em que um cliente faz as primeiras 
considerações sobre as necessidades relativas ao projeto de um edifício. É 
aplicada a todos os tipos e tamanhos de projetos, podendo também ser 
utilizado em qualquer que seja o propósito ou a função do programa, 
como, por exemplo, instruir, promover discussões, registrar e servir como 
base para selecionar resultados em uma avaliação ou em uma competição 
formal.10 

No Brasil, várias normas publicadas pela ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas) são baseadas nas normas internacionais ISO. Contudo, 
entre elas não consta a ISO 9699:2004, que discorre especificamente sobre 
o Partido Arquitetônico. 

Por outro lado, o Programa de Necessidades é definido pela norma ABNT 
NBR 13531 (1995a), que trata sobre a elaboração de projetos e edificações, 
como segue: “... etapa destinada à determinação das exigências de caráter 
ou de desempenho (necessidades e expectativas dos usuários) a serem 
satisfeitas pela edificação a ser concebida ...”. 11 

As propriedades desta etapa são descritas na norma ABNT NBR 13532 
(1995b), que aborda especificamente a arquitetura na elaboração de 
projetos e edificações. 

                                            
9
 NATIONAL BUILDING SPECIFICATION. NBS Educator. Newcastle, UK: RIBA Enterprises, 2006, apud 

MOREIRA e KOWALTOWSKI, 2009. 
10 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO 9699:1994. Geneva, SW: International 
Organization for Standardization, 2004,  apud MOREIRA e KOWALTOWSKI, 2009. 
11 ABNT - NBR 13531/1995 - Elaboração de Projetos de Edificações: Atividades Técnicas. 
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Na norma brasileira, são apresentadas as informações técnicas necessárias 
para o projeto do edifício e que também são solicitadas pela norma de 
programação da ISO, mas por meio de uma estrutura diferente, uma vez 
que os propósitos das duas normas são diferentes. 

De modo geral, as normas se completam, pois são encontrados detalhes 
de diferentes naturezas em ambos os documentos. A ABNT fornece um 
panorama prático das questões relativas ao edifício, especialmente ao 
descrever quais produtos devem ser apresentados ao contratante do 
projeto, enquanto a ISO oferece um panorama mais abrangente das 
condições que interferem na construção, incluindo questões orçamentárias, 
cronológicas, ambientais, históricas, sociais e culturais envolvidas. 

 

1.1.2. PROGRAMA DE NECESSIDADES 

No processo de projeto de arquitetura, por definição, o Programa de 
Necessidades implica em levantar, em primeiro lugar, as necessidades, 
características e exigências do cliente e do contexto e formular, a partir 
destes, os requisitos funcionais para o desenvolvimento do projeto. Nesse 
sentido, o Programa cumpre um importante papel no projeto de arquitetura 
e contribui para que o projetista considere a complexidade envolvida na 
concepção de espaços urbanos e de edifícios. 

Para isso, o procedimento para elaboração do Programa de Necessidades 
deve lidar com dados de naturezas diferentes, obtidos em diversas fontes, 
que estejam organizados e documentados a fim de oferecer apoio ao 
processo seguinte, o projeto. O programa deve ser expresso de modo 
sintético, por meio de quadros e diagramas, e apoiado por uma 
documentação completa, reunida durante os estudos das condições que 
determinam os propósitos do edifício a ser projetado. 

 

O Programa de Necessidades, por Carlos Lemos 

Sabe-se que o Programa de Necessidades compõe um conjunto de 
determinações e de expectativas que, espera o interessado, sejam satisfeitas, 
almejando que o espaço construído seja capaz de exercer a função a que foi 
destinado. Porém, são raríssimos os programas imutáveis no tempo, 
enquanto que a construção, por suas condições físicas, tende a permanecer 
inalterável. 
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O progresso constante, os novos modos de planejar, as atividades em 
geral, estão sempre a exigem ir alterações básicas nos programas dos 
edifícios. Exemplo disso é apresentado por Carlos Lemos em seu livro básico 
sobre ‘o que é arquitetura’,12 ao se comparar um programa simples e 
reconhecido das necessidades de uma residência, entre uma antiga moradia 
rural com as habitações urbanas atuais. 

Antigamente, todas as propriedades agrícolas mantinham em torno de 
suas sedes um conjunto de pequenas construções, todas destinadas a 
atividades, de um modo ou de outro, relativas à vida doméstica e ao 
cotidiano da família ali residente. Hoje, com todo o progresso que se 
conhece, a casa é mínima, satisfazendo novos programas em que os 
serviços domésticos estão minimizados em benefício do lazer domiciliar, 
antigamente quase que inexistente. 

Antes, a moradia na roça era onde se fazia a própria comida – daí a 
designação de lar, palavra que dá nome à pedra do fogão rústico. 
Atualmente, a habitação urbana é onde se dorme, depois da sessão de 
televisão. 

Outros exemplos da evolução, ou involução, do Programa de 
Necessidades, transposto a diferentes tipos de edificações, estão na 
complexidade do programa de um hospital moderno, como pode estar 
refletido no partido do edifício, e as habilidades projetuais para serem 
satisfeitas as exigências da técnica hospitalar. 

Aquelas que menos se alteraram ao longo dos tempos foram as igrejas 
católicas, cujo cerimonial - o culto às imagens nos seus altares - pouco se 
modificou com o passar dos anos. Por isso, foram as igrejas os edifícios que 
puderam ter garantida a sua integridade, como testemunhos do passado. 

Dos exemplos, resulta a regra: ‘o edifício será conservado enquanto o 
programa estiver sendo satisfeito’. Conclui-se que a conservação de bens 
culturais está sempre condicionada, nos processos de revitalização de 
monumentos, à adequação do uso do espaço disponível. 

Com isto, Carlos Lemos percebe a dificuldade de previsão de um 
Programa de Necessidades que venha a ser útil à sociedade, para um 
edifício antigo, e disponível, depois de ter sido declarado monumento. A 
determinação ‘a posteriori’ de um programa para um prédio antigo também 
é um problema de arquitetura, uma vez que encerra questões de bom 
senso e de bom gosto nos inevitáveis recursos de adaptação, respeitando a 
integridade formal do bem preservado. 

                                            
12 Lemos, Carlos A.C. - O Que É Arquitetura, 1980 - op. cit. 
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Conceituação do Programa de Necessidades 

Conceitualmente, o Programa de Necessidades traduz necessidades e 
aspirações formuladas pela vida individual e social dos homens. Em sua 
expressão mais simples, se apresenta sob a forma de relação dos espaços 
que devem ser criados mediante a realização do edifício. O atendimento das 
necessidades e aspirações expressas pelo Programa, assim como das que 
estão nele implícitas, constitui o objetivo principal da realização do edifício. 

Para um enfoque mais preciso e esclarecedor do que vem a ser a 
definição de Programa de Necessidades, o Dicionário Ilustrado de 
Arquitetura, apresenta a seguinte descrição para o verbete: 

“programa de necessidades: 1. Espaço arquitetônico definido de 
acordo com o conjunto de atividades sociais e funcionais nele exercido e 
com papel que representa para a sociedade. Os programas 
arquitetônicos modificam-se no tempo segundo as novas necessidades 
criadas pelo homem. 2. Classificação, em termos genéricos ou 
minuciosos, do conjunto de necessidades funcionais correspondentes à 
utilização do espaço interno e à sua divisão de ambientes, recintos ou 
compartimentos, requerida para que um edifício tenha um determinado 
uso.” 13 

Pela descrição do verbete, entende-se que, ao se referir na classificação 
do conjunto de necessidades funcionais que correspondem à utilização do 
espaço, em termos genéricos ou minuciosa, quer tratar de uma abordagem 
quantitativa e qualitativa, respectivamente. 

Assim, a abordagem qualitativa pretende a formulação do programa de 
necessidades que vá além de uma relação aproximada entre a 
nomenclatura de um determinado ambiente e suas dimensões, lineares ou 
de área, sendo esta uma abordagem meramente quantitativa e que pode 
induzir a interpretações equivocadas da utilização desse espaço. A 
elaboração de um programa de necessidades mais minuciosa e detalhada 
pretende ter a complementação necessária ao entendimento das atividades 
sociais e funcionais. 

Portanto, o Programa de Necessidades define qualitativamente as 
finalidades do espaço arquitetônico. Caracteriza-se como fator interno do 
processo de criação do edifício, aquele que determina as qualidades 
específicas da obra, os seus valores funcionais. 

                                            
13 Albernaz e Lima - Dicionário Ilustrado de Arquitetura, 2000. 
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Durante o entendimento com as partes interessadas no empreendimento 
e, ao elaborar os chamados estudos preliminares, o projetista toma 
conhecimento das características particulares que devem marcar os 
compartimentos do espaço edificado e do relacionamento mútuo a ser 
criado entre eles. Essas características e relacionamento refletem, no espaço 
arquitetônico, os hábitos de vida familiar e as aspirações individuais dos 
futuros moradores da casa. 

O programa é mais eficiente quanto melhor explicita a finalidade do 
edifício, definindo a capacidade e o dimensionamento aproximando de 
cada compartimento, as circulações entre eles, as condições desejáveis de 
iluminação, ventilação, temperatura, o equipamento previsível, etc.. 

Porém, o Programa de Necessidades não surge espontaneamente das 
necessidades e aspirações das pessoas, - os interessados no edifício indicam 
dados não precisos, mas que são indícios das necessidades e aspirações 
concernentes ao espaço arquitetônico. O Programa é elaborado mediante o 
estudo e a interpretação de dados colhidos pelo projetista, informações 
essas que raramente ultrapassam o limite de uma relação dos 
compartimentos requeridos, alguns índices de capacidade, uma ou outra 
informação sobre equipamentos e modo de utilização do espaço. 

Na década de 70 do século XX, Edgar Graeff explicitava o Programa para 
uma habitação média, descrevendo os ambientes necessários: pequeno 
vestíbulo, lavabo, salas de estar e jantar conjugadas, dois quartos de dormir 
e quarto de banho completo, apartamento para casal com quarto de banho 
privativo, cozinha-copa, varanda de serviço com quarto de empregada e 
quarto de banho de empregada, e garagem ou abrigo para automóvel. 

Em sua constituição, o Programa de Necessidades determina a realização 
de um espaço arquitetônico para abrigar e favorecer o exercício de certas 
atividades humanas, sob a forma de um edifício ou de um espaço urbano, 
constituindo um ambiente especialmente condicionado às atividades que 
abriga. 

Pelas exigências do Programa, o ambiente deve apresentar certas 
características físicas, de sentido prático-utilitário, entre outras, tais como: 14 

a)  o dimensionamento; 

b)  o sistema de circulação; 

c)  as condições acústicas e de temperatura, de iluminação e ventilação; 

d)  o abastecimento de água e eletricidade. 

                                            
14 Graeff , Edgar Albuquerque – Edifício – Cadernos Brasileiros de Arquitetura, 1978. 
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Estas características são distintas, conforme o tipo de edifício requerido. 
Mesmo no complexo espacial constituído por um único edifício, como, por 
exemplo, em uma habitação, as características físicas de um quarto de 
dormir são diferentes das de uma sala de estar ou de uma cozinha. 

As características físicas do espaço edificado correspondem apenas aos 
aspectos mecânicos da função, isto é, da atividade desenvolvida no 
ambiente, incluídas aí certas atividades biológicas do organismo humano. 

Contudo, deve-se estabelecer a diferença entre a organização do espaço 
e a sua ordenação. O espaço é organizado com vistas aos aspectos físicos e 
mecânicos da atividade; enquanto que o mesmo espaço pode ser ordenado 
e animado em função dos aspectos psicológicos dessa mesma atividade. 
Com esta distinção, é possível reconhecer, no Programa de Necessidades, a 
presença de exigências de natureza prática ou física, e exigências de ordem 
psicológica, ambas perfeitamente identificadas pela origem comum. 

Nesse sentido, a função em arquitetura é bem mais complexa, entendida 
como atividade exercida na forma, isto é, no espaço arquitetônico. Como 
envolve seres humanos, não se reduz aos aspectos mecânicos de 
capacidade, ritmo, circulações, movimentos, gestos, respiração, 
transpiração, etc; a atividade implica necessariamente em aspectos 
psicológicos. A atividade é exercida de maneira tanto mais eficiente e 
econômica quanto maior for a coerência manifestada entre os aspectos 
físicos e psicológicos. 

A descrição das necessidades as quais o projeto deve responder implica 
em identificar os valores do usuário em relação ao espaço construído, como 
as qualidades mais importantes em um edifício, segundo a percepção de 
seu ocupante. Hershberger15 separa e detalha os valores contemporâneos 
de acordo com aspectos e suas características. São eles: 

a) Humanos: atividades funcionais para ser habitável; relações sociais a 
serem mantidas; características físicas e necessidades dos usuários; 
características fisiológicas e necessidades dos usuários; características 
psicológicas e necessidades dos usuários; 

b) Ambientais: terreno e vistas, clima, contexto urbano, recursos naturais, 
resíduos; 

c) Culturais: histórico, institucional, político, legal; 

d) Tecnológicos: materiais, sistemas estruturais, processos construtivos e 
de concepção da forma; 

                                            
15 Hershberger, R. G. Architectural Programming and Predesign Manager. Nova York: McGraw-Hill, 1999, 
apud Moreira e Kowaltowski, 2009. 



 

Qualidade Funcional 
no Programa e Projeto da Habitação 

 
 

 
 

A lexandre  Kenchian                             FAU USP 2011 

31

e) Temporais: crescimento, mudança, permanência; 

f) Econômicos: financeiros, construção, operação, manutenção, 
energia; 

g) Estéticos: forma, espaço, significado; e 

h) Segurança: estrutura, incêndio, químico, pessoal, criminoso 
(vandalismo). 

Considerando a abordagem feita pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas para a definição e conceituação do Programa de Necessidades, 
temos que a ABNT NBR 13531/1995 estabelece as fases de levantamento, 
programa de necessidades e estudo de viabilidade como as primeiras etapas 
de projeto, imediatamente anteriores ao estudo preliminar. E a ABNT NBR 
13532/1995 cita as mesmas três fases iniciais de projeto, mas, 
especificamente, referentes aos trabalhos de arquitetura. 

O estudo de viabilidade é a fase do projeto posterior ao programa, no 
qual as prescrições são avaliadas e surgem, a partir de análises e avaliações, 
as recomendações de alternativas para a concepção da edificação. Essa fase 
depende das informações reunidas nas etapas anteriores e servirá como 
base para o estudo preliminar. 

As condições gerais do projeto, descritas pela ABNT NBR 13531/1995, 
incluem vários tópicos pertinentes ao Programa de Necessidades. Dentre 
eles, alguns são definidos integralmente ou parcialmente, sendo que 
aqueles incompletos deverão ser descritos e detalhados na etapa de projeto. 
Existem ainda, nessa relação da ABNT NBR 13531/1995, aquelas condições 
da edificação cujas definições não cabem ao programa e que serão 
especificadas posteriormente na fase de projeto. 

Percebe-se, então, que os dados a serem organizados pelo Programa de 
Necessidades compreendem aqueles mesmos descritos na norma e que o 
projeto deverá abarcar. Ao elencar alternativas, o Programa considera todos 
os aspectos que serão solucionados pelo projeto do edifício. 

De modo geral, as normas brasileiras apresentam estruturas que orientam 
a realização do Programa de Necessidades, partindo de um diagnóstico do 
contexto – quais as condições que cercam o edifício que será construído – e 
concluindo com um conjunto de diretrizes que o projeto deverá observar. O 
resultado do Programa será diferente em cada um dos procedimentos e 
para cada projetista, podendo ser uma relação de princípios que o 
profissional deverá considerar ou uma descrição minuciosa de espaços, 
áreas, atividades e até mesmo mobiliários que o edifício vai abrigar. 
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No entanto, todas as estruturas operam com requisitos funcionais, 
definidos a partir do levantamento de uma grande quantidade de 
informações que, conforme são refinadas durante o processo, dão origem 
às diretrizes que o projeto deverá seguir. Cabe, então, ao projetista 
apresentar soluções para os problemas definidos pelo Programa. 

 

Análise do Programa de Necessidades, por Nuno Portas 

Nuno Portas, em publicação de 1969,16 estabelece que, a partir da 
identificação das principais funções e atividades da habitação, são analisadas 
as respectivas exigências de espaço e definidas as áreas úteis. Neste estudo, 
são abordados dois aspectos complementares: o Programa e o Projeto. 

O Programa trata do levantamento de dados para identificação das 
necessidades familiares atuais e suas perspectivas de evolução onde, 
partindo de dados antropométricos, chega-se a objetos e equipamentos 
necessários e a espaços confortáveis para o seu uso. 

O Projeto define as exigências gerais do ambiente a serem atendidas na 
resolução das necessidades, observando-se os níveis de áreas exigidas para 
os compartimentos de modo que se realize, preferencialmente, a função em 
estudo e avalie as possibilidades de localização e interligação em relação a 
outras funções ou espaços. 

Na análise do Programa, estabelecem-se duas vertentes: 

1). os Dados para Programa, relacionado com reconhecimento, definição 
e conteúdo da função ou atividade e a descrição dos usuários implicados; e 

2). as Decisões de Projeto, que diz respeito às exigências de espaço e 
conforto do ambiente, às exigências de inter-relações com outras funções ou 
atividades e a previsão de flexibilidade ou conversão futura. 

Os Dados para Programa estão relacionados com a descrição dos 
objetivos e posição relativa na vida cotidiana; com a variação segundo o tipo 
de usuários, designados por função, grupo, idade, sexo, e graus de 
tendências e vinculações entre eles; com a vinculação com um espaço a ser 
definido, a partir da duração e frequência, e da ordenação e descrição física 
das ações que as compõe; e com as influências esperadas da conformação 
do espaço nas relações desejáveis entre os usuários. 

                                            
16 Portas, Nuno – Funções e Exigências de Áreas da Habitação, 1969. 
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Os Dados para Programa não são independentes das soluções de 
organização do espaço, e as inter-relações variam conforme diferentes 
culturas e formas de habitar, não redutíveis a um modelo único. Assim, são 
apresentados como forma de opção os quadros de áreas mínimas, estritas e 
desejáveis, para diferentes possibilidades e tendências observadas na 
realidade. 

Em relação às Decisões de Projeto, o espaço requer uma série de 
exigências de espaço e conforto do ambiente, no equipamento ou 
mobiliário exigido (quantidades e dimensões): na determinação do espaço 
vinculado à função ou atividade (dimensões, área e volume); na sugestão de 
conforto com referência a necessidades de visibilidade, incidência solar e 
contato com o ambiente exterior e ainda a seu valor simbólico; e no registro 
de fatores de conforto exigidos especificamente, como: iluminação natural e 
artificial, ambiente térmico, renovação de ar e controle de umidade, e 
condicionamento acústico a outras zonas da habitação, vizinhança e ruídos 
externos. 

Também em exigências de inter-relações com outras funções e atividades: 
por meio da compatibilidade com outras atividades em um mesmo espaço; 
da contiguidade entre os espaços, permitindo comunicação direta; e de 
conexões entre atividades afins, formando grupos ou zonas. E por último, 
em previsão de flexibilidade ou reconversão futura: através da probabilidade 
de alterações qualitativas da função por motivação técnica e cultural, ou 
devido à evolução quantitativa de usuários. 

A lista de funções e atividades reúne necessidades diversas, que podem 
ser separadas em critérios como o local ou equipamento para cada 
atividade, o ciclo diário da vida doméstica e os componentes da família. O 
uso de um critério misto, no qual predominam aqueles relacionados com a 
natureza das atividades, segue uma distinção dos locais onde estas serão 
realizadas e, em alguns casos, considera-se os grupos de idade dos usuários 
implicados ou os momentos em que as atividades são exercidas. 

A análise do Programa corresponde a itens, indicados por números, e 
referem-se ora exclusivamente a uma função, como dormir (1); alimentação 
– preparação (2); atividades particulares – recreio (7); higiene pessoal (13); 
permanência no exterior (14); separação – comunicação de zonas (15); e 
arrumação interna (16); ora a grupos de funções que, pela sua afinidade, 
permitem uma análise conjunta, como alimentação – refeições correntes (3), 
e formais (4); estar – reunião (5), e recepção (6); atividades particulares de 
estudo (8), ou trabalho (9); e tratamento de roupas – passar/costurar (10), 
lavagem (11), e secagem (12). 
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A análise do Projeto faz o registro dos equipamentos e mobiliários, dos 
espaços vinculados às diferentes funções e atividades, dos fatores de 
conforto exigidos. Analisa também as inter-relações de funções e atividades 
da flexibilidade ou conversão futura dos espaços. 

 

Considerações sobre o Programa de Necessidades 

Numa análise mais conclusiva, enquanto o Partido Arquitetônico 
estabelece uma série de condicionantes ou de determinantes para definição 
e elaboração de um projeto arquitetônico, o Programa de Necessidades é 
especificamente uma dessas condicionantes da fase que antecede o projeto, 
dentro da abordagem funcional da Arquitetura. 

O propósito do Programa de Necessidades é descrever as condições as 
quais o projeto vai operar. Ao cumprir seu objetivo, o Programa estabelece o 
problema o qual a edificação projetada deverá responder. O 
desenvolvimento do programa é uma atividade analítica, que busca os 
elementos essenciais da situação que envolve o edifício. 

O contexto não abrange apenas uma situação física, limitada por uma 
área, um terreno e suas características geográficas, mas também todas as 
situações de uso, culturais, urbanas, estruturais e assim por diante. 

Tem como objetivo listar as condições do contexto em que um edifício irá 
operar em termos de requisitos funcionais. Trata-se da apresentação dos 
fatores de desempenho que se espera que a edificação cumpra e cujo 
objetivo principal é manter a integridade dos usuários e dos bens que 
abriga, ao corresponder aos seus anseios e expectativas de conforto e 
satisfação nesse mesmo espaço. O projeto de um edifício depende da 
correta observação desses requisitos, não só para cumprir metas, mas para 
estimular o seu uso nas mais variadas situações. 

João Branco Pedro17 estabelece que o Programa de Necessidades relativo 
à habitação consiste na concepção, análise e avaliação da habitação, que 
implicam no conhecimento das necessidades dos usuários, traduzidas em 
termos de exigências e especificações. Este conhecimento por vezes é difícil 
de obter porque na fase de projeto podem não se conhecer os usuários ou 
ser difícil a sua consulta, porque as necessidades dos usuários evoluem com 
o decorrer do tempo, porque os usuários podem variar durante o período 
de vida útil do edifício, porque a satisfação das necessidades dos usuários 
deve ser compatível com os interesses da própria sociedade, etc. 

                                            
17 Pedro, João Branco - Programa Habitacional – Espaços e Compartimentos, 1999. 
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Assim, torna-se importante a elaboração do Programa, com qualidade 
arquitetônica habitacional, que organiza os dados de programa, define as 
principais exigências e especificações, e apresenta modelos exemplificativos. 

O Programa de Necessidades é um elemento fundamental na busca de 
qualidade no processo do projeto arquitetônico, e não deve se restringir a 
uma simples lista de ambientes e respectivas dimensões. Fazem parte do 
contexto as propriedades e características dos usuários do edifício, bem 
como seus valores e preferências, econômicos, estéticos ou culturais. Uma 
vez identificado como uma fase do processo de construção do edifício, o 
programa transforma uma relação importante de informações e dados sobre 
a futura edificação em exigências claras que o projeto deverá cumprir. 

Moreira e Kowaltowski18 argumentam que a importância de se discutir a 
forma aliada à função é manter e até mesmo recuperar o sentido de 
realização do projeto. A Arquitetura pode existir como exercício formal, mas, 
nessa condição, não é completa. Se considerado o seu papel cultural, o 
exercício meramente formal é insuficiente: ignorar as restrições mundanas a 
que todas as estruturas estão sujeitas é um exercício criativo interessante e 
importante, mas jamais será o propósito do projeto. 

No entanto, a crítica ao exercício formal confunde-se com a crítica ao 
projeto construído, sendo que ambas operam em universos completamente 
diferentes. Mais uma vez, recuperar os conceitos funcionais por meio do 
Partido Arquitetônico aproxima também a crítica arquitetônica da realização 
do edifício, pondo em relevo a prática e a experiência dos profissionais 
envolvidos. 

Em termos práticos, ao avaliar empreendimentos imobiliários observando-
se os aspectos qualitativos dos espaços das habitações produzidas, é possível 
ter uma melhor compreensão sobre a definição e ocupação dos ambientes 
da habitação. Esse resultado é obtido por meio do estudo do programa de 
necessidades da habitação e elaboração do projeto habitacional com 
padrões qualitativos para a funcionalidade e o dimensionamento, senão 
ideal, ao menos adequado, o qual a busca pelo conforto e pela satisfação 
residencial do usuário morador deve ser um valor agregado ao imóvel. 

Os resultados do projeto contribuem para uma programação mais 
rigorosa das novas habitações, considerando que os conhecimentos obtidos 
poderão ter impactos em quatro níveis: 

                                            
18 Moreira e Kowaltowski - Artigo ”Discussão sobre a Importância do Programa de Necessidades no 
Processo de Projeto em Arquitetura”, 2009. 
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1.  Aumentar a satisfação residencial, visto que as habitações 
proporcionam espaços que são mais bem adequados aos modos de vida 
dos moradores; 

2.  Racionalizar o investimento na construção, visto que é possível 
otimizar o estudo dos projetos de modo a responder as necessidades atuais 
e previsíveis dos moradores; 

3. Reduzir o custo de conservação, uma vez que a inadequação dos 
espaços habitacionais aos moradores tendem a se expressar em maior 
rapidez na degradação dos edifícios e no desenvolvimento de dinâmicas 
sociais negativas; 

4. Evitar obsolescência prematura, visto que pretende-se identificar as 
necessidades atuais e a sua previsível evolução para dotar as habitações 
construídas atualmente de uma margem que permita a sua adaptação 
futura. 

Assim, a análise e dimensionamento dos espaços, a partir da definição do 
Programa de Necessidades, apoiados na análise metodológica das funções e 
atividades dos usuários, sendo esses identificados e classificados em tipos 
familiares para edificações direcionadas a habitação, traz melhores insumos 
técnicos ao desenvolvimento de projetos arquitetônicos, abrindo 
possibilidades para a obtenção de uma melhor qualidade para a moradia 
projetada. 
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1.2. QUALIDADE DA HABITACÃO 

Este estudo pretende ponderar sobre o estado atual da qualificação dos 
espaços habitacionais e oferecer parâmetros adequados e precisos para um 
potencial de inovação na área da concepção do espaço habitacional, quer 
seja novo, quer seja por meio da regeneração dos edifícios já construídos. 

Esta abordagem pode ser vista pelo registro e pela análise de muitas e 
excelentes soluções já desenvolvidas e pouco ou nada conhecidas, e pelo 
aprofundamento da importância que tem o espaço, tanto interno privado, 
quanto o público e urbano, na qualificação e satisfação residencial. 

A qualificação e satisfação residencial podem ser abordadas em dois níveis 
de apropriação: um, desde os espaços e compartimentos da habitação até a 
configuração do edifício residencial; e outro que parte desta concepção do 
conjunto edificado para a conformação do espaço público e urbano. 

O estudo visa especificamente o enquadramento de um conjunto de 
ações de investigação que incidirão e concluirão, designadamente, nas 
áreas temáticas relacionadas a tipologias habitacionais, arquitetura e 
satisfação residencial, apontando-se para a humanização do habitar. 

Não se pretende abordar a também importante análise dos tipos de 
soluções residenciais a serem aplicados no nível urbano, sem se aprofundar 
na relação entre a habitação e o bairro para a humanização e vitalização dos 
espaços públicos. 

 

1.2.1. CONCEITO GERAL DE QUALIDADE 

O termo “qualidade” na linguagem corrente tem, muitas vezes, 
significados distintos para pessoas diferentes. Na Norma NBR ISO 
8402/199419, de forma genérica, o termo “qualidade” é definido como “a 
totalidade de características de uma entidade que lhe confere a capacidade 
de satisfazer as necessidades explícitas e implícitas”. 

Assim, a qualidade de um produto ou serviço pressupõe a: 1). 
Adequação ao uso; a 2). Conformidade com os documentos de referência 
(projeto, caderno de encargos, especificações, normas, regulamentos, etc.) 
e a 3). Satisfação do cliente usuário desse produto. 

                                            
19 ABNT - NBR ISO 8402/1994 - Sobre Gestão da Qualidade e Garantia da Qualidade – Terminologia. 
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Geralmente define-se qualidade como a adequação das características do 
produto às necessidades dos usuários, sendo esta adequação verificada pela 
conformidade do produto com as especificações de qualidade aplicáveis. 

Segundo a mesma Norma, ao estabelecer os requisitos para a qualidade, 
determina que estes compreendem a “expressão das necessidades ou sua 
tradução num conjunto de requisitos, explicitados em termos quantitativos 
ou qualitativos, objetivando definir as características de uma entidade, a fim 
de permitir sua realização e seu exame”. 20 

Os requisitos para a qualidade essencialmente devem refletir por 
completo as necessidades explicitas e implícitas do cliente ou usuário. Elas 
podem ser desenvolvidas, detalhadas a atualizada em diferentes estágios do 
planejamento. 

 

1.2.2. CONCEITO DE QUALIDADE DA HABITAÇÃO 

A habitação é um produto complexo, que resulta da interação de um 
elevado número de intervenientes e da conjugação de uma grande 
diversidade de espaços, elementos, materiais e componentes. A qualidade 
de vida dos moradores em uma habitação está diretamente relacionada à 
amplitude dos espaços habitacionais. Quando a moradia tem características 
inferiores a determinados limites, as condições de saúde e segurança dos 
moradores ficam expostas a riscos. 

A qualidade da habitação depende também das características da sua 
envolvente. Assim, de acordo com o conceito geral, a qualidade residencial 
pode ser definida como a adequação da habitação e sua envolvente às 
necessidades dos moradores. 

No entanto, a habitação é um produto da indústria da construção que 
tem características particulares, pelo que podemos definir qualidade da 
habitação como a adequação da habitação e da sua envolvente às 
necessidades imediatas e previsíveis dos moradores, compatibilizando as 
necessidades individuais com as da sociedade, e tendo em consideração as 
características do contexto. Conforme Pedro,21 a definição de qualidade 
residencial apresentada anteriormente deve incorporar perspectivas: 

1. de adequação a longo prazo, que permita responder à alteração das 
necessidades dos moradores durante o prazo de vida útil previsto; 

                                            
20 ABNT - NBR ISO 8402/1994 - Sobre Gestão da Qualidade e Garantia da Qualidade – Terminologia. 
21 PEDRO, João Branco – Definição e Avaliação da Qualidade Arquitectónica Habitacional, 2000. 
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2. de adequação social e cultural, que permita compatibilizar os interesses 
e necessidades individuais de cada morador com os dos restantes 
moradores e da própria sociedade; 

3. de inovação, que incentive a opção ponderada por soluções 
inovadoras, que possam traduzir-se numa melhoria das condições oferecidas 
e estimular o desenvolvimento. 

Considerando estas três perspectivas, pode-se definir qualidade residencial 
do seguinte modo: a adequação da habitação e da sua envolvente às 
necessidades imediatas e previsíveis dos moradores, compatibilizando as 
necessidades individuais com as da sociedade, e incentivando a introdução 
ponderada de inovações que conduzam ao desenvolvimento. 

 

Metodologias de Qualificação da Habitação 

Nesse sentido, e por consequência, utilização de metodologias de 
avaliação, qualificação e/ou certificação da qualidade da habitação se fazem 
necessárias para auxiliar na tomada de decisões sobre a qualidade da 
habitação, pois se trata de uma tarefa difícil que requer conhecimentos 
técnicos em diversos domínios e o estudo e ponderação de diversas 
informações, nem sempre disponíveis. 

Estas metodologias devem disponibilizar uma quantidade de informações 
com rigor e fidelidade sobre o desempenho das habitações, edifícios e áreas 
residenciais, as quais reúnam qualidades minimamente necessárias para que 
sejam atendidas condições básicas de segurança, saúde, higiene e bem-
estar dos usuários e das famílias. 

A versão preliminar de 2004 da norma brasileira ABNT NBR 15575-1 - 
Desempenho de Edifícios Habitacionais de até Cinco Pavimentos -, em sua 
introdução, ao considerar a realidade social, econômica e industrial do país, 
apresenta-se como uma dessas metodologias, ao estabelecer um conjunto 
de vários critérios pertinentes ao desempenho, ou ao comportamento em 
uso, de uma edificação habitacional de pequeno e médio porte. 

A versão vigente de 2008 da mesma norma22, em sua introdução, aponta 
que, por se tratar de uma norma de desempenho, seu foco está no 
atendimento às exigências dos usuários para o edifício habitacional e seus 
sistemas, quanto ao seu comportamento em uso e não na prescrição de 
como os sistemas são construídos. 

                                            
22 ABNT - NBR 15575-1/2008 - Desempenho de Edifícios Habitacionais de até Cinco Pavimentos. 
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A norma define que as exigências do usuário, de caráter humano, são 
expressas de forma qualitativa em relação ao comportamento em uso do 
edifício habitacional. Para todos os efeitos, considera-se que o atendimento 
aos requisitos e critérios da norma satisfaz as exigências do usuário. 

A forma de estabelecimento do desempenho é comum e 
internacionalmente pensada por meio da definição de requisitos 
(qualitativos), critérios (quantitativos ou premissas) e métodos de avaliação; e 
são consideradas como complementares às normas prescritivas, sem 
substituí-las. A utilização simultânea delas visa atender às exigências dos 
usuários com soluções tecnicamente adequadas. 

O conjunto de necessidades do usuário do edifício habitacional, - a serem 
satisfeitas por este (e seus sistemas) de modo a cumprir com suas funções, - 
abordados nesta Norma são descritas na tabela a seguir: 

Tabela 1 – Ex igências dos Usuár ios da Habitação 

Segurança 
- Prevenção de colapso estrutural 
- Riscos de incêndio 
- Choques elétricos 

Habitabilidade 
- Estanqueidade à água 
- Desempenho térmico e acústico 
- Níveis de iluminamento 

Funcionalidade e 
Acessibilidade 

- Dimensões mínimas dos espaços 
- Organização funcional dos espaços 
- Conforto tátil e antropodinâmico 

Higiene e Saúde 
- Riscos de ferimentos 
- Proliferação de microorganismos 
- Qualidade do ar 

Sustentabilidade - Vida útil requerida para a habitação e suas partes 
- Programas de manutenção 

Adequação Ambiental - Utilização racional de insumos 
- Redução de poluentes 

Tabulação: autor, adaptado da ABNT - NBR 15575-1/2008 

Excetuados os parâmetros que dependam diretamente da altura do 
edifício (segurança estrutural – estado limite último; segurança contra 
incêndio – rotas de fuga, equipamentos de extinção etc.), os demais itens 
estabelecidos no presente documento podem ser aplicados para edifícios 
habitacionais de maior porte, com mais de cinco pavimentos. 

Mais especificamente, dentro das várias abordagens de desempenho, este 
trabalho focará a abordagem ao parâmetro da Habitabilidade, no que se 
refere diretamente ao Dimensionamento e Organização Funcional dos 
Espaços. 
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Níveis de Qualidade Aplicados à Habitação 

A primeira versão preliminar de 2004 da Norma Brasileira de 
Desempenho de Edifícios Habitacionais de até Cinco Pavimentos23 da ABNT, 
em sua Parte 1, que trata de Requisitos Gerais, estabelece, em função das 
necessidades básicas de segurança, saúde, higiene e economia, para os 
diferentes elementos e partes da construção, o Nível Mínimo de 
desempenho (“Nível M”), que deve ser obrigatoriamente atendido. 

Ao considerar as diferentes possibilidades de agregação de qualidade aos 
produtos, o que implica inclusive em diferentes relações custo/benefício, são 
estabelecidos, respectivamente, os Níveis “I” (Intermediário) e “S” (Superior), 
para desempenho excedente às necessidades mínimas. Quando não há 
nenhuma indicação, subentende-se que seja adotado o Nível “M” (Mínimo). 

Conforme outra norma da ABNT24, o “nível de qualidade” é 
compreendido no sentido quantitativo (como é empregado na aceitação 
por amostragem) e a “medida de qualidade” e adotada quando são 
efetuadas avaliações técnicas precisas. 

Em seu trabalho sobre Programa Habitacional, João Branco Pedro25 
determina a qualidade residencial segundo três níveis de qualidade, que 
representam diferentes patamares de satisfação das necessidades dos 
usuários. A seguir, o significado dos níveis de qualidade propostos: 

1.  O Nível Mínimo satisfaz as necessidades elementares da vida 
quotidiana dos usuários não concorrendo para prejudicá-los pessoalmente 
nem para restringir significativamente o seu modo de vida. 

2.  O Nível Recomendável confere um maior grau de qualidade que o 
Nível Mínimo, o que permite suportar melhor diferentes modos de uso, 
assim como a evolução previsível das necessidades dos usuários durante o 
período de vida útil das habitações. 

3.  O Nível Ótimo suporta uma resposta integral às necessidades dos 
usuários, e permite também o uso permanente por usuários condicionados 
de mobilidade após pequenas adaptações. 

                                            
23 ABNT - NBR 15575-1/2004 - Desempenho de Edifícios Habitacionais de até Cinco Pavimentos. 
24 ABNT - NBR ISO 8402/1994 - Sobre Gestão da Qualidade e Garantia da Qualidade – Terminologia. 
25 Pedro, João Branco - Programa Habitacional – Espaços e Compartimentos (ITA 4), 1999 – op. cit. 
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Baseado nos níveis de qualidade descritos acima, Boueri26 redefine-os 
para a utilização em espaços de atividades na habitação, como sendo a 
superfície necessária e suficiente para que as pessoas possam desenvolver 
qualquer atividade na habitação, sem a interferência de mobiliário, 
equipamento ou de outras pessoas. 

1.  Nível Mínimo | Espaço de Atividade Restrita: permite que o corpo 
humano desempenhe as atividades com restrições físicas de movimentos, 
sem prejuízo da segurança. 

2.  Nível Recomendado | Espaço de Atividade Irrestrita: possibilita que o 
corpo humano desempenhe as atividades sem restrições físicas de 
movimentos. 

3.  Nível Ótimo | Espaço de Atividade para Idosos: permite que o corpo 
humano desempenhe as atividades sem restrições físicas de movimentos e 
possam facilmente desempenhar tarefas compatíveis com a capacidade física 
do idoso. 

F igura 1 – Exemplo de Espaços de At iv idades do Lavatór io 

 
Fonte: Boueri – Espaço de Atividades (2007). 

A definição dos três níveis de qualidade, para aplicação no 
desenvolvimento de um programa habitacional, tem como vantagens 
permitir: 

                                            
26 Boueri Filho, José Jorge - Espaço de Atividades, 2007. 
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-  Contemplar as necessidades dos usuários, para além daquelas 
elementares da vida quotidiana (níveis recomendável e ótimo); 

-  Flexibilizar a aplicação do programa, pois cabe ao projetista escolher 
qual o nível de satisfação desejado para cada exigência. 

Por fim, a Norma de Desempenho de Edifícios Habitacionais determina 
que deva ser de responsabilidade dos agentes públicos financiadores ou 
promotores de habitação, e dos incorporadores em geral, definir, em cada 
caso, o nível de desempenho pretendido. Aos projetistas, em consenso com 
os respectivos construtores, cabe a responsabilidade pela indicação do nível 
de desempenho do projeto, que deve estar explicitamente indicado nas 
especificações, pranchas e demais elementos dos projetos. 

 

1.2.3. QUALIDADE ARQUITETÔNICA E URBANÍSTICA DA AHBITAÇÃO 

Uma qualificação arquitetônica positiva da habitação influencia muito e 
em muitos aspectos o quotidiano, marcando a qualidade de vida, as 
expectativas dos habitantes e as possibilidades de desenvolvimento futuro. O 
estudo desse tema vem sendo feito em Portugal desde os anos 60 do século 
XX, no Núcleo de Arquitetura e Urbanismo do LNEC – Laboratório Nacional 
de Engenharia Civil, sediado em Lisboa. 

O arquiteto João Branco Pedro27, integrante do LNEC afirma, em seu 
trabalho de Doutoramento, que o conceito estrito de qualidade 
arquitetônica e urbanística residencial decorre da limitação do âmbito da 
qualidade residencial ao campo da Arquitetura, de acordo com a seguinte 
classificação em cinco vertentes complementares: 

1). Qualidade Arquitetônica e Urbanística: Trata do caráter dimensional 
das adequações das características da habitação: 

-  dimensão espacio-funcional: adequação ao modo de vida dos 
usuários; 

-  dimensão sócio-cultural: adequação aos valores e identidades dos 
usuários; 

-  dimensão estética:– adequação da imagem e volumetria da habitação 
às qualidades e significados que, numa determinada cultura, lhe estão 
habitualmente associadas. 

                                            
27 Pedro, João Branco – Definição e Avaliação da Qualidade Arquitectónica Habitacional, 2000 – op. cit. 
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2). Qualidade Ambiental: Trata da adequação da habitação em termos de 
conforto ambiental (visual, acústico, higrométrico, qualidade do ar, etc.). 

3). Qualidade Construtiva: Trata da adequação das soluções construtivas 
da habitação, no que se refere à qualidade dos materiais e acabamentos, 
dos elementos e dos processos de construção. 

4). Qualidade Social: Trata da adequação da habitação às necessidades, 
aspirações, preferências, percepções, valores e afetos dos moradores. 

5). Qualidade do Processo: Trata da adequação do modo como os 
moradores acedem às habitações e da gestão do condomínio (participação 
ou consulta na fase de concepção, modo de obtenção do empréstimo 
bancário, acompanhamento dos moradores por alguma instituição de apoio 
durante a fase que antecede ou sucede à ocupação das habitações, etc.). 

Levando em consideração esta limitação, pode-se definir qualidade 
arquitetônica e urbanística residencial como a adequação das características 
espacio-funcionais, sócio-culturais e estéticas da habitação e da sua 
envolvente às necessidades imediatas e previsíveis dos moradores, 
compatibilizando as necessidades individuais com as da sociedade, e 
incentivando a introdução ponderada de inovações que conduzam ao 
desenvolvimento. 

Este conceito de qualidade arquitetônica e urbanística residencial pode 
ser designado também por Qualidade Arquitetônica Residencial. 

Segundo outro pesquisador do LNEC, António Baptista Coelho28, 
contribuem para a Qualidade Arquitetônica Residencial: 1). a qualidade do 
projeto de arquitetura, 2). a importância do espaço exterior urbano, e 3). a 
adequação da gestão local. Outros dois aspectos complementares referem-
se ao aprofundamento da adequação e da satisfação residencial e ao 
objetivo de regeneração urbana, que devem estar associados às novas 
intervenções residenciais. 

Na Qualidade do Projeto de Arquitetura, de forma muito específica, os 
aspectos de desenho da edificação caracterizam-se aspectos de: 

-  humanização (escala e caráter humano), 

-  integração paisagística e pormenorizada, 

-  escala e dignidade urbana, e 

                                            
28 Coelho, António Baptista – Qualidade Arquitectónica Residencial. Rumos e Factores de Análise, 2000. 
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-  detalhamento construtivo, atento aos aspectos mais ligados ao próprio 
desenho, e aos aspectos de boa execução, bom acabamento, durabilidade 
e facilidade de manutenção. 

Deve haver um destaque especial para o estudo e aplicação de 
diversificadas tipologias residenciais, associando características de várias 
tipologias existentes, articulando configurações específicas de edifícios e 
espaços exteriores e investindo na riqueza espacial do micro urbanismo, que 
deve ser objetivo da integração de diversos grupos socioculturais e etários. 

Deve haver ainda boa noção do Partido Arquitetônico, essencial para que 
toda a intervenção, por menos importante que seja, seja concretizada de 
forma bem fundamentada. 

E, por fim, deve haver também uma adequada ligação entre esse projeto, 
os seus futuros prováveis habitantes e os seus promotores. 

Ao se considerar a importância do espaço exterior urbano, com natural 
relevância para o espaço público como sendo habitável, com múltiplas 
capacidades funcionais e vitais para um habitar mais completo e capaz de 
satisfazer vários grupos socioculturais, são essenciais os aspectos de: 

-  vitalização e pormenorização do exterior, com relevo destacado para a 
integração da natureza viva e especialmente do “verde” urbano, 

-  predominância do uso do pedestre, 

-  definição de vizinhanças humanizadas, 

-  equipamento do exterior equilibrado, digno e universal, e 

-  integração estratégica de equipamentos comunitários. 

O espaço exterior e sua imagem urbana tem papel central no 
desenvolvimento de conjuntos urbanos e residenciais completos, 
qualificados e motivadores; sendo que, habitar sem espaço exterior, viver 
sem espaço público é uma visão ameaçadora do perigo de que a cidade 
seja constituída por espaços interiores que cubram todas as necessidades e 
exigências. Para a adequação da gestão local, deve haver cuidados 
específicos embutidos: 

-  no envolvimento do projeto e na programação ligados aos dois fatores 
já indicados; 

-  na preparação da ocupação de um dado conjunto; 

-  na programação da sua vida quotidiana; 

-  na previsão da sua manutenção e melhoria de condições a longo 
prazo. 
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A importância que a gestão local tem de ser coordenada com a gestão 
urbana mais ampla, assim como com a essencial participação do morador 
deve ser vital sobre a racionalidade e sustentabilidade social e econômica, 
inicial e em longo prazo, dos conjuntos residenciais, na definição: 

-  do número de unidades habitacionais a desenvolver numa dada 
localização, 

-  do programa arquitetônico e construtivo, e 

-  dos processos de gestão local envolvidos em cada conjunto residencial 
e urbano e dos quais em grande parte dependerá a adequação da sua 
vivência diária. 

Por fim, considera-se que é determinante a importância de cada um dos 
três maiores aspectos da qualidade habitacional e, sendo assim, os dois 
aspectos restantes, da satisfação residencial e da regeneração urbana, 
podem e devem concretizar-se em aspectos de enquadramento e em 
objetivos operacionais que podem associar-se e complementar o quadro 
qualitativo de cada um dos três aspectos principais. 

O aspecto da Satisfação Residencial merece atenção específica, a ser 
tratado a seguir. 

 

1.2.4. SATISFAÇÃO RESIDENCIAL 

Em um balanço recente, feito por Baptista Coelho, entre Qualidade 
Arquitetônica e Satisfação Residencial,29 o autor aponta que, para defesa e 
revalorização do patrimônio urbano e habitacional, é fundamental a 
aproximação, cada vez mais, de uma clara satisfação com a habitação e com 
a cidade ocupada em maior número e com mais intensidade. Tem 
oportunidade estratégica o aprofundamento das ligações entre o fazer de 
uma habitação urbana convidativa e com valor cultural, em uma conciliação 
de objetivos que frequentemente estiveram e ainda estão ausentes e 
isolados uns dos outros. 

As propostas projetuais dos arquitetos são rejeitadas, em maior ou menor 
grau, pelos habitantes, que não as entendem e têm dificuldade na sua 
apropriação. Enquanto que a perspectiva oposta, de satisfação direta dos 
gostos e desejos desses usuários da moradia, está habitualmente associada a 
intervenções sem interesse e valor para a cidade. O que se espera ser 
fundamental é que se assumam os espaços residenciais como fatores 
decisivos numa vida pessoal e urbana de fato satisfatória e estimulante. 
                                            
29 Coelho, António Baptista – Artigo “Qualidade Arquitectónica e Satisfação Residencial – Parte I”, 2009. 
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Como clara premissa de que a qualidade residencial é fundamental para 
uma vida melhor e que tal importância decorre de outros aspectos além dos 
funcionais, é possível afirmar que alguns dos principais problemas de 
inadequação e rejeição de determinadas soluções de habitar têm a ver, 
exatamente, com ter-se dado, durante dezenas de anos, uma inusitada 
importância à funcionalidade doméstica e residencial, em um sentido estrito, 
considerando que a funcionalidade, por si só, seria capaz de qualificar uma 
dada solução residencial e urbana. 

Estas reflexões indicam a oportunidade de se seguir opções intermediárias 
em termos do desenho e da desejável satisfação “bruta” que atenta às boas 
práticas. Tais opções implicam alianças estratégicas entre um desenho que 
seja arquitetonicamente bem qualificado e que integre elementos 
dinamizadores da adesão formal dos habitantes, e uma satisfação “bruta” 
estruturada por aspectos objetivos ligados ao agrado no decurso da 
ocupação, tais como boas condições de segurança, luz natural, privacidade 
e funcionalidade. 

Assim, faz-se necessário um aprofundamento duplo e articulado da 
matéria disciplinar da qualidade arquitetônica residencial e dos processos 
ligados à satisfação do habitante. E há que fazê-lo considerando não haver, 
na qualidade arquitetônica residencial, uma barreira real entre o mais 
qualificável e o mais quantificável, mas, essencialmente, deve haver aspectos 
de qualidade que são mais dificilmente avaliáveis e, consequentemente, 
menos conhecidos e caracterizados. 

Torna-se, então, determinante sensibilizar os usuários da habitação e os 
projetistas para uma qualidade residencial e urbana que não resulte apenas 
de números ou de receitas quantitativas a repetir e associadas a qualquer 
satisfação garantida, pois o fazer da cidade e da moradia liga-se, 
essencialmente, a aspectos qualitativos. 

Os arquitetos podem e devem facilitar a percepção pública da 
complexidade e da sutileza que caracteriza o núcleo fundamental da 
qualidade residencial e urbana, especificamente, através de algumas formas 
de atuação entre as quais se sublinha: 

-  o aprofundamento disciplinar da qualidade arquitetônica residencial, 
por meio da investigação dos respectivos rumos qualitativos, e do 
desenvolvimento de Programas de Qualidade pormenorizados; 

-  o aprofundamento da satisfação habitacional, ligado à consolidação 
dos processos de análise e avaliação retrospectiva; e 
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-  uma linha de pesquisa e análise do que foi feito de melhor e de pior, 
que deve associar, sempre que possível, a audição dos autores de casos 
habitacionais e urbanos de referência e que depende de uma continuada e 
clara divulgação de tais casos. 

Em uma abordagem detalhada da Satisfação Residencial, Baptista Coelho, 
em seu trabalho anterior sobre a Qualidade Arquitetônica Residencial,30 
refere-se como um dos seus aspectos complementares o aprofundamento 
da adequação e da satisfação residencial, em uma das principiais linhas de 
humanização do habitar e da cidade. 

Neste aspecto, aponta alguns dos grandes rumos de análise e 
aprofundamento da qualidade arquitetônica residencial, a ser desenvolvidos 
e apresentados no quadro a seguir. 

Tabela 2 – Sat is fação Res idencia l  

Acessibilidade 

Percorre os diversos níveis físicos, criando encadeamentos, mais 
urbanos ou mais naturais, que servem as estratégias de ligações 
urbanas. É uma qualidade com grande continuidade entre exterior e 
interior, mudam apenas as escalas e a pormenorização. 

Comunicabilidade 

Extremamente arquitetônica, é responsável pela transmissão de 
conteúdos funcionais e ambientais e pela relação entre espaços, 
conjugando-se com a acessibilidade, a defesa da privacidade e a 
promoção do convívio, através do desenvolvimento de limiares e 
transições. 

Espaciosidade 

É ligado a matérias objetivas como a acessibilidade, mas também a 
assuntos menos aprofundados, como o convívio. Uma espaciosidade 
equilibrada, exterior e interior, é o que caracteriza uma adequada 
concepção arquitetônica, salientando-se que espaço a mais não é 
obrigatoriamente melhor espaço. 

Capacidade 

Caracteriza soluções adequadas a certos usos e ocupações, como a 
capacidade de arrumação que estrutura os espaços domésticos. Apoia 
diretamente outras qualidades proporcionando uma reserva funcional 
de apoio, assim como uma reserva para usos futuros. 

Funcionalidade 

Cruza espaço urbano, vizinhança, edifício e espaço doméstico. Mas 
há de se considerar quais são as exigências funcionais atualmente e 
localmente determinantes de uma melhor qualidade residencial e 
vivencial. Boas condições funcionais devem articular múltiplas 
atividades, mas não podem ser restrições associados a previsões mono 
funcionais em espaços por vezes abaixo de mínimos. 

Agradabilidade 

Faz a ponte de ligação com a arquitetura a partir das várias áreas do 
conforto ambiental. Fazer uma arquitetura residencial sensível ao 
conforto deve ser condição obrigatória. Domina-se bem o conforto no 
interior do edifício, mas, tal conhecimento é ainda pouco aplicado no 
conforto do exterior público. E em tudo importa atender à importância 
da presença do verde urbano nas suas diversas formas. 

Tabulação: autor, extraído de Coelho, – Qualidade Arquitectónica Residencial. Rumos e Factores de Análise, 2000 

                                            
30 Coelho, António Baptista – Qualidade Arquitectónica Residencial. Rumos e Factores de Análise, 2000 – 
op. cit. 
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Tabela 2 – Sat is fação Res idencia l  (cont inuação) 

Durabilidade 

Deve servir com fidelidade e ampla margem de segurança as 
condições ambientais mais rigorosas e os usos críticos esperados. 
Depende de uma adequada programação dos processos de 
manutenção periódicos e especiais, e de eficazes e participados 
processos de gestão. 

Segurança 

É, em grande parte, uma qualidade objetiva, no que se liga a 
aspectos físicos correntes e especiais do habitar e, naturalmente, aos 
regulamentos a eles associados. Trata-se, aqui, de uma adequada 
configuração urbana dos edifícios e espaços públicos que lhes estão 
associados (criando-se vizinhanças visualmente protegidas). 

Convivialidade 

Urbana e doméstica, esta é importante para a coesão familiar em 
espaços alternativos. O convívio no edifício é mais complexo, mas um 
número reduzido de moradias e a possibilidade de atividades em 
comum, que pode ser até uma rápida conversa, serão sempre 
aspectos positivos. É uma qualidade essencial para a garantia de 
espaços urbanos vitalizados e motivadores. 

Privacidade 

No recanto pessoal, é uma necessidade básica, prolongada por 
exigência idêntica em cada habitação, e depois por uma gradação de 
privacidades de grupo caracterizando o edifício, o espaço de 
vizinhança – por exemplo, o quarteirão – e até o desejado pequeno 
bairro residencial e intimista. A privacidade e a convivialidade são 
complementares e interagem numa rica gradação de territórios e 
limiares. 

Adaptabilidade 

Trata da adequação dos espaços a determinadas condições de 
contexto e da sua capacidade de mudança de configuração e 
conteúdo funcional. É vital para o fortalecimento do caráter e da 
importância de espaços urbanos vivos, para a sua longevidade de 
adequação à mudança dos modos de vida, e para o aprofundamento 
da apropriação de cada habitação. 

Apropriação 

Salienta-se a sua importância numa realidade urbana e habitacional 
marcada por condições negativas de anonimato e massificação. É 
também determinante quando se procura, no nível do agrupamento 
das habitações e nos próprios espaços domésticos, servir melhor 
diversos grupos socioculturais, vários tipos de famílias e variados tipos 
de usos domésticos. 

Atratividade 

É condição importante para a satisfação residencial e, 
especificamente, para a criação de laços positivos, de identidade e de 
estima, entre o mundo habitacional e os seus habitantes. A ideia atual 
é que há muitas questões sobre a capacidade de atração do espaço 
público, enquanto que já há algumas certezas sobre o que se pode 
privilegiar no espaço edificado. 

Domesticidade 

São envolvência e conforto, assim como uma equilibrada intimidade, 
por vezes difícil de caracterizar, mas bem aparente. No nível público, 
fica por abordar a questão da muito provável importância do 
desenvolvimento de ambientes de vizinhança notadamente 
residenciais como fatores de dinamização da apropriação e da 
identificação com o espaço habitado. 

Integração 

Refere-se ao desenvolvimento de conjuntos residenciais completos e 
coerentes na unidade de todos os seus elementos, e em bom diálogo 
com os espaços de acolhimento urbanos e naturais; diálogo este de 
que deve resultar um efeito final que seja um valor cultural e funcional 
agregado para o local e para a sua envolvente. 

Tabulação: autor, extraído de Coelho, – Qualidade Arquitectónica Residencial. Rumos e Factores de Análise, 2000 



 

Qualidade Funcional 
no Programa e Projeto da Habitação 

 
 

 
 

A lexandre  Kenchian                             FAU USP 2011 

50

 

1.3. REQUISITOS PARA UM PROJETO DE HABITAÇÃO 

O planejamento adequado dos diferentes espaços de uma habitação 
deve propiciar o acontecimento de todas as atividades às quais a habitação 
se destina. Da necessária compreensão das atividades podem-se caracterizar 
as necessidades e exigências de seus usuários na qualidade da moradia a 
partir dos seus hábitos e costumes, quer observados individualmente, quer 
dentro do contexto familiar, identificando os aspectos sociais, culturais e 
psicológicos existentes. Assim, ao projetar estes espaços, deve-se pensar nas 
dimensões, com a finalidade de ser destinado a quem deverá habitá-los. 

Com isto, podem-se estabelecer requisitos necessários à elaboração de 
um projeto de habitação dentro de critérios ergonômicos, isto é, 
considerando o homem como elemento de definição do dimensionamento 
dos espaços habitacionais. 

Estes requisitos foram levantados e apresentados inicialmente na 
Dissertação de Mestrado31, a partir do reconhecimento e abordagem nos 
vários autores e manuais de modelos e técnicas existentes e estudados para 
o dimensionamento dos espaços da habitação. 

No estudo desses modelos e técnicas para o dimensionamento dos 
espaços da habitação observa-se a aplicação destes requisitos de projeto, de 
critérios ergonômicos, muitas vezes apresentada de maneira científica e 
metodológica, e como referências a estudos produzidos anteriormente e 
implicitamente abordados dentro da metodologia elaborada. 

A seguir, são reapresentados os requisitos estudados na Dissertação, 
como forma de reafirmação da relevância da continuidade da pesquisa feita: 

Aspectos dos hábitos e atividades das famílias: em que devem ser 
levantados os principais hábitos e atividades familiares, num conjunto de 
atividades domésticas, dentro de uma rotina diária e/ou semanal, 
identificando-se o local e o período, assim como as pessoas que participam 
dessas atividades dentro do espaço da habitação. A determinação desses 
dados permite ao projeto da habitação estabelecer os espaços e o mobiliário 
e equipamentos adequados para as várias funções e atividades que uma 
família pode desenvolver satisfatoriamente e sem conflito entre seus 
intervenientes. 

                                            
31 Kenchian, A. – Estudo de Modelos e Técnicas para Projeto e Dimensionamento dos Espaços da 
Habitação, 2005. 
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Aspectos sociais e culturais da família: em que devem ser reconhecidos os 
elementos de caráter social e cultural de cada família, dentro da natureza da 
sociedade em que ela vive, levando-se em conta a condição econômica da 
família, ao estabelecer, por exemplo, a necessidade de a mulher trabalhar 
fora, ou a presença de auxiliares para as tarefas domésticas; o 
relacionamento social entre as pessoas da família com a vizinhança e 
amigos, ao receber visitas de adultos ou crianças; e a existência e 
intensidade de atividades na habitação relacionadas ao lazer, à aquisição de 
cultura, como o hábito da leitura, da audição de música ou de assistir a 
filmes na televisão. Estes aspectos podem ser determinantes para estabelecer 
espaços específicos para as atividades a elas relacionadas. 

Aspectos da composição e ciclo da família: em que deve ser identificado o 
número de pessoas que compõe a família usuária da habitação, pelo sexo, 
idade, o biótipo predominante, e o grau de parentesco entre elas. Deve-se 
considerar ainda a evolução da família, estabelecida por ciclos, onde estas 
mudam de tamanho com o passar dos anos, primeiro expandindo-se e 
depois contraindo. A determinação da composição da família é básica para 
estabelecer os ambientes mínimos necessários para abrigá-la, como o 
número de dormitórios, e a quantidade e disposição de mobiliário e 
equipamentos para o funcionamento das atividades familiares. A 
consideração sobre a evolução familiar em ciclos permite estabelecer 
espaços com usos flexíveis na habitação, adequados e adaptados com o 
momento e o modo como a família está organizada. 

Aspectos fisiológicos e psicológicos dos usuários: em que devem ser 
identificadas estas características dos usuários da habitação, como a 
necessidade de cuidados exigidos por um bebê ou uma criança quanto à 
alimentação e higiene; as necessidades especiais de mobilidade para um 
eventual usuário em condição permanente ou temporária de deficiência 
física; ou ainda o grau de incômodo que pode acarretar aos usuários uma 
atividade específica de um membro da família, por exemplo, ouvir música 
em volume alto. A compreensão destes aspectos pode determinar uma 
organização espacial do projeto da habitação que permita adequar estas 
características fisiológicas e psicológicas sem ocorrência de conflitos e 
compatibilizando necessidades de atividades afins. 
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Acessibilidade e privacidade dos usuários: em que devem ser 
estabelecidos os aspectos para a necessidade de comunicação e isolamento 
das pessoas da família na habitação, como de um ambiente propício para o 
repouso noturno das pessoas sem incômodo algum; no cuidado da mãe 
para com os filhos em idade infantil, que requer vigilância; ou em condições 
propícias para estudo dos filhos em idade escolar. A determinação destes 
aspectos pode levar a uma organização espacial em zonas de uso dos 
ambientes da habitação, conforme condições necessárias de comunicação e 
isolamento. 

Dados antropométricos dos usuários: em que devem ser levantados 
dados referentes à conformação física dos usuários, conforme o perfil e 
padrão antropométrico identificado em cada pessoa, estabelecendo um 
biótipo predominante dos usuários da habitação. A determinação dos dados 
antropométricos pode estabelecer dimensões mais adequadas de mobiliário 
e equipamentos e de espaços de atividades para os usuários, definindo 
assim o dimensionamento dos ambientes e espaços da habitação. 

Número de usuários por ambiente: em que deve ser definido o número 
de pessoas a ocuparem determinados ambientes, a partir das funções e 
atividades desenvolvidas e conforme o seu período de uso, estabelecendo 
os espaços adequados para locação de mobiliário, equipamentos e espaços 
de atividades necessários. Por exemplo, o dormitório, se estabelecido para 
uma, duas ou mais pessoas, deve abrigar o número de camas necessário ao 
repouso e mobiliário para guarda de objetos e roupas de uso pessoal; 
também o ambiente para refeições deve ter mesa e cadeiras em tamanho e 
número necessários para acomodar determinado número de pessoas. 

Função de uso dos ambientes: em que devem ser estabelecidas as 
atividades relacionadas a uma família em uma habitação, definindo os 
ambientes onde estas funções e atividades se realizam, como o ambiente da 
cozinha, que tem funções específicas de preparo de alimentos e possíveis de 
refeição, consumo de alimentos; e os dormitórios, que são necessariamente 
destinados para descanso, mas também podem abrigar atividades de lazer e 
estudo de crianças e jovens. A definição das funções de uso que 
determinado ambiente pode acomodar acarreta na definição de mobiliário e 
equipamentos específicos necessários e no dimensionamento do ambiente a 
partir destes e de seus espaços de atividades. 
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Frequência de uso dos ambientes: em que deve ser levantado o período 
e a intensidade de uso dos ambientes, como o ambiente da cozinha, que 
deve ter condições físicas de espacialidade, instalação de equipamentos, 
iluminação e exaustão adequados ao período prolongado ou não de uso, 
conforme a rotina do seu usuário; ou no caso de um ambiente de estar, que 
tem usos possíveis variados, conforme o interesse e a rotina da família, de 
local para recreio das crianças durante o dia, e de lazer dos adultos no 
período noturno, ao ver televisão. O reconhecimento da frequência de uso 
pode estabelecer condições adequadas para as atividades ocorridas e 
relações de flexibilidade de uso para os ambientes da habitação. 

Frequência de uso de mobiliário e equipamentos: em que, assim como 
para os ambientes, deve ser levantado o período e intensidade de uso de 
mobiliário e equipamentos, como para a mesa da sala de jantar, que fora do 
horário das refeições, pode ser usada para estudo ou trabalho, ou pode 
acomodar visitas de grupos de pessoas em reunião. O reconhecimento da 
frequência de uso dos mobiliários e dos equipamentos pode estabelecer 
condições adequadas de arranjo e organização espacial, assim como do 
dimensionamento destes e dos espaços de atividades requeridos, 
determinando por fim a dimensão necessária dos ambientes para as 
atividades ali estabelecidas. 

Fluxograma de circulação entre os ambientes: em que deve auxiliar nos 
níveis de organização espacial da habitação, estruturados por zonas de uso 
e considerados aspectos de acessibilidade e privacidade para cada um dos 
ambientes, conforme as atividades ali ocorridas. Assim, podem-se estabelecer 
parâmetros de compatibilidade e de proximidade das atividades básicas a 
serem desenvolvidas nos ambientes, permitidos ou não conforme a relação 
entre os ambientes para o funcionamento da habitação como um todo. 

Fluxograma de circulação nos ambientes: em que deve auxiliar nos níveis 
de organização espacial dos ambientes, considerando as atividades básicas a 
serem desenvolvidas, e a quantidade, disposição e dimensão dos mobiliários 
e equipamentos necessários para o funcionamento das atividades propostas 
em um ambiente. Assim, pode-se estabelecer melhor arranjo e grau de 
acomodação de mobiliário e equipamentos conforme as atividades básicas 
ocorridas em um ambiente, determinando assim a sua dimensão necessária. 
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Arranjo de mobiliário e equipamentos: em que a configuração física do 
ambiente deve determinar a organização espacial de mobiliários e 
equipamentos, para atender as necessidades de funções e atividades 
destinadas a esse ambiente, como, por exemplo, para a atividade de 
preparo de alimentos em uma cozinha, que pode ter os equipamentos 
organizados e arranjados por critérios de sequência, intensidade de uso, 
circulação ou proximidade entre eles; ou no caso da sala de estar, em 
atividades como conversar e receber amigos ou ver televisão, que pode ter 
seu mobiliário arranjado de forma a permitir as várias atividades afins. A 
melhor configuração do arranjo de mobiliário e equipamentos pode 
determinar as dimensões necessárias ao ambiente para que eles sejam 
acomodados adequadamente, contando-se também com os espaços de 
atividades. 

Dimensionamento dos ambientes: em que a definição de funções de uso 
e atividades, e por conseguinte, do mobiliário e equipamentos necessários 
deve determinar as medidas mínimas para a delimitação física do ambiente e 
de toda a habitação, como para um dormitório, além da função de 
descanso, ao se definir o número de pessoas e se esse ambiente também 
será destinado para estudo, estabelece-se espaço físico para o mobiliário 
com o número necessário de camas e para o uso de mesa e cadeira de 
estudo. Assim, pode-se determinar as medidas básicas do ambiente de 
modo a abrigar nele o mobiliário e equipamentos, e os espaços de 
atividades necessários às atividades nele requeridas. 

Dimensionamento de mobiliário e equipamentos: em que o levantamento 
destas dimensões deve ser usado para a delimitação de espaço necessário, 
conforme as atividades estabelecidas para o ambiente, como no caso de 
uma mesa para oito pessoas ter dimensões maiores do que uma mesa para 
quatro pessoas, acarretando na necessidade de um espaço maior destinado 
às refeições, em uma sala de jantar; ou ainda as variações nas dimensões de 
uma cama de casal restritas a um dormitório de pequenas dimensões. A 
determinação das dimensões de mobiliário e equipamentos pode permitir 
um correto dimensionamento dos ambientes onde estes serão arranjados. 

Espaços de atividades: em que deve ser delimitado, para cada mobiliário 
e equipamento, um espaço físico de interação entre o mesmo e o usuário 
deste, como no caso dos utensílios de um banheiro, onde uma pessoa se 
posta defronte a um lavatório ao lavar as mãos; ou ainda o espaço 
destinado a uma cadeira junto a uma mesa, maior quando ocupado por 
uma pessoa do que quando recolhido. A necessária delimitação dos espaços 
de atividades, junto ao mobiliário e equipamentos, permite obter um melhor 
arranjo em um ambiente, sem que haja conflito de espaço nas atividades a 
serem desenvolvidas nesse ambiente. 
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Locação de portas e janelas: em que deve ser determinada, para cada 
ambiente, a necessária localização de portas de acesso e circulação e de 
janelas com aberturas para o exterior, para que não haja conflito com o 
arranjo de mobiliário e equipamentos, como em um dormitório, um armário 
sendo maior, pode obstruir a abertura da porta de acesso; ou ainda ao 
colocar uma cama junto a uma parede com janela, esta última não pode ser 
alcançada, sendo a cama uma barreira. A determinação da locação de 
portas e janelas pode contribuir para que se elabore um melhor arranjo 
espacial de mobiliário e equipamentos sem interferências. 

Exigências de desempenho da habitação: em que devem ser 
estabelecidos parâmetros, se não adequados, mínimos de desempenho para 
os espaços e ambientes da habitação, para as mais variadas condições de 
uso, diferentes em cozinhas, banheiros, salas e dormitórios, como os de 
conforto ambiental, no caso de isolamento acústico e térmico, e qualidade e 
renovação do ar, entre outros; ou em aspectos de comodidade, 
funcionalidade e adequação ao uso dos ambientes. A atribuição das 
exigências de desempenho pode estabelecer melhores condições para o 
usuário de habitabilidade, de segurança e de uso para os ambientes e a 
habitação como um todo. 

Recomendações de legislação: em que devem ser atendidas todas as 
determinações legais estabelecidos pelo poder público e por normas 
regulamentadoras ao visar condições mínimas de habitabilidade das 
construções, como para dimensões e áreas mínimas de ambientes, e de 
aberturas para iluminação e ventilação. O atendimento das recomendações 
legais pode garantir a exequibilidade do projeto da habitação. 

 

Pode haver implicações diferentes no uso destes requisitos de projeto, 
variando conforme o momento e o local para onde podem ser aplicados e 
elaborados. Entretanto, a premissa na adoção dos requisitos leva a 
estabelecer um padrão metodológico próprio ao se considerar o interesse 
na busca pela qualidade da habitação conforme as necessidades e 
exigências de seus usuários. 

Assim, sendo expostos e conceituados os requisitos, faz-se um estudo na 
sua profundidade, como embasamento para a elaboração de uma 
metodologia para análise de um projeto habitacional, através da sua 
Caracterização funcional, para a produção de um Padrão para Elaboração 
do Programa e Projeto de Espaços Habitacionais com Qualidade Funcional e 
Dimensional. 
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PARTE 2. FUNÇÕES E ATIVIDADES DA HABITAÇÃO 

 

2.1. CARACTERIZAÇÃO FUNCIONAL DO PROJETO DA HABITAÇÃO 

Sendo expostos e conceituados os Requisitos para o Projeto da 
Habitação, faz-se um estudo na sua profundidade, como arcabouço para a 
elaboração e caracterização funcional para um projeto habitacional a ser 
desenvolvido. 

O desenvolvimento deste trabalho parte dos capítulos finais da 
Dissertação de Mestrado32, a qual tratou da Caracterização Ergonômica do 
Projeto da Habitação para estabelecer os parâmetros básicos e iniciais à 
elaboração de um projeto habitacional, considerando o usuário, por meio 
das funções e atividades por ele desenvolvidas, como elemento definidor do 
espaço edificado destinado à moradia. 

Ao compreender o conceito de habitação como estruturador do homem, 
para uma condição digna de vida para si e para sua família, esta 
caracterização funcional leva a analisar o espaço onde se desenvolvem suas 
atividades básicas e triviais, como dormir, comer, guardar coisas 
importantes, receber amigos, pertencer a uma comunidade. 

A Caracterização Funcional do Projeto de Habitação consiste em 
desenvolver uma metodologia para elaboração de um programa 
habitacional, em que são considerados os aspectos ergonômicos, ou seja, 
sempre partindo do usuário, para definição dos espaços habitacionais, de 
maneira única e abrangente. A metodologia apresenta os seguintes tópicos 
que devem ser analisados para elaborar o programa e projeto da habitação: 

 Determinação das Funções de Uso e Atividades Funcionais; 

 Classificação e Análise do Usuário e da Família; 

 Discriminação de Mobiliário e Equipamentos; 

 Classificação e Análise dos Ambientes e Espaços Funcionais; 

 Determinação de Tipologias de Habitação pelos Tipos Familiares. 

A utilização desta metodologia para caracterizar o programa e projeto de 
habitação, deve ser feita em sequência através dos tópicos utilizados, 
apontando indicadores para o tópico seguinte, a ser analisado. 

                                            
32 Kenchian, A. – Estudo de Modelos e Técnicas para Projeto e Dimensionamento dos Espaços da 
Habitação, 2005 – op. cit. 
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Nesse contexto, a primeira abordagem a ser feita é da conceituação, 
determinação e caracterização das funções de uso e atividades funcionais 
desenvolvidas pelos usuários a serem determinadas para cada ambiente e 
para a habitação como um todo. 

A determinação foi estabelecida a partir de modelos e técnicas estudados 
na Dissertação de Mestrado; em outras publicações obtidas, - como normas 
e documentos dos governos e instituições da Suécia, de Israel, de Portugal, 
da Espanha, do Reino Unido, entre outros, - numa análise comparativa entre 
eles, e na comparação destes com a recente norma brasileira sobre 
desempenho em edifícios33; e com os dados de uma Pesquisa Investigativa 
sobre Funções e Atividades na Habitação, por meio de um questionário 
elaborado e respondido por cerca de uma centena de pessoas.34 Os 
resultados obtidos são apresentados na sequência deste trabalho. 

A partir da determinação das funções e atividades, segue para a sua 
caracterização detalhada, fase em que são levantados e analisados dados 
referentes aos grupos de atividades; às atividades funcionais principais, e às 
atividades secundárias, ou relacionadas. Também são analisados os usuários 
envolvidos nestas atividades, - identificando o tipo e a quantidade (se 
individualmente, aos pares ou em grupo), - o período (diário e semanal) e o 
tempo de duração requerido para cada atividade, a relevância e frequência 
de cada atividade, e o ambiente adequado e também aceitável para o 
desenvolvimento de cada uma das atividades relacionadas com o cotidiano 
e o modo de vida dos usuários dessa habitação. 

Feita a caracterização das funções e atividades funcionais que são 
desenvolvidas pelos usuários de uma habitação, a abordagem seguinte é 
exatamente a da determinação desses usuários, a serem identificados e 
classificados em tipos familiares, por grupos similares, e que serão 
confrontados posteriormente com as funções e atividades estabelecidas e 
identificadas em cada um desses grupos familiares. 

Para a análise dos tipos familiares, deve ser identificado de início o perfil 
de cada usuário membro da família, através da caracterização dos biótipos 
predominantes, identificando-o pela sua relação familiar, - ou seja, a posição 
que ele ocupa dentro da estrutura familiar, - pela idade (se criança, 
adolescente, adulto ou idoso), pelo sexo, e pela capacidade física (se 
deficiente, com dificuldades de locomoção ou não). A composição das 
famílias baseia-se na quantidade e nas características dos usuários, 
previamente identificadas, estabelecendo seu perfil, sua associação em 
grupos, o ciclo de vida da família e sua organização na estrutura familiar. 
                                            
33 ABNT - NBR 15575-1/2008 - Desempenho de Edifícios Habitacionais de até Cinco Pavimentos. 
34 Ver no Anexo A. Questionário: Pesquisa sobre Funções e Atividades na Habitação. 



 

Qualidade Funcional 
no Programa e Projeto da Habitação 

 
 

 
 

A lexandre  Kenchian                             FAU USP 2011 

58

Os tipos familiares podem determinar relações pessoais e espaciais e 
exigências pessoais que, principalmente em função do sexo, da idade e da 
capacidade física dos usuários, tanto para crianças, adolescentes ou idosos, 
determinam cotidianos distintos e atividades diversas, requerendo espaços 
adequados a essas atividades. 

O estudo segue relacionando as funções e atividades desenvolvidas na 
moradia com os usuários e tipos familiares, com os mobiliários e 
equipamentos requeridos, e com os ambientes e zonas de uso de uma 
habitação. Estas relações têm o objetivo de estabelecer quais atividades são 
ocorrentes para cada configuração familiar, quais são os móveis e 
equipamentos necessários ao desenvolvimento dessas atividades, e por 
decorrência, quais os ambientes adequados ou não. 

Por fim, é feita uma análise dessas relações entre usuários, atividades e 
ambientes, de modo a identificar, através de matrizes analíticas, 
compatibilidades entre as atividades e os ambientes a elas relacionadas, e 
graus de proximidade entre esses ambientes. Estas matrizes analíticas visam 
verificar adequações de interesse e possíveis conflitos, e orientar a 
determinação e implantação espacial dos ambientes dentro da habitação, 
relacionando atividades afins e evitando atividades incompatíveis entre si. 

Concluindo, baseado nos levantamentos e análises produzidos, propõe-se 
estabelecer, para cada tipo familiar, um conjunto de atividades que devem 
ser consideradas, determinando uma tipologia de habitação adequada, em 
que são atribuídos o mobiliário e os equipamentos requeridos e os espaços 
da moradia, organizado funcionalmente por zonas de uso, no 
desenvolvimento de cada uma das atividades relacionadas com o cotidiano 
e o modo de vida dos usuários da habitação. 

Ao serem estudados todos esses aspectos, é possível posteriormente 
elaborar arranjos para a conformação física e espacial desses ambientes, 
com a definição do mobiliário e dos equipamentos a serem ali locados, com 
respeito às restrições legais e, principalmente, de acordo com a 
caracterização funcional do usuário feita no início do processo. São assim 
estabelecidos dimensionalmente a área adequada para cada ambiente 
proposto e para a habitação como um todo. 

O roteiro apresentado a seguir, para a caracterização funcional do 
projeto da habitação, segue a metodologia de aplicação dos elementos 
analisados, estabelecidos por uma série de passos, ou etapas, de 
levantamento de dados e definição de parâmetros, para a determinação de 
tipologias de habitação, de acordo com o fluxograma. 
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Tabela 3 – Rote i ro da Caracter ização Funcional  do Projeto da Habitação 

Funções de Uso e Atividades Funcionais 
Caracterização da Função  

Principais ou Invariáveis 
Função de Uso 

Grupos Funcionais de Atividades 
Secundárias ou Variáveis 
Espaço Privado 
Espaço Semi Privado 

Zonas de Desenvolvimento 

Espaço Semi Público 
Compatibilidade 

Privacidade 
Sensibilidade 

Condições de Desenvolvimento 
 

Incômodo 
durante a Semana Frequência (em eventos) 
durante o Ano 

Período (em horas) durante o Dia 
Perfil do Usuário 

Individual 
aos Pares ou Casal 

Usuários Envolvidos 
Quantidade: 

em Grupo 
Uso de Mobiliário e Equipamentos  

Adequada 

Desenvolvimento das 
Atividades 

Localização em Ambientes 
Possível 

Usuário e Família 
Masculino Sexo 
Feminino 
Bebê 
Criança 

Menor 

Infante 
Jovem 
Adulto 

Idade 

Maior 

Idoso 

Classificação do 
Usuário pelo Biótipo 

Limitação Possui ou não possui 
1 pessoa Lotação das Famílias 

(número de membros) ‘N’ pessoas 
Família Unipessoal 
Companheiros de Moradia 
Casal ou União Estável sem Filhos 
Casal sem Filhos com Agregados 
Família Nuclear 
Família Nuclear com Agregados 
Família Monoparental 

Grupos Familiares 

Família Reconstituída 
Ciclo Familiar De 0 a 60 anos 

Estruturantes 
Menores 

Composição da 
Família 

Estrutura Familiar 
Componentes 

Agregados 
Tipo Familiar 1 Indivíduo Isolado 
Tipo Familiar 2 Casal s/ Menores ou Agregados 
Tipo Familiar 3 Adultos Agrupados 
Tipo Familiar 4 Casal c/ Menores 
Tipo Familiar 5 Adulto c/ Menores 
Tipo Familiar 6 Casal c/ Agregados 
Tipo Familiar 7 Adulto c/ Agregados 
Tipo Familiar 8 Casal c/ Menores e Agregados 

Tipos Familiares 

Tipo Familiar 9 Adulto c/ Menores e Agregados 
Fonte: autor 
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Tabela 3 – Rote i ro da Caracter ização Funcional  do Projeto de Habitação 
(cont inuação) 

Mobiliários e Equipamentos 
Especificação do Item 
Necessidade de Uso 
Atividades Relacionadas 
Usuários Envolvidos 
Localização Prevista 

Características de Uso Discriminação 

Quantidade Requerida 
Dimensionamento Físico 
Arranjo (Leiaute) 

Características Físicas 
e Espaciais 

Estudos de Referência 

Espaço de Atividades 
Ambientes e Espaços Funcionais 

Atividades Íntimas 
Atividades Sociais 
Atividades de Serviço 

Zonas Funcionais de Utilização 

Circulação 
Atividades Relacionadas Identificação dos Ambientes 
Usuários Envolvidos 

Classificação dos 
Ambientes 

Flexibilidade de Uso  
4 = Alta Compatibilidade 
3 = Baixa Compatibilidade 
2 = Baixa Incompatibilidade 

Compatibilidade 
entre Atividades e Ambientes 

1 = Alta Incompatibilidade 
4 = Indispensável 
3 = Desejável 
2 = Desnecessário 

Proximidade 
entre Ambientes 

1 = Indesejável 

Análise Matricial 

Fluxograma Espacial de Usos e Acessos  
Determinação de Tipologias de Habitação 

conforme  
as Funções e Atividades 
conforme  
os Itens de Mobiliário e Equipamentos 

por Tipo Familiar 

conforme  
os Ambientes Previstos 

Fonte: autor 

 

F igura 2 – F luxograma da Caracter ização Funcional   

Definição do Tipo Familiar 

 
Reconhecimento das Funções e Atividades Relacionadas 

 
Levantamento do Mobiliário e Equipamentos Requeridos 

 
Atribuição das Zonas Funcionais e Ambientes Pretendidos 

 
Determinação da Tipologia da Habitação 

Fonte: autor 
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2.2. AS FUNÇÕES DE USO E ATIVIDADES FUNCIONAIS 

 

2.2.1. CONCEITUAÇÃO DAS FUNÇÕES E ATIVIDADES 

Ao retomar o enfoque da elaboração de um Partido Arquitetônico pelo 
aspecto funcional, da apropriação e utilização pelo homem dos espaços 
construídos a partir das suas necessidades e anseios, parte-se para o estudo 
das funções e das atividades agrupadas, intrínsecas ao seu modo de viver e 
dentro do contexto familiar, no espaço habitacional que ele ocupa. 

 Nesse sentido, o mais determinante e certamente o que mais influencia 
na qualidade de vida no cotidiano das pessoas, é o fato de morar. A 
habitação pode ser o item que mais qualifica ou determina o grau de 
satisfação e de qualidade de vida do indivíduo. 

A definição funcional e dimensional do espaço da habitação se faz pelas 
atividades que nela se propõem desenvolver, e não por uma pré-
determinação que se possa ter para esse espaço. Por este aspecto, o espaço 
tem se proposto multifuncional, onde a sua descompartimentação, ou a 
variedade de atividades nele abrigadas, tem expressão no Movimento 
Moderno, de caráter funcionalista, e que remonta às origens da habitação. 

No espaço da habitação, esta preocupação de conceituar e caracterizar 
as funções e atividades torna-se ainda mais necessária, pois o mínimo que se 
pode dizer para dar a dimensão de sua importância, é que a habitação 
define-se por ser o abrigo principal e mais antigo do homem. Logo, a 
função principal da casa é servir de abrigo contra as intempéries. 

Segundo Blàchere e Lamure, quando se emprega o termo “função” em 
Sociologia da Habitação, “os indivíduos que compõem uma família utilizam 
o tempo que passam em sua habitação numa sequência contínua de 
atividades: comer, dormir, ler, ouvir rádio, ver TV, receber amigos, etc. Pode-
se decompor esta sequência de atividades em um número de atividades 
muito grande. As atividades elementares podem ser reagrupadas em um 
número limitado de funções. Toma-se em consideração para este 
agrupamento as vizinhanças no tempo ou no espaço e as sujeições técnicas 
(isolamento, ventilação, etc.) que o costume, a fisiologia ou a economia 
impõem às diversas atividades elementares.” 35 

                                            
35 Blàchere e Lamure, apud Attadia da Motta, Caio Fábio, 1975. 
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A importância do estudo das funções em uma moradia baseia-se na 
observação de como os membros de uma família, seus usuários, as 
desempenham, de maneira constante, conforme seu comportamento. 
Desse modo, podem-se fornecer à elaboração do programa de necessidades 
de um projeto habitacional as indicações sobre como e onde os membros 
da família desempenham suas atividades de forma mais adequada. Para o 
projeto das habitações é imprescindível o conhecimento das necessidades 
fisiológicas, psicológicas e sociais dos indivíduos e do grupo familiar. 

Os principais usuários da habitação são naturalmente as pessoas que se 
classificam em grupos segundo diversos critérios, tais como: a relação 
familiar (chefe de família, companheiro(a), filhos(as), etc.); o sexo; a idade 
(crianças, jovens, adultos e idosos); a escolaridade; a ocupação; suas 
limitações físicas (de movimento, visual, auditiva, mental, de obesidade), os 
direitos de uso (moradores, visitas, auxiliares domésticos), etc. Cada um 
desses grupos possuem características específicas que importa conhecer. 

O programa de uma residência deve considerar os níveis de 
comportamento do usuário a partir de: atividades, sistema de atividades e 
funções. Pretende-se que o espaço físico seja definido a partir da 
determinação dessas funções e atividades necessárias ao funcionamento da 
moradia. Assim, as funções e atividades devem ser determinadas pelo 
conceito de morar, e não em decorrência do espaço físico previsto para as 
suas atividades. 

“Uma função corresponde frequentemente a um ambiente, mas não 
há que prever várias funções como sentar, comer e cozinhar sendo 
agrupadas no mesmo ambiente. Por isto o conceito de áreas em lugar de 
ambientes é usado onde um ambiente dedicado a uma função não é a 
única opção.” 36 

O conceito de atividade compreende uma sequência de ações, como o 
de escovar os dentes. O sistema de atividades compreende um conjunto 
específico de atividades funcionais e espacialmente relacionadas, que 
constituem um sistema de comportamento unificado, como as lavagens 
corporais. A função compreende um conjunto de sistemas de atividades que 
constituem uma unidade mais generalizada do comportamento em um 
ambiente, como a higiene pessoal.37 

As funções são classificadas a partir das atividades a estas relacionadas, 
enquanto que o sistema de atividades é classificado a partir do usuário autor 
das atividades. 

                                            
36 SWEDISH STANDARD - Building Design / Housing / Functional Planning - SS 91 42 22, 1994. 
37 Pedro, João Branco – Definição e Avaliação da Qualidade Arquitectónica Habitacional, 2000 – op. cit. 
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A definição das atividades leva à análise da tarefa, necessária para a 
indicação do mobiliário e equipamento requeridos para o desempenho 
destas atividades; em consequência, a organização espacial desse mobiliário 
e equipamento leva ao dimensionamento dos ambientes nos quais estas 
atividades ocorrem. Numa abordagem mais específica, por exemplo, as 
atividades de lazer são ativas, por isso diferem das atividades de estar, que 
são passivas. 

Em resumo, podem-se determinar os conceitos a partir das palavras-
chaves de uma questão, exemplificados a seguir: 

 Função: O que é; Qual é; Para que serve... 

 Sistema de Atividade: Quem faz (o usuário)... 

 Atividade: O que se faz... 

 Análise da Tarefa: Como se faz, Com o quê se faz 
(mobiliário e equipamento); Onde se faz (ambiente)... 

 

2.2.2. ANÁLISE COMPARATIVA DE FUNÇÕES E ATIVIDADES 

Pelo mundo todo e em épocas distintas, existem diversas pesquisas e 
trabalhos publicados que abordam pontualmente a importância e a 
influência que as funções e as atividades atuam no projeto da habitação. É 
possível encontrar, por exemplo, publicações de vários autores e instituições 
em Portugal, Suécia, Israel, Reino Unido, Alemanha, Itália, França, Espanha 
(Madrid e Barcelona), e México, entre tantos. 

Com o objetivo de estabelecer parâmetros para a definição das funções e 
atividades relacionadas à realidade brasileira, foram estudados alguns desses 
trabalhos desenvolvidos por órgãos institucionais de diferentes países, 
vinculados ao tema da habitação. 

Tais órgãos estudaram, científica e cuidadosamente, as ações dentro e 
fora da habitação, podendo-se constatar uma similaridade entre essas ações 
em um universo único, mas com culturas e hábitos bastante diferenciados. 
Segue uma breve explanação sobre os trabalhos acadêmicos analisados: 

 PORTAS, N. (1969) “Funções e Exigências de Áreas da Habitação”. 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC). Lisboa. - Nuno Portas, 
arquiteto português, pesquisador e membro da Divisão de Construção e 
Habitação de Lisboa, foi um dos pioneiros no estudo e pesquisa das funções 
na habitação, tendo produzido uma série de trabalhos especificamente 
voltados a este assunto, na década de 60. 
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 MINISTRY OF WORKS AND HOUSING (1978) “Project for Innovations 
and Improvements in Housing”. Tel Aviv University. Israel. - Sob 
responsabilidade do Ministério do Trabalho e Habitação de Israel, em co-
autoria com a Universidade de Tel Aviv, um grupo de trabalho estudou o 
projeto habitacional buscando inovações e melhorias com base na 
performance das funções e atividades, tendo como orientação o ponto de 
vista dos usuários, o desenho e a evolução dos espaços dos ambientes. 

 SWEDISH STANDARD (1994) “Building Design/Housing/Functional 
Planning”. SS 91 42 22, Edition 2. - As Normas de Padronização da Suécia 
abordam as funções e atividades no interior das habitações, baseadas em 
normas anteriores, para estabelecer critérios de padronização para o 
desenho do edifício, da habitação e das funções do projeto. 

 PEDRO, J. B. (2000) “Definição e Avaliação da Qualidade Arquitectónica 
Habitacional” Tese de Doutoramento. Faculdade de Arquitectura da 
Universidade do Porto. Lisboa. - João Branco Pedro, arquiteto e pesquisador 
do Departamento de Edifícios do LNEC de Lisboa, retomou, em 1999, as 
pesquisas de Nuno Portas em sua tese de doutorado. A partir disso, 
produziu relevante literatura intitulada “Programa Habitacional” em que 
apresenta, entre outras especificidades, a importância das funções e 
atividades nos programas dos projetos de arquitetura. 

As tabelas a seguir descrevem uma comparação das funções e atividades 
na habitação apresentadas nesses estudos, com o objetivo de defini-las 
dentro de um mesmo contexto, para que se possa analisá-las de forma 
objetiva, por diferentes abordagens e particularidades de uso da habitação 
em diferentes culturas. 

A tabulação não tem a pretensão de formalizar ou predefinir conclusões 
de aspecto comportamental, mas, no contexto geral, pode-se observar as 
influências culturais exercidas por cada país e, de certa maneira, fornecer 
também uma noção geral das particularidades de cada função e atividade 
realizadas por seus usuários. 

 

Dormir | Descanso Pessoal 

Esta função tem como atividade principal estar entregue ao sono; 
descansar no sono. Está relacionada a outras atividades como: vestir, despir, 
lazer, arrumação; e associada a outras funções como: lazer de crianças e de 
jovens, trabalho e lazer de adultos. Em situações específicas, a função pode 
desenvolver-se em espaços de estar/reunir. Nestes casos justificam-se a 
existência de um sofá-cama nos espaços de estar/dormir. 
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Tabela 4 – Comparat ivo da Função Dormir  | Descanso Pessoal  

Dormir  | Descanso Pessoa l  -  Comparat ivo 

Nuno Portas 
(1969) 

Dormir a noite e de dia; Descansar; Ler; Ver TV; Estar doente, Tratar de 
pessoa doente; Vestir e despir; Fazer a cama; Conversar ao telefone; 
Conversa privada. 

Min. Habitação 
Israel (1978) 

Dormir, durante a noite e de dia; Descansar; Ato sexual; Relaxar; Ler; Estar 
doente e tratar pessoa doente; Vestir-se e despir-se; Arrumar a cama; 
Conversar intimamente ao telefone; Discutir assunto privado. 

Swedish Standard 
(1994) 

A norma preconiza Dormir: Repousar; Ler; Estar com crianças; Cuidar. 

João Branco 
Pedro (2000) 

Dormir a noite e de dia; Descansar; Ler; Ver TV; Estar doente, Tratar de 
pessoa doente; Vestir e despir; Fazer a cama; Conversar ao telefone; 
Conversar em particular; Armazenar roupas individuais. 

Tabulação: autor 

Preparo de Refeições 

Esta função consiste num conjunto de atividades associadas à confecção 
de alimentos e serviços complementares. No conjunto das operações diárias 
domésticas, a função de preparação de refeições tem um lugar dominante, 
pois chega a ocupar cerca da metade do tempo do trabalho doméstico, dos 
quais um terço junto à bancada de cozinha. 

Tabela 5 – Comparat ivo da Função Preparo de Refe ições 

Preparo de Refe ições -  Comparat ivo  

Nuno Portas 
(1969) 

Recepção e conservação de alimentos; Preparação com lavagem, corte, 
etc.; Cozinhar; Preparar travessas e servir; Lavagem de louças; Arrumação 
e guarda de louça e utensílios; Eliminação de detritos. 

Min. Habitação 
Israel (1978) 

Armazenar alimentos: congelamento, resfriamento; Lavagem de 
alimentos; Preparação de alimentos: limpar, cortar, fatiar, descascar, 
mexer, misturar, cozinhar, combinar, cozer; Utilização de equipamentos 
especiais de cozinha: fritadeira elétrica; chapa de cozer de infravermelho, 
etc.; Lavagem de utensílios: lavar e ensaboar; Devolução de utensílios; 
Preparação especial para Páscoa; Ler e escrever menus e receitas. 

Swedish Standard 
(1994) 

A norma preconiza Preparar alimentos: Assar; Lavar; Armazenar alimentos 
e utensílios; Refugos. 

João Branco 
Pedro (2000) 

Guardar e conservar alimentos; Preparar os alimentos; Cozinhar alimentos; 
Lavar a louça; Armazenar a louça; Acondicionar o lixo; Eliminar o lixo. 

Tabulação: autor 

Refeições Correntes e Refeições Formais 

Esta função consiste num conjunto de atividades associadas à realização 
de refeições. As refeições correntes são condicionadas por necessidades 
práticas de serviço ou brevidade. Para as refeições formais consistem 
cuidados quanto ao local e as presenças. 

Atividades relacionadas a esta função são as de conversar, reunir-se e 
orar, além do cuidado com roupas. 
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Tanto para as refeições correntes, quanto para as formais, esta função 
não se desenvolve necessariamente em um espaço autônomo, tratando-se 
de uma função de grande mobilidade de acordo com as preferências e 
modos de vida familiar. 

Sua localização é, geralmente, em uma sala de jantar ou em um espaço 
da sala comum, mas também pode situar-se em uma varanda ou em um 
espaço do quintal privativo. As refeições correntes podem acontecer em 
cozinhas ou espaços vinculados a esta, como a copa. 

Tabela 6 – Comparat ivo da Função Refe ições Correntes 

Refe ições Correntes  -  Comparat ivo 

Nuno Portas 
(1969) 

Função que pode estar com maior ou menor relação com outras funções 
como: Preparação de refeições; Reunir; Trabalho; Passar e lavar roupas 

Min. Habitação 
Israel (1978) 

Função comparada com Ruído Familiar que abrange: Colocar e retirar a 
mesa; Servir a refeição; Comer e beber; Conversar; Orar (ritual religioso): 
Kiddush e a Graça. 

Swedish Standard 
(1994) 

A norma preconiza Alimentação: Comer; Pôr a mesa; Alimentar-se; Reunir-
se a mesa. 

João Branco 
Pedro (2000) 

Pôr a mesa, Servir alimentos, Comer e Levantar-se da mesa. 

Tabulação: autor 

Estar – Reunir 

Esta função consiste num conjunto de atividades que podem se associar 
à realização de refeições e ao lazer em grupo, como: tornar a unir, agregar, 
agrupar. Pode atuar associada à anterior ou fazer parte de um grupo de 
atividades pertinentes ao lazer, jogos e refeições, compreendendo aspectos 
diferenciados da vida familiar: receber visitas, hospedar, acolher, abrigar. 

Tabela 7 – Comparat ivo da Função Estar | Reunir  

Es tar  | Reuni r  Comparat ivo 

Nuno Portas 
(1969) 

Agrupa atividades muito diferenciadas entre si variando de família para 
família o que torna difícil sua delimitação. 

Min. Habitação 
Israel (1978) 

Função indefinida, mas pode ser comparada como Grupo de TV que 
abrange: Ver TV: Arrumar poltronas para ver TV; Servir e consumir bebidas 
e petiscos; Refeições leves; Discussões. 

Swedish Standard 
(1994) 

A norma não preconiza esta função, mas que pode ser comparada com a 
função Sentando: Sentar; Conversar; Ler; Ouvir música; Assistir TV. 

João Branco 
Pedro (2000) 

Pode definir-se pelo conjunto de atividades ligadas a reunir e estar em 
grupo, sobretudo nos tempos livres. 

Tabulação: autor 

Estar – Receber 

Assim como para a função de reunir, esta função se desenvolve em sala 
comum ou de visitas, depende do estilo de vida da família e das dimensões 
da habitação, com opção em um quarto, varada, terraço ou quintal privado. 
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Tabela 8 – Comparat ivo da Função Estar | Receber 

Es tar  | Receber  -  Comparat ivo 

Nuno Portas 
(1969) 

Compreende aspectos muito diferentes da vida familiar: Reunir para 
conversação, jogos, etc. (com parte da família e raro com estranhos); 
Reunião motivada por meios de comunicação (livros, revistas, rádio, 
televisão). Soma-se a atividades compatíveis com a simultaneidade, como 
recreio, estudo, trabalho e cuidado com roupas. 

Min. Habitação 
Israel (1978) 

Definida como Acomodar hóspedes: Introdução; Conversa em pares e 
grupos; Servir bebidas e petiscos; Servir cafés e bolos; Ouvir música; 
Recordar a vida; Jogos (não de mesa: cartas e jogos listados 
separadamente em atividade opcional). 

Swedish Standard 
(1994) 

Não definida pela norma, mas pode ser comparado com a função 
Sentando: Sentar; Conversar; Ler; Ouvir música; Ver TV. 

João Branco 
Pedro (2000) 

As principais atividades que compõem são: Estar/reunir em conversas e 
jogos; Ouvir música; Ler; Tocar instrumentos musicais; Ver TV. 

Tabulação: autor 

Recreio de Crianças 

Esta função consiste em atividade principal com o ato de lazer, prazer, 
divertimento e entretenimento infantil. Pode associar-se à outra atividade 
realizada por adulto como cuidar e vigiar a criança, variando de acordo com 
o perfil familiar. 

Tabela 9 – Comparat ivo da Função Recre io de Cr ianças 

Recre io de Cr ianças –  Comparat ivo  

Nuno Portas 
(1969) 

Dominam atividades de tipo educativo e lúdico, dividindo-se ainda entre o 
interior e o exterior da casa. 

Min. Habitação 
Israel (1978) 

Neste caso, a função Recreação e Diversão pode ser comparada a: Jogar 
individualmente; em pares e pequenos grupos de jogos. 

Swedish Standard 
(1994) 

A norma não preconiza esta função. 

João Branco 
Pedro (2000) 

São consideradas duas funções: por um lado, as crianças jogam e 
brincam; por outro lado, os adultos vigiam e tratam delas. 

Tabulação: autor 

Estudo e Recreio de Jovens 

Consiste no conteúdo da atividade: ato de apreender, concentrar-se, 
adquirir conhecimento. Esta é uma função que pode ser de caráter 
individual, com o grupo familiar ou até em grupo fora do mesmo, e que 
pode se desenvolver em várias áreas da habitação. 

Assim como para o recreio de crianças, a correspondência ao espaço 
varia muito de acordo com as preferências dos utilizadores e critérios de 
projeto. Podem ser desenvolvidas em um quarto de dormir ou em um 
espaço próprio, alternando em uma sala, varanda ou quintal. 
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Tabela 10 – Comparat ivo da Função Estudo e Recre io de Jovens 

Es tudo e Recre io de Jovens -  Comparat ivo 

Nuno Portas 
(1969) 

Atividades de caráter pessoal e fim educativo, ou de entretenimento, que 
necessitam de tranquilidade de local de trabalho próprio para leitura, 
escrita, trabalhos manuais, etc. 

Min. Habitação 
Israel (1978) 

A função não é definida da mesma forma. Pode ser comparada a: Ler e 
escrever; Estudar e trabalhar, utilizando livros; Desenhar; Brincar. 

Swedish Standard 
(1994) 

A função não é definida pela norma. Neste caso a norma preconiza a 
função Trabalhando: Trabalhar no quarto de trabalho; Usar o 
computador; Costurar; Escrever. 

João Branco 
Pedro (2000) 

Estudar; Utilizar o computador pessoal; Reunir com amigos; Jogar; Ler; 
Ouvir música; Ver TV. 

Tabulação: autor 

Trabalho e Recreio de Adultos 

Esta função consiste em atividades de caráter individual ou em grupo, e 
pode realizar-se em diversas áreas da habitação. Compreende ao ato de 
empenhar-se ou dedicar-se a algo com objetivo definido. Existe muita 
similaridade com a função de estudo ou recreio de jovens. 

A correspondência ao espaço varia muito de acordo com as preferências 
de seus utilizadores e critérios do projeto. Geralmente, ocorrem em salas, 
quartos, áreas de serviços, anexos, varandas ou quintais privativos. 

Tabela 11 – Comparat ivo da Função Trabalho e Recre io de Adultos 

Trabalho e Recre io de Adul tos  – Comparat ivo 

Nuno Portas 
(1969) 

São atividades de caráter pessoal, de fim educativo, remunerado ou de 
entretenimento, que necessitam de tranquilidade de local de trabalho 
próprio para leitura, escrita, e trabalhos manuais. 

Min. Habitação 
Israel (1978) 

A função não é definida da mesma forma. Neste caso a função pode ser 
comparada a: Ler Escrever; Estudar; Trabalhar; Utilizar livros; Desenhar; 
Brincar. 

Swedish Standard 
(1994) 

Neste caso, a norma preconiza a função Trabalhando: Trabalhar no 
quarto de trabalho; Usar o computador; Costurar; Escrever. 

João Branco 
Pedro (2000) 

Estudar; Trabalhar; Utilizar o computador pessoal, Jogar, Ler, Ver TV; 
Ouvir música. 

Tabulação: autor 

Tratamento de Roupas 

Esta função compreende as atividades relacionadas ao cuidado com 
roupas. Consistem em três tipos de atividades: a).lavar a roupa, b). secar a 
roupa e c). passar e costurar a roupa. A esta função estão relacionadas as 
atividades de cuidar, preparar, arrumar e consertar a roupa. 

As funções para tratamento de roupas não se desenvolvem 
necessariamente em um espaço autônomo, tratando-se de funções de 
grande mobilidade de acordo com os modos de vida familiar. 
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Tabela 12 – Comparat ivo da Função Tratamento de Roupas 

Tratamento de Roupas:  Lavagem -  Comparat ivo  

Nuno Portas 
(1969) 

Lavagem manual, mecânica ou fora de casa. 

Min. Habitação 
Israel (1978) 

Esse grupo de funções foi definido de acordo com a sequência lógica das 
atividades inerentes à função: 1. Lavanderia: Separar; Armazenar roupa 
suja para lavar; Lavar com a mão; Ensaboar, Secar, Enxaguar; 2. Máquina 
de lavar: Separar e armazenar roupa para lavar; Carregar e descarregar a 
máquina; Separar para lavar. 

Swedish Standard 
(1994) 

A norma preconiza a função Lavagem: Lavar roupas com a mão ou na 
máquina; Lavanderia (essa função pode estar completamente ou 
parcialmente agrupada em comum com a lavagem). 

João Branco 
Pedro (2000) 

Lavagem de roupa na máquina ou a mão. 

Tratamento de Roupas:  Secagem -  Comparat ivo  

Nuno Portas 
(1969) 

Esta função resume um grupo de tarefas dominantes relacionadas com o 
tratamento de roupas, constituindo uma sequência de operações distintas 
pelas exigências de local e de equipamento auxiliar. Secagem feita em 
varais de estender. 

Min. Habitação 
Israel (1978) 

Esse grupo de funções foi definido de acordo com a sequência lógica das 
atividades inerentes à função Roupas lavadas: Separar; suspender e retirar, 
e separar. 

Swedish Standard 
(1994) 

A norma preconiza a função Lavagem: Secar; Lavanderia (essa função 
pode estar completa ou parcialmente agrupada com a lavagem). 

João Branco 
Pedro (2000) 

Função composta pelo sistema de atividades lavagem de roupa na 
máquina ou a mão e secagem de roupa na máquina ou natural. 

T ratamento de Roupas:  Passar  e  Costurar  -  Comparat ivo 

Nuno Portas 
(1969) 

As roupas em uma casa normal obrigam as seguintes atividades, 
constituindo uma série: Lavagem; Secagem; Passagem a ferro 
(equipamento auxiliar) e Costura (arranjos, confecções). 

Min. Habitação 
Israel (1978) 

Esse grupo de funções foi definido de acordo com a sequência lógica das 
atividades inerentes à função Roupas lavadas: Passar e consertar. 

Swedish Standard 
(1994) 

A norma não preconiza esta função. 

João Branco 
Pedro (2000) 

Atividades que compõem a função Passar a ferro: Passar a ferro, Limpar e 
Arrumar roupa. Atividades que compõem a função Costurar roupa: 
Costurar a mão, Costurar a máquina, Limpar e Arrumar. 

Tabulação: autor 

A lavagem de roupa ocorre onde estiver a máquina de lavar - em uma 
lavanderia ou área de serviço. 

A secagem de roupa não exige local fixo, costuma-se deixar secar em 
áreas externas, como varanda, terraço ou quintal; quando realizada dentro 
da casa, é feita em varais de estender em lavanderia ou área de serviço. 

Para passar e costurar utiliza-se, via de regra, sala de jantar ou espaço da 
sala comum. Percebe-se que as peças auxiliares dessas operações (tábua e 
máquina de costura) são deslocadas conforme as conveniências. 
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Higiene Pessoal 

Consiste nas atividades práticas do usuário de manter-se limpo, 
necessidade humana associada às condições de infraestrutura da habitação. 

Essa função se desenvolve, necessariamente, em um espaço autônomo, 
dada à importância do equipamento e a natureza das atividades que a 
compõem, provido de instalações sanitárias, por tratar-se de uma função de 
mobilidade específica individual. 

As instalações compreendem um grupo de banheiro e lavabo, que inclui 
equipamentos como: lavatório, banheira e bidê. 

Tabela 13 – Comparat ivo da Função Higiene Pessoal  

Hig iene Pessoa l  -  Comparat ivo 

Nuno Portas 
(1969) 

Abrange as diversas necessidades da higiene corporal dos usuários da 
casa. O uso dessas funções corresponde e exerce-se predominantemente 
nas instalações sanitárias. 

Min. Habitação 
Israel (1978) 

Para esta função há uma subdivisão segundo a lógica de uso: 
1. Higiene: Banhar-se; Molhar-se; Secar; Lavar as mãos e o rosto; Lavar os 
cabelos; Pentear-se; Escovar os dentes; Lavagem manual; Vestir-se e 
despir-se; Primeiros socorros; Dar banho em bebês; 2. Grupo de ações: 
Urinar; Defecar; Ler e contemplar; Lavar as mãos. 

Swedish Standard 
(1994) 

A norma preconiza a função Higiene: Banhar-se; Dar banho em crianças; 
Banhar-se na banheira ou no chuveiro; Usar o banheiro. 

João Branco 
Pedro (2000) 

Compõem o sistema de atividades de Lavagens são: Lavar as mãos e o 
rosto, Tomar banho ou dar banho nas crianças, Vestir-se, Barbear-se, 
Proceder a curativos; Lavar à mão roupa pequena. O sistema de atividades 
Funções Vitais é designado por Excreções. 

Tabulação: autor 

Permanência no Exterior 

Esta função é polivalente e oferece diversas possibilidades de aplicações e 
empregos, consistindo num conjunto de atividades associadas à realização 
de refeições, lazer, estudo, trabalho, etc.; estando bastante associada ao 
espírito individual do usuário e aos costumes do agregado familiar. 

Esta função se desenvolve nas diversas formas de prolongamento do 
espaço interior, que conforme seu desenho em relação ao contorno da 
edificação denomina-se de: varanda ou balcão, sacada, marquise, terraço 
(este quando mais extenso que a varanda), pátio (aberto no interior de uma 
habitação) e área livre ou quintal ou jardim (de utilização privada ou 
pública). 

 

 



 

Qualidade Funcional 
no Programa e Projeto da Habitação 

 
 

 
 

A lexandre  Kenchian                             FAU USP 2011 

71

Tabela 14 – Comparat ivo da Função Permanência no Exter ior  

Permanência no Exter ior  -  Comparat ivo  

Nuno Portas 
(1969) 

A habitação, e a vida que a abriga não prescindem de abertura e 
prolongamento para o ar livre exterior, sendo esta função resposta à 
necessidade de, sempre que o tempo permitir durante longos períodos, 
ou em regiões onde se possam beneficiar situações de vida ao ar livre para 
a atividade de repouso, recreio, refeições e trabalho. 

Min. Habitação 
Israel (1978) 

Para esta função não houve definição ou similaridade com atividades 
especificamente para a permanência no exterior da habitação. 

Swedish Standard 
(1994) 

A norma preconiza a função Ficar fora de casa: ficar fora da casa, comer 
fora da casa. 

João Branco 
Pedro (2000) 

As atividades que a compõem são geralmente o prolongamento ao ar 
livre de algumas funções que se desenvolvem no interior da habitação. 
Nos espaços exteriores privados térreos podem surgir funções 
complementares, como: estacionamento, jardinagem e horticultura. 

Tabulação: autor 

Circulação 

Esta função está muito mais relacionada à comunicação entre espaços da 
habitação, do que ao indivíduo. Compreende aos atos de circular, 
circundar, mover-se continuamente. Talvez essa seja uma das áreas mais 
estudadas em um projeto. 

Tabela 15 – Comparat ivo da Função Circulação 

Ci rcu lação – Comparat ivo  

Nuno Portas 
(1969) 

Essa função é definida como: Separação / comunicação com o exterior e 
no interior da casa. As incompatibilidades, temporárias ou permanentes, 
entre algumas das funções descritas, ao exigir uma transição em relação 
ao espaço exterior e público, não constituem em si mesmas uma função 
da habitação. 

Min. Habitação 
Israel (1978) 

Subdividida de acordo com a lógica de uso: 1. Entrada / saída: Esfregar os 
sapatos do lado de fora; Aguardar fora; Entrar, Sair; Tirar e pôr o casaco; 
Pendurar o casaco; Olhar o espelho; Esperar na porta; Conversar por um 
instante parado; Receber entregas, serviços diversos, etc.; Receber e 
recepcionar; 2. Circulação: A passagem desimpedida de uma zona para 
outra do sistema de atividades; Movimento com ou sem fim dele mesmo, 
mas com previsão de acessos para a área de atividade. 

Swedish Standard 
(1994) 

A norma preconiza a função Acesso: Entrar na habitação; Girar um 
cadeirante; Tomar o assento para tirar e por os sapatos; Depósito arejado 
para roupas e sapatos. 

João Branco 
Pedro (2000) 

Compõe-se por dois sistemas de atividades: 1. entrada / saída e 2. 
comunicação / separação. O sistema entrada/saída comporta geralmente 
as seguintes atividades: Entrar e sair da habitação, Vestir e despir vestuário 
de exterior, Atender pessoas estranhas a porta, Esperar e receber visitas. O 
sistema comunicação/separação comporta as atividades de Circular e 
Separar compartimentos da habitação. 

Tabulação: autor 

Pode-se constituir um espaço autônomo de acesso, vestíbulo ou hall que 
permita reter pessoas estranhas atendendo-as por momentos se que 
penetrem na intimidade da casa, aguardar e colocar o vestuário de exterior, 
atender ao telefone, etc. 
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Ainda, pode-se acumular à função de circulação a comunicação do 
acesso em uma zona demarcada de outro compartimento, como para a sala 
sem atravessar a zona de serviço ou quartos, ou para o serviço doméstico de 
fornecedores sem a passagem pela sala. Pode também constituir um espaço 
encerrado, exclusivamente vinculado a finalidade de distribuição das 
circulações entre zonas ou divisões da casa – casos do vestíbulo, do corredor 
ou de uma escada. 

Arrumação 

A função de arrumação está associada praticamente a todos os ambientes 
da habitação e ao grupo familiar. Corresponde a necessidade de arrumar os 
bens pessoais e de consumo em compartimentos, roupeiros, armários fixos 
e/ou móveis. Compreende ao ato de arrumar, arranjar espaços, organizar, 
pôr em ordem. 

Tabela 16 – Comparat ivo da Função Arrumação 

Arrumação – Comparat ivo  

Nuno Portas 
(1969) 

As necessidades de guardar na habitação objetos de uso são diversas e 
encontram-se principalmente em dois grupos: 1. Roupas de uso geral na 
casa: de cama, mesa, higiene e outras; 2. Reserva de produtos 
alimentares, de limpeza, diversos incluindo malas de viagem. 
Tratadas nas funções respectivas tornam-se em: a. Dormir: roupas 
particulares dos familiares; b. Preparação: alimentos e utensílios para 
preparação imediata da alimentação; c. Refeições: objetos relacionados 
com o serviço da mesa. 

Min. Habitação 
Israel (1978) 

Há uma subdivisão de atividades de acordo com o uso: 1. Casa do 
caseiro: Base para operações de limpeza da casa (distribuição por todas as 
partes); Pequenos reparos: elétrica, carpintaria, etc.; Trabalhos sujos e 
desconfortáveis: polir sapatos, podar plantas, etc.; Fazer arranjos de flores. 
2. Depósito: Armazenar objetos grandes, de uso não diário; Reserva e 
estocagem. 

Swedish Standard 
(1994) 

A norma preconiza a função Depósito: depósito de roupas; tecidos; 
brinquedos; materiais de limpeza; médicos; químico, etc. 

João Branco 
Pedro (2000) 

O âmbito desta função está limitado à arrumação de bens que servem o 
conjunto da habitação e que não está atribuído a nenhuma outra função. 
Compõe-se por três sistemas de atividades: Arrumação geral de objetos de 
uso ocasional, Arrumação de despensa (alimentos e produtos de limpeza) 
e Arrumação de roupa de casa. 

Tabulação: autor 

Essa função não se desenvolve necessariamente em um espaço 
autônomo, - pode estar localizada em qualquer dos espaços da casa, - 
tratando-se de uma função de grande mobilidade de acordo com as 
preferências individuais e hábitos de vida familiar, e sua localização poderá 
ser similar a um depósito, garagem etc. Está excluída, em princípio, a 
guarda de objetos volumosos ou fora de uso, que poderão ter lugar no 
exterior da habitação, restritamente considerada (carrinhos de brinquedo, 
material de esportes em geral, bicicleta, etc.). 
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Estacionamento de Veículos 

Esta função consiste nas atividades relacionadas ao ato ou efeito de 
estacionar, manobrar e dirigir veículos como automóveis, motocicletas, 
bicicletas, utilitários e outros, de caráter particular, para transporte de 
pessoas. Os espaços podem ser privados (garagem no interior da habitação 
ou quintal), comuns (garagem ou estacionamento coletivo de edifícios) ou 
públicos (às margens da via pública). 

Tabela 17 – Comparat ivo da Função Estac ionamento de Veículos 

Es tac ionamento de Ve ícu los  –  Comparat ivo 

Nuno Portas 
(1969) 

Para esta função não houve definição de existência e de uso. 

Min. Habitação 
Israel (1978) 

Para esta função não houve definição de existência e de uso. 

Swedish Standard 
(1994) 

A norma não preconiza definição de existência e de uso para esta função. 

João Branco 
Pedro (2000) 

As atividades que compõem a função são: Estacionar o veículo; Entrar e 
sair do veículo; Arrumar utensílios. 

Tabulação: autor 

 

Comparativo com a Norma Brasileira Vigente 

No Brasil, a norma vigente que apresenta alguma análise sobre as 
funções e atividades na habitação, é a ABNT NBR 15575-1/2008, que trata 
do Desempenho em Edifícios Habitacionais de até Cinco Pavimentos. 

Ao estabelecer um conjunto de parâmetros pertinentes ao 
comportamento em uso de uma edificação habitacional, para satisfazer às 
necessidades do usuário, na abordagem específica sobre o parâmetro da 
Habitabilidade, apresenta requisitos referentes à Funcionalidade e 
Acessibilidade. 

Aponta como o primeiro dos requisitos a definição de dimensões mínimas 
e a organização funcional dos espaços em uma edificação habitacional, em 
que se deve apresentar adequada organização dos cômodos e dimensões 
compatíveis com as necessidades humanas. 

Contudo, estabelece como atividades essenciais às tais necessidades 
humanas apenas as seguintes funções: Dormir; Estar; Cozinhar; Alimentar / 
tomar refeições; Fazer higiene pessoal; Lavar, secar e passar roupas; e 
Estudar, ler, escrever, costurar, reparar e guardar objetos diversos. 38 

                                            
38 ABNT - NBR 15575-1/2008 - Desempenho de Edifícios Habitacionais de até Cinco Pavimentos. 
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Para tanto, adota como critério a disponibilidade mínima de espaços para 
uso e operação da habitação, em que “os projetos de arquitetura de 
unidades habitacionais devem prever, no mínimo, a disponibilidade de 
espaço nos cômodos do edifício habitacional para colocação e utilização dos 
móveis e equipamentos padrão”. 

Estes móveis e equipamentos padrão são listados em tabelas, conforme as 
atividades essenciais por cômodo a eles relacionados, e são indicadas as 
suas dimensões mínimas e espaços de circulação necessários. Assim, a 
disponibilidade mínima dos espaços é obtida pela combinação em projeto 
desses móveis e equipamentos padrão. 

Mais adiante neste trabalho, ao estudar e relacionar as funções e 
atividades com o mobiliário e equipamentos requeridos, serão apresentadas 
e analisadas as tabelas constantes nessa Norma. 

Assim, em um comparativo final entre as pesquisas e os trabalhos 
internacionais publicados - e anteriormente demonstrados, - com a norma 
brasileira vigente, relacionada ao estudo das funções e atividades, tem-se 
um quadro ilustrativo da abordagem do tema e da necessidade de seu 
aprofundamento para uma reflexão para a realidade brasileira. 

Tabela 18 – Comparat ivo entre estudos internacionais  e a Norma Bras i le i ra 

FUNÇÕES Nuno 
Portas 
(1969) 

Min. Habit.
Israel 

(1978) 

Swedish 
Standard 
(1994) 

João Branco 
Pedro 
(2000) 

ABNT NBR 
15575-1 
(2008) 

Dormir – Descanso Pessoal ||| ||| ||| ||| ||| 

Preparo de Refeições ||| ||| ||| ||| ||| 
Refeições Correntes e Normais ||| |||  ||| ||| 
Estar / Reunir |||   ||| ||| 
Estar / Receber ||| |||  |||  

Recreio de Crianças ||| ||| ||| |||  

Estudo ou Recreio de Jovens ||| ||| ||| ||| ||| 

Trabalho e Recreio de Adultos ||| |||  |||  

Tratamento de Roupas ||| ||| ||| ||| ||| 
Higiene Pessoal ||| ||| ||| ||| ||| 
Permanência no Exterior |||  ||| |||  

Circulação ||| ||| ||| |||  

Arrumação ||| ||| ||| ||| ||| 

Estacionamento de Veículos    |||  
Tabulação: autor 
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2.2.3. PESQUISA INVESTIGATIVA 

 

Objetivos 

Propõe-se realizar uma consolidação científica baseada nas funções e 
atividades estabelecidas para a realidade brasileira, instituindo critérios 
qualitativos para o projeto habitacional urbano, por meio do levantamento 
de informações, realizada com o auxílio de pesquisa investigativa de campo, 
que focaliza aspectos particulares do modo de vida das pessoas em uma 
habitação em que existam variáveis que se interajam pela importância que 
as funções e atividades representem quando são apresentados indicadores 
que possam influenciar no dimensionamento e qualidade da habitação. 

Esta pesquisa investigativa sobre funções e atividades na habitação não 
pretende ser estatística, mas sim ter caráter indicativo de como as funções e 
atividades podem ser desenvolvidas. Seus resultados apontam indícios, por 
meio de uma abordagem qualitativa, que confirmam ou refutam os critérios 
para classificação e caracterização das funções e atividades apresentadas. 

Pretende-se então, com o uso desses dados levantados sobre as funções 
e atividades na habitação, apontar possibilidades e tendências verificadas 
nos hábitos de uso e costume e de apropriação da moradia. 

Tem-se como objetivo principal e preliminar a verificação de todas as 
funções e atividades interativas, discriminadas nos diversos estudos 
publicados na área - apresentadas neste trabalho na análise comparativa - 
que abordam o usuário (como foco principal), o mobiliário e equipamento, 
e a habitação em si. 

Busca-se identificar as necessidades de mobiliário e equipamento dos 
moradores e verificar padrões de configuração e localização desses nos 
compartimentos da habitação. 

Trata-se de levantar dados de diversas variáveis como: perfil familiar, 
hábitos de uso e costume, frequência e periodicidade das atividades, 
mobiliário e ambientes requeridos, tipologia da habitação, e satisfação da 
moradia e do mobiliário, enfim, todo um conjunto de itens que interagem 
entre si fazendo parte do cotidiano dos usuários e que influenciam no 
conforto da habitação. 
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Metodologia e Parâmetros 

O trabalho desta pesquisa foi planejado e orientado sob a coordenação 
do Prof. Dr. José Jorge Boueri Filho, entre 2007 e 2009, e aplicado em 
campo, por meio de um questionário elaborado e respondido por cerca de 
100 (cem) entrevistados na Região Metropolitana de São Paulo, grande em 
sua diversidade.39 

A aplicação desta pesquisa de campo pretende apurar, de forma 
quantitativa, uma amostra indicativa que seja expressiva ao ponto de ser 
possível observar um padrão na tipologia da habitação com o perfil familiar 
pesquisado junto às variáveis de uso da habitação. 

A pesquisa não busca levantar dados isolados para uma ou outra função 
específica. As partes relacionadas a cada função foram estrategicamente 
posicionadas em um formulário de questões aplicado individualmente em 
cada habitação levantada. Propõe-se, com isso, obter indicadores relevantes 
para uma leitura mais apurada e esclarecida da realidade da habitação 
pesquisada, com níveis de importância para o estudo das funções e 
atividades. 

Os resultados e indicadores apresentados podem expressar uma 
influência diversificada do uso das funções e atividades de cada família com 
os compartimentos da habitação até então pré-determinados culturalmente 
para o padrão brasileiro. 

A abordagem proposta pelo formulário tem como parâmetros de 
classificação dos resultados três referências principais: 

1. A localização regional da moradia, dentro da Região Metropolitana 
de São Paulo. 

2. O número de pessoas na moradia, ao caracterizar uma necessidade 
de ocupação física da habitação pelos moradores. 

3. O número de dormitórios da moradia, que fornece uma referência 
dimensional e espacial da habitação analisada. 

De início, é realizada a identificação do entrevistado, com a indicação 
do(s) usuário(s) da moradia, classificando-os conforme a sua relação familiar, 
sexo, idade, estado civil, escolaridade, ocupação e limitações físicas. 

                                            
39 Ver no Anexo A. Questionário: Pesquisa sobre Funções e Atividades na Habitação. 
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A seguir, parte-se para a exploração detalhada das funções e atividades 
realizadas na habitação, com o levantamento dos usos e costumes em todos 
os aspectos funcionais de repouso e higiene pessoal, preparo e consumo de 
alimentos, lazer, estudo e trabalho, gestão doméstica, tratamento de roupas 
e circulação pelos ambientes da moradia. 

Alguns aspectos de menor relevância, porém úteis, são levantados, como 
a tipologia da habitação, a composição e o histórico de vida da família, e a 
satisfação do usuário com o mobiliário e a habitação. Por fim, para efeito de 
orientação e esclarecimento, é solicitado ao entrevistado um esboço 
esquemático da planta da sua casa com o arranjo dos mobiliários. 

 

Tópicos para Análise dos Dados 

Pretende-se identificar a variação das funções e atividades que se 
desenvolvem nas famílias entrevistadas, de modo distinto, para cada um dos 
parâmetros. Em seguida, comparar os parâmetros, conforme a localização 
das moradias, o número de pessoas que as habitam e o número de 
dormitórios dessas moradias, traçando perfis pela localização, pelo tamanho 
da família e pelo tamanho da habitação. 

 

Habitação 

A caracterização do tipo de habitação (de casa térrea, sobrado, 
apartamento ou outro) pode trazer informações, conforme o tipo da 
moradia, quanto às funções relacionadas a: 

• higiene pessoal: quantidade e tamanho dos banheiros; 

• estudo | trabalho: se possível em espaços isolados; 

• gestão doméstica: a considerar apenas espaços internos ou também 
espaços e elementos exteriores; 

• ambientes externos: atividades possíveis; 

• circulação: tipos horizontal e vertical; 

• estacionamento: possibilidade de garagem privativa. 
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Usuários 

 

Faz-se necessária a identificação dos usuários da moradia - classificando-os 
conforme a sua relação familiar, sexo, idade, estado civil, escolaridade, 
ocupação, e limitações físicas - para estabelecer as ligações entre as 
características de cada usuário e as atividades que estes deverão ou poderão 
desenvolver. Por exemplo: 

• sobre a função de preparo de refeições, pode-se determinar a existência 
de uma pessoa para esse fim se a mesma é do sexo feminino, e ainda se 
tem auxílio de outras pessoas, como de uma empregada doméstica. 

A caracterização da existência de alguém com limitação física pode 
determinar a necessidade de adequações na casa para o desenvolvimento 
das atividades inerentes a este usuário. Ainda, pode identificar a restrição de 
atividades para este usuário. 

Do mesmo modo, a caracterização de alguém da família que use 
eventualmente a casa, ou mesmo uma auxiliar doméstica, sem de fato 
habitar nela, pode determinar a necessidade de adequações espaciais e de 
mobiliário e equipamentos não previstas inicialmente para uso do núcleo 
familiar. 

Os dados a serem levantados relacionam as atividades desenvolvidas por 
estes com sua frequência e duração. Por exemplo: 

• sobre a função de refeições, pode-se determinar a colocação de mais um 
lugar na mesa para um filho que não mora na casa, mas sempre almoça 
com a família. 

• sobre uma babá que regularmente passa os fins de semana na casa para 
cuidar dos filhos, enquanto os pais saem à noite para eventos sociais, 
necessita de uma cama para seu repouso. 

 

Histórico de Vida da Família 

Estes dados servem apenas para estabelecer os hábitos familiares, se estão 
dentro de um contexto social, e se estão adequados ao tipo atual e anterior 
da moradia. 
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Uso da Habitação - Funções 

Repouso Pessoal 

Ao considerar como inerente o uso de um ambiente próprio para o 
repouso dos usuários da casa, pretende-se identificar a necessidade em 
descansar, ou convalescer de doença, eventualmente em outro ambiente da 
casa, para que este esteja preparado para atender às atividades de repouso. 
Também se pretende constatar quais outras atividades, distintas do repouso, 
podem ser realizadas, para que também os espaços possam estar 
preparados para tais atividades. 

Higiene Pessoal 

Os dados levantados para a função de higiene pessoal, inerente a todas 
as pessoas, deverá simplesmente buscar subsídios para caracterizar 
qualitativamente os espaços destinados a esta função, como a quantidade, o 
tamanho, as instalações e equipamentos, e a organização espacial dos 
banheiros. Ainda, pretendem-se obter informações sobre alguma atividade 
desenvolvida fora do banheiro, relacionada ao cuidado pessoal, adequando-
se os ambientes que recebam estas atividades. 

Preparo de Refeições 

O preparo de refeições, assim como o seu consumo, incorpora-se como 
uma das atribuições essenciais da habitação. Os dados levantados referem-
se ao modo como ocorre o preparo das várias refeições do dia, - café da 
manhã, almoço e jantar, além dos eventos sociais, - a saber: quem os 
prepara, com qual frequência, e em que ambientes. Também são levantados 
outros dados relacionados, como o consumo de comidas prontas ou 
semiprontas e a reciclagem de lixo. 

Consumo de Refeições 

O consumo de refeições também se apresenta como função inerente aos 
espaços da habitação. Tanto que o Programa da Habitação tradicionalmente 
relaciona a sala de jantar como um dos ambientes a ser estudado ao 
projetar uma moradia. Além das atividades relacionadas diretamente às 
refeições, levantam-se outras que são possíveis de ocorrer, simultaneamente 
a estas. 

Estar e Lazer 
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As funções de estar e lazer em uma habitação são determinadas a partir 
do que os moradores costumam realizar, enquanto em casa, em quais 
momentos no dia e na semana, e em quais circunstâncias. Devem ser 
considerados os dados relativos a eventos sociais e reunião de amigos para 
se determinar os itens de mobiliário e equipamentos, na sua dimensão e 
organização espacial,; assim como deve ser considerado a apropriação e 
adequação de algum ambiente externo da casa, como terraço, varanda, 
quintal, etc. 

Estudo e Trabalho 

As atividades referentes à função de estudo e trabalho não são 
diretamente relacionadas como parte dos espaços da habitação. Contudo, 
essas atividades também podem vir a ocorrer dentro das moradias e, os 
dados levantados pretendem verificar o quanto e de que modo essas 
atividades de estudo e trabalho são recorrentes nos espaços da habitação. 

Gestão Doméstica 

Ao se tratar da função na moradia relacionada à gestão doméstica, são 
abordados dados referentes à sua manutenção, arrumação e 
armazenamento, sendo identificadas várias atividades distintas que podem 
ser desenvolvidas nos espaços da moradia. São analisados também dados 
referentes à existência, localização e cuidados com animais domésticos e 
veículos. 

Tratamento de Roupa 

O tratamento de roupas, mesmo que possa ser compreendido como 
parte da gestão doméstica, é analisado aqui de modo particular como uma 
das funções e atividades da habitação, já que compreende atividades 
específicas de lavar, secar, passar, costurar e guardar vestuário, calçados e 
acessórios, além de roupas de cama, mesa e banho. Estas atividades 
requerem espaços e equipamentos específicos que devem ser considerados 
no programa de uma habitação. 

Circulação 

Os dados levantados sobre a circulação são necessários para analisar os 
acessos ao interior da moradia, para identificar os ambientes de acesso, e 
quais atividades são relacionadas a este “entra e sai” da casa. Ainda, 
pretende-se determinar necessidades espaciais de movimentação e graus de 
privacidade entre os ambientes da casa interligados pelas áreas de 
circulação. 
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Permanência no exterior privado 

Os dados levantados pretendem relacionar as funções analisadas com 
algum ambiente externo à casa, como terraço, varanda ou quintal, 
identificando quais atividades podem ser desenvolvidas nesses espaços 
exteriores, por quem e com qual frequência. 

 

Satisfação da Moradia 

Os dados levantados quanto à satisfação da moradia pretendem aferir e 
associar o nível de aceitação com aspectos construtivos da casa, tais como 
número, tamanho e distribuição de cômodos e condições de conforto 
ambiental, com as funções analisadas que são desenvolvidas na casa. 

Pretende investigar interesses do usuário em alterar a moradia, 
relacionando com busca de qualidade para as funções a serem 
desenvolvidas e com os espaços necessários para tais funções. 

 

Satisfação do Mobiliário 

Do mesmo modo, os dados levantados quanto à satisfação do mobiliário 
pretendem aferir o nível de aceitação do mobiliário e dos equipamentos 
existentes na casa, relacionando-os ao ambiente instalado e às suas 
necessidades funcionais. 

 

Resultados da Pesquisa Aplicada 

Os dados obtidos são apresentados, a partir desta pequena amostragem 
panorâmica de formulários respondidos na Região qMetropolitana de São 
Paulo, que contou com um número de 100 habitações pesquisadas, e 
fazem parte dos índices, análises e comentários apresentados. 

As funções de uso da habitação, retratadas e analisadas, podem 
representar, no contexto das 100 habitações pesquisadas, uma discreta 
simulação de confirmação ou manutenção dos hábitos do brasileiro no que 
diz respeito à sua família e à interação no uso de sua habitação. 
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Indicadores Preliminares 

Como primeiro indicador preliminar, resultado da classificação dos 
questionários respondidos, foi levantada a localização regional da moradia 
dentro da Região Metropolitana de São Paulo (o que inclui as cidades 
circunvizinhas da Grande São Paulo), dividida pelas cinco regiões: Centro, 
Norte, Sul, Leste e Oeste. 

Outro parâmetro refere-se ao número de pessoas que compõe a família 
entrevistada. Ao levantar o tamanho da família, pode-se perceber a 
ocorrência ou não de determinadas atividades, a configuração dos tipos e 
grupos familiares das famílias paulistanas, além de oferecer informações 
quanto à ocupação física da habitação. 

O terceiro parâmetro trata do número de dormitórios da casa, que, 
associado ao número de pessoas que ocupa essa moradia, permite fazer 
uma relação entre as atividades, - desenvolvidas ou não, - por essas pessoas, 
conforme a disponibilidade dimensional e espacial da residência analisada. 
Ao cruzar dados, pode-se verificar e analisar a relação direta do tamanho da 
casa com o aumento de atividades. 

 

Localização Regional 

Dos dados levantados, temos a seguinte ocorrência para as cinco regiões 
classificadas da Região Metropolitana de São Paulo. 

Gráf ico 1 – Local ização Regional das Moradias na Região Metropol i tana de 
São Paulo 
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Com alguma variação das ocorrências populacionais de São Paulo, a 
pesquisa investigativa produzida corresponde a uma distribuição equilibrada 
em seu levantamento. 

Ao cruzar os dados de localização regional com o número de pessoas e 
com o número de dormitórios por moradia, pode-se obter indicadores do 
nível de ocupação e de densidade em cada região de São Paulo. 

Nos dados a seguir, é possível verificar uma maior densidade nas 
moradias da Região Central, com famílias maiores habitando casas menores, 
com menos dormitórios. Não há registro de casas com 4 ou mais 
dormitórios, indicando a maior ocorrência por pequenas moradias que, por 
outro lado, são ocupadas por famílias com 3 e 4 pessoas, na sua maioria. 

Gráf ico 2 – Relação entre Número de Pessoas e Dormitór ios por Moradia 
na Região Centra l  

Número de Pessoas por Moradia na Região Central 

1 Pessoa 2 Pessoas 3 Pessoas 4 Pessoas + de 4 Pessoas 

0,00 % 11,11 % 33,33% 44,44 % 11,11 % 

Número de Dormitórios por Moradia na Região Central 

1 Dormitório 2 Dormitórios 3 Dormitórios 4 Dormitórios + de 4 Dormitórios

11,11% 44,44 % 44,44 % 0,00 % 0,00 % 

Relação entre Número de Pessoas e Dormitórios por 
Moradia na Região Central
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Tabulação: autor 

A seguir, verifica-se que, na Região Norte, há certo equilíbrio na 
distribuição de pessoas por moradia, com exceção dos que moram 
sozinhos, que tem baixa ocorrência. 

De modo inverso, foram levantadas poucas moradias com mais de 4 
dormitórios, sendo maior a ocorrência de moradias com 3 dormitórios. 
Mesmo assim, nota-se uma relação equilibrada entre o tamanho das famílias 
e a dimensão das moradias que elas ocupam pelo seu número de 
dormitórios. 
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Gráf ico 3 – Relação entre Número de Pessoas e Dormitór ios por Moradia 
na Região Norte 

Número de Pessoas por Moradia na Região Norte 

1 Pessoa 2 Pessoas 3 Pessoas 4 Pessoas + de 4 Pessoas 

3,70 % 22,22 % 25,93 % 25,93 % 22,22 % 

Número de Dormitórios por Moradia na Região Norte 

1 Dormitório 2 Dormitórios 3 Dormitórios 4 Dormitórios + de 4 Dormitórios

22,22 % 14,81 % 44,44 % 14,81 % 3,70 % 

Relação entre Número de Pessoas e Dormitórios por 
Moradia na Região Norte
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Tabulação: autor 

Gráf ico 4 – Relação entre Número de Pessoas e Dormitór ios por Moradia 
na Região Sul  

Número de Pessoas por Moradia na Região Sul 

1 Pessoa 2 Pessoas 3 Pessoas 4 Pessoas + de 4 Pessoas 

0,00 % 31,25 % 37,50 % 18,75 % 12,50 % 

Número de Dormitórios por Moradia na Região Sul 

1 Dormitório 2 Dormitórios 3 Dormitórios 4 Dormitórios + de 4 Dormitórios

6,25 % 43,75 % 43,75 % 6,25 % 0,00 % 

Relação entre Número de Pessoas e Dormitórios por 
Moradia na Região Sul
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Na Região Sul, conforme os dados anteriores, verifica-se uma acentuação 
para moradias ocupadas por 3 e 2 pessoas. De modo proporcionalmente 
adequado, concentram-se moradias com 2 e 3 dormitórios, demonstrando 
um nível de ocupação compatível com o espaço encontrado nas habitações, 
identificado pelo número de dormitórios. 

Nas moradias da Região Leste verifica-se densidade acentuada por 
moradias que comportam 4 pessoas ou mais, conforme os dados a seguir, 
que habitam em casas menores, com 2 ou 3 dormitórios, em sua grande 
maioria. Há pouca ocorrência de casas com 4 ou mais dormitórios, em que 
se poderia comportar famílias maiores. 

Gráf ico 5 – Relação entre Número de Pessoas e Dormitór ios por Moradia 
na Região Leste 

Número de Pessoas por Moradia na Região Leste 

1 Pessoa 2 Pessoas 3 Pessoas 4 Pessoas + de 4 Pessoas 

9,09 % 22,73 % 13,64 % 31,82 % 22,73 % 

Número de Dormitórios por Moradia na Região Leste 

1 Dormitório 2 Dormitórios 3 Dormitórios 4 Dormitórios + de 4 Dormitórios

4,55 % 36,36 % 50,00 % 9,09 % 0,00 % 

Relação entre Número de Pessoas e Dormitórios por 
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Tabulação: autor 

Por fim, verifica-se que a Região Oeste apresenta equilíbrio ascendente na 
distribuição de pessoas por moradia, que se concentram em casas, na sua 
grande maioria, de 3 dormitórios. 

Por outro lado, foram levantadas poucas moradias com 4 dormitórios, e 
nenhuma com mais de 4 dormitórios, apesar da ocorrência de famílias 
maiores, com 4 pessoas ou mais. Foi verificado ainda um número 
proporcional de famílias menores, de 1 e 2 pessoas, ocupando quantidade 
considerável de moradias de  e 2 dormitórios. 
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Gráf ico 6 – Relação entre Número de Pessoas e Dormitór ios por Moradia 
na Região Oeste 

Número de Pessoas por Moradia na Região Oeste 

1 Pessoa 2 Pessoas 3 Pessoas 4 Pessoas + de 4 Pessoas 

7,69 % 11,54 % 26,92 % 26,92 % 26,92 % 

Número de Dormitórios por Moradia na Região Oeste 

1 Dormitório 2 Dormitórios 3 Dormitórios 4 Dormitórios + de 4 Dormitórios

11,54 % 26,92 % 53,85 % 7,69 % 0,00 % 

Relação entre Número de Pessoas e Dormitórios por 
Moradia na Região Oeste
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Tabulação: autor 

 

Tipo de Moradia 

Ao analisar os dados levantados sobre o parâmetro que trata do número 
de dormitórios da casa, verifica-se, conforme o gráfico a seguir, uma 
acentuada ocorrência de unidades habitacionais com 3 dormitórios, 
chegando quase à metade (48%), seguindo com a incidência relevante de 
moradias menores, de 2 dormitórios, de 30%, e de apenas 1 dormitório, de 
12% do total. 

Também é relevante identificar a baixa ocorrência de moradias de 4 
dormitórios (9%) e praticamente desprezível (1%) o número de moradias 
maiores que estas. 

Ao observar o nível de ocupação dessas moradias, relacionando-os com o 
número de dormitórios, percebe-se que há uma tendência natural de 
habitações menores, de 1 e 2 dormitórios abrigarem famílias com poucos 
membros; assim como moradias maiores, com 3 e 4 dormitórios abrigarem 
famílias maiores. 
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Gráf ico 7 – Número de Dormitór ios por Moradia 
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Tabulação: autor 

Contudo, alguns desvios são verificados, com moradias de apenas 1 
dormitório abrigando famílias de 3, 4 ou mais pessoas, indicando uma alta 
densidade e possível desconforto espacial. Do lado oposto, verifica-se 
famílias de 1 ou 2 pessoas ocupando moradias com 3 ou 4 dormitórios, 
sugerindo que esses grupos possuam boas condições de conforto espacial 
em suas moradias. 

Gráf ico 8 – Relação de Número de Pessoas por T ipo de Moradia em 
Dormitór ios 

 1 dormitório 2 dormitórios 3 dormitórios 4 dormitórios 

1 pessoa 33,3 %   0,0 %   2,1 %   0,0 % 

2 pessoas 33,3 % 23,3 % 16,7 % 10,0 % 

3 pessoas   8,3 % 33,3 % 31,3 %   0,0 % 

4 pessoas 16,7 % 30,0 % 29,2 % 30,0 % 

+ 4 pessoas 8,3 % 13,3 % 20,8 % 60,0 % 

Relação de número de pessoas por t ipo de moradia em dormitórios
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Tabulação: autor 

Quanto à posse da moradia, mais de 2/3 dos entrevistados afirmaram 
serem proprietários, o que permite considerar que estes possam realizar  
manutenção e melhorias, no cuidado e benfeitoria do imóvel como 
patrimônio próprio. 
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Gráf ico 9 – Número de Moradias quanto à Posse 
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Tabulação: autor 

Contudo, mais a frente verifica-se que, ao se analisar as atividades de 
manutenção da moradia, tal possibilidade não se realiza para quase a 
metade dos pesquisados (48%), não se observando interesse nos cuidados 
de manutenção. Também, o índice de satisfação com a habitação é menor 
em casas alugadas, emprestadas ou cedidas (69%), em relação a casas que 
são financiadas ou tem posse própria de seu usuário (83%). 

Quando se refere à tipologia da moradia, foi levantado pelas entrevistas 
feitas que praticamente a metade (49%) das moradias são apartamentos, 
com a outra metade formada por sobrados (29%) e casas térreas (22%). 

Observando o gráfico a seguir, ao se comparar a tipologia atual da 
moradia dos entrevistados com a sua anterior, verifica-se uma tendência de 
substituição de casas isoladas (térreas ou sobrados) por apartamentos. Não 
cabe aqui fazer conjecturas dos fatores sociais que expliquem essa 
tendência, mas tão somente trazer para o estudo dos espaços a serem 
dimensionados na habitação as características e limitações que cada uma 
das tipologias apresenta. 

Gráf ico 10 – Número de Moradias quanto à T ipologia 
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É possível verificar o nível de satisfação levantado pela pesquisa para cada 
um dos tipos de moradia, - casa térrea, apartamento e sobrado, o que 
reforçaria essa compreensão. Conforme a tabela abaixo, os moradores de 
apartamentos apresentam maior satisfação com a moradia (81,6%, entre 
‘muito satisfeito’ e ‘satisfeito’) em relação aos moradores de casas, térreas ou 
assobradadas (63,6% e 62,1%, respectivamente). 

Tabela 19 – Relação entre T ipologia e Sat i s fação da Moradia 

Nível de Satisfação Casa Térrea Apartamento Sobrado 

Muito Satisfeito 22,7% 36,7% 20,7% 

Satisfeito 40,9% 44,9% 41,4% 

Pouco Satisfeito 22,7% 10,2% 20,7% 

Nada Satisfeito   4,5%   2,0%   3,4% 

Não soube responder   9,1%   6,1% 13,8% 
Tabulação: autor 

Ao se fazer a associação dos tipos de moradia de acordo com o número 
de dormitórios, tipologias, áreas e posse, observam-se as características 
dessas moradias, como pode ser compreendido a seguir. 

Para as moradias levantadas que possuem apenas 1 dormitório (12%), há 
uma distribuição igual entre casas térreas, sobrados e apartamentos, com 
medida de área de 55,0m² em média. Dois terços destas moradias são de 
posse própria, e a outra terça parte alugada. 

As moradias de 2 dormitórios (30%) apresentam em média área de 
83,0m², sendo 46,7% de apartamentos, 36,7% de casas térreas e apenas 
16,7% de sobrados. Os proprietários destes correspondem a 60,0%, 
enquanto que os outros dois quintos são alugados, financiados ou cedidos. 

Nas moradias de 3 dormitórios (48%), a ocorrência de posse é de cerca 
de 30% de imóveis alugados, cedidos ou financiados, sendo o restante, 
70% de posse própria. Têm área de 69,0m² em média, a maioria de 
apartamentos (58,3%), boa parte de sobrados (31,3%) e uma minoria 
(10,4%) de casas térreas. 

Todas as moradias de 4 dormitórios (9%) têm posse própria; sendo que 
um terço delas são apartamentos e dois terços de casas térreas ou sobrados, 
e apresentam área média de 163,0 m². 

A única ocorrência (1%) de casa com mais de 4 dormitórios segue a 
mesma tendência: é térrea e de posse própria, com área em torno dos 
200,0 m². 
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Satisfação com a Moradia 

Ao tratar da satisfação dos entrevistados com a sua moradia, foi-lhes 
questionado sobre o tempo em que viviam no mesmo bairro e/ou na 
mesma moradia, para confrontar sua condição com a sua satisfação com o 
bairro e com a casa em que vivem. Os resultados são apresentados na 
tabela a seguir. 

Tabela 20 – Tempo de Vida da Famí l ia no Bairro e na Moradia 

Histórico de vida da família no Bairro na Moradia 

Menos de 2 Anos 15% 20% 

De 2 a 5 Anos 10% 15% 

De 5 a 10 Anos 10% 13% 

Mais de 10 Anos 63% 51% 

Não Respondeu   2%   1% 
Tabulação: autor 

Nesse levantamento, 63% afirmaram viver há mais de 10 anos no mesmo 
bairro, mas não exatamente na mesma moradia; destes, 51% afirmaram 
morar na mesma casa, no mesmo período. Esta longa permanência no 
bairro se justifica a partir de afirmações positivas de satisfação: 80% 
informaram estar entre satisfeito e muito satisfeito com o bairro. Por outro 
lado, dos 20% que se mostraram insatisfeitos com o bairro, dois terços (2/3) 
destes continuam a viver nesse mesmo bairro por mais de 10 anos. 

Ainda, conforme gráfico seguinte, não mais de 20% dos entrevistados 
demonstra insatisfação tanto com o bairro quanto com a moradia em que 
vivem. 

Gráf ico 11 – Sat i s fação da Famí l ia  com o Bair ro e a Moradia 
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Tabulação: autor 
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Dos cerca de 80% de entrevistados que demonstraram estar satisfeitos 
com a moradia em que vivem, quase a metade (48,6%) estão na mesma 
casa há mais de 10 anos. Estes dados indicam que se estabelece um vínculo 
de permanência com a moradia na medida em que esta apresenta 
qualidades que proporcionam a satisfação do usuário. 

De outro modo, moradias novas tendem a causar um impacto de 
satisfação, sendo que, dos entrevistados satisfeitos com a moradia, 25% 
destes está há menos de 2 anos na mesma casa. Isso se comprova quando, 
para estas pessoas, 90,0% demonstraram-se ‘satisfeitas’ ou ‘muito satisfeitas’. 

Porém, para este grupo, em comparação com a moradia anterior, menos 
da metade (45,8%) consideram a casa onde moram melhor que a anterior, 
o que permite deduzir que a satisfação seja causada pela novidade em si. 

Numa comparação com a moradia anterior, 42% dos entrevistados 
afirmaram ser a moradia atual melhor que a anterior, enquanto que 33% 
disseram ser pior (8% acharam semelhantes a anterior e 18% não souberam 
responder). 

Contudo, ao questionar sobre interesse em se mudar da moradia em que 
vivem, 55% dos entrevistados responderam positivamente, o que leva a 
entender que, mesmo a mudança de moradia não corresponde a uma 
plena satisfação com a moradia atual em que vivem. 

Do mesmo modo, ao invés de mudarem-se, 42% de todos os 
entrevistados afirmaram ter interesse em proceder a alguma reforma na 
habitação. Dos tipos de reforma que gostariam de proceder na moradia, em 
opções múltiplas, obteve-se: 

• 37% gostariam de melhorar os acabamentos da casa; 

• 20% desejariam de ampliar os ambientes já existentes; 

• 15% pretenderiam construir novos ambientes; 

• 15% desejariam alterar os ambientes já existentes; e 

• 13% pretenderiam consertar as avarias que moradia apresentava. 

Ao abordar sobre a possibilidade de se aumentar os espaços da moradia, 
as opções que apresentaram maior interesse foram para o aumento no 
tamanho dos dormitórios (28%) e da sala (19%). Também demonstraram  
interesse na opção de ter áreas externas de lazer como quintal, varanda ou 
terraço (15%), mais banheiros (10%) e mais dormitórios (8%), além de uma 
maior cozinha (8%). Outras citações compreendem ter piscina, closet, ‘home 
theater’. 
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E, quando questionados sobre a oportunidade de a habitação ter mais 
espaço para a realização de atividades com a família, dentre as opções 
apresentadas, as respostas obtidas foram: 

• 19% receberiam mais pessoas e com maior frequência; 

• 19% teriam possibilidade de armazenar mais coisas; 

• 17% não alterariam os hábitos da família; 

• 17% teriam mais atividades de lazer, mais pessoas e maior frequência; 

• 11% poderiam cuidar melhor da casa; 

•   7% poderiam ter outras atividades como: fazer churrasco, tomar sol, 
nadar, estudar, trabalhar, fazer artes plásticas, tocar instrumentos, 
guardar o carro, ter mais privacidade... 

•   5% poderiam cuidar melhor da roupa; 

•   5% não alterariam os procedimentos de arrumação e manutenção 
da casa, e de tratamento de roupa. 

Ao se investigar os interesses do usuário em alterar a moradia, 
relacionando com busca de qualidade para as funções a serem 
desenvolvidas e com os espaços necessários para tais funções, são 
analisados os dados levantados referentes à agradabilidade da moradia. 

A seguir, são apresentados os dados obtidos, relacionando-os em alguns 
dos vários aspectos construtivos que compõe a casa, tais como número, 
tamanho e distribuição de cômodos e condições de conforto ambiental. 

Tabela 21– Agradabi l idade da Moradia -  Aspectos 

Aspectos da moradia 
 que agrada ao usuário 

aos Satisfeitos e 
Muito Satisfeitos 

aos Pouco ou 
Nada Satisfeitos a Todos 

Quantidade de cômodos 70,8% 31,6% 62,6% 

Distribuição dos cômodos 80,6% 52,6% 74,7% 

Tamanho dos cômodos 69,4% 31,6% 61,5% 

Localização portas e janelas 84,7% 68,4% 81,3% 

Insolação e vista exterior 69,4% 42,1% 63,7% 

Isolamento acústico 52,8% 52,6% 52,7% 

Temperatura ambiente 79,2% 68,4% 76,9% 
Tabulação: autor 

Fazendo-se a leitura inversa dos dados, verifica-se menor índice de 
agradabilidade em aspectos como isolamento acústico (52.7% para todos), 
o que pressupõe uma falta na privacidade das pessoas na moradia, e 
insolação e vista exterior (63,7%), mesmo que se considere alto o índice de 
aceitação para o aspecto de localização de portas e janelas (81,3%). 
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Outra análise possível ocorre em relação aos cômodos, com índices 
menores para quantidade (62,6%) e tamanho (61,5%) deles, o que denota 
claramente uma falta de espaço físico, e a necessidade de incremento na 
área construída das habitações. Aqui, os dados levantados são aqueles 
referentes à agradabilidade da moradia em relação ao desempenho sobre as 
funções e atividades que são desenvolvidas na casa. 

Tabela 22 –Agradabi l idade da Moradia -  Funções 

Funções desenvolvidas na moradia 
 que agrada ao usuário 

aos Satisfeitos e 
Muito Satisfeitos 

aos Pouco ou 
Nada Satisfeitos 

a Todos 

Repouso Pessoal 94,4% 68,4% 89,0% 

Higiene Pessoal 87,5% 89,5% 87,9% 

Preparo de Refeições 83,3% 73,7% 81,3% 

Consumo de Refeições 88,9% 78,9% 86,8% 

Estar e Lazer 87,5% 42,1% 78,0% 

Estudo e Trabalho 73,6% 47,4% 68,1% 

Manutenção e Arrumação 77,8% 36,8% 69,2% 

Tratamento de Roupa 73,6% 68,4% 72,5% 

Circulação 87,5% 63,2% 82,4% 

Estacionamento 65,3% 47,4% 61,5% 
Tabulação: autor 

Também, ao se fazer a leitura inversa dos dados, é possível observar 
índices menores nas atividades relacionadas às funções de estudo e trabalho 
(68,1% para todos), que reflete uma falta de definição de espaços 
específicos no programa da habitação a esse grupo de atividades; e 
relacionadas às funções de manutenção e arrumação (69,2%), tratamento 
de roupa (72,5%) e estacionamento (61,5%), em que se denota que 
atividades relacionadas ao serviço doméstico não têm tido tratamento 
adequado no estudo e definição do programa da habitação, incluindo-se aí 
a possibilidade do abrigo e manutenção de veículos. 

 

Satisfação com Mobiliário 

Ao tratar da satisfação com o mobiliário e equipamentos, é analisado o 
nível de aceitação destes no espaço da moradia, relacionando-o ao 
ambiente instalado e às suas necessidades funcionais. 

Os dados levantados apontam, conforme o gráfico a seguir, alto índice 
de satisfação (83% para ‘muito satisfeitos’ e ‘satisfeitos’), o que leva a 
entender que, ao contrário da moradia, o mobiliário e equipamento 
permitem um melhor atendimento às necessidades de uso do usuário, já 
que tem maiores opções de aquisição e apropriação do item. 
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Gráf ico 12 – Sat i s fação da Famí l ia com Mobi l iár io e Equipamentos 
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Tabulação: autor 

Corroboram esta ideia os dados obtidos e apresentados a seguir. Do 
grupo de 100 entrevistados, foram apontados apenas 48 itens de mobiliário 
e equipamentos em que havia o interesse de aquisição, pois se percebia a 
necessidade destes itens para o desenvolvimento pleno das atividades na 
habitação; dois terços (2/3) seriam por utilidade e um terço (1/3) por gosto. 

Dos itens citados em que havia a necessidade por utilidade, destacam-se 
seis referências a armário embutido ou guarda-roupa, além de três a 
sapateiras (todos para os dormitórios); também se verificou quatro 
referências às secadoras de roupa e duas às lavadoras de roupa, a serem 
instaladas na área de serviço. Nestes, revela-se a preocupação no cuidado e 
guarda de vestuário. Para a sala, foram citadas cinco vezes a necessidade de 
sofá, e três de mesa de jantar. 

Por gosto ou comodidade, podendo indicar a tendência de novos 
equipamentos e atividades, foi citado mais de uma vez a possibilidade de ter 
bar na sala, cafeteira na cozinha, estantes, computador e TV de plasma (ou 
similar) nos dormitórios. Tais equipamentos nos dormitórios indicam o 
interesse de se desenvolver nestes ambientes atividades além das primordiais 
relacionadas ao repouso. 

Quando questionados sobre alguma mudança de mobiliário ou 
equipamento que se desejaria realizar no ambiente, as poucas respostas 
(cerca de 5%) sugerem tirar o computador do ambiente da sala ou do 
dormitório, para um espaço específico de trabalho ou estudo, como um 
escritório. Os motivos variam de conforto e privacidade para trabalho, a 
melhor organização espacial da sala de estar. 
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Perfil Familiar 

As análises feitas na sequência tratam do perfil familiar, mais precisamente 
no que se referem ao número de pessoas que compõem a família 
entrevistada. Mas não só ao tamanho, como também à configuração e à 
relação entre os membros, formando os tipos e grupos familiares das famílias 
paulistanas pesquisadas. Apresenta também informações quanto à 
ocupação física da habitação feita por essas famílias e quanto ao 
desenvolvimento ou não de determinadas atividades. 

Esta variável da pesquisa tem sua importância em função das 
necessidades que algumas famílias possuem em adaptar os compartimentos 
de suas casas com o crescimento quantitativo de suas famílias e, 
consequentemente, as funções e atividades da habitação também acabam 
se remodelando ao novo arranjo funcional do corpo da casa. Inicialmente, o 
quadro a seguir mostra os dados relacionados, em porcentagem, ao 
número de pessoas que residem na habitação: 

Gráf ico 13 – Número de Pessoas por Famí l ia na Moradia 
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Tabulação: autor 

A partir do levantamento feito pela pesquisa, a média apresentada para o 
número de pessoas por família em cada moradia apresenta o índice de 3,52 
pessoas por família.40 Ao levantar a estrutura familiar de cada entrevista feita, 
pode-se estabelecer e identificar a ocorrência de grupos familiares distintos, 
de modo a verificar as suas características e as atividades relacionadas com 
cada configuração apresentada. 

                                            
40 Dados preliminares do Censo Demográfico do IBGE de 2010 indicam uma média menor de pessoas 
por família residentes em domicílio permanente, de 3,0 pessoa/família para o estado de São Paulo. Ver 
capítulo 2.4.2. Composição da Família. 
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Grupo Familiar com 1 Pessoa 

O primeiro grupo familiar a ser identificado é o formado apenas por 1 
pessoa, que aponta como sendo todos adultos, na faixa entre 25 e 39 anos, 
vivendo isoladamente em suas moradias; corresponde a apenas 5% do total 
de entrevistados. 

Grupos Familiares com 2 Pessoas 

Os grupos familiares levantados a seguir são os formados por 2 pessoas 
por moradia, correspondendo a 19% do total de entrevistados. Destes, 
pouco mais da metade (53%) refere-se a um casal de adultos (homem e 
mulher), e 21% tratam de adultos sem vínculo familiar que dividem uma 
mesma moradia, e outros 6% são adultos irmãos. 

Destas famílias, 20% são relacionadas a um pai ou mãe que vive com seu 
filho(a), sendo que, para metade destes (10%), os filhos são menores de 18 
anos, e para a outra metade, são os pais idosos, acima de 60 anos. 

Grupos Familiares com 3 Pessoas 

Os grupos familiares formado por 3 pessoas por moradia correspondem a 
26% dos entrevistados, apresentando um conjunto maior de configurações. 
A maioria (46%) é formada por casais com um filho(a), sendo que na 
metade (23%) os filhos são menores de 18 anos, e na outra metade são 
adultos, maiores de 18 anos. 

Em 15% das famílias com 3 pessoas, trata-se de um adulto com dois 
filhos, também adultos; outros 15% são de irmãos adultos com pai ou mãe 
idoso. Em menor ocorrência são encontrados grupos familiares, todos com 
adultos e idosos, formados por casal com pai ou mãe idoso (8%), três 
adultos irmãos, dois adultos irmãos com um filho(a), casal e outro adulto, e 
dois adultos com pai ou mãe de um deles idoso (4% cada). 

De todo modo, esses grupos familiares com 3 pessoas caracterizam-se por 
haver sempre adultos associados entre si como casal ou irmãos, com a 
presença do terceiro membro como sendo um idoso, um menor de 18 
anos, ou outro adulto, parente ou não. 

Grupos Familiares com 4 Pessoas 

Os grupos familiares formado por 4 pessoas por moradia, que 
correspondem a 28% do total de entrevistados, apresentam duas estruturas 
distintas, sendo uma com casal e a outra com um único adulto como chefe 
da família. 
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As famílias formadas por casais têm, em 36% dos casos, filhos maiores, e 
em 11% filhos menores de 18 anos. Para 18%, o casal tem um filho(a) mais 
um neto maior, enquanto que para 14%, além do filho(a), há um neto 
menor de idade. Completando este grupo, para 7% das famílias com 4 
pessoas, o casal é acompanhado de outro casal de idosos, pais de um deles. 

As famílias de 4 pessoas que não são formadas por casais somam ao todo 
14% e apresentam grupos distintos de adultos, com parentesco entre si 
como filhos, irmãos ou pais. 

Grupos Familiares com 5 Pessoas 

Do mesmo modo, os grupos familiares formados por 5 pessoas por 
moradia apresentam as mesmas duas estruturas distintas, com o casal e sem 
o casal. Corresponde a 13% do total de famílias entrevistadas.  

O grupo formado por casais corresponde à maioria, todos com filhos (ou 
com filhos e mais um ou dois agregados), sendo 38% destes com a 
presença de um menor de idade; e outros 38% com os filhos já adultos. 

As famílias de 5 pessoas que não são formadas por casais somam ao todo 
24% e apresentam duas configurações, de um adulto com 4 filhos, e de 
cinco adultos com e sem parentesco entre si. 

Grupos Familiares com 6 Pessoas 

Por fim, os grupos familiares formados por 6 pessoas por moradia 
correspondem a apenas 9% das famílias pesquisadas. São identificadas 
também as duas estruturas com e sem casais, sendo que no primeiro caso, 
equivalem a dois terços (2/3) dessas famílias, com 4 filhos (11%), 3 filhos 
mais um agregado (45%) e 2 filhos, um agregado e um idoso( 11%). 

O grupo familiar de 6 pessoas que não se compõe de casal corresponde 
ao outro terço (1/3) e formam-se de adulto com 3 filhos (sendo um menor) 
e mais dois agregados (para 11%), e a chamada ‘república’ em que adultos, 
parentes entre si ou não, dividem a mesma moradia (para 22% dos casos 
pesquisados). 

Demais Dados Levantados 

O levantamento e classificação desses grupos familiares, obtidos a partir 
da pesquisa junto aos entrevistados paulistanos, serve como parâmetro para 
uma formulação mais precisa dos grupos familiares encontrados na 
população brasileira. 
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Os dados levantados na pesquisa indicaram que para 73% das famílias 
não havia indivíduos crianças com idade menor de 12 anos; para 23% das 
famílias, havia apenas uma criança nessa faixa etária, e apenas para 4% 
havia duas crianças nessa idade. 

Para este grupo de famílias com crianças menores, os cuidados e a 
vigilância são de responsabilidade da mãe para mais de 70% das famílias. 
Além da mãe, estas crianças também são vigiadas pelo pai em 33,3% dos 
casos, por irmãos para 22% e por avós, tios e outros para 19%. A 
preocupação no cuidado dessas crianças é grande, deixando-se a cargo das 
domésticas apenas 11% dos casos e, paradoxalmente, para 15% dos casos 
não há adultos responsáveis que os vigiem. 

No item relacionado ao número de pessoas da família que frequentam, 
mas não moram na habitação, 23% respondeu afirmativamente, sendo que 
para um quarto (1/4) desses a frequência é diária, praticamente dois terços 
(2/3) entre 2 a 6 vezes por semana, e menos de 10% por 1 vez ou menos 
por semana. Os motivos são os mais variados, desde a visita de mães e avós, 
no cuidado com filhos e netos, a namorados que  pernoitam na moradia. 

Do mesmo modo, para 20% das famílias, há filhos que já não residem 
mais na moradia, mais a frequenta regularmente. Tal afastamento da 
moradia se deu ou porque casaram, na maioria dos casos, ou porque 
cumprem serviço militar, ou ainda pela preferência de se viver independente 
da família. Na grande maioria (70%) já possuem mais de 21 anos, mas para 
15% são ainda menores de 15 anos. 

Esse número considerável de ocorrências sugere a possibilidade de 
considerar esta pessoa como uma usuária eventual da moradia, não em 
suas atividades diárias, mas que pode exigir uma organização espacial 
apropriada a este membro familiar, como, por exemplo, mais uma cadeira 
na mesa de jantar, ou a adaptação de mobiliário, como um sofá-cama. 

Limitados Físicos e Idosos 

Ao analisar os dados relacionados a usuários que possuem ou não 
limitações físicas, somente 4% apresentaram esta condição. Das quatro 
ocorrências, duas refere-se à deficiência mental do indivíduo, outra à 
limitação de movimentos e uma quarta refere-se à deficiência visual. 

Do mesmo modo, apenas em 7% das moradias, havia a presença de 
pessoas idosas, com 65 anos ou mais, que podem requerer (mas não 
necessariamente) tanto cuidados especiais quanto à adaptação da moradia, 
como para os limitados fisicamente, quanto à atenção de outras pessoas no 
seu convívio dentro do lar, como para as crianças. 
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E em apenas uma destas ocorrências foi apontada a necessidade de 
alteração do espaço da moradia, ao ter sido simplesmente colocado uma 
cama na sala. Não foi apontada nenhuma alteração da habitação quanto à 
adaptação dos espaços, mobiliário ou equipamentos; nem tampouco estes 
entrevistados apontaram insatisfação quanto à moradia e a mobiliário e 
equipamentos quando se trata especificamente da adaptação para uso 
desses indivíduos que apresentam essa condição de limitação física ou de 
idade avançada. 

A variável referente à modalidade de deficiência demonstra que a mesma 
se enquadra no aspecto da mobilidade de movimentos, motivo pelo qual 
não houve necessidade de adaptação física de qualquer tipo ou que 
pudesse interferir no arranjo dos mobiliários e compartimentos. 

Auxiliares Domésticas 

Ao se considerar a presença de empregados domésticos, para o auxílio 
das atividades na casa, e remunerados para tanto, a pesquisa verificou que 
39% das moradias possuem esse tipo de auxiliar doméstica, sendo que em 
nenhum caso, há o pernoite dessa pessoa na habitação. 

Este resultado apresentado na pesquisa investigativa confirma os dados 
de uma análise sócio-comportamental produzida pelo Datafolha,41 em 2007, 
sobre a realidade social do Brasil, em que, apesar da mudança na estrutura 
etária, ainda é um país de capital restrito, com uma população em sua 
maioria pobre. 

Nesta pesquisa, na avaliação sobre os hábitos domésticos, apenas 9% dos 
brasileiros contam com serviço de faxineira para ajuda nas tarefas da casa, 
mesmo que eventual. Com relação à população que possui empregados 
que trabalham diariamente nas tarefas domésticas, a porcentagem é de 
apenas 4%. E é mais inexpressivo ainda, de apenas 1%, entre os que têm 
um empregado doméstico que durma diariamente na casa. Evidentemente 
que uma maior incidência de auxiliares domésticos é proporcional ao 
aumento da renda familiar. Entre os que possuem renda mensal superior a 
20 salários mínimos, 14% possui ajuda extra nos serviços da casa. 

Retornando aos resultados da pesquisa investigativa, em sua quase 
totalidade, os empregados trabalham por 4 horas ou mais durante o dia, 
sendo que apenas para um quarto (1/4) destes o trabalho é diário. Para 
mais de 40% a frequência desse auxiliar na organização doméstica é de 2 a 
3 vezes por semana, e para apenas um terço (1/3) essas atividades são 
desenvolvidas por auxiliares em menos de uma vez por semana. 

                                            
41 DATAFOLHA - Retrato Falado - Revista Família Brasileira - Folha de São Paulo, 7/10/2007. 
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Em apenas uma ocorrência, esta auxiliar doméstica trabalha por menos 
de 2 horas por dia, em todos os dias, exatamente para os cuidados de um 
deficiente mental na família; sendo este o único caso de indivíduo com 
limitações que recebe o auxílio de alguém que não é da família. 

Quando se analisa a ocorrência de auxiliar doméstica pelo tamanho da 
família ou da moradia, pelo número de dormitórios, conforme a tabela 
abaixo, não se verifica uma tendência na relação direta da presença de 
empregados quando é maior a família ou é maior a casa. Assim, pode-se 
considerar que a presença de empregados tem mais a ver com a 
comodidade da família e de seus membros do que com a demanda de 
serviços e atividades por conta de mais pessoas ou espaços. 

Tabela 23 – Relação da Presença de Empregados com Número de Pessoas 
e de Dormitór ios por Moradia 

Tamanho da Família 
Com 
Auxiliar 

Sem 
Auxiliar 

Tamanho da Moradia 
Com 
Auxiliar 

Sem 
Auxiliar 

1 Pessoa 10,3% 1,6% 1 Dormitório 10,3% 13,1% 

2 Pessoas 23,1% 18,0% 2 Dormitórios 25,6% 32,8% 

3 Pessoas 28,2% 24,6% 3 Dormitórios 51,3% 45,9% 

4 Pessoas 25,6% 29,5% 4 Dormitórios 12,8% 6,6% 

+ de 4 Pessoas 12,8% 26,2% + de 4 Dormitórios 0,0% 1,6% 
Tabulação: autor 

 

Indicadores das Funções e Atividades 

A partir da questão formulada na pesquisa de campo, serão apresentados 
alguns indicadores relacionados às funções apresentadas, com ênfase nas 
atividades de algumas funções específicas. 

Repouso Pessoal 

Parte-se da premissa que todo e qualquer indivíduo tem a predisposição 
de abrigar-se em algum ambiente específico para o seu descanso, ou ao 
convalescer de doença. Esses ambientes de repouso podem ser chamados 
de dormitório, quarto, alcova, etc. Assim, as questões levantadas nesta 
pesquisa buscaram identificar as situações em que essa predisposição do 
repouso em um dormitório não é recorrente. 

Desse modo, 10% dos entrevistados afirmaram que por algum período 
durante a semana, um membro da família dorme fora dos dormitórios, 
sendo que a metade dos citados referem-se a filhos e a algum outro 
parente. 
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Deste grupo, 40% o faz todos os dias, enquanto que outros 40% o faz 
por 1 vez na semana. Invariavelmente, o ambiente usado é a sala de estar. 

Ainda, ao serem questionadas sobre convalescer de doenças, as pessoas 
da família costumam ficar apenas no próprio dormitório para 82% dos 
entrevistados, e em ou outro dormitório para apenas 2%. Para 9%, a 
preferência é para a sala de estar, e para 7% revezam entre esse ambiente e 
o seu dormitório. 

Este levantamento revela que em 16% dos questionados, a sala de estar 
também é considerada como ambiente de repouso, ao menos na doença, 
sendo que para tanto, se faz necessário um mobiliário adequado, como um 
sofá-cama. Entende-se também a necessidade do desenvolvimento de outras 
atividades pelo usuário, como ver TV ou conviver com a família, além da 
atenção de se ter alguém como cuidador desse convalescente. 

Numa diferente abordagem, ao serem questionados sobre outras 
atividades distintas ao do descanso, passíveis de serem feitas nos ambientes 
de repouso, 9% dos pesquisados apontam apenas uma das atividades 
indicadas no questionário, enquanto que 19% apontam para duas ou três 
atividades, distintamente. A grande maioria de 63% entrevistados afirma 
desenvolver ali de quatro a seis atividades, e ainda para 19% são realizadas 
mais de seis atividades. 

Das atividades desenvolvidas, em citações múltiplas, mas não 
necessariamente em simultâneo, tem-se a seguinte ocorrência de respostas: 

Tabela 24 – At iv idades Outras Desenvolv idas no Ambiente de Repouso 

Outras atividades no ambiente de repouso Citações 

Ler 81 

Ver televisão 77 

Ouvir música 67 

Conversar 61 

Cuidar da aparência 61 

Falar ao telefone 59 

Meditar ou orar 56 

Outra, como usar computador   7 

Outras, como estudar, trabalhar, tocar violão, fazer ginástica, etc. 11 
Tabulação: autor 

Dessas atividades apontadas, destaca-se a leitura e a meditação ou 
oração, que são atividades relacionadas ao repouso, em que se faz 
necessário o silêncio e a introspecção. Mas também ressaltam atividades 
como ver televisão e ouvir música, que, apesar da condição de descanso, 
gera ruído e pode trazer incômodo aos que desejam repousar. 
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Esse grande número de atividades distintas ao repouso indica que esses 
ambientes, via de regra dormitórios, não têm a exclusiva atribuição de 
repouso, mas apresentam a necessidade de flexibilizar suas dimensões e uso 
de mobiliário e equipamentos relacionados a essas atividades, desde o 
aparelho de televisão e mesa para estudo e trabalho com uso de 
computador, até os aparelhos para ginástica. 

 

Higiene Pessoal 

A função de higiene pessoal compreende um conjunto de atividades 
vitais e inerentes ao ser humano, e é no abrigo da moradia em que este ser 
humano pode desenvolvê-las em sua plenitude, com privacidade e zelo. 

Assim, os dados levantados na pesquisa referem-se mais à capacidade 
que a moradia dos entrevistados tem para atender a essas necessidades de 
asseio. Para tanto, os dados levantados são referente à quantidade de 
banheiros (apresentado no gráfico a seguir) e a opinião dos entrevistados 
sobre a suficiência da quantidade de banheiros, dos equipamentos e de 
espaço para o cumprimento dessas atividades. 

Gráf ico 14 – Quant idade de Banheiros na Moradia 
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Tabulação: autor 

Tabela 25 – Quant idade de Banheiros por T ipo de Moradia 

 Casa térrea Apartamento Sobrado 

1 Banheiro 45% 43% 18% 

2 Banheiros 35% 45% 39% 

3 Banheiros 15% 11% 21% 

4 Banheiros   0%   0%   7% 

+ de 4 Banheiros   5%   2% 14% 
Tabulação: autor 
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Os entrevistados não apresentaram muito desconforto quando 
questionados sobre a suficiência dos banheiros. Os dados levantados 
apontam que apenas 24% não acham suficiente o número de banheiros; 
27% consideram insuficiente o espaço físico disponível dentro desses 
ambientes; e menos ainda, 13% indicaram falta de algum equipamento. 

Para os entrevistados que apontaram quantidade insuficiente de 
banheiros, 48% são famílias que têm quatro ou mais pessoas, 52% são 
moradias de 3 dormitórios. Apontaram também que o espaço dos banheiros 
é insuficiente (para 61%) e que os equipamentos são insuficientes (para 
30%). 

Para os entrevistados que apontaram espaço insuficiente nos banheiros, 
76% são famílias que têm três pessoas ou mais, 64% são moradias de 
apenas 1 dormitório. Também apontaram que a quantidade de banheiros é 
insuficiente (para 56%) e que os equipamentos são insuficientes (para 32%). 

E para os entrevistados que apontaram equipamentos insuficientes nos 
banheiros, 50% são moradias de 1 e 2 dormitórios. Também apontaram que 
a quantidade de banheiros é insuficiente (para 58%) e que o espaço é 
insuficiente (para 67%). 

Por fim, dos pesquisados que apresentaram alguma insuficiência nos 
banheiros, de quantidade, de espaço ou equipamentos, em pelo menos 
70% dos casos, a tipologia das moradias é de apartamento. Isto se deve à 
necessidade, cada vez maior, de projetos compactos, diferente de casas 
isoladas, que provê em seus lotes uma maior generosidade de espaço físico. 

No mesmo enfoque, a tabela a seguir mostra um dado diferente, sobre o 
nível de suficiência, na opinião dos entrevistados, para cada tipologia da 
moradia. Verifica-se aqui que esses valores são menores no caso do 
apartamento, em relação à casas isoladas, térreas ou assobradadas. 

Tabela 26 – Nível  de Suf ic iência para Banheiros por T ipo de Moradia 

 Casa térrea Apartamento Sobrado 
Banheiros suficientes 85% 66% 86% 
Equipamento suficiente 89% 80% 96% 
Espaço suficiente 79% 61% 89% 

Tabulação: autor 

Ainda, sobre tais dados, o que se pode apreender é que os espaços 
destinados à higiene pessoal atendem às famílias na medida em que a 
própria habitação como um todo as atende. Quando há muitas pessoas 
numa moradia de menor porte, como no caso dos apartamentos, a 
insatisfação se sobressai. 
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Por fim, e de maneira relevante, ao saber se há alguma atividade 
relacionada à higiene pessoal que é realizada fora do banheiro, - mais 
precisamente no que se refere a cuidados na aparência, em que se torna 
possível em um espaço distinto, - para 59% dos entrevistados, o ambiente 
utilizado é o dormitório, enquanto que para 38% não há outro ambiente 
onde tais atividades acontecem. 

 

Preparo de Refeições 

O preparo de refeições apresenta-se, assim como seu consumo, como ma 
das funções intrínsecas existentes na habitação. Os indicadores levantados 
podem refletir a realidade do hábito brasileiro de preparar refeições na 
própria casa e no compartimento destinado a essa função, mesmo para 
aquelas situações em que o indivíduo trabalha fora e faz a refeição no 
trabalho, em que a mesma é preparada em casa independente do tipo de 
atividade que ele exerce no trabalho. 

Para se estabelecer as necessidades do preparo de refeições, devem-se 
determinar quantas e quais pessoas as fazem, com que frequência, e em 
quais ambientes, considerando cada momento em que há refeições (café da 
manhã, almoço, jantar e eventos sociais como aniversários e feriados). 

O levantamento destes dados irá determinar a importância, a necessidade 
espacial e os equipamentos para se desenvolver as atividades relacionadas 
ao preparo de refeições, conforme o tipo e quantidade de alimento a ser 
preparado, a necessidade de aproveitamento e armazenamento do 
alimento, o uso e manutenção dos utensílios para o preparo, o hábito de 
comprar refeições prontas ou semiprontas, e o processo de eliminar o lixo e 
limpar a área de preparo. 

Assim, das famílias entrevistadas, 68% têm em seus usuários alguém que 
prepara as refeições em casa. Pode-se considerar baixo este índice, já que é 
pressuposto que o programa em qualquer habitação prevê o ambiente da 
cozinha, exatamente o destinado às atividades de preparo de refeições. 

De todo modo, a cozinha é, invariavelmente, o ambiente na habitação 
utilizado para o preparo de refeições, quer seja para café da manhã, almoço 
ou jantar, conforme apontado pela maioria absoluta dos entrevistados. 5% 
das respostas apontaram ainda o uso do espaço de copa e/ou sala de 
almoço para tal atividade. 
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A exceção acontece em eventos sociais ou aos domingos, quando é 
utilizado o espaço externo da casa, como quintal ou varanda, para se fazer 
churrascos, para 11% das famílias pesquisadas. 

Gráf ico 15 – Ocorrênc ia no Preparo de Refe ições na Moradia 
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Tabulação: autor 

Durante a semana, uma pequena maioria (59%) de todas as famílias sai 
de casa após o preparo e consumo do café da manhã, sendo que em 
apenas 25% dessas, isso não ocorre diariamente. Também para 25% dessas 
famílias, mais de uma pessoa o prepara, sendo que o preparo do café da 
manhã é feito basicamente por quem o consome. Aos domingos, o preparo 
do café da manhã ocorre em 51% das casas, e também é feito por quem o 
consome. Em apenas 20% desses casos há mais de uma pessoa no preparo. 

Em menor ocorrência, o preparo do almoço, durante a semana, é feito 
por apenas 42% dos entrevistados e 46% aos domingos. O almoço é 
preparado todos os dias ou quase todos (de 4 a 6 vezes por semana) em 
79% dos casos. Tanto na semana quanto aos domingos, em quase a 
metade (48%) das famílias, quem prepara o almoço é o cônjuge ou 
companheiro, caracterizado pela dona de casa; mas, para um terço (33%) 
são os filhos quem o fazem. Também no almoço, em apenas 19% desses 
casos há mais de uma pessoa no seu preparo na semana, aumentando para 
26% os domingos, quando a confraternização familiar é possível. 

Em relação ao almoço, o preparo do jantar tem maior ocorrência, para 
56% das famílias entrevistadas durante a semana. Aos domingos, esse 
número cai para 42%. E assim como no café da manhã, quem prepara o 
jantar é quem o consome; e apenas em 18% dos casos há mais de uma 
pessoa nesse preparo. A frequência durante a semana é menor em relação 
ao almoço, sendo apenas em 52% dos casos que o preparo ocorre todos os 
dias; em 39% é menos frequente, de 2 a 6 vezes por semana. 



 

Qualidade Funcional 
no Programa e Projeto da Habitação 

 
 

 
 

A lexandre  Kenchian                             FAU USP 2011 

106

Por fim, para 66% das famílias pesquisadas que se reúnem em eventos 
especiais, como em aniversários, reunião de amigos e datas comemorativas, 
apenas 56% destas faz o preparo das refeições nesses eventos. Neste caso, 
aumenta para até 32% a ocorrência de mais de uma pessoa para o seu 
preparo, na maioria pelos donos da casa (67%), e onde também se faz 
possível a confraternização entre amigos e familiares. 

Ao levantar dados sobre o consumo de comidas prontas ou semiprontas, 
que não requerem o seu preparo prévio, 81% das famílias entrevistadas 
responderam afirmativamente, porém com uma frequência baixa: em 53% 
destes casos somente em uma vez na semana; em 19% destes em uma vez 
ao mês ou menos. Para 22% dos casos a frequência é maior, de duas a três 
vezes na semana, e apenas para 6% o consumo desse tipo de alimento pré-
processado é diário. 

Fatores apontados para o consumo desse tipo de alimento é a 
praticidade (46%) e despreparo quando recebe visitas (23%), além de outros 
motivos como falta de tempo, economia, cozinha não equipada, não gostar 
ou saber cozinhar, comodidade... 

Um dado interessante levantado é que apenas 38% das famílias 
entrevistadas reciclam o lixo, e o motivo para a maioria dos que não 
reciclam (73%) é a falta de coleta no bairro. Também, para 16% dos que 
não reciclam, falta espaço na casa para armazenar o lixo separado para 
reciclagem. 

 

Consumo de Refeições 

Do mesmo modo, por se tratar de uma das funções que determina o 
objetivo de uma habitação, ao se analisar o consumo de refeições deve-se 
determinar os mesmos parâmetros obtidos no preparo de refeições. Ainda, 
devem-se identificar quais atividades não relacionadas diretamente ao 
consumo de refeições, mas que são simultâneas a estas, são desenvolvidas, 
de modo a prever a acomodação destas atividades no ambiente destinado 
às refeições. 

Assim como no preparo, os dados levantados estão relacionados às várias 
refeições do dia, - café da manhã, almoço e jantar, - além dos eventos 
sociais. São observados o local em que se desenvolvem tais atividades, a 
frequência semanal e a simultaneidade das pessoas da família na realização 
dessas atividades. Também são levantadas outras atividades que as pessoas 
da família costumam realizar concomitantemente ao ato de alimentar-se, à 
mesa de refeições. 
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Os indicadores a seguir mostram que o hábito das pessoas de 
alimentarem-se em casa tem sido modificado pelas novas necessidades da 
vida urbana atual, em que o ritmo do trabalho ou estudo e a distância em 
relação à sua moradia leva as pessoas a alimentarem-se cada vez mais nas 
ruas, ou no próprio ambiente de trabalho ou estudo. 

Assim, das famílias entrevistadas, 64% têm em seus usuários alguém que 
se alimenta em casa em algum momento do dia ou da semana. Aqui, não 
se trata de saber sobre o consumo de alimentos fora de casa, mas pelo 
contrário, de se verificar como a habitação funciona nos momentos em que 
o consumo é feito dentro da moradia. 

Nesse sentido, o uso da moradia para as refeições varia conforme o 
transcorrer do dia. Durante a semana, das famílias pesquisadas, 58% fazem 
o café da manhã em casa, enquanto que apenas 49% almoçam. A 
ocorrência aumenta para 56% à noite, para o jantar. Nos finais de semana, 
apenas diminui o evento de jantar em casa, para 43% dos pesquisados; 
enquanto que o almoço de família aos domingos mantém-se praticamente 
igual, em 48% das entrevistas feitas. 

Gráf ico 16 – Ocorrênc ia de Consumo de Refeições na Moradia 
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Tabulação: autor 

Quanto à frequência, dessas famílias que afirmam realizar as refeições em 
casa, deixam de fazê-las todos os dias apenas 19% no café da manhã, 39% 
no almoço, e 38% no jantar. Isso indica que, mesmo realizando as refeições 
em casa, há um pequeno contingente que não as faz todos os dias, mas sim 
entre 3 e 5 vezes por semana. 
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Quanto ao local das refeições, mesmo considerando a sala de jantar ou a 
sala de almoço, como os ambientes previamente denominados para a 
atividade do consumo de alimentos, os dados pesquisados apontam que 
não são exclusivamente esses os locais onde tal atividade ocorre. Para o café 
da manhã, uma alimentação mais frugal e rápida, 59% dos que o fazem 
usam a cozinha, apenas 26% usam a sala de jantar e 12% usam a copa ou 
sala de almoço. Aos domingos, o café da manhã, por ocorrer em um dia de 
descanso, é melhor apreciado por 31% das famílias, que o fazem na sala de 
jantar (houve quem citasse fazer o desjejum na varanda). 

O local mais utilizado durante a semana, tanto para o almoço como para 
o jantar em casa, continua sendo a cozinha, sendo que 53% almoçam e 
50% jantam ali; enquanto que a sala de jantar é utilizada por cerca de 33% 
para almoço e 36% para o jantar. Aos domingos, o almoço da família sai da 
copa ou sala de almoço (de 14% na semana para 8%) e vai à sala de jantar 
(para 38%). Por fim, a sala de jantar é ocupada por até 44% das famílias que 
fazem essa refeição aos domingos. 

E quanto à possibilidade de as refeições acontecerem em grupo, 
simultaneamente por mais de uma pessoa, percebe-se pelos dados, abaixo 
tabelados, que é mais frequente no café da manhã e no jantar do que no 
almoço. Do mesmo modo, os membros das famílias se reúnem para as 
refeições mais aos domingos do que durante a semana. De outro modo, é 
maior o costume das pessoas almoçarem sozinhas. 

Tabela 27 – Grupos para Consumo de Refe ições na Moradia 

Consumo de refeições em grupo durante a Semana 

 Café da manhã Almoço Jantar 
Isoladamente 20,7% 38,8% 21,4% 

Grupos de 2 pessoas (aos pares) 24,1% 20,4% 25,0% 

Grupos de 3 a 4 pessoas 46,6% 38,8% 48,2% 

Grupos de 5 ou mais pessoas   8,6%   2,0%   5,4% 

Consumo de refeições em grupo aos Domingos 

 Café da manhã Almoço Jantar 
Isoladamente 12,7%   6,3%   4,7% 

Grupos de 2 pessoas (aos pares) 27,3% 27,1% 25,6% 

Grupos de 3 a 4 pessoas 45,5% 47,9% 60,5% 

Grupos de 5 ou mais pessoas 14,5% 18,8%   9,3% 
Tabulação: autor 

Como já citado, 66% das famílias pesquisadas agrupam-se em eventos 
sociais. Na metade dos casos, se reúnem para comer grupos de 3 a 4 
pessoas; e grupos maiores, de mais de 5 pessoas, para 32% dos casos. Eles 
acontecem, para 46%, na sala de jantar, mas também na cozinha para 39%, 
e até num ambiente externo, como quintal, varanda ou terraço, para 7%. 
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Quando se está à mesa de refeições, é possível que as pessoas da família 
costumem realizar outras atividades além das relacionadas ao consumo de 
alimentos. Nesse sentido, dessas outras atividades desenvolvidas, algumas 
são compatíveis e até fazem parte do ritual de reunir-se à mesa para comer, 
como conversar e alimentar crianças. Outras não fazem parte desse ritual, 
mas tem sido cada vez mais presente na vida cotidiana contemporânea, 
como ver televisão enquanto se come, ou mesmo falar ao telefone. 

A mesa de refeições também se torna um centro de permanência das 
pessoas para além das refeições. Conforme aponta a pesquisa, o espaço 
também é utilizado para receber visitas ou para reunir-se em ocasiões 
especiais. Assim, em citações múltiplas, pois é possível a sobreposição de 
algumas dessas atividades, são mencionadas as seguintes ocorrências de 
respostas: 

Tabela 28 – At iv idades Outras Desenvolv idas à Mesa de Refe ições 

Outras atividades à mesa de refeições Citações 

Conversar 85 

Ver televisão 40 

Receber visitas 23 

Reunir-se em ocasiões especiais 23 

Alimentar crianças 13 

Outra: brincar   1 

Outra: falar ao telefone   1 

Nenhuma   6 
Tabulação: autor 

 

Estar e Lazer 

Levantar as atividades de estar e lazer de uma família, com sua frequência 
e o número de usuários envolvidos, irá determinar a necessidade de um ou 
de mais espaços, do mobiliário e equipamentos, e da organização para o 
desenvolvimento destas atividades, conforme as suas características: se 
isolada ou em grupo, se causam ou não incômodo a outras atividades e se 
são sensíveis ou não a algum incômodo. 

Nesse sentido, listadas algumas atividades inerentes a estas funções, são 
levantadas a sua ocorrência a fim de se verificar sua importância no contexto 
dos espaços da habitação. Em citações múltiplas, pois se prevê a 
sobreposição dessas atividades, são aludidas as seguintes ocorrências de 
respostas: 
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Tabela 29 – At iv idades de Estar  e Lazer Desenvolv idas na Moradia 

Atividades de estar e lazer realizadas na moradia Citações 

Ver televisão 85 

Conversar 74 

Ler 67 

Ouvir música 62 

Falar ao telefone 62 

Receber visitas 53 

Atividades de lazer 30 

Outras   5 
Tabulação: autor 

Destas atividades acima citadas, 64% dos pesquisados apontaram mais de 
quatro, 25% citaram de duas a três atividades, 6% apenas uma atividade e 
ainda para 5% nenhuma dessas atividades foram citadas como parte das 
funções de estar e lazer. 

Para se compreender o grupo de pessoas que costumam-se reunir nessas 
atividades de estar e lazer, durante a semana, 41% dos entrevistados é 
formado por grupos de três a quatro pessoas, e 32% estão nessas atividades 
aos pares. Nos finais de semana ou em eventos sociais, os grupos 
aumentam para cinco pessoas ou mais em 33% dos casos (nos eventos 
sociais, grupos de mais de 10 pessoas se reúnem em 25% dos casos). 

Nestas atividades de estar e lazer, as pessoas da família se distribuem na 
quase metade dos casos em volta da mesa de refeições (48%) ou em torno 
da televisão (46%). Também se reúnem em uma mesa em 20% dos casos ou 
em grupos dispersos em 19% dos casos. 

Dentre as atividades de estar e lazer analisadas, a recepção de visitas por 
membros da família torna-se relevante pelas condições físicas e ambientais 
que exigem. Nesse contexto, 67% das pesquisas afirmaram que as pessoas 
da casa costumam receber visitas, sendo ambientes mais frequentes a sala 
de estar ou jantar (56%) e a cozinha (16%). Em menor ocorrência aparecem 
o quintal, varanda ou terraço (8%), a copa ou sala de almoço (6%) e o 
dormitório (5%). 

Contudo, quando questionados se gostariam de um ambiente melhor 
para receber suas visitas, os entrevistados preferiram manter o local atual 
(para 60%). De outro modo, 18% prefeririam utilizar somente a sala de estar 
enquanto que outros 11% gostariam de ter um ambiente externo, como 
quintal, varanda ou terraço. 
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Ao identificar os visitantes e as circunstâncias dessas visitas, alguns dados 
podem ser extraídos. A maioria das vezes são parentes ou amigos (conforme 
gráfico a seguir), mas também há visitas profissionais e de colegas dos filhos. 

Gráf ico 17 – Perf i l  dos Vis i tantes na Moradia 
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Tabulação: autor 

Quando os visitantes são familiares, a maior ocorrência é de surgirem em 
grupos de três a quatro pessoas, recebidas por uma ou mais pessoas da 
casa, normalmente os donos, de duas a três vezes ao mês, por mais de 3 
horas, e na sala de estar e/ou jantar. 

Quando são amigos dos familiares a visitar, estes aparecem em grupos de 
três a quatro pessoas e são recebidos por mais membros da família. São 
visitas praticamente semanais, que levam 3 horas ou mais, e quase sempre 
na sala de estar ou jantar, mas também nos dormitórios em alguns casos. 

Quando são os vizinhos que fazem a visita, comparecem apenas em uma 
ou duas pessoas, recebidas por apenas uma pessoa da família (via de regra, 
a cônjuge), num período entre 1 e 2 horas, uma vez ao mês ou menos, e 
quase sempre na sala de estar ou jantar. 

Quando são os colegas dos filhos a visitar a casa, estes são em pares ou 
grupos de até quatro pessoas. São recebidos por apenas um dos filhos, 
quase que semanalmente e por mais de 3 horas, e muitas vezes na sala de 
estar ou jantar, mas também nas áreas externas como quintal ou varanda da 
casa. 

Quando se trata, por fim, de visitas de relações profissionais, apenas um 
dos membros principais da família costuma receber visitas, também 
formadas por uma ou duas pessoas. São recebidas em média uma vez ao 
mês, num prazo de até 2 horas, na sala de estar ou jantar, ou ainda em 
outro ambiente como um escritório. 
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Ao analisar as atividades de estar e lazer das crianças menores de 12 
anos, nas famílias em que há essa ocorrência, identifica-se que ver televisão, 
brincar, jogar, desenhar e pintar são as atividades mais recorrentes. Assim, 
podem-se observar as circunstâncias em que estas ocorrem, conforme 
apresentadas a seguir. 

Gráf ico 18 – At iv idades de Estar  e Lazer das Cr ianças Menores de 12 Anos 
na Moradia 
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Tabulação: autor 

A criança, na atividade de ver televisão, tem maior ocorrência ao fazê-la 
diariamente, por períodos indistintos que pode variar de 1 a 4 horas, e na 
maioria das vezes na sala de estar (60%), mas também nos dormitórios 
(36%). 

Brincar e jogar são atividades que a criança o faz também diariamente, 
num período de 2 horas, ocorrendo tanto no dormitório e na sala de estar, 
como também na área externa de quintal e varanda. 

Na atividade de desenhar e pintar da criança, esta acontece todos os 
dias, mas em menor ocorrência (58%), por apenas 1 hora, acontecendo na 
sala de estar (47%), no dormitório (26%) e até na cozinha (10%). 

Ao ouvir estórias, a criança a faz diariamente apenas para 46%, por no 
máximo 1 hora, e invariavelmente no dormitório. Por fim, quando a criança 
reúne-se com amigos, não se verifica frequência nem duração regulares; e 
esta atividade pode acontecer tanto na sala de estar (36%) quanto no 
dormitório (29%). 

Do mesmo modo, ao analisar as atividades de estar e lazer de jovens e 
adultos, pode-se verificar que as mais recorrentes são o uso de computador 
e a reunião com amigos, conforme apresentado a seguir em quais 
circunstâncias em que estas ocorrem. 
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Gráf ico 19 – At iv idades de Lazer de Jovens e Adultos na Moradia 
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Tabulação: autor 

Ao usar o computador para lazer, o jovem e o adulto o faz com uma 
frequência diária para (66%) dos casos, por 2 horas ou mais, e na maioria 
das vezes fica no dormitório (60%), mas também na sala de estar (22%). 

Ao se reunir com seus amigos, o jovem e o adulto o faz apenas por uma 
ou duas vezes ao mês, com duração de cerca de 4 horas ou mais (para 
70%), sendo o ambiente preferido sendo a sala de estar ou jantar (67%). 

Nas atividades de brincar e jogar, não há uma frequência regular, porém 
não dura mais de 4 horas. Os ambientes utilizados são a sala de estar ou 
jantar, na maioria das vezes (54%) e ainda o dormitório (22%) e até a área 
externa de quintal ou varanda (14%). 

Na prática de artes manuais, não há uma frequência regular e em média 
o jovem e o adulto o faz por cerca de 2 horas. Os ambientes mais utilizados 
são a sala de estar ou jantar em 43% e o dormitório em 21% dos casos. 

O jovem e o adulto, ao tocar instrumentos, o faz sem frequência regular, 
por entre 1 a 2 horas, e na maior parte das vezes fica no dormitório (60%), 
assim como na sala de estar (28%). E, por fim, ao fazer ginástica, a maior 
frequência é de duas a três vezes semanais (para 38%), por até 1 hora, e na 
maior das vezes (50%) é no dormitório que essa atividade ocorre. 

Independente de preparar ou consumir alguma refeição, a maioria de 
dois terços (2/3) dos entrevistados afirma realizar reuniões em grupo, ao 
receber visitas em eventos sociais como aniversários, no Natal, ou em 
comemorações. E, na maior parte das vezes, o ambiente utilizado é as salas 
de estar e jantar da casa (66%), também é utilizado um ambiente externo 
para 22% ou ainda o salão de festas do condomínio, para 9%. 
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Numa outra abordagem, ao saber se as famílias utilizam algum ambiente 
externo para realizar alguma atividade de estar e lazer, apenas 32% 
apontaram afirmativamente, e, na maioria das vezes para fazer churrasco, 
mas também para brincadeiras, conversas e mesmo fazer ginástica. Nestes 
casos, o quintal é o local preferido (para 53%). 

 

Ambientes Externos 

Ampliando a pesquisa para o uso de algum ambiente externo privado, - 
que pode ser um quintal de uma casa isolada, ou uma varanda de 
apartamento, - 73% dos entrevistados informaram ter em sua moradia esse 
tipo de ambiente. Foi citado, em respostas múltiplas, o quintal como o tipo 
de ambiente da casa (para 53%), mas também a varanda (39%), o terraço 
(22%), churrasqueira (4%), além de áreas comuns do condomínio (3%). 

Ao extrapolar esses dados sobre os ambientes externos privados para os 
tipos de moradia, constata-se que a grande maioria das casas isoladas possui 
um quintal (84% para casas térreas, e 80% para sobrados). Nos 
apartamentos, a ocorrência é menor, para apenas 59% destes, sendo 
naturalmente varandas. 

Gráf ico 20 – At iv idades Desenvolv idas no Ambiente Externo Pr ivado da 
Moradia 
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Tabulação: autor 
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Para 34% dos entrevistados que tem algum ambiente externo, o uso 
desse espaço é diário, enquanto que para 20% o uso é pouco frequente, de 
menos de uma vez ao mês. Normalmente, é um usuário isolado que ocupa 
esse espaço (41%), mas também há ali reuniões em grupo de 3 a 4 pessoas, 
para 32%. As atividades mais comumente desenvolvidas nesses ambientes 
externos, em respostas múltiplas, estão listadas no gráfico acima. 

Como se observa no gráfico, as atividades desenvolvidas no ambiente 
externo, privativo à moradia, são relacionadas na maioria das ocorrências, a 
funções de estar e lazer, e de preparo e consumo de refeições. Mas também 
são apontados atividades de gestão doméstica, como cuidar de animais e 
plantas, e tratamento de roupas. 

 

Estudo e Trabalho 

Compreende-se que as atividades relacionadas à função de estudo e 
trabalho não são caracterizadas de maneira clara e específica como 
pertencentes ao espaço da habitação, conforme se observa tradicionalmente 
no programa da habitação. Mas como são atividades que têm ocorrência 
regular e constante dentro das moradias, desenvolvidas pelos seus usuários, 
estas devem ser analisadas. 

O levantamento de dados relacionados ao estudo e ao trabalho das 
pessoas da família na casa, tanto para crianças, jovens ou adultos, conforme 
o tipo de atividade, a frequência e duração, e os ambientes requeridos, além 
da hipótese de receber visitas, irá determinar a necessidade de dimensão e 
organização espacial, e de mobiliário e equipamentos para o 
desenvolvimento destas atividades. 

Ao ser questionado sobre se alguém da família estuda em casa, as 
respostas apontam afirmativamente para dois terços (67%) dos 
entrevistados. Ao identificar qual membro da família estuda, em primeiro 
lugar aparecem os filhos (para 35%), a seguir o próprio entrevistado (para 
27%) e ainda o cônjuge (para 14%); depois são citados os pais (8%), irmãos 
(8%) e outros (8%). 

A função de estudo na moradia ocorre com frequência diária para 38%, e 
de duas a três vezes por semana para 23%, caracterizando-se ser uma 
função bastante presente no cotidiano familiar. Tem duração de até 2 horas 
para quase a metade (47%) das famílias; nas outras, leva menos tempo (até 
1 hora) para 24%, e mais tempo (até 4 horas) para 21%. 
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Pela pesquisa feita, ao estudar, as atividades mais desenvolvidas são de, 
em respostas múltiplas, de ler e escrever (84%) e do uso do computador 
(83%); também são feitas consultas a livros (62%) e trabalhos manuais 
(40%). Os ambientes frequentes para o estudo são o dormitório, para 38%, 
a sala de estar ou jantar, para 32%, e ainda o escritório (quando há a 
existência desse espaço na moradia) para 26%. Contudo, quando 
perguntado sobre algum ambiente mais adequado onde gostaria de 
estudar, 43% dos que estudam em casa responderam o escritório. A cozinha 
é utilizada por apenas 3% dos que estudam em casa. 

Gráf ico 21 – Ambientes de Estudo na Moradia 
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Tabulação: autor 

Do grupo de entrevistados que tem um membro na família que estuda, 
foi indagado se este recebe alguém para estudar em companhia; neste 
caso, apenas 24% responderam de modo afirmativo. Não houve distinção 
nos dados levantados de quantas pessoas seriam para tanto, mas foi 
apontada a pouca frequência que isso acontece, de apenas 2 a 3 vezes no 
mês, para 63% desses entrevistados. E os ambientes mais utilizados são o 
dormitório, para 45%, e a sala de estar ou jantar, para 36%. 

Quanto às atividades relacionadas à função de trabalho, em seu sentido 
profissional, em que o indivíduo membro da família é remunerado pelo 
produto desse trabalho, 30% destes apontaram que usam algum espaço da 
moradia para esse fim. 

Ainda, sobre os outros 70% que não trabalham profissionalmente em 
casa, 20% respondeu que gostaria de poder fazê-lo, mas não possui 
equipamentos ou espaço adequado para tanto, - como um escritório, atelier 
ou oficina. 

Dos que trabalham em casa, na maioria dos casos, é apenas por uma 
pessoa da família (64%), com uma frequência quase que diária para quase a 
totalidade das pessoas desse grupo (77%), e por um período diário que 
ultrapassa as 4 horas para 64%. 
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A característica principal para o trabalho profissional em casa é o do 
trabalho autônomo, para 40% e como receita adicional, para 27%; sendo 
que os ambientes mais frequentes são o escritório (43%), a sala de estar e 
jantar (27%), e dormitório (23%), - 7% são em outro ambiente, que não a 
cozinha, e o quintal, varanda ou terraço. Do mesmo modo que para o 
estudo, o escritório é citado pela metade dos que trabalham em casa como 
ambiente não existente, mas gostariam de tê-lo para essa função. 

Gráf ico 22 – Ambientes de Trabalho na Moradia 
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Tabulação: autor 

Do grupo de entrevistados que trabalham em casa, foi perguntado se 
este recebe alguma visita profissional; apenas 8% responderam de modo 
positivo, porém com pouca regularidade e, via de regra, no ambiente em 
que trabalha. 

Os resultados apresentados referentes a estas funções de estudo e 
trabalho são importantes no sentido de se observar uma expressiva 
quantidade de indivíduos que desenvolvem tais funções em suas casas, em 
que, a cada grupo de três pessoas, dois utilizam sua casa como ambiente de 
estudo e um como espaço de trabalho; e têm no ambiente caracterizado 
como escritório o espaço ideal para o desenvolvimento dessas atividades. 

 

Gestão Doméstica 

Com os dados a serem levantados sobre a gestão doméstica, pretende-se 
analisar as atividades relacionadas á segurança e manutenção da casa, por 
meio do tipo, da regularidade e da frequência de serviços como os de 
limpeza e de consertos e reparos necessários. Almeja-se também levantar o 
modo e o local onde se guardam os mais diversos itens da casa, a fim de 
determinar e configurar espacialmente os ambientes e o mobiliário 
adequados. 
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Também se procura saber sobre animais de estimação da casa: em 
havendo, qual seria e onde fica, a fim de caracterizar as atividades 
relacionadas à vida desses animais na casa. Ainda, com os dados levantados, 
pretende-se analisar as atividades relacionadas á guarda e manutenção de 
algum veículo utilizado por usuários da casa, para determinar e configurar 
os espaços e equipamentos necessários para tais atividades relacionadas. 

Os dados levantados na pesquisa referente à limpeza da casa apontam, 
de maneira particular, que não há ninguém da família que procede a tal 
serviço, para 13% dos entrevistados. No mais, conforme os dois gráficos a 
seguir, a responsabilidade dos serviços de limpeza, na maioria dos casos 
recai apenas para uma pessoa da família. 

Gráf icos 23 e 24 – Usuár ios que Fazem a L impeza da Moradia 
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Tabulação: autor 

Um dado significativo é que, para aqueles 13% dos entrevistados que 
responderam não fazer a limpeza da moradia, quase 40% deles possui 
auxiliar doméstica. Também interessante é que, para o grupo de 87% dos 
entrevistados que procedem à limpeza da casa, em 23% é algum dos 
moradores que o faz, e não somente a doméstica, apesar de sua presença 
para auxiliar nessas atividades. 
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Quanto à frequência da limpeza, esta parece ser, na semana, regular e 
constante: 35% afirmou fazê-la diariamente, 11% disse que é de 4 a 6 vezes 
por semana, 50% afirmou ser menos, de 1 a 3 vezes na semana, e apenas 
4% disse ser com uma frequência menor que semanal. 

Ao se tratar da manutenção da moradia, a referência é para aqueles 
serviços do cuidado com a casa, ao fazer reparos nas instalações elétricas e 
hidráulicas como trocar lâmpadas ou a resistência de um chuveiro, fazer 
reparos em torneiras, instalar algum equipamento ou montar móveis, ou 
ainda fazer alguma pintura ou reparo em portas e peças de mobiliário, etc. 

Conforme os gráficos a seguir, 46% não procedem a qualquer tipo de 
manutenção. Destes, a maioria de 61% reside em apartamentos, enquanto 
que nas moradias em que há a manutenção, há uma distribuição 
equilibrada em apartamentos (37%), casas térreas (30%) e sobrados (33%). 
Pode-se constatar daí que, se a manutenção é necessária para qualquer tipo 
de moradia, a negligência a esse procedimento é mais percebida nos 
moradores de apartamentos, que pode dividir com o condomínio a 
responsabilidade para tanto. 

Gráf icos 25 e 26 -  Usuár ios que Fazem a Manutenção da Moradia 
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Ainda, a regularidade no procedimento aos serviços de manutenção é, 
para cerca de dois terços (65%), de duas a três vezes ao ano. E, para os 46% 
dos entrevistados que responderam não proceder à manutenção da 
moradia: 41% afirmaram não haver necessidade para tal; 37% alegaram 
não haver habilidades e ferramentas adequadas para tais serviços de 
manutenção; 8% não souberam responder; e apenas 2% informaram 
contratar profissionais especializados para o serviço. 

Ao ser questionado se na moradia há algum tipo de sistema de 
segurança, a grande maioria de 76% afirma negativamente, 14% 
confirmam haver algum sistema de segurança e 10% não quiseram ou 
souberam responder. 

Ao se tratar dos diversos itens da família, - de pertences como roupas, 
utensílios, equipamentos, objetos e documentos pessoais, ou de consumo 
como alimentos, remédios, produtos de limpeza, - que são guardados na 
moradia, nos espaços e móveis possíveis e adequados para tal finalidade, a 
tabela seguinte apresenta relação entre esses itens e os ambientes onde são 
guardados. 

Deste levantamento, obtém-se que: 

• Roupas de cama, de banho e vestuário são guardadas em dormitórios 
ou em closets contíguos, assim como documentos, brinquedos, 
instrumentos musicais, equipamento desportivo e malas e similares; 

• Roupas de mesa, alimentos, louça e utensílios, são guardados na 
cozinha ou em despensa contígua; por outro lado, as salas, tanto de estar 
quanto de jantar, não são comumente utilizadas para guarda de pertences; 

• Melhor local para os remédios são os banheiros, assim como produtos 
de limpeza ficam mais bem acondicionados na área de serviço; as 
ferramentas, objetos de uso eventual e volumosos ficam em locais como 
garagem ou depósitos. 

Com esse levantamento, fica claro perceber que tais itens são 
armazenados nos locais onde mais comumente devem ser usados ou 
consumidos. E os ambientes que concentram mais atividades, como a 
cozinha e os dormitórios, acabam por serem os mais solicitados para 
acondicionamento desses itens. 

Assim, tais ambientes devem receber mobiliário adequado a esse 
acondicionamento, conforme levantado na tabela posterior, da relação 
entre os itens e o tipo de mobília onde esses ficam guardados. 
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Tabela 30 -  Ambientes com I tens da Moradia Guardados 

 Sala Cozinha Dormitório 
/ Closet Banheiro Área de 

serviço Despensa Outro 

Roupa de 
cama   6%  95%      9% 

Roupa de 
mesa 14% 74% 19%   14%   4% 

Roupa de 
banho   79% 47%     9% 

Roupa 
individual   98%    2%    2% 

Alimentos  81% 4%    2% 66%  

Produtos de 
limpeza   3% 20%  26% 89% 41%   2% 

Louça e 
utensílios   8% 95%     2%   7%  

Remédios   8% 46% 29% 56%   2%   3%   7% 

Brinquedos e 
afins 19%   1% 51%    5%   7% 29% 

Carrinho de 
bebê   6%  9%    3%  20% 

Instrumentos 
musicais 19%  40%    20% 

Documentos 28%   1% 79%    3%   7% 27% 

Equipamento 
desportivo   3%  45%    3%   3% 36% 

Ferramentas e 
afins   3%   2% 33%   2% 24% 21% 36% 

Objetos de 
uso eventual    5% 6%   2% 41% 34% 36% 

Objetos 
volumosos   12%   2% 23% 38% 40% 

Malas e 
similares   3%  73%   2%   9% 10% 18% 

Mobiliário 
suplementar 14%   1%   8%  11% 10% 29% 

Tabulação: autor 

Ainda, conforme aponta 28% dos entrevistados, ao ser indagado sobre 
algum item em que falta um local adequado para armazenamento, estes 
itens representam basicamente objetos de grande volume, como malas, 
bicicletas, equipamentos esportivos e instrumentos musicais, ou aqueles de 
pouco ou quase nenhum uso, como documentos antigos, livros e cadernos 
de estudo, discos de vinil, além de sobras de obra e presentes de 
casamento. 
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Tabela 31 – Mobi l iár io com I tens da Moradia Guardados 

 Armário 
embutido 

Guarda-
roupa Estante Gaveteiro Prateleira Outro 

Roupa de 
cama 30% 84%  11%   2%   2% 

Roupa de 
mesa 41% 17%   7% 51%   7%   6% 

Roupa de 
banho 22% 70%   5% 14% 12%   2% 

Roupa 
individual 30% 92%  10%   2%  

Alimentos 59%   2% 18% 10% 36% 11% 

Produtos de 
limpeza 36%    7%   2% 57% 25% 

Louça e 
utensílios 69%  14% 24% 29%   6% 

Remédios 45% 11% 11% 22% 17% 17% 

Brinquedos e 
afins   5% 14% 18%  10% 43% 

Carrinho de 
bebê    2%    29% 

Instrumentos 
musicais   3%   6%   9%    3% 40% 

Documentos 19% 27% 30% 40%   3% 16% 

Equipamento 
desportivo   6% 16% 27%   6% 17% 27% 

Ferramentas e 
afins 16% 17% 2%   5% 21% 30% 

Objetos de 
uso eventual 22% 5% 23% 14% 36% 46% 

Objetos 
volumosos   6% 5%   7%   3% 16% 52% 

Malas e 
similares 17% 49%   5%  12% 29% 

Mobiliário 
suplementar    2%   5%    2% 46% 

Tabulação: autor 

A presença de animais domésticos, de estimação, tem sido bastante 
comum nas famílias, chegando até a ser considerado como mais um dos 
membros. De fato, ao tratar da existência de animais, há que se prever a sua 
ocupação física e as atividades que estes também desenvolvem, 
relacionando-se com as pessoas da família, ou não. Assim, ao ser levantado 
esse dado, constata-se que, para a metade das famílias pesquisadas há a 
presença de um ou mais animais de estimação dentro de casa. O gráfico a 
seguir mostra quais são os animais mais frequentes na moradia. 
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Gráf ico 27 – Animais  de Est imação na Moradia 
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Tabulação: autor 

Os locais escolhidos por esses animais, ou seus donos, para 
permanecerem, - considerando aí o local onde pernoitam, - na maior parte 
do tempo variam conforme o impacto que esses causam no cotidiano da 
família. Por exemplo, cerca de dois terços (2/3) dos cachorros ocupam os 
espaços de serviço ou externos da casa, como as áreas de serviço, garagem, 
quintal ou varanda, pois se tratam de animais que requerem espaço e 
causam transtornos. 

Como peixes e pássaros ficam em recipientes fechados, como aquários e 
gaiolas, estes não causam impacto além do visual ou sonoro, e o local onde 
ficam tem mais a ver com a decoração da casa, podendo estar em 
ambientes sociais como as salas de estar. 

Assim, o cuidado com os animais está diretamente vinculado com o grau 
de domesticação que eles apresentam, podendo transitar normalmente por 
toda a casa no dia a dia dessas famílias que os acolhem, o que efetivamente 
acontece para cerca de 30% desses entrevistados. 

O automóvel, ou outro tipo de veículo de transporte, faz parte necessária 
de uma moradia, para uso de alguns dos membros da família, usuários 
dessa habitação. A ocorrência e necessidade deste podem ser consideradas 
como similar a qualquer outro equipamento que a casa possui. Assim, 
analisar a guarda, o uso e a manutenção deste equipamento fazem parte 
do programa de qualquer moradia. 

Ao levantar dados sobre a posse de algum tipo de veículo, 21% dos 
usuários não possuem qualquer tipo de veículo, sendo que 79% os 
possuem. O tipo de veículo é discriminado conforme gráfico a seguir. 
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Gráf ico 28 – T ipos de Veículo na Moradia 
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Estes veículos ficam estacionados em lugar próprio, na maioria das vezes, 
sendo em garagem coberta (47%) ou descoberta da casa (11%), ou ainda 
nas áreas comuns de edifícios, como, por exemplo, os subsolos (31%). 
Apenas 10% não têm lugar próprio ou ficam na rua. 

Contudo, os usuários da moradia não consideram o veículo como 
equipamento da casa quando se trata de fazer a manutenção deste, pois 
69% não procedem a tal manutenção. Destes, 56% não acham necessário 
fazer tal manutenção, e os outros 44% alegam falta de condições, de 
conhecimento ou de espaço adequados. 

Quando a manutenção acontece, o que é feito, dentre os citados, está a 
lavagem, revisão e manutenção em geral, sendo mais da metade (58%) feito 
pelo chefe da casa, de duas a três vezes no ano. 

 

Tratamento de Roupas 

Assim como para o preparo de refeições, para se estabelecer os 
procedimentos para o tratamento de roupas da casa, devem-se determinar 
quais pessoas as fazem, com que frequência e duração, e em quais 
ambientes, considerando as atividades de lavar, secar, passar, costurar e 
guardar roupas, calçados e acessórios. 

O levantamento destes dados irá determinar a necessidade espacial e os 
equipamentos para se desenvolver as atividades relacionadas ao tratamento 
de roupas, havendo ainda a hipótese de levá-las em locais especializados, 
como lavanderias, deixando de ser atividades relacionadas à moradia. 
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Dos dados levantados, das famílias que cuidam das roupas regularmente, 
65% lavam e secam a roupa, 44% passam a roupa a ferro, apenas 22% 
costuram e 67% organizam a roupa ao guardar. Agrupando tais atividades, 
56% afirmam que nada relacionado ao tratamento de roupas é feito fora de 
casa. Daqueles que fazem o tratamento de roupas fora de casa, 24% 
afirmam levar a roupa para serviços de costura, enquanto que apenas 11% 
vão a lavanderias para lavar e secar e 8% para passar. 

Gráf ico 29 – Tratamento de Roupa na Moradia 

Tratamento da roupa na moradia

65%
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22%

67%

Lava e seca

Passa a ferro 

Costura

Guarda

 
Tabulação: autor 

As atividades de lavar e secar roupas tem frequência de duas a três vezes 
na semana para dois terços (67%), com duração de até 2 horas em cada 
período de atividade para lavagem para 59%, e de 4 horas ou mais de 
secagem para 48%. Quem procede a tais atividades na maioria dos casos é 
chefe da casa ou seu(sua) cônjuge, relacionando-os como as pessoas 
responsáveis pela casa. 

Para lavar roupa, o ambiente citado por quase a unanimidade (96%) é a 
área de serviço, que também é o espaço utilizado para secar as roupas 
(81%). O outro ambiente citado é o quintal ou o terraço, como área 
externa. O equipamento mais utilizado para lavar roupa é a máquina de 
lavar (para 92%) juntamente com o tanque (42%). Para secar, prevalece o 
varal, para 72%, mas também é citada a secadora para 14%. Para apenas 
15% a roupa suja fica no equipamento de lavagem, enquanto que para 
77% a roupa fica em local provisório, como em um cesto próprio, 8% não 
souberam responder onde fica a roupa suja. 

A atividade de passar a ferro as roupas é desenvolvida, na maioria das 
vezes, pela pessoa citada como cônjuge, caracterizada pela dona de casa. A 
frequência maior é entre uma e três vezes na semana, com duração 
bastante variável, que pode ser de uma a até quatro horas, conforme o 
volume de roupa a tratar. 
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O equipamento utilizado para apoiar as roupas ao serem passadas é, 
invariavelmente, a tábua de passar (para 84%), mas também foram citadas a 
mesa e a cama. Por outro lado, o local para essa atividade é bastante 
variado: 34% o fazem na área de serviço, enquanto que 30% ocupam o 
dormitório. Deve-se aí o fato de esses locais estarem diretamente associados 
ou ao local onde são lavadas e secas a roupa, ou onde elas serão 
guardadas. Também foi citada a copa/cozinha, para 19% e a sala de 
estar/jantar para 17%. 

Ao verificar onde fica a roupa, lavada e seca, para passar, para apenas 
9% a roupa fica no equipamento de secagem, como no varal, enquanto 
que para 83% a roupa fica em local provisório, como num cesto próprio, ou 
em prateleiras, 8% não souberam responder. 

Costurar roupas parece ser uma atividade pouco comum nas moradias, 
com uma frequência menor que semanal para mais da metade dos 
entrevistados (55%). Quando acontece quem o faz é a dona de casa, e leva 
menos de uma hora. E os ambientes utilizados ora pode ser a área de 
serviço, ora os dormitórios, talvez pela proximidade com o manuseio e 
guarda das roupas. Em 41% das vezes é utilizada uma máquina de costura, 
e no restante (59%), a costura é feita à mão mesmo. 

Ao guardar roupas, não há especificação de quem o faz, segundo a 
pesquisa, havendo a participação de todos da família. É uma atividade 
rápida, que leva no máximo 1 hora (para 84%), e acontece de 2 a 3 vezes 
na semana (para 48%). Como a guarda das roupas é feita basicamente no 
dormitório, na grande maioria (89%) este é o local para sua organização 
antes de guardar. 

Por fim, quando questionados sobre o cuidado aos calçados, 40% 
afirmam não proceder a nenhum tipo de tratamento. Para quem o faz, a 
frequência varia de uma ou mais vezes por semana para 52%, enquanto 
que os outros 48% o faz por uma vez ao mês ou menos. 

 

Circulação 

Os dados levantados sobre a circulação na moradia têm o intuito de 
verificar as características de movimentação dentro dos espaços da 
habitação, ao constatar dificuldades de acesso à moradia de quem chega de 
fora, e de trânsito de pessoas e objetos internamente aos ambientes da 
habitação. 
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Nesse sentido, apenas 8% das entrevistas apontam alguma dificuldade de 
acessar a casa, todas relacionadas ao uso de escadas, quer seja em 
apartamentos, quer seja em casas isoladas. Vindo do exterior, o acesso ao 
interior da casa tem como primeiro ambiente a sala de estar e o hall de 
entrada na maioria dos casos, com variações conforme o tipo de moradia, 
como indicado na tabela a seguir. 

Tabela 32 – Acesso ao Inter ior  por T ipo de Moradia 

Acesso ao interior da moradia 
Ambientes Tipo de moradia 
 Casa Térrea Apartamento Sobrado Todos 
Sala 74% 43% 46% 52% 
Hall de entrada 11% 59% 33% 41% 
Cozinha 53% 18% 25% 28% 
Garagem 11%   9% 42% 18% 
Área de serviço 21%   2% 17%   7% 
Corredor   0%   2%   0%   1% 

Tabulação: autor 

Ao adentrar uma moradia, há possibilidades de ocorrer diversas 
atividades, conforme os hábitos familiares encontrados em diversas culturas 
e formas de vida, que requerem espaços e mobiliário adequados ao 
desenvolvimento das mesmas. Assim, os dados obtidos pela pesquisa aponta 
que, das atividades relacionadas ao acesso à residência, ao entrar e sair de 
casa as pessoas da família costumam (em respostas múltiplas)... 

• pegar correspondência, para 74% dos entrevistados; 

• transportar objetos e afins, para 48%; 

• esperar e atender à porta visitas ou pessoas estranhas, para 35%; 

• ver-se no espelho, para 18%; 

• apoiar-se para vestir e tirar roupas e calçados, para 16%; e 

• armazenar roupas e calçados, para 12% dos entrevistados; 

Quando se analisa as áreas de circulação interna da moradia, ao 
questionar se esses ambientes têm espaço suficiente para se movimentar 
com facilidade, 14% dos usuários não consideram suficiente o espaço de 
circulação da casa. Das atividades relacionadas à essa circulação interna, a 
grande maioria associa a necessidade de transportar objetos e afins, e 
apenas 2% requerem espaço a mais, para circular com móveis com rodinhas 
ou transitar em uma cadeira de rodas (neste caso, para as pessoas com 
limitação motora). 
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Por fim, ao associar os espaços de circulação com a separação de 
ambientes no intuito de se promover a privacidade aos usuários da moradia, 
os entrevistados apontam que estas áreas de circulação garantem 
privacidade nas atividades desenvolvidas, para 42%; nos ambientes, para 
46%; do setor íntimo em relação a visitas, para 49%; e de modo algum para 
nada, para apenas 10% dos entrevistados. 

 

Considerações sobre os Resultados da Pesquisa Investigativa 

Ao apresentar os dados coletados e tabulados na pesquisa investigativa 
sobre as funções e atividades desenvolvidas dentro dos espaços da 
habitação, é possível chegar a algumas conclusões e considerações, a 
servirem de parâmetro e referência ao estudo elaborado no discorrer deste 
trabalho. Algumas dessas considerações são na sequência discorridas. 

No levantamento entre as moradias, conforme seu número de ocupantes 
e a quantidade de dormitórios, é apontada uma tendência de 
compatibilidade e equilíbrio entre estes dois fatores, ao se perceber a 
necessidade de locação espacial, pelo número de camas, desses ocupantes 
usuários da moradia, em seus ambientes de repouso. Ao associar os dados 
anteriormente descritos à localização regional dos entrevistados, verifica-se 
que, em regiões da cidade de São Paulo com ocupação residencial melhor 
consolidada, essa tendência se confirma. 

Porém, em regiões da cidade que têm características urbanas que não 
priorizam a ocupação habitacional, como na Região Central, ou onde a 
ocupação residencial não está consolidada, com forte crescimento 
populacional, como na Região Leste, há um desequilíbrio entre moradores e 
espaço na moradia. A densidade, tanto populacional como de ocupação 
territorial, é aumentada por conta da maior ocorrência de unidades 
habitacionais pequenas, de pouca área construída, assim como de famílias 
grandes, com muitos membros. 

Ao analisar a tipologia das moradias, observa-se uma tendência ao 
crescimento de ocupação de apartamento, em detrimento de casas isoladas, 
térreas ou assobradadas, inclusive com dados de histórico e satisfação da 
moradia que confirmam essa transferência de famílias de casas para 
apartamentos. 

Essa tendência pode ser compreendida como decorrência natural do 
adensamento urbano, em que os apartamentos ocupam menor área 
territorial, mas também de uma abordagem mais racional no projeto de 
unidades habitacionais multifamiliares. 
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A satisfação da moradia pode estar associada a alguns aspectos, como: 
histórico de permanência no mesmo bairro e na mesma casa; impacto 
psicológico com a mudança para uma moradia nova; disponibilidade de 
mais e maiores espaços e ambientes na moradia, o que reflete na 
disponibilidade de se desenvolver mais e melhor as atividades dentro dessas 
moradias; e, mais especificamente, a possibilidade de desenvolver atividades 
relacionadas ao estudo e ao trabalho, e o uso e manutenção de veículos. 

A análise sobre o perfil familiar, da composição das famílias conforme a 
relação entre seus membros, leva a estabelecer, para efeito do estudo das 
funções e atividades na habitação, a divisão de grupos, com a ocorrência ou 
não de casais, menores de 12 anos e idosos (e/ou limitados físicos). A 
identificação desses elementos na formação do tipo familiar é tão ou mais 
importante do que registrar o número de pessoas que compõem a família. 

E, finalmente, ao analisar os espaços da habitação, percebe-se a 
necessidade de flexibilização dos ambientes para atividades distintas das 
propostas inicialmente na elaboração do programas da habitação. O 
exemplo mais característico dessa necessidade de flexibilizar espaços 
encontra-se nos dormitórios, que, como lugar destinado ao repouso, 
costuma receber atividades relacionadas aos cuidados pessoais com a 
aparência, de lazer, de estudo e de trabalho. 

Assim, depois de levantados e analisados os dados referentes à pesquisa 
investigativa sobre as funções e atividades na habitação, associada à análise 
comparativa anteriormente feita sobre trabalhos e pesquisas publicadas 
abordando este tema, é possível estabelecer e caracterizar com mais 
propriedade quais são as funções e atividades encontradas nas moradias 
brasileiras. 
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2.2.4. CARACTERIZAÇÃO DAS FUNÇÕES E ATIVIDADES 

Para se obter um panorama ao estabelecer critérios qualitativos para o 
projeto habitacional urbano brasileiro, é necessário estudar as funções e 
atividades por meio da sua conceituação, abordando sua importância para 
o dimensionamento e a qualidade da habitação. É relevante também 
comparar os vários estudos já realizados pelo mundo em períodos distintos 
do século XX, e realizar uma análise ocorrências obtidas na pesquisa 
investigativa ao observar como as pessoas de uma família se comportam 
dentro da moradia. 

Com isso, torna-se relevante e essencial a determinação de um rol que 
caracterize e estabeleça parâmetros para a definição das funções e 
atividades relacionadas à realidade brasileira. Essa caracterização das 
funções e atividades nos espaços destinados à moradia, realizada por meio 
da análise do usuário e dos tipos familiares, do uso de mobiliário e 
equipamentos, e dos espaços funcionais, justifica-se devido a: 

-   moradia constituir o alojamento e o principal espaço de vida do 
homem, condicionando o seu comportamento, quer no sentido de 
fomentar ou propiciar certas atividades, quer no sentido de constranger ou 
impedir outras; 

-   maioria das características espaciais das moradias, definidas durante a 
fase de concepção e construção, tender a não se alterar durante o seu 
período de vida útil, que, por ser longo, pode perdurar em algumas 
situações durante gerações; 

-   inadequação das moradias às necessidades dos seus moradores, 
sobretudo nos casos em que estes não têm acesso ao mercado formal, 
refletindo-se, muitas vezes, em uma maior rapidez na degradação dos 
edifícios e no desenvolvimento de comportamentos sociais negativos, visto 
por vandalismo e ações violentas. 

Assim, este trabalho de pesquisa vem sendo desenvolvido, com o intuito 
de estabelecer tais critérios qualitativos para o projeto habitacional urbano 
brasileiro, partindo da caracterização das funções e atividades como primeira 
ação para este processo. 

Com base na definição conceitual, na compilação dos vários estudos e na 
análise do modo de vida da população urbana brasileira, propõe-se a 
definição de nove funções de uso da habitação, subdivididos em sistemas de 
atividades, conforme são apresentados no quadro seguinte. 
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Tabela 33 – Função e S is temas de At iv idades 

Função Sistema de Atividades 
1. Repouso Pessoal a) Dormir | descanso de casal 
 b) Dormir | descanso de maiores 

     (individual/duplo) 
 c) Dormir | descanso de menores 
 d) Convalescer 
 e) Permanência em reservado 
2. Higiene Pessoal a) Lavagens corporais 
 b) Funções vitais 
 c) Cuidados pessoais 
3. Preparo de Refeições a) Preparação de alimentos 
 b) Arrumação de louças e utensílios 
 c) Tratamento de resíduos 
4. Consumo de Refeições a) Refeições correntes 
 b) Refeições formais 
 c) Estar à mesa 
5. Estar | Lazer a) Estar passivo 
 b) Receber visitas 
 c) Recreio de crianças 
 d) Diversão de jovens e adultos 
 e) Lazer em família 
 f ) Eventos sociais em grupo 
 g) Estar em ambiente externo privado 
 h) Receber em ambiente externo privado 
 i ) Lazer em ambiente externo privado 
6. Estudo | Trabalho a) Estudo de crianças e jovens 
 b) Estudo de adultos 
 c) Trabalho de adultos 
7. Gestão Doméstica a) Limpeza 
 b) Estocagem 
 c) Manutenção da casa  
 d) Controle ambiental 
 e) Vigilância e segurança 
 f ) Tratamento de resíduos domésticos 
 g) Cuidado com animais domésticos 
 h) Manutenção de veículo 
8. Tratamento de Roupa a) Lavar roupa 
 b) Secar roupa 
 c) Passar roupa 
 d) Costurar roupa 
 e) Cuidar de calçados 
9. Circulação a) Entrada/saída 
 b) Comunicação/separação 
 c) Uso de veículo 

Tabulação: autor 
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A sequência com a qual a lista é apresentada visa a priorizar as funções 
relacionadas ao cuidado com o corpo, com o organismo do indivíduo 
usuário da habitação, para depois tratar de aspectos relacionados ao seu 
bem-estar e realização pessoal e, por fim, relacionar as funções voltadas à 
gestão da habitação e dos seus elementos. Reforça essa ideia da 
organização sequencial uma rápida análise da Teoria das Necessidades 
Humanas de Maslow, apresentada em seguida. 

Nesse sentido, fez-se necessário uma revisão na sequência apresentada 
inicialmente pelos estudos de referência publicados e neste trabalho 
analisados. Tal revisão inclusive norteou e alterou a forma de elaboração e 
aplicação do questionário e consequente apresentação dos dados 
levantados pela pesquisa investigativa. 

 

As Necessidades Humanas de Maslow 

A habitação é tratada como o abrigo do homem, como o espaço em que 
ele se apropria para o desenvolvimento de suas necessidades básicas. Ao se 
analisar as necessidades básicas do ser humano, conforme descritas por 
Maslow 42, em sua pirâmide, têm-se a clara compreensão da importância da 
habitação para o desenvolvimento das funções e atividades pelo homem. 

Segundo ele, o homem é motivado segundo suas necessidades que se 
manifestam em graus de importância sendo que as fisiológicas são as 
necessidades iniciais e as de realização pessoal são as necessidades finais. 
Cada necessidade humana influencia na motivação e na realização do 
indivíduo que o faz prosseguir para outras necessidades que marcam uma 
pirâmide hierárquica. 

As necessidades fisiológicas que se encontram como base para a 
pirâmide, segundo Maslow, representam as necessidades relacionadas ao 
organismo como alimentação, sono, abrigo, água, excreção e outros. 

As necessidades de segurança e estabilidade surgem após o suprimento 
das necessidades fisiológicas. São representadas por necessidades como 
proteção para a saúde e contra a violência, recursos financeiros e outros. 

As necessidades de amor e relacionamento somente aparecem após 
serem supridas as necessidades de segurança. São sociais e afetivas como: 
amizades, socialização, aceitação em novos grupos, intimidade sexual, etc. 

                                            
42 Abraham Harold Maslow nasceu em Nova York em 1908. Recebeu os títulos de Bacharel em 1930, 
Mestre em 1931 e Doutor em Psicologia em 1934, pela Universidade de Wisconsin. Entre suas obras está 
a “Teoria a Respeito da Hierarquia das Necessidades Humanas”. 
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As necessidades de estima ocorrem depois que as necessidades sociais 
são supridas, são necessidades de status e estima a autoconfiança, 
reconhecimento, conquista, confiança, respeito em relação a outros. 

As necessidades de realização pessoal que se encontram no topo da 
pirâmide hierárquica é a moralidade, criatividade, espontaneidade, 
autonomia, prestígio. 

F igura 3:  P irâmide de Maslow 

 
Fonte: Wikipedia, 2010 

O ser humano busca sempre melhorias para sua vida. Dessa forma, 
quando uma necessidade é suprida aparece outra em seu lugar, tais 
necessidades são representadas na pirâmide hierárquica. Quando as 
necessidades humanas não são supridas sobrevêm sentimentos de 
frustração, agressividade, nervosismo, insônia, desinteresse, passividade, 
baixa autoestima, pessimismo, resistência a novidades, insegurança e outros. 
Tais sentimentos negativos podem ser recompensados por outros tipos de 
realizações.43 

Ao relacionar as necessidades humanas com as funções e atividades que 
devem ser desenvolvidas nos espaços de moradia, são identificadas funções 
básicas, como a de repouso, de alimentação e de higiene pessoal, como as 
necessidades fisiológicas do homem. 

                                            
43 Maslow e as Necessidades Humanas - Mundo Educação, 2010. 
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De mesmo modo, atividades relacionadas à gestão doméstica, tratamento 
de roupa e circulação (na habitação) podem ser identificadas como 
necessidades de segurança; assim como as atividades referentes a estar, 
lazer, estudo e trabalho, podem ser identificadas como necessidades de 
relacionamento e realização pessoal. 

Com isto, pelo enfoque das necessidades humanas discriminadas por 
Maslow, reforça-se a importância de elaborar e projetar ambientes 
construídos, principalmente àqueles destinados à moradia, e incluindo cada 
um dos elementos que os compõem, permitindo a todos os indivíduos o 
desenvolvimento como pessoa, a partir das premissas sobre as funções e 
atividades da habitação. 

 

O Desenvolvimento das Funções e Atividades 

Após a determinação do rol das nove funções de uso da habitação, cada 
uma das funções é tratada individualmente, com abordagem dos seguintes 
aspectos, necessários ao pleno desenvolvimento das mesmas dentro dos 
espaços da habitação: 

-  descrição conceitual dos sistemas de atividades e identificação das 
atividades na qual se inserem; 

-  nível de relevância das atividades por grupos funcionais, na natureza 
do ser humano e na realização destas dentro da estrutura familiar; 

-  determinação das zonas de desenvolvimento dos espaços da 
habitação, adequadas à realização das atividades; 

-  condições de desenvolvimento das atividades dentro do espaço da 
moradia, considerando compatibilidades e interferências; 

-  momentos de desenvolvimento das atividades dentro do contexto do 
cotidiano das pessoas e da família; 

-  identificação dos usuários envolvidos, conforme perfil e tipo familiar, 
aptos a realização das atividades; 

-  especificação de mobiliário e equipamentos requeridos para o 
desenvolvimento das atividades; 

-  definição de espaços e ambientes da habitação, na possibilidade de 
desenvolvimento das atividades. 
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Todos estes aspectos permitem uma caracterização mais adequada das 
funções e atividades na habitação, e por consequência, uma melhor 
definição espacial para a ocupação funcional dos ambientes da moradia. 

 

Descrição Conceitual das Atividades 

O que caracteriza o método de planejamento para uma habitação é a 
identificação de suas atividades específicas. A descrição conceitual das 
atividades consiste em compreender uma sequência de ações, ao se verificar 
sua ocorrência dentro da estrutura cotidiana das famílias e da habitação, 
relacionando-a historicamente e nos dias atuais. O agrupamento de um 
conjunto específico de atividades funcionais, de comportamentos unificados 
e espacialmente relacionados, constitui o que se compreende como sistema 
de atividades. 

A função compreende um conjunto de sistema de atividades que 
constituem uma unidade mais generalizada do comportamento em um 
ambiente. Assim, dentro dessa conceituação de função, para cada uma 
delas, faz-se a identificação e descrição de todas as atividades a estas 
relacionadas, desenvolvidas pelo usuário e sua família na habitação que a 
compõe, e inseridas em seus grupos ou sistemas de atividades que, por sua 
vez, são classificados a partir desse usuário que realiza tais atividades. 

 

Relevância das Atividades por Grupos Funcionais 

Quando da identificação das atividades que são desenvolvidas nos 
espaços da habitação, importa que estas atividades sejam ao máximo 
agregadas entre si em níveis de relevância por grupos funcionais,44 e que 
tenham uma validade extensiva a mais ampla possível. 

Assim, para a verificação do nível de relevância das atividades, 
estabelecidas e caracterizadas no desenvolvimento dentro dos espaços da 
habitação, parte-se de uma lista de atividades elementares, tomando-se 
como referência usuários de uma família e, associando-se a este o enfoque 
das necessidades humanas discriminadas por Maslow.45 Torna-se, portanto,  
conveniente dividir e organizar as atividades em dois grandes grupos de 
importância: 

                                            
44 extraído de Pantuso, Gianni – Limites y Posibilidades de una Agregación, apud Pignatelli, Paola 
Coppola – Análisis y Diseño de El Espacio que Habitamos, 1997. 
45 Maslow e as Necessidades Humanas, 2010 - op. cit. 
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-  as Principais ou Invariáveis, aquelas que são consideradas como 
intrínsecas às necessidades fisiológicas e de segurança no abrigo do lar; e 

-  as Secundárias ou Variáveis, aquelas que podem ser tratadas como de 
necessidade de relacionamento humano e realização pessoal. 

As atividades principais, ou invariáveis, são tomadas, individualmente ou 
em grupo, no núcleo familiar, de comportamentos esquematizados do 
usuário, e conduzem a características dimensionais e espaciais dos 
ambientes. Subdividem-se em: Unidades Individuais: restritas à privacidade 
do usuário, do indivíduo; Unidades Biológicas: de serviços de higiene e 
alimentação; e Unidades de Serviço: de trabalhos domésticos, estocagem, 
distribuição e circulação interna. 

Estes grupos de atividades podem ser considerados de rotina cotidiana, 
restritos no âmbito funcional, identificados dimensionalmente e com uma 
gama de usuários bastante ampla. São atividades repetitivas e analisadas 
segundo um período, um intervalo de tempo, uma sequência; e implicam 
atividades gerais como dormir, lavar-se, comer, cozinhar, entre outras. 

As unidades têm relação entre si, com diferentes graus de 
compatibilidade ou incompatibilidade. A avaliação destas compatibilidades 
determina uma significativa organização entre elas. Portanto, a estas 
unidades é possível atribuir valores próprios, quer sejam dimensionais, 
qualitativos ou tecnológicos. 

Por outro lado, as atividades secundárias, ou variáveis, são relacionadas 
às principais e compreendem aquelas que dificilmente são esquematizadas, 
por estarem ligadas diretamente à personalidade do indivíduo ou do núcleo 
familiar, com componentes muito mais complexos, ligados a ciclos não 
estáveis de atividades, como semanais ou mensais. 

Comporta dimensionalmente o espaço mais relevante da habitação, com 
a atribuição de elemento distribuidor de atividades invariáveis cujos vínculos 
são incompatíveis. É um espaço dificilmente adaptável, com um sistema 
definido e bloqueado pelas diferentes exigências dos usuários, diferenciados 
por idade, sexo, tipos de interesse, etc.. 

O espaço que se define como “Unidade Comum” reúne singularmente 
grupos de atividades, como receber amigos, conversar, descansar. O 
usuário tende a personalizar ao máximo estas unidades e, por outro lado, 
requer uma máxima adaptabilidade. Assim, estes componentes devem 
encontrar uma resposta em projeto que garanta esta flexibilidade. 
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Zonas de Desenvolvimento 

As atividades na habitação desenvolvem-se em um sistema funcional, em 
ambientes estritamente inter-relacionados, cujas características podem ser 
organizadas em setores, ou zonas de desenvolvimento, bem definidas, com 
ambientes isolados para as atividades íntimas (para dormir, estudar, lavar-se), 
de serviço (ao cozinhar, ou limpar a casa), e sociais (nas atividades de 
comer, estar e receber), além das áreas destinadas à circulação. 

Assim, uma determinação prévia dessas zonas de desenvolvimento e 
utilização dos espaços da habitação a qual cada atividade pode estar 
associada, pode ser conveniente ao estabelecer espacialmente em quais 
setores da habitação podem se realizar as atividades de maneira adequada e 
plena, permitindo a definição específica dos ambientes que as acolherão. 

Estas zonas de desenvolvimento da habitação podem ser representadas 
por esquemas em três tipos de espaços requeridos: a). Espaço Privado, 
compreendendo a zona íntima da habitação, para as atividades privativas de 
seus moradores; b). Espaço Semiprivado, compreendendo a zona de serviço 
e circulação da habitação, relacionado às várias atividades necessárias ao 
seu funcionamento; e c). Espaço Semipúblico, compreendendo a zona 
social da habitação, onde se desenvolvem as atividades sociais e de convívio. 

 

Condições de Desenvolvimento 

Certas condições devem ser consideradas e analisadas, para que uma 
atividade se realize de maneira adequada e plena numa moradia, sem 
prejuízo às necessidades do usuário na utilização dos espaços da habitação. 

Para tais condições de desenvolvimento, os aspectos a se considerar são a 
de compatibilidade e a de interferência entre as atividades possíveis em cada 
um dos espaços da habitação. Visam a verificar adequações de interesse e 
possíveis conflitos, e orientar a determinação e implantação espacial das 
atividades nos vários ambientes da habitação, relacionando atividades afins 
e evitando conflitos por atividades incompatíveis ente si. 

Há atividades na moradia que, além de não se misturarem, requerem 
isolamento entre si para assegurar a respectiva independência. As atividades 
que se caracterizam pela existência de ruídos e intenso movimento são as 
maiores inimigas da paz e tranquilidade, necessária a outras atividades.46 

                                            
46 Moia, José Luis – Projectar uma Vivenda, 2004. 
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Deste modo, pode ser analisada uma série de dados de problemas que 
tem como ponto de partida as necessidades individuais, de propriedades 
características inerentes às suas atividades particulares. Por esse aspecto, 
entende-se como incômodo qualquer tipo de ruído que uma atividade pode 
gerar e que pode trazer transtorno ou dificuldade à realização de outra 
atividade. Por exemplo, quando uma pessoa dorme ou estuda, qualquer 
atividade causadora de ruído a pode perturbar. 

Pode ser algum barulho, gerado pelos equipamentos utilizados enquanto 
se desenvolve uma atividade; pode ser a necessidade de claridade sobre o 
plano de desenvolvimento de uma atividade; podem ser os odores, o calor 
ou a umidade, decorrentes da realização de uma atividade; e pode ser 
ainda a sensação de presença e de movimento de um indivíduo durante o 
desenvolvimento de uma atividade. Todos esses incômodos podem 
prejudicar, ou não, o desenvolvimento de uma atividade, quando a esta se 
pretende associar outras atividades diferentes, permitindo-se, assim, ou não 
tal possibilidade de associação. 

Como exemplo, o diagrama a seguir, apresentado por Deilmann, et. al.47 
mostra as relações existentes entre algumas das atividades, tornando-as 
possíveis ou impossíveis, conforme o cruzamento dessas relações. 

F igura 4 – Diagrama de compat ib i l idade de at iv idades de Dei lmann 

 
Fonte: Deilmann, et. al. (1980), op. cit. 

 

                                            
47 Deilmann; Kirschenmann; Pfeiffer – El Habitat, 1980 – op. cit. 
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Combinando-se pares de propriedades têm-se três grupos de atividades 
compatíveis, que podem ter combinações de mesma natureza ou de 
natureza distintas. São grupos insensíveis ao incômodo, grupos não 
geradores de incômodo e grupos de características opostas, que geram e 
são sensíveis ao incômodo, ou não geram e são insensíveis ao incômodo. 

Quanto à privacidade, trata-se de uma necessidade básica exigida para a 
habitação, especificamente para o desenvolvimento de certos tipos de 
atividade, que requerem variados níveis de isolamento para seu 
desenvolvimento. Por outro lado, a possibilidade do convívio entre pessoas é 
importante para a coesão familiar em espaços alternativos, e a possibilidade 
de atividades em comum, como uma rápida conversa, é considerado como 
um aspecto positivo para a convivialidade. 

A privacidade e a convivialidade são complementares e interagem numa 
gradação de territórios e limiares. Desse modo, as atividades que requerem 
privacidade são apenas compatíveis entre si e incompatíveis com outras, que 
permitem o convívio de pessoas. 

 

Frequência e Período 

O reconhecimento dos momentos em que ocorrem as atividades dentro 
da habitação, no contexto do cotidiano das pessoas e da família, torna-se 
importante para estabelecer as possibilidades de integração de diferentes 
atividades num mesmo ambiente, ou os riscos de interferência que cada 
uma das atividades pode gerar a outras, no pleno e adequado 
funcionamento da própria moradia, em sua rotina. 

Assim, a partir do levantamento feito na pesquisa investigativa, procura-se 
determinar a frequência com que essas atividades ocorrem, desde as 
necessidades fisiológicas, como a de dormir, tomar banho e alimentar-se, de 
caráter diário, passando pelos acontecimentos que transcorrem no intervalo 
de uma semana, como a recepção de visitas, ou a limpeza da casa e do 
vestuário, indo até os eventos de menor ocorrência, como a manutenção da 
casa e de veículos. 

Também se estabelece o período de desenvolvimento dessa atividade, em 
um tempo médio de horas ou fração de horas, dentro do intervalo de um 
dia, de modo a determinar se deve tratar-se de atividade diurna ou noturna, 
de curto ou longo tempo de desenvolvimento e se ocorrerá num tempo 
prolongado ou não dentro do ambiente onde esta se realiza. 
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Esse levantamento pode auxiliar na definição do tipo de ambiente 
adequado para o desenvolvimento de cada uma das atividades, 
considerando então a necessidade do ambiente ao requerer uma 
permanência prolongada do usuário da habitação no transcorrer de sua 
atividade, se só é possível uma permanência absolutamente transitória, ou 
que permita uma permanência tanto prolongada quanto transitória. Em 
todos os casos, deve-se preparar o ambiente com as condições físicas e 
espaciais apropriadas a esse desenvolvimento. 

 

Usuários Envolvidos 

Partindo da premissa que toda atividade realizada dentro do espaço da 
habitação tem como autor um indivíduo, torna-se determinante identificá-lo, 
como usuário da habitação, classificando-o através de suas características 
físicas, basicamente determinadas pela sua idade, sexo, e capacidade ou 
limitação física (quando houver). Esta classificação, em que são 
caracterizados os biótipos predominantes do usuário, permite verificar o 
nível de aptidão dos indivíduos para o desenvolvimento de cada uma das 
atividades, e é dividida em adultos homens e mulheres, menores (bebês, 
crianças e infantes), jovens (em idade adolescente), idosos e limitados. 

Deste modo, com a identificação e classificação desses usuários da 
habitação, é possível relacioná-los com cada uma das atividades em que é 
capaz de desenvolver, conforme a estrutura familiar a qual pertence, de 
modo isolado, aos pares ou em grupo, e com a necessidade de auxílio e 
acompanhamento ou não de outra pessoa, via de regra, um adulto. 

 

Mobiliário e Equipamentos Requeridos 

O desenvolvimento de cada uma das atividades realizadas pelos usuários 
da habitação, e identificadas dentro dos espaços habitacionais, requer o uso 
específico de uma série de itens de mobiliário e equipamentos. 

O levantamento dessa coleção de mobiliário e equipamentos é 
determinante para a configuração espacial dos ambientes, onde, além da 
definição de uso do mobiliário e equipamentos, é levado em conta o espaço 
de atividades para a composição do arranjo físico recomendado e a 
disposição do mobiliário e equipamentos no ambiente. 
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Ambientes Adequados e Possíveis 

A partir da prévia determinação das zonas de desenvolvimento das 
atividades em setores, onde há inter-relação funcional ente os ambientes, é 
possível, do mesmo modo, estabelecer previamente em quais ambientes, 
cada uma das atividades tem como se desenvolver, se não de maneira 
adequada e plena, ao menos conforme as expectativas de atendimento das 
necessidades espaciais, como na colocação do mobiliário e equipamentos 
requeridos. A localização das atividades em ambiente considera a sua 
capacidade de permitir o melhor desenvolvimento da atividade, tornando-se 
adequado para tal. Um claro exemplo disso são as atividades de preparo de 
alimentos, que têm como local mais adequado a cozinha. 

Contudo, outros ambientes podem ser capazes de receber uma atividade 
qualquer como, por exemplo, o descanso, em que o adequado é que 
ocorra em um dormitório, mas é possível que o mesmo aconteça na sala de 
estar. Com isso, para cada atividade, podem-se ter ambientes adequados à 
sua plena realização, e outros em que essas são apenas possíveis. 

Assim, a classificação dos ambientes é feita de acordo com as suas zonas 
de utilização, principais funções de uso associadas e identificação dos 
ambientes, contendo a sua descrição. Os ambientes identificados são 
aqueles principais em relação aos espaços necessários para uma habitação, 
contidos de maneira genérica na elaboração de qualquer programa 
habitacional, conforme as funções e atividades adequadamente sugeridas. 
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Inventário das Funções e Atividades 

A seguir, é realizada, na forma de inventário, uma descrição detalhada de 
cada uma das nove funções de uso da habitação, compreendendo seu 
sistema de atividades e todas as atividades a essa função relacionadas. 
Conceituam-se e caracterizam-se todas as circunstâncias em que essas se 
realizam dentro dos espaços habitacionais, de modo a permitir o 
estabelecimento de parâmetros qualitativos e funcionais para o estudo do 
programa e do projeto da habitação, a serem definidos dimensionalmente, 
e na composição de seus espaços e ambientes. 

E no Anexo B é apresentado uma Tabela Detalhada de Atividades na 
Habitação, com a discriminação de cada uma das atividades identificadas e 
elencadas em cada função, indicando o sistema de atividades a qual se 
insere, o grupo funcional a qual pertence, a zona de desenvolvimento em 
que pode se situar e as condições para o seu desenvolvimento. Também se 
sugere o momento em que essa atividade se desenvolve, da frequência na 
semana e no ano, e do período no dia. E listam-se os usuários envolvidos, o 
mobiliário e equipamentos requeridos, e os ambientes adequados e 
possíveis para o seu desenvolvimento. 

 

Função 1. Repouso Pessoal 

Esta função tem como atividade principal a de dormir, de estar entregue 
ao sono; descansar no sono. Inclui-se aí também o convalescimento de 
doença e a permanência em reservado. 

Tabela 34 – Função 1.  Repouso Pessoal  

Função 1.  Repouso Pessoal  

S is tema de At iv idades At iv idades 

a) Dormir | descanso de casal 

b) Dormir | descanso de maiores 
    (individual/duplo) 

Dormir de noite e dormir de dia; Descansar. 

c) Dormir | descanso de menores Dormir de noite e dormir de dia; Vestir e despir 
criança. 

d) Convalescer Convalescer de doença; Tratar de pessoa doente. 

e) Permanência em reservado Vestir e despir roupa; Conversar em privado; 
Conversar ao telefone; Ler; Ver TV; Ouvir música; 
Exercitar-se; Ter práticas sexuais; Meditar ou orar. 

Tabulação: autor 

 



 

Qualidade Funcional 
no Programa e Projeto da Habitação 

 
 

 
 

A lexandre  Kenchian                             FAU USP 2011 

143

Está relacionada a outras atividades como: vestir e despir, exercitar-se, 
estar em privado ao ler, ouvir música, ver televisão. E pode ser associada a 
outras funções como: lazer de crianças e de jovens, trabalho e lazer de 
adultos, e gestão doméstica, na arrumação e estocagem de roupas. 

Compreendendo a importância desta função, é a que determina o 
objetivo principal de uma habitação, sendo o abrigo noturno de seus 
moradores, ao proteger em seu período cotidiano de maior vulnerabilidade. 
A primeira definição admitida, pelo senso comum, à habitação é a que o 
domicílio é o local onde se dorme e onde se estocam objetos pessoais.48 

O repouso é inerente a todos e a cada um dos seres humanos, não 
havendo diferenciação quer seja pelo gênero, idade, ou condição física ou 
social. Esta atividade em si não é compartilhada com outras pessoas, mas 
permite uma simultaneidade de mais de um indivíduo ao realizá-la. 

Assim, as características de como as pessoas em um grupo familiar se 
organizam e se apropriam da habitação para dormir são ainda clássicas e 
nítidas: quando há um casal, este divide uma mesma cama (obviamente 
dupla, de casal) num mesmo cômodo; crianças até a idade em torno de 
dois anos protegem-se em berços, pequenas camas com grades, se possível 
num quarto próprio e bem próximo aos pais; crianças maiores e 
adolescentes, filhos de uma família ocupam-se de camas simples, ou por 
vezes em beliches, em camas sobrepostas uma à outra; irmãos de sexos 
diferentes ficam em quartos diferentes, quando há disponibilidade; quando 
não, dividem o mesmo cômodo; adultos solteiros e idosos, também quando 
podem, deitam-se em camas de casal e em cômodos próprios. 

Todo casal inicia compartilhando suas vidas de adulto, e divide o mesmo 
quarto e, em na maioria dos casos, a mesma cama, obedecendo a tradições 
e valores sociais relacionados à vida familiar não muito discutidos. Estes 
aspectos só podem ser tratados adequadamente ao se distinguir um 
domínio do casal dentro dos espaços da habitação, onde a intimidade do 
homem e da mulher pode ocorrer sem travas. 

Quando chegam as crianças, as preocupações da paternidade relegam a 
segundo plano esse compartilhar e privado das duas vidas e tudo se orienta 
exclusivamente para os filhos. O resultado é que a vida privada do casal se 
vê continuamente interrompida pela consciência da proximidade dos filhos. 
Suas obrigações como pais, e não como casal, impregnam todos os 
aspectos de sua relação privada. 

                                            
48 Tramontano, Marcelo - Novos Modos de Vida, Novos Espaços de Morar - Paris, São Paulo, Tokyo. Uma 
Reflexão sobre a Habitação Contemporânea, 1998. 
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Contudo, e como é natural, não desejam estar completamente separados 
dos espaços das crianças, querem estar perto delas especialmente quando 
são pequenas. A mãe deve poder acudir o filho rapidamente em seu leito 
quando de uma emergência.49 

De todo modo, o ato específico de dormir não admite sobreposição com 
outras atividades: quando se dorme não se faz mais nada além de dormir, 
diferente de comer e ver televisão ao mesmo tempo, por exemplo. Trata-se 
de uma atividade sensível ao barulho, mas também não geradora de 
barulho, e, por ser um estado de extrema vulnerabilidade, sempre exige 
privacidade, ao menos, em relação a pessoas externas do grupo doméstico. 

Por ser o repouso de caráter íntimo, a este é solicitado um espaço isolado 
e individual. Isto não significa que espaços destinados a outras atividades 
não possam ser utilizados para dormir. Em algumas circunstâncias de 
ocupação da moradia, quando estas são de pequeno porte e grande 
densidade, o lugar onde se realizam pequenos trabalhos durante o dia 
torna-se território de convívio do grupo ao anoitecer, e abriga, em 
permanência, o sono de algum deles durante a noite. Mas claramente, por 
exigir silêncio em seu momento de descanso, outras atividades não podem 
ocorrer concomitantemente, com o risco desse descanso ser prejudicado. 

A esta característica de individualidade e privacidade da função e, 
consequentemente, do espaço pode-se associar atividades relacionadas ao 
armazenamento de pertences pessoais, como roupas e outros utensílios de 
ordem íntima das pessoas. E, por conta desse tipo de armazenamento, aos 
espaços de dormir relacionam-se atividades secundárias, mas necessárias ao 
modo de viver, como o ato de vestir-se e de cuidados pessoais. 

Também pela privacidade e isolamento do espaço determinado ao sono 
podem ser relacionadas outras atividades de foro íntimo, como a de estar 
em privado, a sós ou acompanhado, em posição de descanso, para ouvir 
música, ler, ver televisão, e estar em meditação ou oração, todas 
requerendo silêncio e concentração Ainda pelas características de 
privacidade e foro íntimo, mas diferenciando pelo movimento, atividades 
como fazer ginástica, ao exercitar-se em aparelhos, ou mesmo o ato sexual 
têm condições de acontecer nos espaços destinados ao repouso. 

Os dormitórios - quartos de dormir - têm sido determinados como os 
espaços da habitação mais adequados ao desenvolvimento das atividades 
relacionadas ao repouso pessoal. Têm como característica ser o de 
isolamento último, apartado do convívio social e externo; normalmente é 
preciso atravessar o espaço de convívio familiar para se chegar a ele. 
                                            
49 Alexander; Ishikawa; Silverstein - A Pattern Language / Un Lenguaje de Patrones, 1980. 
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Contudo, ao analisar esse espaço, percebe-se que este se presta a 
sobreposições de outras funções, visto que sua atividade principal costuma 
ocupá-lo apenas durante parte da noite, permitindo, conforme suas 
dimensões, dividir espaços com livros, computador, telefone, aparelhos de 
som, de ginástica..., ou seja, a colocação de mobiliário e equipamentos úteis 
a outras atividades, de lazer, estudo e trabalho. 

De qualquer forma, como o morador não realiza a função dormir 
concomitantemente com as demais, já que necessita, em princípio, de 
silêncio e de obscuridade para efetivar-se, a área do sono é separada. 
Porém, em situações específicas, a função de repouso pode desenvolver-se 
em um mesmo espaço juntamente com atividades de estar e reunir. Nestes 
casos, justifica-se a existência de um móvel cujo nome já indica sua 
flexibilidade: sofá-cama. 

Em todos os casos, para dormir e convalescer, é requerido espaço físico e 
mobiliário específicos. Em termos estritos, são necessários apenas alguns 
elementos, como a cama, um plano horizontal, estável e macio onde se 
pode deitar; um pequeno móvel como o criado-mudo, para apoio a alguma 
leitura para o início do sono, um despertador para se levantar, uma cadeira 
para apoio de roupas ou para o assento de alguém a cuidar do doente em 
convalescimento. 

A plataforma de dormir é uma área cujas dimensões podem ser reduzidas 
ao mínimo ergonomicamente necessário, onde cabe a pessoa lendo, a 
pessoa dormindo, a pessoa em conjunto com mais uma ou duas, e só; 
assim se isola a atividade de dormir das demais. 

Para as outras atividades secundárias, relacionadas ao repouso, podem-se 
prever o guarda-roupa, armários embutidos, cômodas e gaveteiros, todos 
para o armazenamento de vestuário, acessórios, calçados e outros pertences 
de ordem pessoal. 

E, conforme algumas das atividades relacionadas possam requerer, 
espaços para móveis como um aparador com oratório, mesa de penteadeira 
com banqueta, estante para TV e som, ou equipamentos como os aparelhos 
de ginástica, devem ser considerados nos ambientes restritos ao descanso. 

Esta mobília não necessariamente deve se localizar no mesmo ambiente, 
mas em local próximo e contíguo, como por exemplo, em um ambiente 
como o closet, onde se permite uma inter-relação entre essas atividades 
principais de repouso e suas relacionadas. 
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Por fim, no que concerne especificamente ao espaço de dormir, 
Tramontano aponta uma tendência que ainda se mantém em que, de um 
lado, há a diminuição das áreas por pressão das incorporadoras imobiliárias, 
e de outro, lançam-se no mercado equipamentos eletrônicos cada vez mais 
miniaturizados, desenhados para formarem conjunto com um mobiliário 
também mais otimizado, com peças de dimensões menores, que atendam a 
funções sobrepostas ou justapostas. 

A diminuição da área dos quartos nos apartamentos contemporâneos 
tem sido constante, obedecendo a critérios principalmente econômicos. Se a 
área dos dormitórios dos novos lançamentos ainda não reduziu-se a menos 
de 9,0 m² é porque há dispositivos legais estipulando valores mínimos.50 

Contudo, móveis específicos como camas, cadeiras e armários (pelo 
tamanho e volume dos vestuários), como são de uso direto do ser humano, 
devem preservar suas características ergonômicas e, por consequência, suas 
dimensões mínimas. 

 

Função 2. Higiene Pessoal 

Essa função consiste nas atividades práticas do usuário de manter-se 
limpo e saudável, necessidade humana associada às condições de 
infraestrutura da habitação. A higiene pessoal está dividida em três sistemas 
de atividades referentes a lavagens corporais, de todo ou de partes, funções 
vitais ou fisiológicas do corpo humano e de cuidados com a aparência e a 
saúde humanas. 

Tabela 35 – Função 2. Higiene Pessoal  

Função 2. Higiene Pessoal  

S is tema de At iv idades At iv idades 

a) Lavagens corporais Lavar a mão e o rosto; Escovar os dentes; Tomar 
banho; Dar banho em criança; Relaxar na 
banheira. 

b) Funções vitais Fazer as excreções (urinar e defecar); Trocar fraldas 
(em bebês, idosos e limitados). 

c) Cuidados corporais Maquiar-se e cuidar da aparência (ver-se ao 
espelho); Cuidar dos cabelos (lavar, secar, 
pentear); Remover pelos corporais (barbear-se, 
depilar-se); Proceder a curativos; Verificar o peso 
em balança portátil. 

Tabulação: autor 

 

                                            
50 Tramontano, Marcelo - Novos Modos de Vida, Novos Espaços de Morar, 1998 – op.cit. 
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As atividades de lavagens corporais e de fisiologia são atividades bastante 
individualizadas, que devem ser desenvolvidas por todos e cada um dos 
seres humanos, independente do gênero, idade, ou condição física ou 
social. Costumam estar estreitamente ligadas à noção de privacidade, sendo 
que o que se pretende é que seja oculta a pessoa que atende a essas 
necessidades fisiológicas e de limpeza, mais do que o produto dessas 
necessidades. 

Apesar de tratar-se de um momento de individualidade, pode carecer de 
haver uma segunda pessoa participando do processo de higiene pessoal, ao 
se dar banho e, por vezes, para as excreções, no caso de crianças ou 
pessoas com limitação, situações em que se requer auxílio de um adulto. 
Além disso, sugere-se a oportunidade de encontros sensuais de um casal. 

Ao se tratar das lavagens corporais, deve-se relacionar as várias etapas 
desse processo, que pode ser completa, como a um banho de imersão, em 
uma banheira ou ofurô, ou de água corrente sob um chuveiro ou ducha, 
dentro de um box; ou que pode ser parcial, como ao lavar as mãos e o 
rosto, ou escovar os dentes junto a uma pia. 

Mas não se pode falar do banho considerando apenas sua função 
higienizadora. Lavar-se, hoje, significa mais do que simplesmente limpar-se. 
Nesse sentido, Tramontano afirma que o banho, por razões climáticas, 
refresca, nos trópicos, e aquece, nos países temperados. Ainda, por estar 
tratando de modos de vida nas metrópoles, é uma pausa diária, 
dependendo dos costumes locais, para relaxar, cuidar de si mesmo. Esse 
cuidado consigo mesmo e a busca de relaxamento traz a questão do culto 
ao corpo: o banho, seja de chuveiro, ou na banheira, vem associado ao 
prazer, à saúde, à sensualidade.51 

Do mesmo modo, Alexander ressalta que a limpeza é apenas uma parte 
do banho, e o banho em seu conjunto é uma atividade muito mais 
completa, com aspectos terapêuticos e prazerosos. Ao banhar-se a pessoa 
tem contato consigo mesmo, com seu corpo. O banho permite o contato 
com a água, num modo mais simples e direto de relaxamento.52 

Todas as funções de higiene reúnem-se necessariamente em um espaço 
autônomo, prioritariamente privado. Esse local deve ser provido de 
instalações hidráulico-sanitárias, dentro do espaço doméstico, por tratar-se 
de uma função de mobilidade específica individual, dada a importância do 
equipamento e a natureza das atividades que o compõe. 

                                            
51 Tramontano, Marcelo - Novos Modos de Vida, Novos Espaços de Morar, 1998 – op.cit. 
52 Alexander; Ishikawa; Silverstein - A Pattern Language / Un Lenguaje de Patrones, 1980 – op. cit. 
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Isoladamente, o ‘toilette’ trata de um espaço minúsculo de paredes não 
necessariamente impermeabilizadas, contendo apenas o vaso sanitário, 
localizado à entrada da moradia ou diretamente acessível a partir da 
entrada, dotado de ventilação mecânica e iluminação artificial, - portanto, 
sem janelas externas. Ao acrescentar-lhe uma pia, passa a chamar-se de 
‘lavabo’. 

Associadas aos espaços de isolamento da moradia, as instalações 
sanitárias que compreendem os equipamentos de banho estão ligados às 
‘toilettes’, aos espaços de lavabo, que incluem equipamentos como: pia ou 
lavatório, vaso sanitário e, como acessório, o bidê ou ducha higiênica. Esta 
configuração, que soma as áreas de banho e de lavabo, configura no 
banheiro existente nas habitações brasileiras. Desse modo, torna-se 
conveniente transferir-se diretamente das funções vitais e de asseio para o 
banho, sem retirar-se do mesmo ambiente para vestir-se e despir-se. 

O banho normalmente se faz com auxílio de chuveiro e é visto, 
principalmente, como um expediente higienizador. As áreas destinadas a 
essa atividade podem abrigar diferentes equipamentos e medidas, ficando, 
normalmente, em um cômodo fechado, com ventilação mecânica, que 
pode ser inteiramente molhado, ou em um cômodo com janelas externas, 
ventilando e iluminando naturalmente, ainda que se situem na parte alta 
das paredes buscando preservar privacidade. Neste espaço, pode-se abrigar 
uma pia, elemento também utilizado na higiene corporal. 

O chuveiro ou ducha fica confinado em um box – um cubículo - para um 
banho em pé onde todo o corpo é molhado sob água corrente. Na 
banheira, ou no ofurô, o banho é, em geral, tomado sentado, por imersão, 
e com uma ducha manual, usada fora do seu suporte na parede. 

Além das funções de lavagem corporal e das funções fisiológicas, o 
cuidado com a higiene pessoal abrange também outras atividades 
relacionadas, mas não menos importantes, do cuidado com o corpo 
humano. São atividades inerentes a todo ser humano na medida em que 
seu corpo vai se desenvolvendo. 

Ver-se no espelho para maquiar-se, pentear os cabelos, barbear-se, ou 
então cuidar dos cabelos ou fazer curativos, todas são atividades que 
requerem espaço próprio e, para tanto devem ser consideradas. Nestes 
casos, em alguma medida, o nível de privacidade diminui em comparação 
às lavagens corporais e funções vitais, mas não em termos absolutos. 
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Assim, algumas das atividades podem ocorrer em espaços diferentes 
daqueles onde estão as instalações sanitárias, os banheiros. Pentear os 
cabelos, ver o peso em balança portátil, maquiar-se, fazer curativos, entre 
outras, são atividades que não requerem o uso de água corrente e, 
portanto, podem ser feitas em outro ambiente privado, como nos 
dormitórios, onde o uso de uma penteadeira, por exemplo, serve de apoio a 
essas atividades de cuidados pessoais. 

Por fim, em relação à localização do espaço destinado à higiene corporal, 
Tramontano argumenta que não há indícios de que se queira fazer a 
migração do vaso sanitário, ou do banheiro como um todo, para outra 
esfera além do privado, pois dispor deste conforto de privacidade é uma 
reivindicação de mais de um século e ainda não conquistada por todos. No 
entanto, ressalta que, uma vez que as relações com o corpo tornam-se 
menos pudicas, ou se esta realização pode ser prazerosa quando 
acompanhada por leitura ou por ouvir música, pode-se achar que este 
espaço, tradicionalmente classificado como de curta permanência, 
transforme-se em mais um local de relaxamento, de entretenimento, etc., e 
para tanto, merece melhor tratamento como de iluminação e ventilação 
naturais, com janelas com vista ao exterior...53 

 

Função 3. Preparo de Refeições 

Esta função consiste num conjunto de atividades associadas à confecção 
de alimentos e serviços complementares. No conjunto das operações diárias 
domésticas, a função de preparação de refeições tem um lugar dominante, 
pois chega a ocupar cerca da metade do tempo do trabalho doméstico, dos 
quais um terço junto à bancada da cozinha. 

Tabela 36 – Função 3.  Preparo de Refe ições 

Função 3.  Preparo de Refe ições 

S is tema de At iv idades At iv idades 

a) Preparação de alimentos Guardar alimentos; Conservar alimentos; Lavar 
alimentos; Preparar alimentos (selecionar, cortar, 
temperar, misturar); Cozinhar, fritar ou assar 
alimentos; Consultar e elaborar menus e receitas. 

b) Arrumação de louças e utensílios Armazenar a louça; Lavar louça e utensílios; Secar 
louça e utensílios; Guardar louça e utensílios. 

c) Tratamento de resíduos Eliminar lixo; Reciclar lixo. 
Tabulação: autor 

 

                                            
53 Tramontano, Marcelo - Novos Modos de Vida, Novos Espaços de Morar, 1998 – op.cit. 
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Dos serviços complementares, compreende-se a arrumação e guarda de 
louças, panelas, talheres e outros utensílios utilizados nesse preparo; e o 
tratamento dos resíduos, do lixo resultante desse mesmo preparo. 

O lugar onde se prepara a própria refeição ajuda a definir o lugar onde 
se habita; - o domicílio abriga o grupo doméstico que, por sua vez, compõe-
se de pessoas ligadas por laços de parentesco ou dependência doméstica.54 
Neste local é possível verificar a existência de um fogão comum, em que 
aqueles que comem e cozinham juntos repartem uma estrutura doméstica. 

Normalmente, o preparo de refeições pode ser feito por qualquer pessoa 
que tenha alguma habilidade para tanto, o que costuma ser alguém em 
idade, senão adulta, próxima disso; e o seu grau de complexidade 
determina uma melhor elaboração dos pratos produzidos. 

Tradicionalmente, é a mulher quem cuida da alimentação na estrutura 
familiar, quer seja pela sua habilidade ao fazer a comida, quer seja pela sua 
disponibilidade ao ser a dona de casa, no cuidado com a alimentação, com 
as crianças, com a casa, com as roupas. 

Em famílias nucleares, historicamente, as tarefas domesticas, - e nestas 
inclui-se o preparo de refeições, - têm sido atribuídas às esposas e mães, e 
quando há a ajuda de uma segunda pessoa, esta costuma ser de uma das 
filhas da casa ou de alguma empregada contratada, o que pode justificar 
que, invariavelmente, é uma mulher que se dispõe a trabalhar de auxiliar 
doméstica em uma moradia. 

No entanto, há uma crescente participação da mulher no mercado de 
trabalho formal, ficando mais tempo ausente da casa, parecendo ser esta a 
principal razão da utilização de pratos rápidos e processados, compostos de 
congelados e conservas. Por outro lado, a participação masculina nas 
atividades de preparo de refeições têm se restringido a momentos de 
recepção e convívio com visitas, em algum evento social e, via de regra, no 
preparo de carnes junto a uma churrasqueira. 

Caracterizada entre os serviços da moradia, a área de preparação de 
alimentos é, geralmente, única para todos os habitantes da moradia, e seu 
uso é compartilhado. Pode-se pensar em utilizá-la para configurar um 
espaço comum que agrupe não só a função de preparo de alimentos, mas 
também de convívio entre os membros de um grupo doméstico, de 
recepção a visitantes e de refeições. 

                                            
54 IBGE, apud Tramontano, Marcelo - Novos Modos de Vida, Novos Espaços de Morar, 1998 – op.cit. 
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Historicamente, o preparo de refeições está ligado ao lugar do fogo, - 
como símbolo do lar, - e do fogão, sendo que este equipamento representa, 
juntamente com sua localização, tudo o que gira em torno das atividades de 
preparação de alimentos, realizadas no interior do espaço doméstico. 

Isto já diferencia estas atividades de outras que não dependem de lugar 
específico para ocorrer, ou que podem desenvolver-se em vários espaços ao 
mesmo tempo: o preparo de refeições, pelo menos como o conhecemos 
hoje, parece exigir um espaço físico definido. Entre outros motivos, porque 
gera diferentes formas de incômodo, como o ruído ao bater panelas e 
pratos, o calor no ambiente produzido pelo forno e fogão, os vários cheiros 
e aromas, nem sempre agradáveis, além dos vapores e gorduras, que se 
espalham pelo ar – exaustores minimizam esse efeito, mas são barulhentos. 

A cozinha, como espaço físico ocupado pelas atividades de preparação 
de alimentos, costuma restringir as proximidades dos equipamentos de 
cozimento que, além do fogão, tem uma bancada de trabalho, - para 
selecionar, lavar, cortar, temperar e misturar alimentos, - com pia e água 
corrente, que são instalações hidráulicas específicas em geral fixas e com 
pouca mobilidade. Associam-se a estes, móveis e equipamentos destinados a 
guarda de víveres e utensílios, incluindo-se aí a geladeira, entendida como 
um armário frigorífico, de estocagem fria. 

O uso de alimentos pré-processados e de equipamentos mais sofisticados 
levou ao ato de preparar alimentos a uma condição maior de agilidade, 
limpeza e necessidade de espaços menores e otimizados. Nesse sentido, a 
cozinha deixou de ser um lugar sujo e têm se incorporado a espaços mais 
nobres na habitação.55 

E, de outro modo, as atividades de preparo de refeições parecem estar 
migrando da esfera dos serviços para a do convívio. Parecem estar 
ganhando novas nuances, como no hábito de servir pratos mais elaborados 
em dias escolhidos, e degustados em companhia de convidados, o que 
acaba se tornando uma atividade de lazer e entretenimento. 

 

Função 4. Consumo de Refeições 

Esta função consiste num conjunto de atividades associadas à realização 
de refeições. Podem ser condicionadas por necessidades práticas de serviço 
ou brevidade, ou em que consistem cuidados de formalidade, quanto ao 
momento, local e a presença de visitas. 

                                            
55 Tramontano, Marcelo - Novos Modos de Vida, Novos Espaços de Morar, 1998 – op.cit. 
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Tabela 37 – Função 4. Consumo de Refe ições 

Função 4. Consumo de Refe ições 

S is tema de At iv idades At iv idades 

a) Refeições correntes 
b) Refeições formais 

Pôr e retirar a mesa; Servir os alimentos; Comer e 
beber. 

c) Estar à mesa Conviver à mesa - conversar; Alimentar criança; 
Receber visitas à mesa; Reunir à mesa em ocasiões 
especiais; Ver TV. 

Tabulação: autor 

Atividades relacionadas a esta função são as de estar e lazer, como 
conversar, ver televisão e reunir-se em grupo. 

O ato de comer é prerrogativa de todo o ser humano e, quando 
organizado dentro dos espaços da moradia, numa estrutura de cotidiano 
familiar, apresenta momentos e locais pré-estabelecidos. Ao se distinguir a 
refeição corrente das formais se pretende compreender e estabelecer os 
momentos e locais diferentes onde estas acontecem. 

As refeições formais exigem uma preparação, por exemplo, em um jantar 
em família, num encontro privilegiado de encontro dos familiares, de 
convívio do grupo. O significado de comer passa pela preocupação com a 
qualidade do que se come, com a sua procedência, mas também com a 
qualidade do momento de comer, em que busca-se a calma e a pausa no 
cotidiano, por razões terapêuticas e por prazer, assim como busca-se um 
aprimoramento nas relações entre os membros de uma família56. 

No entanto, as refeições em família estão se tornando raras. O ritmo 
intenso do cotidiano nas cidades metropolitanas, assim como a redução de 
área do espaço doméstico, tem empurrado a atividade de comer, quer seja 
só, quer seja acompanhado, para momentos de isolamento, em refeições 
correntes. As pessoas quando comem em casa, chegam, comem, e saem 
em horários nem sempre coincidentes; e em muitos casos, os pais comem 
no trabalho, e os filhos sozinhos diante de uma televisão ligada. 

Associado às atividades de comer, normalmente o que se faz é estar a 
conversar e, quando da presença de crianças ou limitados, de fazê-los se 
alimentar. Não requerem de maneira alguma privacidade; pelo contrário, é 
bem vinda a inter-relação entre as pessoas em momento de convívio. 

A única sobreposição funcional não desejada parece ser com as 
atividades relacionadas à higiene pessoal, necessária como ao lavar as mãos 
antes de comer, mas que ocorra em espaços distintos e isolados, nos 
lavabos, o que é compreensível. 

                                            
56 Tramontano, Marcelo - Novos Modos de Vida, Novos Espaços de Morar, 1998 – op.cit. 
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Além destas, tem se tornado comum que se coma assistindo televisão, 
desde que esse equipamento adentrou nas moradias familiares. Tal atividade 
inibe a conversação entre as pessoas, por exemplo, à noite, quando a 
possibilidade de encontro parece ser maior, a televisão se interfere como 
mediador das relações familiares. Neste caso, há certo incômodo entre 
comer e ver televisão, mas não ao ponto de gerar conflito, pois trata de 
atividade insensível ao ruído. 

O consumo de refeições não se desenvolve necessariamente em um 
espaço autônomo, tratando-se de uma função de grande mobilidade de 
acordo com as preferências e modos de vida familiar. Sua localização é, 
geralmente, em uma sala de jantar ou em um espaço da sala comum, mas 
também pode situar-se em uma varanda ou em um espaço do quintal 
privativo. 

O programa familiar estabelece a sala de jantar como cômodo onde 
normalmente se realizam as refeições, com seus móveis, chegando a se 
tornar símbolo de união do grupo familiar. Contudo, esse cômodo 
específico para refeições, sejam as familiares, sejam as sociais, ao receber 
convidados, tem sido sistematicamente modificado dentro dos espaços da 
moradia. 

O mais comum é incorporar espaços e juntar seus móveis com o espaço 
de preparação de alimentos – a mesa de refeições na cozinha – ou com o 
espaço de estar – a mesa de refeições na sala. O cômodo costuma existir, à 
parte ou como prolongamento da sala de estar – a sala de jantar para as 
refeições formais - ou da cozinha – a copa ou sala de almoço para as 
refeições correntes. 

Tramontano57 faz uma consideração de que o espaço de comer tem 
relação estreita com os espaços externos, não confinados. O lugar onde se 
come, dentro da moradia, costuma merecer algum cuidado, como ter 
janelas, por vezes generosas e próximas das mesas, iluminando-a e, se 
possível, com alguma vista para o exterior. 

O momento privilegiado de refeição ao ar livre tem sido o churrasco, com 
churrasqueiras em quintais nas casas ou em áreas comuns externas dos 
edifícios. Recentemente, tem-se equipado as varandas privativas dos 
apartamentos com mais área e com este tipo de equipamento, de modo a 
propiciar aos seus moradores o mesmo conforto do espaço externo privado 
que as casas isoladas possuem. 

                                            
57 Tramontano, Marcelo - Novos Modos de Vida, Novos Espaços de Morar, 1998 – op.cit. 
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Por fim, associar o ato de comer com outras funções, de preparar o 
alimento, ou de estar e receber, esbarra nos limites físicos dos espaços que 
cada uma dessas atividades requer. Mas pode-se lançar mão de dispositivos 
que confiram flexibilidade, quando se tem áreas pequenas demais para 
receber convidados ou para ter a preparação e consumo da refeição como 
um evento, como lazer. Painéis ou equipamento móveis permitem ora 
reduzir a cozinha ao mínimo, ora ampliá-lo para que contenha a mesa de 
refeições, ora para distinguir os cômodos, sendo um para preparo da 
refeição, outro para seu consumo e um terceiro para o convívio. 

 

Função 5. Estar | Lazer 

A função de estar e de lazer consiste num conjunto de atividades 
associadas ao estar em descanso, ao ver televisão ou ouvir música, 
recostado a uma poltrona ou sofá; ao lazer e entretenimento, em jogos, 
brincadeiras e atividades lúdicas de crianças e adultos; e ao reunir para 
confraternizar, em grupo familiar ou recebendo visitas de amigos e parentes. 

Tabela 38 – Função 5.  Estar  | Lazer 

Função 5.  Estar  | Lazer  

S is tema de At iv idades At iv idades 

a) Estar passivo Ver TV; Ouvir música; Ler; Conversar ao telefone. 

b) Receber visitas Receber visitas; Conversar; Ver televisão em grupo; Ouvir 
Música em grupo; Servir aperitivos e bebidas. 

c) Recreio de crianças Estar com criança pequena; Vigiar criança; Brincar e jogar; 
Desenhar e pintar; Ouvir estórias; Reunir com amigos. 

d) Diversão de jovens e 
adultos 

Brincar e jogar; Usar computador; Praticar artes manuais; 
Tocar instrumentos musicais; Fazer ginástica; Reunir com 
amigos. 

e) Lazer em família Conversar; Brincar e jogar; Tocar instrumentos musicais. 

f) Eventos sociais em grupo Reunir em ocasiões especiais; Meditar ou orar em grupo; 
Receber em confraternização e festas; Dançar e jogar em 
grupo. 

g) Estar em ambiente externo 
privado 

Descansar; Tomar sol; Deitar à rede; Contemplar a 
paisagem. 

h) Receber em ambiente 
externo privado 

Receber visitas em ambiente externo; Reunir com amigos 
em ambiente externo; Comer e beber em ambiente 
externo; Fazer churrasco. 

i) Lazer em ambiente externo 
privado 

Brincar e jogar em ambiente externo; Cuidar e brincar 
de/com animais; Tocar instrumentos musicais em ambiente 
externo; Praticar artes manuais em ambiente externo; 
Fazer ginástica em ambiente externo; Praticar jardinagem. 

Tabulação: autor 
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Esta função é polivalente e oferece diversas possibilidades de aplicações, 
abordando o conjunto de atividades que podem ser associadas à realização 
de refeições, ao estudo e trabalho, etc. Está bastante relacionada ao espírito 
individual do usuário e aos costumes do agregado familiar. 

Distinguem-se e agrupam-se atividades conforme seja seu usuário, como 
crianças ao brincar ou adultos ao ver televisão; o estado físico do usuário, 
como em descanso, passivo ao ouvir músicas ou alguma estória, ou em 
movimento, ao tocar algum instrumento ou praticar artes manuais; o 
isolamento ou agrupamento de seus participantes, como sozinho ao ler um 
livro ou em grupo ao jogar cartas ou jogos de tabuleiro; o espaço que 
ocupa, seja interno ou externo à habitação, seja preparado ou não para tal 
atividade, como a uma sala de estar ou sala de jogos, ou no próprio 
dormitório; e ainda quanto à presença de visitas ou não, na recepção de 
convidados para uma festa ou os membros da família em conversa privada. 

Assim, para a função de estar e lazer estão relacionadas várias atividades 
distintas ao tempo livre e ocioso de qualquer uma das pessoas do grupo 
familiar, juntas ou isoladas, que podem ocorrer em períodos espaçados 
durante o dia e em locais não pré-determinados. 

As atividades são relativas a todos os indivíduos, variando conforme sua 
condição física e relação familiar. O lazer de adultos diferencia-se do 
entretenimento infantil, entre outras coisas, pela necessidade que as crianças 
possam ter de acompanhamento de algum adulto ao cuidar e vigiar delas. 
Neste caso, essa função pode atuar associada à outra atividade realizada por 
adulto, como a mãe ao preparar uma refeição, cuidar da casa ou costurar 
uma roupa, enquanto vigia seu filho. 

As atividades de estar e lazer também se distinguem pelo nível de 
compatibilidade com outras atividades. Há a possibilidade de 
desenvolvimento de mais de uma atividade simultaneamente, como para ver 
televisão e conversar, ou estar reunido em grupo e fazer uma refeição. As 
atividades relacionadas à reunião em grupo geralmente permitem essa 
multiplicidade de atividades simultâneas pela sua dinâmica, ao ouvir música, 
dançar, conversar, comer e beber, etc. 

De todo modo, há as atividades que são sensíveis ao barulho como a 
leitura, a audição musical, quer seja ouvindo quer seja tocando instrumento 
musical, a conversação e ao assistir atentamente a TV. Outras atividades não 
se incomodam com ruídos, como estar em grupo para conversar, brincar, 
jogar, exercitar-se, etc. São atividades que comumente são geradoras de 
ruído e, por conta disso, não são compatíveis com as primeiras, sensíveis ao 
ruído. 



 

Qualidade Funcional 
no Programa e Projeto da Habitação 

 
 

 
 

A lexandre  Kenchian                             FAU USP 2011 

156

Entreter-se em casa significa, basicamente, ler, assistir televisão ou a 
filmes, escutar música, tudo isso sozinho ou acompanhado. Em geral, estas 
atividades têm sido realizadas em todos os cômodos da casa, incluindo os 
ambientes considerados de curta permanência. Contudo, além da instalação 
de vários aparelhos eletrônicos, as transformações no campo do 
entretenimento doméstico não têm implicado em modificações substanciais 
na organização do espaço. 

A prioridade, quando se pode escolher, é dada aos ambientes que 
oferecem maior conforto – quartos e salas, com suas camas e sofás – já que 
aí se costumam situar leituras e equipamentos; mas os critérios parecem 
incluir o nível de concentração ou privacidade desejada: lê-se um livro no 
terraço, assiste-se televisão na cozinha, conversa-se em particular no quarto, 
brinca-se no chão da sala... 

No entender de Tramontano, as atividades de estar e lazer na habitação 
vêm sofrendo profundas alterações, acentuadamente durante as últimas 
décadas, com a supervalorização do espaço doméstico e consequente uso 
de equipamentos diversos, de modo a se passar mais tempo em casa.58 

Isto leva à ideia de que o lazer doméstico se concentra em torno da 
televisão, impulsionado pelas possibilidades de acesso à programação e 
informação internacionais e imagens de qualidade, resultando no consumo 
crescente de novos aparelhos eletrônicos, além da TV, como leitores de 
áudio e vídeo, com cada vez mais recursos. Por outro lado, não se constata 
ter se perdido o costume da leitura de livros, revistas e jornais, e da audição 
musical. 

Contudo, a expansão dos sistemas de comunicação permite a utilização 
de mais serviços à distância, tornando mais confortável o lazer em casa, com 
mais tempo para os filhos. Aliás, em muitos casos, são eles os que usam mais 
os microcomputadores, que equipa um número crescente de moradias, 
com acesso à internet, em que se oferece a possibilidade de jogos, por 
exemplo. 

Quando se trata do lazer de crianças, este não se restringe a apenas um 
espaço ou cômodo, mas se espalha em um contínuo de espaços em toda a 
habitação, tanto interno quanto externo. O mundo da criança é constituído 
pelo quintal da casa, onde é possível convidar os colegas da escola, seu 
dormitório em que pode ficar só com um amigo, a cozinha onde está sua 
mãe, a sala de estar onde ela brinca e tem contato com o resto da família. 

                                            
58 Tramontano, Marcelo - Novos Modos de Vida, Novos Espaços de Morar, 1998 – op.cit. 
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Reforça essa ideia o comentário de Christopher Alexander, et. al.: “Se as 
crianças não têm espaço para liberar sua tremenda energia quando 
necessitam, colocarão em desespero toda a família, incluindo a elas 
mesmas.” 59 

Nessas condições, as crianças requerem cuidados, e a mãe é 
especialmente suscetível a lhes dar total atenção, tendo que estar disponível 
para tudo, mesmo que estando obrigada a outras atividades domésticas. 
Assim, na falta de espaços próprios às atividades infantis, a cozinha tem que 
estar protegida e ao mesmo tempo apta a receber as crianças para brincar 
ou estudar. 

Os espaços privados das crianças, como seus dormitórios, podem não ser 
utilizados para brincar, mas o são enquanto se trata de brincar com amigos 
mais próximos. E, na dificuldade de estabelecer um cômodo próprio para a 
criança brincar, pode ser interessante converter cantos ou nichos dos 
cômodos da casa em locais onde ela se apropria para as mais variadas e 
imaginativas formas de brincar. 

As atividades relacionadas à recepção de visitas em uma habitação, que 
não inclui a recepção profissional, têm sofrido com espaços domésticos cada 
vez mais reduzidos. Da mesma foram, com o número crescente de pessoas 
tornando-se mais solitárias, numa sociedade com perfil notadamente 
individualista, onde o contato pessoal tem tido importância cada vez menor, 
têm-se dificultado a realização de encontros de pessoas dentro da moradia. 

A vontade de receber em casa, contudo, prevalece quando, em 
condições normais, convida-se para refeições, conversa-se em torno de uma 
mesa enquanto se come, e o número de convidados é função estrita das 
capacidades da habitação. Desenvolve-se, na sala de estar comum ou de 
visitas, dependendo do estilo de vida da família e das dimensões da 
moradia, alternativamente em um dormitório, varada, terraço ou quintal 
privado. 

Também, pode se desenvolver nas diversas formas de prolongamento do 
espaço interior, que conforme seu desenho em relação ao contorno da 
edificação, denomina-se de varanda ou balcão, sacada, marquise, terraço 
(este quando mais extenso que a varanda), pátio (espaço aberto no interior 
de uma habitação) e área livre ou quintal ou jardim (de função privada ou 
pública). 

                                            
59 Alexander; Ishikawa; Silverstein - A Pattern Language / Un Lenguaje de Patrones, 1980 – op. cit. 
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Ao se definir um programa habitacional, deve ser considerado o espaço 
destinado à recepção quase cotidiana das pessoas, definindo-se os 
contornos do espaço privado em relação ao público. 

Ao se receber parentes, amigos, colegas de escola ou trabalho, estas se 
caracterizam como relações de diferentes níveis de intimidade, de afinidade, 
e cujos contatos pressupõem igualmente diferentes níveis de privacidade. 
No entanto, estes limites têm sido cada vez mais tênues, o que dificulta uma 
melhor setorização espacial. 

Atualmente, se conversa na cozinha enquanto se prepara o lanche ou se 
faz uma refeição. Conversa-se com amigos íntimos nos quartos, sobre 
assuntos íntimos, que se prefere ocultar dos outros moradores da casa. Ou 
conversa-se no saguão do prédio ou na porta de casa, quando o assunto é 
menos pessoal, mais rápido, quando se faz questão de muita privacidade.60 

A antiga e pomposa sala de visitas, onde só se recebiam pessoas em dias 
especiais, está sintomaticamente em desuso. Ruidosos equipamentos 
quebraram para sempre a solenidade do cômodo, impondo-lhes novos 
hábitos e espalhando os visitantes pela casa toda. Isso indica uma possível 
supressão de um cômodo especificamente reservado a receber visitas dentro 
do espaço doméstico. 

Portanto, a atividade de receber, assim como o estar passivo e o lazer, 
não pretende definir novos desenhos para um espaço que seja só seu, 
como outrora, mas, antes, parece sugerir que, conforme o tamanho das 
habitações e o tempo livre passado nelas, todos os locais da casa são, em 
potencial, espaços para o ócio, o entretenimento e a recepção. 

Em moradias menores, para que seus moradores se entretenham sem sair 
de casa, de maneira confortável e com um mínimo de escolha entre 
diferentes atividades, eles vão precisar de mais área; pois o lazer em casa, 
tanto sozinho como com família e amigos, costuma vir acompanhado de 
outras atividades afins, - refeições mais ou menos rápidas, por exemplo, - 
que também demandam espaço. 

Isto não representa, enfim, que a área total da habitação deva, 
necessariamente, aumentar, mas que, de qualquer forma, deve haver uma 
revisão na distribuição entre as várias necessidades quanto ao 
desenvolvimento das atividades de estar e lazer. 

 

                                            
60 Tramontano, Marcelo - Novos Modos de Vida, Novos Espaços de Morar, 1998 – op.cit. 
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Função 6. Estudo | Trabalho 

Esta função consiste em atividades de estudo, como ato de apreender, 
concentrar-se, adquirir conhecimento; e de trabalho, como ato de 
empenhar-se ou dedicar-se a algo com objetivo definido. Esta é uma função 
que pode ser de caráter individual, com o grupo familiar ou até em grupo 
fora do grupo familiar, e que pode se desenvolver em várias áreas da 
habitação. 

Tabela 39 – Função 6.  Estudo | Trabalho 

Função 6.  Estudo | Trabalho 

S is tema de At iv idades At iv idades 

a) Estudo de crianças e jovens Estudar (ler e escrever); Usar computador; 
Consultar livros; Desenhar e pintar. 

b) Estudo de adultos Estudar (ler e escrever); Usar computador; 
Consultar livros. 

c) Trabalho de adultos Trabalhar intelectualmente; Usar computador; 
Trabalhar manualmente; Conversar ao telefone. 

Tabulação: autor 

Há uma distinção clara entre dois grupos de usuários: as crianças e jovens 
em atividades didáticas, na realização das tarefas escolares; e os adultos, 
também em atividades acadêmicas – quando de seu interesse, mas 
principalmente na realização de atividades profissionais, que geram recursos 
financeiros – quando estas podem se realizar dentro do ambiente 
residencial. 

Por outro lado, o estudo e o trabalho, dentro dos espaços habitacionais, 
caracterizam-se por serem atividades afins. Normalmente, são realizadas 
individualmente e, portanto, quando se tratam de atividades intelectuais, 
por serem sensíveis a qualquer tipo de barulho, estas requerem 
concentração ao fazer cálculos, ler e interpretar textos e documentos, assim 
como para elaborá-los. 

Quando se tratam de atividades que fazem uso de habilidades manuais, 
estas requerem menos concentração mental e podem estar associadas a 
equipamentos que, por gerar ruído, tornando-se, do mesmo modo, 
insensíveis ao barulho. 

Mas há a possibilidade de ocorrer em grupos, mais especificamente no 
caso de estudo, onde dois ou mais indivíduos se reúnem para debater sobre 
um tema escolar em comum, resolver exercícios de uma disciplina didática 
ou realizar trabalhos acadêmicos. Outra possibilidade é quando do auxílio 
de um adulto ao acompanhar o desenvolvimento e aprendizagem de uma 
criança em suas tarefas escolares. 
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Esta distinção entre atividades intelectuais e de habilidades manuais 
também reflete nas características físicas dos ambientes onde estas podem 
acontecer. As atividades de trabalho desenvolvidas dentro do espaço 
doméstico assumem contornos bastante diferentes entre si, admitindo um 
grande leque de opções. 

O trabalho manual mais simples exige eventualmente mais espaço, em 
condições ambientais próprias, além de mobiliário e equipamentos 
específicos, - quase que como numa atividade fabril, - uma oficina. O 
trabalho intelectual demanda menos espaço, porém requer muita 
concentração, o que pode ser obtido com alguma forma de isolamento e 
privacidade, um escritório. 

Quando não se é possível predeterminar, num refinamento do programa 
habitacional, espaços próprios ao estudo e/ou ao trabalho, a 
correspondência das atividades de estudo ao espaço varia muito com as 
preferências dos usuários e critérios de organização espacial. Podem ser 
desenvolvidas em um quarto de dormir ou alternando em uma sala, 
varanda ou quintal. As atividades de trabalho, conforme sua distinção entre 
intelectual e manual, geralmente ocorrem em salas, quartos, áreas de 
serviços, garagens, anexos, varandas ou quintais privativos. 

Quanto ao trabalho, especificamente, a habitação tem se tornado um 
ambiente de trabalho autônomo, terceirizado, temporário, com migração 
do trabalho para o ambiente doméstico. Com o advento da informática, dos 
meios de comunicação e da tecnologia, avançando nos espaços 
domésticos, estes se transformam em multifuncionais, com interação das 
atividades, sobreposição e supressão de funções. 

Tramontano61 argumenta que o trabalho, quando realizado à distância 
da empresa ou dos clientes, tem-se viabilizado, fundamentalmente, por meio 
de equipamentos mais eficientes de comunicação remota, o que pode 
significar a entrada deles no espaço e na vida domésticos. Isto pressupõe 
que os contatos humanos profissionais sejam mediados pelos 
equipamentos, mas não exclui que o espaço de trabalho, esteja onde ele 
estiver, possa continuar a receber pessoas por razões profissionais. 

Também aponta outro aspecto que é o delicado balanço entre vantagens 
e inconvenientes de se trabalhar em relação de proximidade com a própria 
moradia e com os familiares. Se, por um lado, é saudável não ter que 
enfrentar o deslocamento físico entre o trabalho e casa a cada expediente, 
convém lembrar e não subestimar o desconforto causado pelas pequenas, 
mas constantes mazelas da vida doméstica. 
                                            
61 Tramontano, Marcelo - Novos Modos de Vida, Novos Espaços de Morar, 1998 – op.cit. 
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Numa análise do programa habitacional, este não costuma incluir as 
atividades de trabalho, pela ideia de separação entre espaço doméstico e 
espaço produtivo. Tais atividades estão presentes nas grandes residências, 
vide os escritórios domiciliares, que não se destinam forçosamente a uma 
atividade produtiva ou remunerada. Por outro lado, são atividades que 
também surgem na moradia popular, dos que tem que desenvolver alguma 
atividade em casa para sobreviver, mas não se define num espaço próprio. 

Porém, quando situado dentro da esfera privada da moradia, o espaço 
de trabalho tem-se caracterizado pela definição de localização ou pela 
ausência dela. Localização definida significa uma área fixa, de escritório ou 
oficina, em geral traduzida espacialmente por um cômodo fechado, isolado, 
ou por um espaço aberto, como um canto da sala de estar. Indefinida é a 
localização por falta de escolha, como ao estudar na mesa da sala de jantar 
ou da cozinha, ou então ao carregar o computador portátil pela casa toda62. 

Ainda que sua justaposição com outras funções pareça difícil por causa 
da suposta necessidade de concentração, pode-se ao menos imaginar o uso 
alternativo de alguns espaços da moradia ao estudo e trabalho. Por outro 
lado, é na sobreposição de funções que, em geral o trabalho acaba sendo 
prejudicado: para-se de trabalhar para a família poder jantar ou de se 
estudar quando um dos ocupantes do dormitório quer dormir. 

Com relação ao seu formato, as estações de trabalho podem constituir 
pequenos cômodos funcionalmente estanques, com planos de trabalho, 
equipamentos de uso pessoal, dispositivos de estocagem para papéis e 
livros, por exemplo. 

 

Função 7. Gestão Doméstica 

As funções de gestão doméstica estão relacionadas à limpeza, arrumação 
e estocagem, e ao uso e manutenção da habitação e de todos os seus 
componentes, fixos ou com mobilidade. E estão associadas praticamente a 
todos os ambientes da habitação e a todo o grupo familiar. 

As atividades de limpeza correspondem à necessidade de manter os 
espaços e elementos da habitação limpos, como pisos, janelas, mobiliário e 
equipamentos, e instalações sanitárias. Compreende ao ato de arrumar as 
camas; varrer, aspirar e tirar o pó dos ambientes, móveis e objetos; de passar 
pano sobre superfícies horizontais e verticais; e de lavar banheiros, cozinha e 
área de serviço. 

                                            
62 Tramontano, Marcelo - Novos Modos de Vida, Novos Espaços de Morar, 1998 – op.cit. 
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Tabela 40 – Função 7. Gestão Domést ica 

Função 7. Gestão Domést ica 

S is tema de At iv idades At iv idades 

a) Limpeza Arrumar a cama; varrer o chão; Aspirar, lavar, 
passar pano, encerar o piso; Tirar o pó dos móveis 
e dos objetos; Lavar instalações sanitárias. 

b) Estocagem Guardar roupa de casa; Guardar roupa individual; 
Armazenar brinquedos e afins; Armazenar 
despensa (alimentos, remédios, produtos de 
limpeza); Armazenar depósito (equipamentos e 
objetos de uso eventual); Armazenar objetos 
volumosos (malas e equipamentos grandes). 

c) Manutenção da casa Reparar equipamentos, instalações e componentes 
da casa; Cortar grama, podar vegetação e regar 
plantas. 

d) Controle ambiental Abrir/fechar janelas e cortinas; Ligar/desligar 
equipamento de aquecimento e arrefecimento. 

e) Vigilância e segurança Gerir sistemas de vigilância e segurança doméstica.

f) Tratamento de resíduos domésticos Recolher, separar, reciclar e eliminar resíduos 
domésticos. 

g) Cuidado com animais domésticos Prover descanso, alimentação e lazer a animais; 
Proceder à higiene de animais (banho e 
excreções); Armazenar alimentos e utensílios de 
animais. 

h) Manutenção de veículo Lavar, secar e polir o veículo; Aspirar o pó do 
interior do veículo; Fazer consertos no veículo; 
Armazenar ferramentas e peças do veículo; 
Armazenar bicicleta, cadeira de roda e afins. 

Tabulação: autor 

As atividades de arrumação correspondem à necessidade de guardar e 
armazenar os bens pessoais e de consumo em compartimentos, roupeiros, 
armários fixos e/ou móveis. Compreende ao ato de guardar roupas 
individuais e da casa; e de armazenar, organizar e arranjar em espaços 
adequados víveres e utensílios da casa e de uso pessoal, equipamentos e 
objetos em geral de muito ou pouco uso. 

As atividades de uso e manutenção da habitação correspondem à 
necessidade de mantê-la em condições plenas de utilização, no todo ou em 
suas partes componentes. Compreende o ato de reparo de equipamentos, 
instalações e componentes; de acionamento de elementos de controle 
ambiental e de sistemas de segurança; de tratamento de resíduos 
domésticos; de cuidado com animais domésticos, quando encontrados na 
moradia; e de manutenção de veículo, também quando pertencente a um 
usuário da moradia. 

Também devem ser considerados serviços de manutenção a limpeza das 
áreas externas, como o quintal, jardins e áreas verdes, ao podar árvores e a 
vegetação em geral, e cortar a grama. 
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Como regra, as atividades da gestão doméstica não se desenvolvem 
necessariamente em um espaço autônomo, - podem estar localizadas em 
qualquer dos espaços da casa, - tratando-se de uma função de grande 
mobilidade de acordo com as preferências individuais e hábitos familiares. 

Por causa disso, são atividades que causam transtorno e incomodidade, 
principalmente na limpeza, quer seja com o barulho de aspirador de pó e 
outros equipamentos, quer seja pelo deslocamento por todos os espaços da 
casa necessários. Quando uma pessoa se incumbe dessas tarefas, 
dificilmente tem como se dedicar a alguma atividade diferente e, ainda, 
inibe que outras pessoas dentro do espaço da habitação possam 
desenvolver suas atividades, como a de lazer, estudo ou trabalho. 

A limpeza e organização da moradia são, assim como as atividades no 
preparo de refeições, realizadas por alguém que tenha habilidade nessas 
tarefas, em idade adulta, ou perto disso. Do, mesmo modo, é comum que a 
mulher seja a responsável para tanto, pela sua disponibilidade como dona 
de casa, - visto que a regularidade com que a limpeza e organização da 
casa são feitas é quase que cotidiana, - pois têm sido atribuídas às esposas e 
mães de famílias nucleares as tarefas domésticas. Em muitos casos, pela 
crescente participação feminina no mercado de trabalho formal, 
ausentando-se das responsabilidades da casa, para substituí-la, é contratada 
uma empregada doméstica para o procedimento de limpeza e organização 
da moradia, o que reforça que estas são atividades de habilidades femininas. 

De maneira oposta, os serviços de manutenção e reparo, quer seja dos 
componentes da casa, quer seja dos veículos e afins, são regularmente 
realizadas por um jovem ou adulto homem, pelo mesmo aspecto das 
habilidades necessárias a tais tarefas. Isto é possível porque a frequência 
para executar tais serviços não é regular, ocorrendo quando da necessidade 
de reparo da avaria, e possível de ser feito em horários e dias alternativos, 
como num fim de semana, já que a disponibilidade de tempo do homem da 
casa é restrita aos períodos fora dos horários de trabalho formal. 

No que se refere ao cuidado com um animal, este depende de sua 
domesticidade, de suas características físicas de porte, e de seu grau de 
incomodidade. Podem estar acondicionados em invólucros próprios, como 
aquário para peixes ou viveiro e gaiola para pássaros, e ambientados em 
locais que, por um lado não traga transtorno a seus donos, por outro, 
permitindo a relação afetiva entre os mesmos. Conforme os aspectos acima, 
cães de grande porte ou gatos miúdos podem estar nos mesmos ambientes 
de permanência das pessoas, nas salas ou dormitórios, ou nos ambientes de 
serviço ou externos, nos quintais ou varandas. Ou ainda, circulando pela 
casa toda. 
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Ainda, no que se refere à guarda e manutenção de veículos (automóvel, 
motocicleta, bicicleta, etc.) e de objetos volumosos ou fora de uso (carrinhos 
de brinquedo, material de esportes em geral, etc.), estes poderão ter lugar 
no exterior da habitação, restritamente considerada, como numa edícula ou 
garagem. 

E, por fim, no que se refere especificamente à estocagem, sua localização 
poderá ser feita em nichos ou espaços arranjados em qualquer cômodo, ou 
especificamente para esse fim, sendo similar a um depósito. 

Uma das premissas da habitação, com referência à sua função principal, 
assim como ao abrigar o ser humano para seu repouso, é a de estocar os 
objetos pessoais desse ser humano: mora-se onde se guarda os seus 
pertences. 

Tramontano63 relaciona que, para qualquer usuário do espaço doméstico, 
guardar coisas é uma necessidade tão legítima quanto qualquer outra. 
Estocar dá suporte às demais funções da habitação porque todas elas 
pressupõem o uso de algum material de apoio que, por sua vez, deverá ser 
guardado em algum lugar. 

São materiais tão variados quanto as suas diversas e possíveis maneiras de 
estocá-lo: de livros e discos a produtos de limpeza; de documentos de 
trabalho a brinquedos infantis; de roupas limpas e sujas a comida fria e 
material de ginástica. A rigor, todo o espaço doméstico é, potencialmente, 
um grande e único espaço de armazenagem de bens pertencentes ao 
grupo doméstico, o que inclui até os próprios móveis que contêm todo o 
material anteriormente descrito. 

Os espaços e dispositivos de estocagem encontrados na habitação são 
rigorosa e invariavelmente os mesmos, pela forma de armazenar as coisas 
em casa, pelos lugares escolhidos, e pelo desenho deles. São armários 
embutidos, guarda-roupas, cômodas, prateleiras e gaveteiros. Os armários 
embutidos, por suas características, têm um compromisso com o tamanho 
dos cômodos, a posição das aberturas e a função dos espaços. 

Assim, algum tipo de limite deve existir para que a quantidade de material 
estocado não ultrapasse a capacidade dos dispositivos da moradia, 
considerando a possibilidade de descarte e aquisição de novos produtos 
pelos usuários. No entanto, a quantidade de pertences a serem estocados 
dentro da casa tende a continuar aumentando, impulsionada por 
tendências de consumo. 

                                            
63 Tramontano, Marcelo - Novos Modos de Vida, Novos Espaços de Morar, 1998 – op.cit. 
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Quanto aos usuários, alguns aspectos podem ser identificados sobre 
quem estoca o que. Os mais idosos têm, naturalmente pelo tempo de vida, 
mais itens de armazenamento. Por outro lado, crianças, apesar da pouca 
idade, já guardam armários cheios de muitos brinquedos e roupas. 

O quarto de adolescentes, sobretudo quando de classes sociais com mais 
recursos, são verdadeiros depósitos de estocagem de tudo: aparelhos de 
som, material escolar e esportivo, roupas, brinquedos remanescentes da 
infância. Os quartos de casal são igualmente solicitados, visto que guardam 
pertences de dois indivíduos em uma área que não para de diminuir; closet 
e armários abarrotados são recorrentes comum nestes casos, problema que 
se resolve, individualmente, na medida em que há mais recursos, atribuindo 
de caixas e sacos em separado, para armário isolados, até a um closet para 
cada um.64 

A estocagem não se trata de uma atividade fim, mas serve de apoio a 
outras atividades. Logo, não se pode falar em revisão nos seus 
equipamentos sem supor mudanças no restante da habitação. 

Dentro de certa lógica de organização do espaço, as roupas podem 
deixar a privacidade dos quartos para serem armazenadas junto à área de 
banho, conformando eventualmente a configuração de um novo espaço 
para lavar-se, vestir-se, cuidar da aparência, agrupando diversos dispositivos 
domésticos no tratamento do corpo. E, do mesmo modo, pode-se esvaziar o 
quarto das crianças levando os brinquedos para uma área de jogos, 
inexistente no programa habitacional, mas que poderia ser incluída na 
esfera coletiva de um condomínio. 

A estocagem de víveres na área de preparação de alimentos tende a 
diminuir, na medida em que se diminui também a necessidade de compras 
mensais, com armazenamento para períodos longos, prerrogativa de 
períodos de crise e escassez de produtos. Também porque se verifica o 
aumento no consumo de refeições pré-preparadas que demandam simples 
estocagem fria, em detrimento de víveres de preparo e cozimento mais 
trabalhoso. 

E a estocagem fria parece estar conquistando mais espaço, com freezers e 
geladeiras cada vez maiores, o que permite pensar na construção de 
câmaras refrigeradas no lugar de alguns armários. No mesmo raciocínio, a 
comida se prepara em recipientes próprios em pequenas porções para 
poucas pessoas, demandando panelas e tigelas menores e menos 
numerosas e, consequentemente, menores espaços para sua guarda. 

                                            
64 Tramontano, Marcelo - Novos Modos de Vida, Novos Espaços de Morar, 1998 – op.cit. 
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Função 8. Tratamento de Roupa 

A função de tratamento de roupa pode ser considerada como parte da 
gestão doméstica, porém é analisada à parte, pois compreende atividades 
independentes e especificamente relacionadas ao cuidado com roupas 
individuais e da casa, acessórios e calçados. Consistem em três grupos de 
atividades principais: lavar a roupa, secar a roupa e passar e costurar a 
roupa. 

Tabela 41 – Função 8. Tratamento de Roupa 

Função 8. Tratamento de Roupa 

S is tema de At iv idades At iv idades 

a) Lavar roupa Lavar roupa à mão; Lavar roupa à máquina; 
Armazenar roupa suja. 

b) Secar roupa Estender e apanhar roupa no varal; Secar roupa à 
máquina; Limpar e guardar roupa. 

c) Passar roupa Passar roupa; Dobrar roupa. 

d) Costurar roupa Costurar roupa à mão; Costurar roupa à máquina. 
e) Cuidar de calçados Limpar e engraxar sapatos. 

Tabulação: autor 

A esta função associam-se as atividades relacionadas a consertar, 
organizar, dobrar e guardar vestuário e calçados nos seus locais destinados. 

Por ser de características vinculadas à gestão doméstica, estas atividades 
requerem os mesmos personagens no seu desenvolvimento: as mulheres 
em idade adulta, sejam as donas de casa e da família, sejam suas auxiliares 
domésticas contratadas. Do mesmo modo, a regularidade e frequência no 
desenvolvimento dessas atividades são quase que diárias. 

Também não se desenvolvem necessariamente em um espaço 
autônomo, tratando-se de funções de grande mobilidade de acordo com os 
modos de vida familiar. Contudo, tem se destinado locais próprios para seu 
desenvolvimento, visto a necessidade de equipamentos específicos e de 
instalações hidráulicas. 

A lavagem de roupas situa-se onde estiver o tanque e a máquina de lavar, 
em uma lavanderia externa ou em uma área de serviço, como apêndice da 
cozinha, por meio da insolação e ventilação naturais, possíveis em condições 
climáticas como das moradias paulistanas - diferente de outras localidades 
no mundo, que podem ter sua localização nas cozinhas, salas de banho, no 
hall de entrada e até nas áreas comuns dos prédios, como as lavanderias. 
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Para a secagem, não se exige local fixo, costuma-se deixar secar as roupas 
em áreas externas, como quintal, varanda ou terraço. Quando realizada 
dentro da casa, a atividade ocorre em varais de estender na área de serviço, 
de acordo com as condições climáticas disponíveis. 

Pelo exposto anteriormente, uma tendência se aponta na anexação da 
área de serviço pela cozinha, com o tanque cada vez menor, assemelhando-
se a uma pia de louça, e as lavadoras de roupa, menos barulhentas, 
incorporando as funções de secagem e exibindo aparência mais próxima de 
geladeiras e fogões. 

Ao passar a roupa, esta se localiza em um ambiente onde se encontra 
uma superfície plana para apoio das peças, como a mesa da sala de jantar 
ou um espaço da sala comum. Observa-se, ainda, que as peças auxiliares 
dessas operações (a tábua e o ferro de passar) são deslocadas conforme a 
conveniência, relacionando-as aos locais de retirada das roupas de onde 
secam, por exemplo, na área de serviço, ou ao destino final de 
armazenamento delas, nos guarda-roupas encontrados nos dormitórios. 

De maneira diferente em relação às atividades de lavar, secar e passar, 
costurar roupa não requer a mesma regularidade e frequência, ocorrendo 
apenas quando necessário ao se verificar alguma avaria no vestuário. E, 
conforme o nível do estrago, o simples uso de agulha e linha, numa rápida 
costura à mão, é suficiente para o reparo. Para tanto, basta alguém 
habilidoso da família apoiar-se em uma simples cadeira, em qualquer 
cômodo da casa. 

Quando há a necessidade de um reparo de maior complexidade no 
vestuário, ou ainda quando se pretende confeccionar uma nova peça de 
roupa, então se faz uso de uma máquina de costura e de pessoa com 
habilidade para manuseá-la. O que se observa nas moradias é cada vez 
menos a presença desse equipamento, visto que é mais conveniente 
encaminhar a roupa a uma pessoa especializada, uma costureira ou alfaiate, 
- diferente de outros tempos em que era comum ver uma máquina de 
costura no canto de algum ambiente da casa, na sala ou no dormitório, e 
incluía-se nos afazeres domésticos das donas de casa o reparo e confecção 
de peças do vestuário para toda a família. 

E, finalmente, a manutenção a calçados e acessórios requer pouco tempo 
e frequência, sendo feita por seu proprietário e em local utilizado para a 
limpeza dos demais objetos e pertences da família e da casa - onde 
costumeiramente armazenam-se os utensílios e produtos destinados a tais 
serviços. 
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Função 9. Circulação 

Esta função está muito mais relacionada à comunicação entre espaços da 
habitação, do que ao indivíduo. Não se trata de atividades desenvolvidas 
pelo usuário da habitação com um fim, um objetivo específico; não está 
diretamente relacionada a nenhuma outra função da habitação, mas 
compreende em si a possibilidade e as condições para o desenvolvimento 
de cada uma e todas as atividades vinculadas ao espaço da moradia. 

Tabela 42 – Função 9. Circulação 

Função 9. Circulação 

S is tema de At iv idades At iv idades 

a) Entrada / saída Entrar e sair da habitação; Observar-se ao espelho; 
Vestir e despir roupa de exterior; Apoiar-se para 
colocar e retirar calçados; Armazenar roupa de 
exterior e calçados; Atender pessoas 
desconhecidas à porta; Esperar e receber visitas; 
Receber correspondência. 

b) Comunicação / separação Circular entre compartimentos; Transportar objetos 
e afins; Circular com cadeira de roda. 

c) Uso de veículo Estacionar veículo; Entrar e sair do veículo; Colocar 
e retirar malas, pacotes e objetos do veículo. 

Tabulação: autor 

Compreende aos atos de circular, circundar, mover-se continuamente. 
Christopher Alexander, et. al. comenta: “O movimento entre cômodos é tão 
importante quanto os cômodos em si; e sua disposição exerce tanta 
influência sobre a interação social como os próprios interiores dos 
cômodos.” 65 

Por não se tratar de nenhuma função de caráter produtivo, condicionada 
ao usuário que a desenvolve, a função de circulação tem a premissa de ser 
permitida a todo e qualquer tipo de ser humano, independente de idade, 
sexo, relação familiar e limitação física, inclusive com uso de cadeira de 
rodas. E desenvolve-se por todos os compartimentos e entre os ambientes e 
espaços da habitação. Por isso, paradoxalmente, não faz parte na 
elaboração de um programa habitacional, mas, talvez essa seja uma das 
áreas mais estudadas em um projeto residencial. 

Organiza-se em dois grupos ou sistemas básicos de atividades: aquele 
relacionado às atividades que ocorrem à entrada e saída dos usuários em 
uma habitação, e o de acesso interno e separação entre os compartimentos 
dessa habitação. Associa-se a um terceiro grupo de atividades, que são 
aquelas vinculadas ao uso de veículos, quando estes são de propriedade de 
algum usuário da habitação. 
                                            
65 Alexander; Ishikawa; Silverstein - A Pattern Language / Un Lenguaje de Patrones, 1980 – op. cit. 
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As atividades relacionadas à entrada e saída de indivíduos na habitação 
consideram e requerem espaço para acessar a porta externa da casa, ao 
abri-la, ao atender e receber pessoas, visitantes ou desconhecidos, e ao 
receber encomendas ou correspondência. Também se relacionam ao 
preparo da pessoa ao sair à rua ou no retorno a casa, ao ver-se no espelho 
e ao vestir vestuários próprios e calçados que não são armazenados no 
interior da habitação. 

Para tanto, pode constituir um espaço autônomo de acesso, galeria, 
vestíbulo ou hall, que permita reter pessoas ainda estranhas ou visitas 
conhecidas, atendendo-as por momentos antes que penetrem na intimidade 
da casa, e também que possibilite guardar o vestuário de exterior, como 
capas e sobretudos, pendurando-o em cabides ou dentro de armários. 

O acesso principal das moradias deve ter acesso, de modo direto ou por 
meio do espaço autônomo, aos ambientes principais de caráter social, como 
as salas de estar e jantar. Mas também, comumente encontrado em 
moradias paulistanas, localiza-se na cozinha, assim como em seu apêndice, a 
área de serviço, um acesso secundário à moradia, para o serviço doméstico 
de fornecedores sem a passagem pela sala. 

Quanto às atividades relacionadas à circulação interna, para acesso e 
separação entre os compartimentos da habitação, estas tratam de permitir a 
abertura de portas para esses acessos, para circular entre os ambientes 
transportando ou não objetos e afins, e circular com cadeira de rodas. 

Está associada à circulação interna a comunicação do acesso em uma 
zona demarcada de outro compartimento, como para a sala sem atravessar 
a zona de serviço ou os dormitórios, ou então de passagem dos setores de 
serviço diretamente à zona íntima sem passar pela sala. Pode também 
constituir um espaço encerrado, exclusivamente vinculado à finalidade de 
distribuição das circulações entre zonas ou divisões da casa – casos do 
vestíbulo, do corredor ou de uma escada. 

No mais, nos seus espaços internos de circulação, podem ser associadas 
outras funções e atividades dos usuários na habitação, como a de 
armazenar roupas e pertences em armários instalados nos corredores, ou a 
colocar móveis como penteadeiras e espelhos, para o cuidado pessoal com 
a aparência os acessos do setor íntimo, entre os dormitórios e banheiros. 

Porém, devem-se garantir as medidas e larguras mínimas necessárias ao 
trânsito das pessoas e transporte de objetos, malas e sacolas, requisito básico 
dos espaços de circulação e elementos de acesso, como as portas. 
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As atividades relacionadas ao uso de veículos correspondem ao ato ou 
efeito de estacionar, manobrar e acessar veículos como automóveis, 
motocicletas, bicicletas, utilitários e outros, de caráter particular, para 
transporte de pessoas. Considera-se esta possibilidade, pois, invariavelmente 
e cada vez mais, um ou mais usuários das moradias tem a posse de um ou 
mais desses tipos de veículo, utilizando-se dos espaços da moradia como 
local para guarda e manutenção, assim como para a transição entre o 
espaço público e o privado, ao chegar a casa, acessando seu interior, dentro 
de um automóvel, por exemplo. 

Com isso, tem sido recorrente considerar no programa habitacional local 
específico para o abrigo de veículos. Neste caso, os espaços requeridos 
podem ser privados (garagem no interior da habitação ou quintal), comuns 
(garagem ou estacionamento coletivo de edifícios) ou públicos (às margens 
da via pública), todos com medidas mínimas, de largura entre o veículo e os 
elementos confinantes desses espaços, para se abrir as portas do veículo 
para acessar seu interior, assim como para colocar e retirar malas, pacotes e 
objetos. 
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2.3. O USUÁRIO E A FAMÍLIA 

 

2.3.1. PERFIL DO USUÁRIO 

Para a determinação dos Tipos Familiares, é necessário, de início, 
identificar o indivíduo, componente dessa família por ele composta. Devem 
ser identificados e analisados dados que definem o perfil antropométrico, 
em que são caracterizados os biótipos predominantes do usuário, 
basicamente determinados pela sua idade, sexo, e capacidade ou limitação 
física (quando houver, se deficiente ou com dificuldades de locomoção), 
conforme o quadro abaixo. 

F igura 5 – Class i f icação do usuár io pelo seu biót ipo 

bebê criança infante jovem adulto idoso limitado 

       

       
0 a 2 
anos 

2 a 6 
anos 

6 a 12 
anos 

12 a 18 
anos 

18 a 60 
anos 

mais de 60 
anos 

qualquer 
idade 

Fonte: autor, adaptado de Deilmann (1980), op. cit. 

Esta classificação dos biótipos pretende caracterizar os membros de uma 
família, a fim de compreender e estabelecer as relações interpessoais e/ou 
espaciais entre eles, além das exigências pessoais que, principalmente em 
função do sexo, da idade e da capacidade física dos usuários, tanto para 
crianças, adolescentes ou idosos, determinam cotidianos distintos e 
atividades diversas, requerendo espaços adequados a essas atividades. 

Vale lembrar que a classificação acima proposta é diferente da 
apresentada pelo IBGE66, que estabelece Faixas Etárias divididas como 
segue: menores de 1 ano, de 1 a 4 anos e, a partir desta faixa etária, 
agregações quinquenais (quinze anos) até 79 anos, finalizando com o 
grupo de 80 anos e mais de idade. Os critérios para o estabelecimento das 
Faixas Etárias do IBGE são mais genéricos, não considerando 
especificamente a proposta de análise pelas funções e atividades dos 
indivíduos nos espaços habitacionais. 

                                            
66 IBGE, apud RIPSA - Rede Interagencial de Informações para a Saúde - Indicadores Básicos para a Saúde 
no Brasil: Conceitos e Aplicações. - Organização Pan-Americana da Saúde - OPAS/OMS, 2002. 
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Assim, temos para cada biótipo identificado, uma explicação de suas 
características básicas, discriminadas a seguir. 

 

Menor (Bebê, Criança, Infante) 

O Estatuto da Criança e do Adolescente,67 considera criança a pessoa de 
até 12 (doze) anos de idade incompletos. Sobre essa definição, para a 
análise das funções e atividades dos indivíduos nos espaços habitacionais, é 
relevante distinguir e separar em três grupos, de bebê, de criança e de 
infante. A diferenciação entre o bebê e a criança é compreendida pelo fato 
que o bebê necessita essencialmente dos cuidados maternos, como o da 
amamentação, e começa a adquirir capacidades motoras e mentais. 

Estudo realizado pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS)68 
indica que é estimada a frequência da prática do aleitamento materno no 
primeiro ano de vida de um bebê, sendo que, de maneira exclusiva, nos seis 
primeiros meses de vida. 

Aos dois anos, a formação de um indivíduo se completa em suas 
capacidades motoras e mentais, deixando de requerer as atenções e o 
cuidado dado a um bebê, e inicia-se um processo de desenvolvimento de 
habilidades físicas, intelectuais e principalmente sociais, mais característicos 
de uma criança. 

Nos dicionários, os termos ‘criança’ e ‘infante’ apresentam-se como 
sinônimos. A distinção entre os termos aqui apresentada tem o intuito de 
definir as fases da vida de um indivíduo, onde, a partir dos 6 anos, o infante, 
em relação ao bebê e à criança, passa a ter uma educação escolar formal, 
através do Ensino Fundamental (ou de 1º Grau), que abrange a faixa etária 
de 6 a 14 anos e com duração de 8 anos. Antes disso, a Educação Infantil, 
destinada a crianças de 0 a 6 anos, compreende a creche e pré-escola. 

A seguir, é feito uma caracterização específica para cada uma dessas fases 
do início de vida de um indivíduo, identificado aqui como Menor, 
considerando como foco de análise suas características físicas, psicomotoras 
e de comportamento social, que refletem diretamente nas características 
físicas e espaciais dos ambientes da moradia em que esse indivíduo está 
inserido. 

                                            
67 O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA - é um conjunto de normas do ordenamento jurídico 
brasileiro que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, aplicando medidas, e 
expedindo encaminhamentos. Foi instituído pela Lei 8.069 no dia 13 de julho de 1990. 
68 RIPSA - Rede Interagencial de Informações para a Saúde - Indicadores Básicos para a Saúde no Brasil: 
Conceitos e Aplicações. - Organização Pan-Americana da Saúde - OPAS/OMS, 2002 – op. cit. 
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O Bebê 

O período mais intenso do desenvolvimento de um indivíduo é entre o 
nascimento e o primeiro ano de vida.69 Nessa fase se consolida a base do 
crescimento neuropsicomotor do bebê, desenvolvendo seus potenciais, sua 
personalidade, sua coordenação motora, sensorial e afetiva. 

Essa evolução acontece de forma natural, sistemática e organizada. Cada 
bebê tem seu próprio ritmo de desenvolvimento, influenciado por fatores 
hereditários, ambiente e estímulos que recebe. Assim, desde os primeiros 
dias, é importante deixar o bebê calmo e bem acomodado. O ambiente 
deve ser tranquilo, sem fortes ruídos, claridade excessiva, cheiros fortes e 
acumulo de pessoas. 

Nos primeiros dias de vida a visão do bebê já é bem clara e definida, eles 
conseguem enxergar objetos e rostos próximos do seu campo de visão, e as 
luzes dos refletores incomodam seus olhos. Sua audição já está formada, 
pois, assim que nascem, os bebês já respondem aos estímulos sonoros. 
Quando expostos a ruídos altos nos ambientes em que estão, como vozes, 
eles tendem a se atirar para trás e sua respiração se acelera. 

Os bebês também nascem com a capacidade de olfato completamente 
desenvolvida, ou seja, sentem cheiros agradáveis e ruins. Para tanto, deve-se 
evitar agredir seu olfato com produtos de odores fortes nos ambientes. No 
primeiro mês de vida, é possível perceber a evolução motora, psíquica e o 
equilíbrio emocional do bebê, estando mais adaptado à vida fora da barriga, 
em que começa a entrar no ritmo da casa, se habituar a ruídos externos, 
horários, pessoas, e reage negativamente às mudanças bruscas. 

Com seis meses, os pais precisam ficar sempre atentos, pois a percepção 
do bebê já está evoluída. Se ele estiver apoiado, consegue se sentar. São 
rápidos, jogam o corpo, rolam e os tombos podem acontecer a qualquer 
hora. Seu equilíbrio e coordenação motora já estão bem evoluídos e ele é 
capaz de se virar para um lado, para o outro, para frente e para trás. 

Com oito meses, o bebê entra na fase do engatinhar, o que significa um 
grande progresso nas suas funções motoras, coordenação, equilíbrio e 
desenvolvimento mental. Circula pela casa em todas as direções, inclusive de 
ré. Ele ganha independência para se locomover sozinho, buscar o 
brinquedo que está longe, procurar a mãe pela casa, ir atrás de barulhos. 

                                            
69 As informações aqui apresentadas foram extraídas do site “Guia do Bebê”, sendo úteis para a 
compreensão das atividades e necessidades de cuidados que um bebê requer. 
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Nessa fase, a capacidade de brincar do bebê é grande, participando 
ativamente das brincadeiras propostas, trocando sinais com os adultos e 
demonstrando diferentes reações às provocações. 

Com o engatinhar vem logo a vontade de ficar em pé. O bebê gasta um 
bom tempo do seu dia debruçando-se em móveis, camas e mesas baixas 
tentando levantar e ficar em pé sozinho. Embora tenha força nos braços e 
pernas, não consegue largar as mãos e se manter firme. Logo cai sentado. 
Desenvolvem uma nova maneira de se locomover entre o engatinhar e o 
andar, usando os quatro membros. 

Antes de completar um ano, o bebê consegue ficar em pé sozinho e se 
segurar, na maior parte do tempo. Aos poucos vai começando a soltar as 
mãos para testar o equilíbrio. Ele está ansioso para andar e quer levantar 
quando está no cadeirão, na banheira, no meio do quarto. Se segurá-lo 
pelas mãos, consegue dar alguns passos. Engatinhando, já consegue até 
subir escadas. 

Ao fazer um ano, o bebê está pronto para aprender a andar, explorar, 
conhecer, experimentar tudo à sua volta: pessoas, objetos, lugares. Ele age 
intencionalmente, usando o raciocínio. Consegue segurar a mamadeira 
sozinho e suas brincadeiras são mais coerentes. Sua visão e percepção estão 
apuradas. Quando vê um livro colorido, analisa com interesse as figuras, e 
olha atentamente para desenhos animados na televisão. 

Entre um e dois anos de idade o bebê vai desenvolver especialmente o 
seu aprendizado. Nesse período de vida, as mudanças físicas não são tão 
evidentes quanto as intelectuais e as comportamentais. Ele já tem 
capacidade para fazer muitas coisas: coopera enquanto o vestem, segura 
um copo, tenta usar a colher. Com um ano e meio, os bebês são agitados e 
adquirem cada vez mais habilidades. Seu desenvolvimento motor permite 
saltar sobre os dois pés, andar quase correndo, subir e descer escadas, ficar 
sentado sozinho em uma cadeira. Brincando, consegue puxar um carrinho 
pela corda, fazer uma torre com 3 ou 4 cubos, rabiscar uma folha de papel. 

A sociabilidade do bebê nessa fase é grande. Ele começa a buscar sua 
autonomia e insiste em realizar sozinho algumas tarefas como segurar o 
copo d’água, buscar um brinquedo na prateleira, tirar o sapato. Por outro 
lado, requer a participação da mãe em todas as suas atividades. 

Até os dois anos, o cérebro do bebê está totalmente formado. Suas 
habilidades são muitas: chuta uma bola sem perder o equilíbrio; corre, mas 
não consegue parar de repente; anda de costas; sobe e desce escada 
segurando o corrimão, anda em linha reta, na ponta dos pés e dirige o 
velocípede em círculos. 
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A Criança 

Para a criança, 70 o período, entre 2 e 6 anos, é o que se entende como a 
primeira infância. A partir dos dois anos, as habilidades de uma criança são 
bastante diversas. Tem capacidade de comunicar-se, com uma linguagem 
mais elaborada. Vestir a criança nessa fase começa a ser mais fácil, já que 
eles cooperam com a tarefa ao ajudar a mãe a vesti-los e a calçar os sapatos. 

Aos três anos, a criança tem seu desenvolvimento motor e postural 
desenvolvido, o que permite sem dificuldade se locomover de todos os 
jeitos: subir e descer escada, ficar sobre uma perna só, correr, parar e andar 
de ré, girar, pular, cair e levantar, pedalar. Não precisa mais usar fraldas, 
pois já consegue controlar bem a bexiga de dia e também durante a noite. 
Uma grande diversão para eles é participar das tarefas da casa, ajudando a 
lavar frutas e a guardar livros e revistas espalhados pela casa. 

Socialmente, a criança aos três anos está mais preparada para se ajustar a 
novas rotinas como, por exemplo, ir à escola. Como seu desenvolvimento 
intelectual está a todo vapor, os desenhos ganham forma e cor. Suas mãos 
e dedos são ágeis para desenhar, colorir, manusear objetos delicados. Nessa 
idade a criança fica fascinada pelas letras e números, e começa a entender o 
conceito da escrita e descobre que as palavras de um livro transmitem 
mensagens. Ela pede para os pais lerem histórias. Além da comunicação, 
sua inteligência está bastante aguçada. Presta atenção em detalhes mais 
minuciosos como causas e efeitos das coisas. Seu pensamento também está 
mais lógico e ele consegue separar objetos por grupos e achar seus pares. 

A partir dos quatro anos, a criança já dá sinais claros da sua 
independência, escolhendo uma roupa, se vestindo sozinha, escovando os 
dentes. Ela já não precisa da sua mãe para tudo. Têm coordenação motora 
suficiente para usar o garfo e a faca como os adultos. Seus desenhos já são 
mais elaborados e usa a tesoura para cortar em linha reta. 

Sua relação com outras crianças é boa, já que na escola aprende a 
compartilhar, trabalhar em grupo e ajudar o outro. O desenvolvimento 
social pode ser percebido na capacidade que a criança tem de fazer 
amizades independentes dos pais. Nessa fase, as crianças não brincam mais 
sozinhas, cada um com seu brinquedo; elas se relacionam com outras 
crianças, interagem entre si, brincam juntas, conversam e viram amigos. 

                                            
70 Também extraídos do site “Guia do Bebê”, op. cit., para a compreensão das atividades relacionadas a 
requer uma criança de até seis anos. 
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Até os cinco anos de idade todo o desenvolvimento neuropsicomotor se 
completa. Ela deixa completamente de ser uma criança dependente e 
indefesa para se transformar em uma criança autônoma, que faz amizades, 
é capaz de comer e de raciocinar sozinha. Nessa idade, a criança não 
precisa de tantos cuidados e atenção. Tem confiança nela mesma para 
realizar suas atividades diárias e já consegue até ajudar nas tarefas de casa, 
colocando a mesa, guardando a louça e arrumando seu quarto. 

Em relação ao desenvolvimento social, com cinco anos, a criança está 
aprendendo o valor das amizades e dá muita importância a elas, já entende 
que as outras crianças também têm sentimentos e, portanto, respeita mais 
seus amigos. Eles gostam de compartilhar suas coisas e fazem novas 
amizades convidando colegas para brincar. 

A criança de seis anos tem capacidade e habilidades diversas. Já está 
entrando na fase de alfabetização. Nessa fase começa o aprendizado da 
leitura, que é um grande passo no desenvolvimento intelectual da criança. 
Em pouco tempo, eles escrevem o nome completo e logo começam a usar 
a escrita para se expressar. A coordenação motora é boa para usar pincéis, 
lápis, tesouras, réguas e outros instrumentos que necessitem firmeza nas 
mãos. Os desenhos não são mais simples rabiscos, e sim quadrados, 
círculos, casas, carros e outros objetos bem definidos. 

Por fim, quando atinge os seis anos, a criança apresenta uma boa noção 
da realidade. Já sabe distinguir histórias reais e faz-de-conta. Socialmente, 
sabe como se comportar nas mais diversas situações, obedece a regras e 
coopera com os pais e professores. 

 

O Infante 

Neste trabalho, pretende-se caracterizar o infante de modo específico, 
distinguindo-o de todo o período da infância, desde o nascimento até a 
puberdade 71, notadamente pelo início de sua educação formal e 
descoberta do mundo, que traz reflexos claros e diretos na caracterização 
dos espaços habitacionais que este indivíduo, ainda entendido como 
criança, em idade entre 6 e 12 anos, também compreendido como a 
segunda infância, deverá utilizar e se apropriar para suas atividades 
cotidianas dentro da habitação. 

                                            
71 Segundo o Dicionário Aurélio, criança é ser humano de pouca idade. No mesmo dicionário, a infância 
é definida como um período de crescimento, no ser humano, que vai do nascimento até a puberdade. 
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Nesse período, o infante é focalizado como um ser menor, alguém a ser 
adestrado, a ser moralizado, a ser educado. Na sua origem etimológica, o 
termo ‘infância’ em latim é “in-fans”, que significa sem linguagem. Na 
tradição filosófica ocidental, não ter linguagem significa não ter 
pensamento, não ter conhecimento, não ter racionalidade. Desse modo, o 
significado genérico da infância está diretamente ligado às transformações 
sociais, culturais, econômicas, etc. da sociedade de um determinado tempo 
e lugar, que possui seus próprios sistemas de classes, de idades e seus 
sistemas de status e de papel social. 72 

O período entre cinco a nove anos de idade é marcado pelo 
desenvolvimento psicológico da criança, que continua a se desenvolver 
fisicamente, lenta e gradualmente, mas acima de tudo ela se desenvolve e 
amadurece socialmente, emocionalmente e mentalmente. 

Mas, como já exposto, é a partir dos 6 anos que o indivíduo infante passa 
a ter uma educação formal, através do Ensino Fundamental (ou de 1º 
Grau). Este indivíduo, enquanto criança de até 6 anos, tem suas 
capacidades desenvolvidas por elementos sensoriais e sensitivos. A partir 
dessa idade, a sua formação é mais sólida e consistente, na preparação ao 
ser adulto, e as regras básicas da sociedade são mais bem compreendidas.  

O estabelecimento desta idade para o início da educação formal vai de 
encontro à capacidade que esse indivíduo tem de absorver informação e 
conhecimento, de desenvolver atividades físicas e psicomotoras que o insere 
num convívio mais atuante e significativo dentro da família em que está 
contido, e da sociedade em que está envolvido. 

Aqui, é dada ênfase à capacidade de resolução de problemas, uma 
habilidade que é aperfeiçoada com o passar do tempo. Além disso, as 
crianças passam a se comparar com outras da mesma faixa etária. Estes dois 
fatos, aliados ao crescimento da vida social da criança, diminuem a 
importância dos pais e da família como modelos de comportamento da 
criança, e aumentam a importância dos amigos e dos professores. 73 

Os estudos contemporâneos, realizados pela sociologia da infância, 
trazem como tese principal o fato de que as crianças participam 
coletivamente na sociedade e são dela sujeitos ativos e não meramente 
passivos. São atores sociais porque interagem com as pessoas, com as 
instituições, reagem frente aos adultos e desenvolvem estratégias de luta 
para participar no mundo social. 

                                            
72 Castro, Michele G. B. – Artigo “Noção de Criança e Infância: Diálogos, Reflexões, Interlocuções”, 2007. 
73 http://pt.wikipedia.org/wiki/Criança, consultado em 15 de abril de 2010. 
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Enfim, rompendo com o foco centrado no adulto, entende-se a criança 
como um ser social e histórico, produtora de cultura. 74 Também nesta fase 
da infância, intensifica-se o relacionamento com outras crianças de sua 
idade, adquiridos e cristalizados no contato com colegas na escola, na 
vizinhança do prédio em que mora, da rua e do bairro em que vive. 

Esse relacionamento implica em espaços externos, que muitas vezes é o 
espaço do edifício, de certa forma protegido, ou o das calçadas e ruas, 
altamente vulnerável e perigoso. 

Mas também requer espaços internos, reclusos à habitação, cada vez 
mais segura, onde a criança recebe seus amigos (ou vai à casa deles) para 
assistir televisão, brincar com jogos de mesa ou bonecas e, mais ainda, jogos 
eletrônicos que requerem a TV e o computador. Também se reúnem para 
estudar e fazer trabalhos manuais para a escola. 

Por fim, não se admite que o infante, em fase de formação para ser um 
indivíduo completo, exerça quaisquer atividades relacionadas ao trabalho 
formal, sendo que, inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente 
estabelece como proibido qualquer tipo de trabalho adulto a menores e 14 
anos, salvo na condição do aprendiz. 

 

Jovem (Adolescente) 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a adolescência é um 
período da vida, que compreende a faixa etária entre 10 e 19 anos; e 
segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, é considerado o indivíduo 
cuja idade começa aos 12 completos e vai até os 18 anos incompletos. Essa 
diferença é pouco relevante frente a todas essas modificações que 
caracterizam esse período da vida. 75 

A partir dos 10 anos de idade, na chamada pré-adolescência, é a época 
de intensas mudanças físicas e psicológicas. Nesse período da vida as 
crianças passam a ter mais responsabilidades, ao mesmo tempo em que 
passam a querer e exigir mais respeito de outras pessoas - particularmente 
dos adultos. A criança nesta faixa etária passa a compreender mais a 
sociedade, ordens sociais e grupos, o que torna esta faixa etária uma área 
instável de desenvolvimento psicológico. 

                                            
74 Castro, M. B. – Artigo “Noção de Criança e Infância: Diálogos, Reflexões, Interlocuções”, 2007 – op. cit. 
75 Estatuto da Criança e do Adolescente, 1990 -- op. cit. 
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A participação num grupo de amigos que possuem gostos em comum 
passa a ser de maior importância para a criança, em que o modelo dado 
pelos amigos começa a obscurecer o modelo dado pelos pais. Começam as 
preocupações como a expectativa de ser aceito por um grupo, ou certas 
diferenças em relação a outras crianças da mesma faixa etária se agravam 
aqui, e são um aspecto de maior importância na adolescência. 

A pré-adolescência é marcada pelo início das intensas transformações 
físicas que transformam a criança em um adulto; é o início da puberdade, 
entre o 10º e o 12º ano de vida. Alguns grupos de pessoas não aceitam 
essa classificação, colocando os pré-adolescentes já como adolescentes. 

O adolescente é uma pessoa que vive em uma fase de transição, em um 
momento de transformação, que perdeu o corpo infantil, mas ainda não 
tem o corpo de um adulto que age e pensa, às vezes, como criança e em 
outras tenta ser um adulto. É um indivíduo num período em que acontecem 
diversas e intensas modificações físicas ou biológicas, psicológicas ou 
emocionais, sociais e comportamentais.76 

Nesta fase da vida, os estudos tornam-se mais aprofundados, numa 
preparação para a escolha e o processo seletivo para uma carreira 
profissional. Em termos de educação formal, um ciclo se encerra neste 
período, no Ensino Médio (ou de 2º Grau) e/ou Médio Profissionalizante, 
que tem duração variável entre 3 e 4 anos, a partir dos 14 anos. 

Contudo, as fronteiras cronológicas, antigamente conhecidas como a 
etapa entre 14 e 18 anos, caíram para o período entre a infância e a fase 
adulta, sendo conceituado como um período transitivo no qual se espera 
encontrar ao seu final um sujeito com maturidade emocional, biológica e 
social – entenda-se aí o custeio de suas próprias necessidades.77 

Nesse período da adolescência, as relações com os pais mudam 
frequentemente. De uma fase em que os pais representavam a referência 
absoluta, passa a uma fase em que começa a separação deles para construir 
a identidade própria. As referências são novos modelos e ídolos. Têm 
interesses e ideias novas e desejo de novas experiências. 

Do lado dos pais é importante considerar a vontade de independência e 
de privacidade como algo de positivo. Do lado do adolescente é importante 
colocar-se um pouco na pele dos pais quando eles se preocupam. 

                                            
76 Conceito da Dra. Jaqueline Brendler, no site www.terapiadosexo.med.br, em 15 de abril de 2010. 
77 Martendal, Adriano – Artigo “Quem é o adolescente do século XXI?” 2004. 
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As etapas da autonomia são discutidas com os pais à medida que os 
filhos crescem. Passa frequentemente por uma grande atenção ao aspecto 
físico, pois já não é a mãe quem escolhe a roupa. A negociação com os pais 
não se esgota nisto, compreende também na gestão da mesada, na 
participação no trabalho em casa, nos projetos de futuro. 

A forma de estar com os amigos, de viver as relações familiares e fora de 
casa está em mudança. Vivem-se outras histórias fora do círculo familiar que 
escapam ao seu controle. Na adolescência as relações sociais e interpessoais 
com os amigos intensificam-se, pois as mudanças não se limitam ao corpo, 
acontecem também na maneira de pensar, de sentir e no comportamento. 
Os amigos assumem uma grande importância e as amizades que se criam 
são, em geral, mais duradouras que as da infância. 

Assim entendido, o adolescente requer sua autonomia e independência, 
e isso se percebe particularmente nos espaços que necessita para estudar, 
receber amigos, entre outras atividades, que exigem um nível de privacidade 
maior. Os espaços da habitação devem prever essa necessidade de 
autonomia e privacidade. 

 

Adulto 

O conceito de adulto é, de forma simplificada e resumida, o de um 
indivíduo maduro o suficiente para assumir as responsabilidades por seus 
atos diante da sociedade. O conceito normativo e tradicional do adulto, 
apoiado na ideia de que é possível atingir uma maturidade e realização 
definitiva, remete para a origem latina da palavra “adultus” que define 
aquele ‘que terminou de crescer’. 

Relaciona-se com o conceito de maioridade, que se refere à idade em 
que o indivíduo passa a ser considerado capaz para os atos da vida pública 
(ou seja, para exercer direitos próprios de adultos, contrair obrigações e ser 
responsabilizado civil e penalmente por suas ações). A idade compreendida 
para que uma pessoa alcance a maioridade é a partir dos 18 anos; abaixo 
disso, ela não está legalmente apta aos atos da vida pública. 

Não há uma estrutura teórica organizada sobre o estudo social da fase 
adulta.78 Encontra-se com alguma facilidade uma extensa bibliografia sobre 
o tema da infância, da adolescência e do idoso, mas o mesmo não se passa 
em torno do conceito de adulto. 

                                            
78 A análise sobre o “ser adulto” foi extraída de: Sousa, Filomena Carvalho Artigo “O que é “ser adulto”? As 
práticas e representações sociais – A Sociologia do Adulto”, 2008. 
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A representação do adulto caracteriza-se numa perspectiva de 
estabilidade, – o adulto é socialmente inserido e de faixa etária de referência 
para as demais categorias etárias. O adulto situa-se numa sociedade de 
escolhas, decisões e projetos, – profissionais, de carreira, familiares, de 
orientação, inserção, formação, de reforma, entre outros. 

Sendo assim, pode-se dizer que a idade adulta é composta por inúmeras 
situações que levam uma pessoa a agir, a pensar, a decidir de diferentes 
modos. É a situação posta pela vida, é a experiência que está sendo vivida, é 
o modo de conceber a realidade que definirão o modo de ser e fazer de um 
indivíduo adulto. 79 

Tem-se estudado extensivamente sobre a transição dos jovens para a vida 
adulta. Logo, torna-se pertinente saber o que significa “ser adulto” para que 
se compreendam melhor esses processos de transição. Para Piaget,80 o 
adolescente prepara-se para inserir-se na vida adulta. Isto quer dizer que o 
mesmo prepara-se para o ingresso na universidade, na busca de profissão, 
ou ainda, na constituição de uma família. 

Os fatores que caracterizam essa transição social da juventude para a vida 
adulta são fatores estruturais, como as dificuldades de transição para a vida 
ativa com a crise econômica, o desemprego e o subemprego, o 
prolongamento da escolarização; e são fatores sociais, individuais e 
familiares, como a incerteza em relação ao futuro. 

Estudos do modelo tradicional de entrada na vida adulta consideram o 
adulto como um estatuto a atingir com a obtenção de estabilidade na vida 
profissional, financeira e familiar, a sofrer várias pressões sociais com: o 
prolongamento escolar e a necessidade de formação contínua; o 
crescimento de aspirações à mobilidade social; a mudança no sistema 
familiar e matrimonial – os novos modelos conjugais; a possibilidade de se 
programar e adiar o momento da procriação – que permite maior 
autonomia na gestão dos calendários profissionais, escolares, conjugais e de 
lazer; a melhoria das condições de vida, saúde e higiene, tendo o adulto a 
possibilidade de viver mais anos; as mudanças nos modos de passagem à 
vida profissional, – que cada vez mais longos conduzem menos 
frequentemente e menos diretamente a um emprego estável; e a revolução 
das necessidades, o incremento do consumo, da informação, da promoção 
do lazer, do “rejuvenescimento” e da busca pelo prazer. 

                                            
79 Silva, Nilce da – Falar, Ler e Escrever: Um Estudo sobre o Processo de Formação de Adultos Lusófonos 
em Situação de Pouca Escolarização, 2002. 
80 Jean Piaget, apud Silva, Nilce da, 2002 – op. cit. 
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Por outro lado, existem duas lógicas que resumem as diversas 
perspectivas sobre o que é “ser adulto”. Uma considera o adulto um sujeito 
equilibrado, estável, mesmo rotineiro e instalado; e outra reconhece o 
adulto ou como sujeito que se perspectiva em desenvolvimento numa 
atitude de experimentação, de progressão, de formulação de desejos e 
concretização de projetos ou como adulto problema que tem de lidar com o 
imprevisto, o risco, a exclusão e a inexistência de quadros de referência. 

O adulto equilibrado remete para a sociedade de produção, da 
estabilidade profissional, financeira e familiar, que tem um percurso mais ou 
menos predefinido e linear, que projeta em longo prazo; um adulto “sério” e 
“formal” que pode ser ainda remetido para a ideia de “rotina”. 

O adulto inacabado perspectiva-se para a permanente evolução, 
prolonga tempos de experimentação, vive a instabilidade, a mobilidade 
profissional, é o adulto das novas profissões e dos novos modelos conjugais 
que projeta a curto ou médio prazo e que valoriza a sociabilidade com 
amigos, os cuidados com a saúde, o corpo e a imagem. 

Nessa análise, há a representação do “adulto padrão” – que valoriza a 
estabilidade profissional, conjugal e familiar e a independência e autonomia, 
financeira e residencial. 

Há a representação do “adulto inacabado” – que valoriza a busca por 
prazer, a reflexão sobre a vida e também a independência e autonomia. 

E há a representação do “adulto híbrido” – que valoriza tanto 
componentes do adulto padrão quanto do adulto inacabado, como a 
reflexão sobre a vida, mas também as rotinas e um salário seguro. 

Verifica-se que a valorização da estabilidade profissional e financeira surge 
vinculada à importância das práticas de lazer, sociabilidade e divertimento. 
Também, valoriza-se a boa condição física, intelectual e emocional, como 
estar com a família, - seja a família de origem, seja a família própria, - a 
prática esportiva como atividade de lazer e a continuidade dos estudos 
como processo de aprendizagem ao longo da vida. 

É incontestável a valorização do trabalho na construção da identidade 
adulta e em especial a importância atribuída à estabilidade profissional. Ter 
um trabalho significa, em sentido amplo, ter identidade social e pessoal. O 
trabalho dá sentido a várias dimensões da vida, mesmo os compromissos 
conjugais e familiares estão subordinados a um sentimento subjetivo de 
segurança no trabalho. 
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As recompensas materiais adquiridas através do trabalho não servem 
apenas para resolver questões de sobrevivência ou necessidades básicas. 
Estas também se destinam ao financiamento de hábitos de consumo ligados 
ao prazer de viver, como por exemplo, viajar, passear, estar e sair em lazer e 
com amigos. O valor do trabalho intercepta-se com o valor do lazer em 
benefício da progressiva valorização do consumo. Assim, para o adulto, 
também é importante ter tempo e dinheiro para o lazer e o divertimento, 
não como representação de aventura ou risco, mas como recompensa pela 
capacidade de manter (com relativa satisfação) a estabilidade no trabalho e 
na família. 

As atividades de sociabilidade assumem-se cada vez mais como um 
elemento básico do lazer. Estar na companhia de outros sem qualquer 
obrigação (para além das que se têm voluntariamente) provoca um 
sentimento agradável que é valorizado. Estas atividades ganham 
expressividade na fase da vida adulta, pois promovem a conexão com os 
outros indivíduos e potenciam o reconhecimento social. 

Idealmente, pretende-se que um ser adulto deva ter maturidade, 
autonomia, cooperação, pensamento lógico, equilíbrio, estabilidade 
emocional, etc.; se considere em constante evolução; e que evite sonhos 
extraordinários para seu futuro, ou medos inexplicáveis... 

Contudo, não se pode afirmar que exista um ser adulto pleno. Existem 
sim, fases da vida do ser humano nas quais ele vem a ter o perfil acima 
descrito. Pode-se dizer que o homem é pré-maturo e que vive em contínuo 
estado de aprendizagem, de amadurecimento independentemente do 
tempo bio-cronológico que não pára. Em suma, o homem adulto é um ser 
que aparece imperfeito e inacabado no mundo. Seu destino, pela sua 
história pessoal, é ascender à plenitude. 

 

Idoso 

Entende-se que há uma série bastante abrangente de maneiras de se 
caracterizar o que vem a ser um “idoso”. Nesse sentido, um dos critérios 
mais comuns para a sua definição baseia-se no limite etário. São 
considerados como idosos todos os que compõem a população de 60 anos 
e mais, tal como definido pelo marco legal da Política Nacional do Idoso81 e 
pelo Estatuto do Idoso.82 

                                            
81 Lei nº 8.842, de 4 de janeiro de 1994. Dispõe sobre a Política Nacional do Idoso, regulamentada pelo 
Decreto nº 1948, de 3 de julho de 1996. 
82 Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003. Dispõe sobre o Estatuto do Idoso. 
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Por outro lado, a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera como 
idosas as pessoas com 60 anos ou mais, que residem em países em 
desenvolvimento, e com 65 anos e mais residentes em países desenvolvidos. 

Contudo, na introdução ao trabalho apresentado pelo IPEA - Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada, Camarano83 argumenta que não existe um 
corte exato separando a vida adulta da última fase da vida. Pode-se dizer 
que as principais características do grupo são, proporcionalmente à idade, o 
crescimento das suas vulnerabilidades físicas e mentais e a proximidade da 
morte. Em outras palavras, o “idoso”, mesmo quando definido apenas 
etariamente, suscita referências a um conjunto de pessoas com 
determinadas características sociais e biológicas. 

O limite etário seria o momento a partir do qual os indivíduos 
começariam a apresentar, num determinado ponto do ciclo de vida 
orgânico, sinais de senilidade e incapacidade física ou mental; assim como, 
num determinado ponto do curso de vida social, situa os indivíduos em 
diversas esferas da vida social, tais como o trabalho, a família, etc. 

Os idosos não vivem isolados e o seu bem-estar está intimamente ligado 
ao da sociedade como um todo. Está se falando aqui de um segmento que 
vivencia a última etapa da vida, composto tanto por pessoas com total 
autonomia, com capacidade de contribuir para o desenvolvimento 
econômico e social e que desempenham papéis importantes na família, 
quanto por pessoas que não são capazes de lidar com as atividades básicas 
do cotidiano e sem nenhum rendimento próprio, ou seja, um grupo com 
necessidades bastante diferenciadas. 

Christopher Alexander, et. al. faz o seguinte comentário em relação aos 
idosos: “Os velhos, sobretudo quando estão sós, enfrentam um terrível 
dilema. Por um lado, têm forças que os empurram para a independência: 
seus filhos se vão, o bairro muda, seus amigos, esposas, maridos vão 
morrendo. Por outro lado, e por causa natural de sua idade, os velhos cada 
vez mais dependem mais de pequenas comodidades e conexões simples 
com a sociedade a qual pertencem.” 84 

Assim, assume-se que a idade traz vulnerabilidades, perdas de papéis 
sociais com a retirada da atividade econômica, aparecimento de novos 
papéis (ser avós), agravamento de doenças crônicas e degenerativas, entre 
outras. Parte-se do princípio de que o envelhecimento de um indivíduo está 
associado a um processo biológico de declínio das capacidades físicas, 
relacionado a novas fragilidades psicológicas e comportamentais. 

                                            
83 Camarano, Ana Amélia, org. - Os Novos Idosos Brasileiros: Muito Além dos 60?, 2004. 
84 Alexander; Ishikawa; Silverstein - A Pattern Language / Un Lenguaje de Patrones, 1980 – op. cit. 
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E, nesse contexto, as atividades dentro do espaço da habitação, 
relacionadas a essas vulnerabilidades do idoso, devem ser verificadas e 
analisadas cuidadosamente, pois requer uma estrutura espacial e física, além 
de mobiliário e equipamentos, adaptadas às características físicas desse 
indivíduo, inclusive na sua relação com outros membros da família, como 
por exemplo, os netos, que podem ser crianças de até 12 anos. 

Dados levantados pelo IPEA em 2004,85 mostram que 87,1% dos idosos 
do sexo masculino chefiam famílias, 72,6% trabalham 40 ou mais horas 
semanais e apenas 12,7% percebem um rendimento inferior a um salário 
mínimo mensal. 

Por outro lado, quase 20% das mulheres idosas vivem em casa de 
parentes, 18,5% não têm renda, 17,1% não têm autonomia para lidar com 
as atividades do cotidiano e 8,3% não enxergam. Entre os homens, a 
proporção dos que não conseguem desempenhar as atividades do 
cotidiano foi de 13,3% e a dos que não enxergam, de 7,4%. 

Como complemento, vale apresentar dados do estudo da OPAS/OMS86 
aonde, no Brasil, a esperança de vida aos 60 anos de idade vem 
aumentando progressivamente em todas as regiões, em ambos os sexos. 

Os dados mostram a participação crescente de idosos em relação aos 
jovens na população, o que reflete, principalmente, a redução dos níveis de 
fecundidade e o aumento da esperança de vida dos idosos. As regiões 
Sudeste e Sul, que se encontram mais adiantadas no processo de transição 
demográfica, apresentam os maiores índices. 

 

Limitado 

A caracterização de ‘limitado’ refere-se às pessoas portadoras de 
necessidades especiais, que têm dificuldades de locomoção e convívio nos 
espaços construídos como o da habitação. Estas pessoas eram conhecidas 
como pessoas portadoras de deficiência, termo que não agrada as mesmas, 
e que ainda é utilizado, embora com uma menor frequência. 

Também são pessoas identificadas como indivíduos de capacidade 
limitada, minorados, impedidos, incapacitados, excepcionais, inválidos, etc. 

                                            
85 Camarano, Ana Amélia, org. - Os Novos Idosos Brasileiros: Muito Além dos 60?, 2004 – op. cit. 
86 RIPSA - Rede Interagencial de Informações para a Saúde - OPAS/OMS, 2002 – op. cit. 
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Em 1975, a ONU promulgou a Declaração dos Direitos da Pessoa 
Deficiente, definindo que o termo pessoa deficiente refere-se a qualquer 
indivíduo incapaz de assegurar a si mesmo, total ou parcialmente, o 
atendimento às necessidades de uma vida individual ou social normal, em 
decorrência de uma deficiência, congênita ou não, em suas capacidades 
físicas ou mentais. 87 

Conforme a Norma Brasileira de Acessibilidade,88 deficiência significa 
“redução, limitação ou inexistência das condições de percepção das 
características do ambiente, de mobilidade e de utilização de edificações, 
espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos, em caráter 
temporário ou permanente”. 

A mesma norma estabelece a pessoa com mobilidade reduzida como 
“aquela que, temporária ou permanentemente, tem limitada sua capacidade 
de relacionar-se com o meio e de utilizá-lo. Entende-se por pessoa com 
mobilidade reduzida, a pessoa com deficiência, idosa, obesa, gestante entre 
outros”.89 

Deve-se reforçar a ideia de que a redução, limitação ou inexistência de 
percepção ou de mobilidade e de utilização, não ocorre apenas com 
pessoas que têm deficiência, mas também com idosos e acidentados 
temporariamente, por exemplo. 

A caracterização do indivíduo ‘limitado’ se faz necessária, pois grande 
parte das dificuldades desse usuário da habitação ocorre devido aos diversos 
ambientes não contribuírem para amenização espacial ao seu uso. Por esse 
aspecto, o ambiente exerce um papel fundamental nas atividades dentro do 
espaço habitacional, pois tem o poder de facilitar ou não a realização das 
tarefas cotidianas das pessoas. Até antes da declaração da ONU, não se 
tinha consciência de que em um ambiente acessível e dispondo de uma 
tecnologia assistiva adequada, uma pessoa com deficiência pode participar, 
sem maiores limitações das atividades. 

Pessoas com deficiência não constituem um grupo homogêneo, pois os 
tipos de deficiência e as questões relacionadas com esta são muito variáveis. 
As deficiências podem ser visíveis ou ocultas, graves ou ligeiras, únicas ou 
múltiplas, crônicas ou intermitentes. Devido a esta heterogeneidade as 
deficiências são classificadas em: visual, auditiva, mental, física e múltipla.90 

                                            
87 apud Moraes, Miguel Correia de - Acessibilidade no Brasil: Análise da NBR 9050, 2007. 
88 ABNT - NBR 9050/2004 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 
89 NBR 9050, ABNT, 2004 – op. cit. 
90 Silva, Robinson Moreira da - Proposição de Programa para Implantação de Acessibilidade ao Meio 
Físico, 2004. 
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A Deficiência Visual é aquela que provoca limitações na capacidade de 
enxergar. Abrange desde problemas de cegueira até os de visão parcial, 
sendo estes o mais comum. Isto significa que o indivíduo cego possui 
somente alguma percepção da luz ou nenhuma visão. Já a visão parcial 
pode ser oriunda de diferentes patologias no sistema visual, afetando a visão 
de formas distintas, como a perda de nitidez, manchas no campo visual, 
ofuscamento, etc. 

A Deficiência Auditiva é considerada a diferença existente entre o 
desempenho do indivíduo e a habilidade normal para a detecção sonora de 
acordo com padrões estabelecidos pela American National Standards 
Institute (ANSI). Considera-se, em geral, que a audição normal corresponde 
à habilidade para detecção de sons até 20 decibéis (dB). Com a perda total 
da capacidade de perceber estímulos sonoros, o indivíduo não ouve a fala 
humana, e com isso não adquire, naturalmente, o código da linguagem 
oral. O indivíduo com audição reduzida possui dificuldades, porém não está 
impossibilitado de compreender a fala humana, localizar a origem e 
natureza de eventos sonoros e se expressar oralmente. Indivíduos com níveis 
de perda auditiva leve, moderada e severa são mais frequentemente 
chamados de deficientes auditivos, enquanto os indivíduos com níveis de 
perda auditiva profunda são chamados de surdos. 

Por Deficiência Mental entende-se o estado de redução notável do 
funcionamento intelectual significativamente inferior à média, associado a 
limitações pelo menos em dois aspectos do funcionamento adaptativo: 
comunicação, cuidados pessoais, competências domésticas, habilidades 
sociais, utilização dos recursos comunitários, autonomia, saúde e segurança, 
aptidões escolares, lazer e trabalho. Este tipo de deficiência pode 
comprometer as habilidades de concentração, memória e raciocínio. Com 
isso, o indivíduo pode apresentar dificuldades para resolver de problemas, 
concentrar-se, aprender e utilizar a linguagem oral e escrita, enfrentar 
situações novas e tomadas de decisões, implicando na dependência de 
outras pessoas e em dificuldades de convívio social. 

A Deficiência Física refere-se ao comprometimento do aparelho locomotor 
que compreende o sistema ósteo-articular, o sistema muscular e o sistema 
nervoso. As doenças ou lesões que afetam quaisquer destes sistemas, 
isoladamente ou em conjunto, podem produzir quadros de limitações físicas 
de grau e gravidade variáveis, dependendo do segmento corporal afetado e 
o tipo de lesão ocorrida. Afeta a realização de atividades que demandam 
força física, como agarrar, puxar, empurrar, levantar, torcer, entre outras; 
coordenação motora e precisão, como rotacionar, pinçar, escrever, ou 
ainda atividades relativas à mobilidade do indivíduo no espaço, como 
caminhar, correr, pular. 
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A Deficiência Múltipla é quando uma pessoa apresenta mais que um tipo 
de deficiência ao mesmo tempo. Pessoas com deficiência visual e com 
paralisia nos membros inferiores são exemplos de indivíduos que têm este 
tipo de deficiência. São frequentemente encontradas na população idosa, 
devido à presença de patologias, como perda parcial da visão, doenças no 
sistema nervoso, doenças articulares, ente outras. Porém, pode ocorrer em 
consequência de diversas causas, como a paralisia cerebral, que além da 
deficiência física, gera dificuldades na produção linguística. 

Atualmente, há no mundo um número considerável e sempre crescente 
de pessoas deficientes. A OMS estima que em tempos de paz, 10% da 
população de países desenvolvidos constituem-se de pessoas com algum 
tipo de deficiência. Para os países em vias de desenvolvimento estima-se de 
12 a 15%, podendo chegar, em alguns casos, até mesmo a 20%. Na 
maioria dos países, pelo menos uma em cada dez pessoas tem uma 
deficiência e a presença desta repercute de forma negativa em pelo menos 
25% de toda a população. No Brasil, segundo dados do Censo realizado 
pelo IBGE no ano 2000, há 24,5 milhões de brasileiros portadores de algum 
tipo de deficiência, quantidade correspondente a 14,5 % do total da 
população.91 

A adaptação da habitação para uso dos indivíduos especiais e/ou 
deficientes físicos, usuários de cadeira de rodas, e até mesmo aqueles com 
deficiência mínima pode conter aspectos críticos no contexto da 
funcionalidade e do dimensionamento; se a mesma for elaborada 
unicamente para um usuário da habitação (deficiente físico, por exemplo) e 
este for um indivíduo muito ativo, a funcionalidade da habitação pode estar 
comprometida, pelo motivo da divergência no aspecto do 
dimensionamento, do uso e da representação ergonômica que configura o 
arranjo dos ambientes. 

 

Considerações Gerais sobre o Perfil do Usuário 

Nessa classificação do perfil do usuário, algumas considerações devem ser 
compreendidas para se estabelecer as condições de apropriação do 
indivíduo como usuário da habitação. Apesar de se ter adotado um corte 
etário, com limitações, reconhece-se que uma população não é formada por 
subgrupos estanques: indivíduos em idade adulta ativos e/ou produtivos e 
crianças, jovens e idosos, inativos e/ou dependentes. 

                                            
91 Silva, Robinson Moreira da- Proposição de Programa para Implantação de Acessibilidade ao Meio Físico, 
2004 – op. cit. 
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Para bebês e crianças, não há relevância em se identificar o sexo do 
indivíduo, pois não há atividades ou relações interpessoais e/ou espaciais 
que possam ser diferenciadas nessas idades entre meninos e meninas. 

Ao se considerar o limite de idade entre os grupos de biótipos, a 
tolerância a ser adotada está diretamente relacionada às atividades, relações 
interpessoais e espaciais a qual eles estão inseridos. Por exemplo, os 
cuidados com um bebê de um ano e seis meses podem ser os mesmos do 
que para uma criança de 3 anos. Um jovem adolescente de 16 anos pode 
se portar como um adulto de 25 anos, ou vice e versa. 

Ainda, pode haver idosos de mais de 60 anos em condições plenas de 
vida, igual a um adulto de 40 anos; isto tem se tornado cada vez mais 
possível e recorrente com o avanço da Medicina e da sociedade como um 
todo nos grandes centros urbanos, ao promover uma melhor qualidade de 
vida e aumentar a expectativa de vida da população como um todo. Neste 
caso, quando um idoso possui autonomia plena de sua forma física e de 
suas habilidades mentais e motoras, mesmo que já tenha ultrapassado a 
idade de 60 anos, para efeito da analise ao desenvolvimento das atividades 
na habitação, este idoso pode e é considerado como um adulto. 
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2.3.2. COMPOSIÇÃO DA FAMÍLIA 

A composição da família baseia-se nas características dos usuários, 
previamente identificadas em seu perfil, estabelecendo um tipo familiar 
conforme quatro aspectos a serem combinados: a lotação, considerando o 
número de pessoas pertencentes a uma família; o grupo, pelas relações 
comuns entre os membros de uma família; o ciclo, de acordo com o tempo 
de formação dessa família e com a idade de seus membros; e a estrutura, 
em que se define pelos elementos formadores da organização familiar. 

A combinação dessas características entre o número de pessoas, suas 
relações, seu momento e sua estrutura, define uma tipologia familiar, para 
qual são identificadas as atividades necessárias e possíveis de se desenvolver 
pelos seus membros, como usuários de um espaço habitacional. Essa 
identificação das atividades realizadas por uma família, conforme sua 
tipologia, traz implicações diretas na elaboração do programa de 
necessidades de uma habitação. A família, em suas diversas configurações 
possíveis, é a unidade básica do programa habitacional. 

Assim, a análise do levantamento sócio-comportamental das diversas 
composições familiares torna-se um instrumento importante que possibilita 
extrair parâmetros para, ao entender o modo de vida das pessoas, permitir a 
especificação de mobiliário e equipamentos requeridos, e por consequência, 
a determinação e o dimensionamento dos espaços e ambientes necessários 
ao abrigo em uma moradia. 

 

Conceitos sobre a Família 

A importância da família, suas características e a articulação entre seus 
membros definem completamente sobre as funções a atividades que são 
desenvolvidas dentro de um espaço habitacional. Independentemente da 
sua forma, a família permanece a célula fundamental para o suporte afetivo, 
e por vezes econômico, dos seus membros, sejam eles dependentes ou 
independentes em termos residenciais. Representa valores culturais de 
solidariedade e de convivência essenciais para o indivíduo. 

O princípio fundador da família moderna é a qualidade da relação de 
intimidade entre pessoas e, mesmo depois de constituir-se agregado familiar 
próprio, raramente existe uma separação definitiva em relação à família de 
origem. 
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Viver em família (seja família nuclear ou família de origem) exige 
permanentes ajustes e o apoio familiar não deve dificultar a percepção de 
autonomia ao nível quer da esfera pessoal quer da esfera profissional e 
social.92 

A palavra ‘família’ deriva do latim “famulus”, que significa o conjunto de 
servos dependentes de um chefe ou senhor, e primitivamente, designava o 
agregado de pessoas que viviam sob o mesmo teto. Os antigos gregos e 
romanos acreditavam que esposas e filhos eram fâmulos de um patriarca 
sugerindo que, primitivamente, considerava-se a família como sendo o 
conjunto de escravos ou criados de uma mesma pessoa.93 

Conceitualmente, segundo o IBGE,94 uma família define-se por um 
conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco, dependência 
doméstica ou normas de convivência, todos residentes na mesma casa. 

Neste caso, entendem-se as normas de convivência como as regras 
estabelecidas para o convívio de pessoas que moram juntas, sem 
necessariamente estarem ligadas por laços de parentesco ou dependência 
doméstica. 

Segundo ainda o IBGE, em toda família deve haver um dos membros 
como sendo pessoa responsável pela família, ou assim considerada pelos 
demais membros, servindo como a referência da família. 

Quando há na casa em que a família abriga empregados domésticos 
e/ou agregados, deve-se estabelecer uma relação de dependência 
doméstica entre estes e a pessoa de referência da família. 

Assim, pode-se estabelecer uma diferenciação entre uma pessoa que 
mora sozinha em uma casa, a ser caracterizada como uma família 
unipessoal, com grupos de pessoas, compostos de, no mínimo, duas 
pessoas, que residam numa mesma unidade domiciliar (domicílio particular 
ou unidade de habitação em domicílio coletivo), identificadas como famílias 
conviventes.95 

 

 

                                            
92 Sousa, Filomena Carvalho - O que é “ser adulto”? - 2008 – op. cit. 
93 Wagner, A. Família em cena. Tramas, Dramas e Transformações, 2002, apud Minetto e Flores - A 
Importância da Família na Formação do Indivíduo, 2006. 
94 IBGE - PNAD - Síntese de Indicadores Sociais 2008. 
95

 Esta classificação das famílias encontra-se em: Santiago, Marcelo Palhares - Novas Formas de Morar - 
Arquitetura em Movimento – 2002. 



 

Qualidade Funcional 
no Programa e Projeto da Habitação 

 
 

 
 

A lexandre  Kenchian                             FAU USP 2011 

192

Lotação das Famílias 

Um dos aspectos a ser considerado na definição das tipologias familiares 
relaciona-se ao número de pessoas que compõe uma família. De modo 
geral, o tamanho das famílias tem diminuído gradativamente em todo o 
mundo ocidentalizado, e que tem como causas diretas a redução da 
fecundidade e envelhecimento da população. Ou como resume Elza 
Berquó: 

“A queda acentuada da fecundidade, o aumento da longevidade, a 
crescente inserção da mulher no mercado de trabalho, a liberação sexual, 
a fragilidade cada vez maior das uniões, o individualismo acentuado, etc., 
são tendências que vêm atuando no sentido de alterar o tamanho, a 
estrutura e a função da família.”  96 

Os números que retratam o quadro da família brasileira possibilitam 
reflexões a respeito da sua composição. Dados dos vários Censos 
Demográficos do IBGE apontam que o número médio de pessoas por 
família residente em domicílio particular no Brasil, que se compunha por, em 
média, cinco pessoas em 1960, foi se reduzindo até atingir 4,34 em 1981, 
4,2 em 1987, 3,87 em 1990, e 3,79 pessoas em 2000. Permaneceu, 
contudo, maior o que a família média paulista que, em 1981, compunha-se 
de 3,98 pessoas, e em 1990, de 3,64.97 

Essa tendência de redução se confirma a partir dados do PNAD de 
2008,98 confirmados nas informações preliminares do último Censo de 
201099, que apontam uma baixa para 3,1 pessoas por domicílio em todo o 
Brasil, enquanto que no estado de São Paulo é menor ainda, de 3,0 pessoas 
por domicílio. 

Segundo outra pesquisa, da SEADE de 2006100 para o Estado de São 
Paulo, esta apresenta o tamanho médio das famílias registrado em 3,2 
pessoas, sem variações de região. Famílias com seis ou mais pessoas 
representam menos de 7% do total. Na distribuição das famílias com filhos 
residentes no domicílio, observa-se que a média é de 1,9 filhos por família. 
Aquelas com apenas um filho correspondem a 43,1% das famílias em todas 
as regiões paulistas, com dois filhos são 36,1%, com três ou quatro filhos 
diminui para 18,5% e com cinco ou miss filhos são apenas 2,3%. 
                                            
96 Elza Berquó, apud Tramontano, Marcelo - Novos Modos de Vida, Novos Espaços de Morar, 1998 – 
op.cit. 
97 Dados obtidos em Tramontano, Marcelo - Novos Modos de Vida, Novos Espaços de Morar, 1998 – 
op.cit. - e atualizados nos dados do Censo Demográfico IBGE de 2000. 
98 IBGE - PNAD - Síntese de Indicadores Sociais 2008. 
99 Dados preliminares do Censo Demográfico IBGE de 2010. 
100 Fundação SEADE - - Pesquisa de Condições de Vida - PCV – São Paulo, 2006. 
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Nesse contexto, ao caracterizar os tipos familiares, se faz necessário 
quantificar o número de pessoas em cada família, associando-se a estas, 
características conforme o perfil do usuário, para se definir com mais 
precisão as funções e atividades que estes tipos familiares demandarão para 
um pleno desenvolvimento de seu modo de vida familiar dentro de um 
espaço residencial adequado e com qualidade. 

Entende-se aqui que, ao identificar o número de ocupantes de uma 
moradia, este se define pelo seu aspecto mais básico de ocupação, que é a 
necessidade de camas que a moradia precisa ter para uma das funções 
inerentes a uma habitação, que é a do repouso. 

Alexander Klein, em seu Método Gráfico101 para elaboração e valoração 
de espaços em pequenas moradias já recorre a um critério de valoração da 
habitação pela densidade, definindo um dos coeficientes de valoração, 
denominado de “bettefekt”, que nada mais é do que a relação entre a 
superfície total construída da habitação pelo número de camas que esta 
pode ou deve comportar, em que o menor coeficiente determina melhor 
valor, - ou seja, a habitação é mais bem avaliada quando há mais espaço 
para cada usuário. 

Pode-se estabelecer então uma tipologia familiar a partir do número de 
pessoas que a compõe e, posteriormente, instituir uma configuração 
espacial da habitação, a partir do número de camas que esta deve 
comportar, considerando para cada cama, um membro familiar. Deve-se, 
também, determinar em qual ambiente as camas serão locadas, e definir, ao 
menos, o número de cômodos que essa habitação deve ter. 

Contudo, a diferenciação de cada tipo familiar não será feita apenas na 
quantidade de pessoas por família. Pode-se estabelecer uma mesma 
tipologia familiar considerando uma variação do número de pessoas, desde 
que estas se identifiquem como repetição das mesmas atividades que 
realizam. 

Por exemplo, uma família nuclear com dois filhos menores de mesma 
idade, portanto gêmeos, tem nessas crianças o mesmo conjunto de 
atividades possíveis de serem realizadas por apenas uma criança. Do mesmo 
modo, um grupo de adultos que compartilham uma mesma habitação 
tende a requerer as mesmas configurações espaciais para desenvolverem 
suas atividades, alterando aí somente o tamanho dessas configurações, e 
não a sua forma. 

                                            
101 Klein, Alexander – La Vivienda Mínima, 1980. 
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Assim, o levantamento da lotação da família se faz necessário para o 
estabelecimento da densidade da moradia, definindo o montante de área 
construída, conformando em tamanho os espaços delimitados em 
ambientes, e estabelecendo a quantidade de mobiliário e equipamentos 
necessários ao atendimento à realização de todas as atividades 
desenvolvidas por cada um dos membros dessa família. 

 

Grupos Familiares 

As famílias podem ser organizadas em grupos, de acordo com a 
quantidade de seus membros, mas levando em conta principalmente 
características comuns que cada um deles tem, a partir da relação 
interpessoal entre eles. 

Em outros tempos, a sociedade humana estava baseada em uma família 
extensa, de ao menos três gerações, com pais, filhos, avós, tios, tias e 
primos, todos que viviam em um só lugar ou em vários flexivelmente unidos. 
Com o desenvolvimento dessa sociedade, as unidades familiares que tem 
permanecido classicamente como modelo de estrutura familiar são as 
chamadas famílias nucleares, formadas pelo casal, - pai e mãe, - com filhos, 
por vezes crianças ainda. 

Neste modelo, cada um dos membros está intimamente vinculado aos 
demais, sendo que qualquer conflito entre eles torna-se um problema 
crítico, a ponto de Christopher Alexander, et. al. afirmar: “A família nuclear 
não é em si mesma uma forma social viável”.102 

Apesar da dominância do caráter nuclear da família, acentua-se a 
diminuição no seu tamanho, com menor número de membros, há 
indicação crescente de uniões conjugais sem vínculos legais, de arranjos 
monoparentais, de pessoas morando sozinhas, e da alteração da posição da 
mulher com diferentes modelos de relacionamento entre os componentes 
da família. 

“Estaria havendo uma tendência à passagem de uma família 
hierárquica para uma família mais igualitária, tendência inicialmente mais 
visível nas camadas médias urbanas e, com o tempo, passando a permear 
também as camadas populares.” 103 

                                            
102 Alexander; Ishikawa; Silverstein - A Pattern Language / Un Lenguaje de Patrones, 1980 – op. cit. 
103 Berquó, Elza - Arranjos familiares no Brasil: uma visão demográfica apud Schwarcs Lilia M - História 
da vida privada no Brasil 4. Contrastes da intimidade contemporânea, 1998. 
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A pesquisa investigativa apresentada reforça a predominância do modelo 
de família nuclear, mas também confirma a tendência cada vez mais 
crescente de outros modelos familiares, formados por associação de perfis 
diferentes de pessoas. Essa tendência é estudada por Tramontano, que 
apresenta novas configurações de família, quando afirma: 

“A partir do final dos anos 1960, quando começam a surgir novos 
formatos de grupos domésticos: famílias monoparentais, casais DINKs – 
Double Income No Kids -, uniões livres – incluindo os já melhor aceitos 
casais homossexuais -, grupos coabitando sem laços conjugais ou de 
parentesco entre seus membros, e uma família nuclear renovada, ainda 
dominante nas estatísticas, mas com um enfraquecimento da autoridade 
dos pais em benefício de uma maior autonomia de cada um de seus 
membros. Todos passos em direção a um aparente novo padrão social: 
pessoas vivendo sós.”  104 

O aumento do número de divórcios, a opção pelo celibato, o 
retardamento do primeiro casamento, o envelhecimento da população e 
consequente aumento do número de viúvos – ou viúvas, 
predominantemente -, o crescimento do número de mães solteiras, são 
algumas das determinantes tanto da diminuição do número de pessoas por 
grupo doméstico como pelo aumento do número de grupos familiares. 

Dos divorciados e viúvos, como visto, muitos têm optado por viverem 
sozinhos. Mas também tem se formado novas famílias a partir da união 
desses indivíduos, que incorporam a essa estrutura familiar nova os 
membros de sua família de origem. Assim temos casais com filhos entre eles 
somando-se aos filhos dos casamentos anteriores, todos convivendo em um 
mesmo espaço familiar. 

As mulheres têm desempenhado papel importante na manutenção da 
vida cotidiana dos grupos familiares exercendo, além do trabalho doméstico, 
o preparo e manutenção dos alimentos, do vestuário e da casa. Somado a 
tudo isto, a mulher participa no orçamento familiar com trabalho 
remunerado realizado dentro ou fora do lar, o que potencializa a 
sobrecarga física e psíquica e os consequentes agravos à sua saúde. 

Walter Gropius, um dos pensadores mais importantes da Arquitetura 
Moderna do século XX, nas definições fundamentais para a habitação 
mínima, atuou em sintonia com as transformações da estrutura familiar, 
vivenciadas naquele momento na Alemanha e em outros países da Europa. 

                                            
104 Tramontano, Marcelo - Novos Modos de Vida, Novos Espaços de Morar, 1998 – op.cit. 
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Ele vincula em seus conceitos a emancipação feminina e a emergência da 
época social – como evolução do que intitula período parental, familiar, e 
individual –, à necessidade de adequação da moradia em função desta nova 
exigência dos serviços domésticos, que deve ser resolvida pela habitação 
mínima: 

“A forma de organização desses serviços domésticos coletivos para 
homens e mulheres solteiros, para crianças e adultos, viúvos e separados, 
para jovens casais ou para comunidades de convicção ou de vida, de 
diferentes estruturas, liga-se estreitamente ao problema da habitação 
mínima.” 

Com a progressiva emancipação feminina, Gropius relata que o 
casamento, como fundamento da família, sofre transformações básicas, e 
aos poucos se altera de uma “instituição imposta pelo Estado e pela Igreja, 
em uma união livre entre duas pessoas independentes espiritual e 
economicamente.” 105 

F igura 6 – Grupos Fami l iares 

 
Fonte: Santiago, Marcelo Palhares - Novas Formas de Morar - Arquitetura em Movimento, 2002 -  op. cit. 

 

                                            
105 Gropius, Walter - Bauhaus: novarquitetura, 2004. 
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No Brasil, a chefia feminina nas famílias tem crescido desde a década de 
1970, muito em função dessa presença no arranjo monoparental. As razões 
são diversas, e associam-se ao “aumento do número de separações e 
divórcios, com menor chance de recasamento para as mulheres, a 
sobremortalidade masculina, produzindo mais viúvas que viúvos, e os 
emergentes estilos de vida – novas formas de união sem coabitação ou prole 
sem casamento – são os principais determinantes de tal situação.” 106 

Dados do IBGE apontam alguns índices que reforçam a ocorrência desses 
diferentes grupos familiares. Por exemplo, é apontado um aumento de 
famílias chefiadas por mulheres, em quase 30% das famílias brasileiras, tanto 
nos casos em que há um cônjuge, como nos casos em que esse cônjuge é 
ausente, mas têm a presença de filhos, cuidados sozinhos por essas 
mulheres. E de um modo geral, as mulheres gastam 25,2 horas semanais, 
em média, com afazeres domésticos, contra 9,8 horas dos homens. 107 

Os mesmos dados do IBGE também mostram que a população brasileira 
está envelhecendo, sendo que para cada 100 jovens há 25 idosos, e que 
praticamente dois terços desses idosos foram considerados chefes do 
domicílio. Além disso, também foi constatado que quase seis milhões de 
pessoas moravam sozinhas em 2002. Contudo, conforme o gráfico a seguir, 
ainda predomina o padrão histórico de família, de casal com filhos. 

Gráf ico 30 – Dist r ibuição das famí l ias por grupo no Bras i l  em 1992 e 2002 
(em valores percentuais  -  %) 

 
Fonte: IBGE, Síntese dos Indicadores Sociais 2000 e IBGE, Síntese dos Indicadores Sociais 2003 

 

                                            
106 Berquó, Elza - Arranjos familiares no Brasil: uma visão demográfica apud Schwarcs Lilia M - História 
da vida privada no Brasil 4. Contrastes da intimidade contemporânea, 1998 – op. cit. 
107 IBGE - PNAD - Síntese de Indicadores Sociais 2005. 
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A atualização dos dados deste último gráfico, obtido na Síntese dos 
Indicadores Sociais do IBGE, já em 2008, aponta a mesma tendência de 
diminuição de ocorrência de famílias nucleares, de casal com filhos, em 47% 
dos domicílios particulares; e de aumento dos outros grupos familiares: 
unipessoal, com 11%; casal sem filhos, com 17%; mulher sem cônjuges com 
filhos, com 16%; e outros tipos familiares, com 9%, todos residentes em 
domicílios particulares.108 

Assim, tendo como base o estudo feito por Tramontano, são 
apresentados a seguir os vários grupos familiares, formado não somente 
pelo número de pessoas, mas também pela combinação das características 
dos indivíduos de uma família, considerando essa relação interpessoal 
existente entre cada um de seus membros. 

 

Família Unipessoal – Solteiros, Divorciados e Viúvos 

Trata-se de uma situação familiar em que há apenas um membro, uma 
pessoa, que mora sozinha em uma moradia. Invariavelmente é formada por 
um adulto ou idoso em condição particular de seu ciclo de vida. 

Verifica-se nesse grupo social um fenômeno predominantemente urbano, 
formado inicialmente por trabalhadores com pouca ou nenhuma 
qualificação. Por outro lado, tem-se visto um maior crescimento entre os 
trabalhadores não manuais de nível superior, indicando que o aumento 
desse grupo, estritamente ligado ao novo modo de vida dos jovens, vem 
ocorrendo, sobretudo, nas camadas de renda mais elevadas da população. 

Pode ser uma pessoa solteira, por opção ou por incapacidade de 
estabelecer relacionamentos, que tem relações interpessoais e/ou familiares 
além do seu espaço de morar. O celibato, simultâneo ou alternado com 
uniões livres, difunde-se principalmente nas categorias superiores da 
sociedade: executivos, profissionais liberais, trabalhadores de escritórios. 
Cada vez mais os jovens começam seu percurso no campo da habitação por 
uma vida solitária, o que não exclui fases de coabitação antes ou depois 
desse período, ou de coabitação parcial simultânea. 

Pode ser uma pessoa divorciada que mora sozinha, com predominância 
para os homens quando deixam o núcleo familiar, mas que mantém 
contato direto com filhos em caráter temporário, quando estes passam o fim 
de semana consigo. Neste caso, considera-se a possibilidade desse filho 
habitar parcialmente a moradia do divorciado. 

                                            
108 IBGE - PNAD - Síntese de Indicadores Sociais 2008. 
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Esse solteiro, produto da dissolução da família, tem tempo livre e em 
geral, recursos financeiros suficientes para realizar boa parte de suas 
expectativas materiais. Além do trabalho, estes indivíduos esperam fazer 
parte de redes de atividades sociais, culturais e esportivas. 

E pode ainda ser uma pessoa viúva a ocupar um espaço residencial 
sozinha, onde antes tinha sua estrutura familiar estabelecida e, devido ao 
ciclo de vida, perde sua companhia e tem seu(s) filho(s) formando seus 
próprios núcleos familiares. 

Neste caso, normalmente trata-se de pessoa idosa, com predomínio de 
mulheres, que poderá requerer acompanhamento de um agente 
doméstico, como uma empregada ou enfermeira. Ainda, pode-se considerar 
a possibilidade de parentes para acompanhá-la, em caráter temporário ou 
parcial, ocupando espaço na moradia. 

 

Grupo Aberto – Companheiros de Moradia 

Este grupo familiar consiste na conjunção de um número indeterminado 
de pessoas adultas e/ou idosas sem nenhum laço de parentesco, que 
residem juntas em uma mesma moradia, ligadas apenas pela dependência 
doméstica, estabelecendo normas de convivência mútua acordadas em 
conjunto. 

Consta de estudantes ou trabalhadores jovens e solteiros, antes de 
buscarem formar seu agregado familiar próprio, ou com a opção de 
morarem sozinhos. 

O modo de vida das pessoas que compõem esse grupo familiar é similar 
às pessoas que vivem sozinhas, com a característica de que podem dividir 
espaços, mobiliário e equipamentos em comum no desenvolvimento de 
algumas das atividades, quer seja individualmente, quer seja em grupo. 

A possibilidade de dividir e compartilhar da mesma estrutura física de uma 
habitação, permite a organização desse grupo familiar. Pessoas sozinhas e 
independentes, mas com os objetivos de vida, afinidades e interesses em 
comum, buscam se relacionar e criar um espaço único de convívio, gerando 
uma condição mais propícia do ponto de vista social e, principalmente, 
tornam-se uma opção mais econômica do ponto de vista financeiro, do que 
aquelas que vivem sozinhas em uma habitação. 
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Casal Sem Filhos ou Uniões Livres Estáveis 

Este grupo familiar consiste em casais formados por adultos ou idosos, 
unidos por laços de matrimônio ou por união estável, que não possuem 
filhos. Tradicionalmente, um casal se forma a partir do casamento entre 
adultos, homem e mulher. E essa condição pode-se manter enquanto não 
nascem os filhos, que tem planejamento cada vez mais adiado, ou há ainda 
a opção do casal em não tê-los, durante seu período de existência. 

Contudo, a relativização da importância do casamento vai favorecer o 
interesse dos jovens pelas chamadas uniões livres ou consensuais, como 
opção de um novo modo de vida precedente ao casamento. Para esta 
população, casar-se significa comprometer-se, inscrever a vida em um 
projeto. Os jovens receiam que, casando-se, o sentimento se transforme em 
hábito e rotina, o que significa envelhecer. Insistem em preservar o frescor, a 
intensidade e a espontaneidade da união, justificando que a falta de 
compromisso oficial e a precariedade institucional da relação seja a própria 
garantia de boa qualidade. 

Predominam os casais com duplo rendimento e sem filhos, como variação 
da tendência de distanciamento do modelo convencional de família e, ao 
mesmo tempo, de aproximação do modelo de ‘pessoas sós’. Seu modo de 
vida baseia-se no desejo de levar uma vida confortável, garantida pela 
remuneração dos dois componentes do casal, mantendo a liberdade e a 
sensação de uma vida de solteiro, e pela possibilidade de melhor dispor do 
próprio tempo livre sem a necessidade de dividi-lo com obrigações 
domésticas decorrentes, em grande parte da presença dos filhos. 

Nesse contexto também se incluem os pares homossexuais ou 
heterossexuais, sem vínculos legais, sem filhos, que tem nessa condição uma 
opção de vida conjugal experimental e livre das regras estabelecidas em 
uma estrutura familiar nuclear. 

Outro modo de se ter estabelecido este grupo familiar é quando, num 
estágio avançado do ciclo familiar, - a etapa do ninho vazio, - o casal tem 
seus filhos crescidos e, tornando-se adultos, saem da moradia desta família e 
formam seu grupo familiar próprio. Trata-se de casal formado por adultos 
maduros ou já idosos, que veem sua estrutura familiar ser reduzida e 
buscam novas formas de relacionar-se com a sociedade, valorizando as 
amizades feitas pelos anos vividos, e que por vezes também são formadas 
por outros casais, assim como o convívio com os possíveis netos que esse 
casal possa ter. Neste caso, a análise do ciclo familiar determina apenas o 
estado de desenvolvimento e condicionantes em que este casal se encontra, 
conforme a sua idade vai avançando. 
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Casal Sem Filhos Com Agregados 

Trata-se da mesma configuração de casais ou pares, de adultos ou idosos, 
que não possuem filhos, porém a estes se soma a presença de um ou mais 
agregados, também em idade adulta ou idosa. Como agregado, pode ser 
considerado alguém que tem parentesco com o casal, - como pais, tios, 
irmãos, primos, netos, - ou outra pessoa que não tenha relação familiar, 
como algum amigo desse casal. 

A relação que o casal ou par tem com seu agregado pode ser de 
proximidade, com afinidades e interesses em comum, mas com distinção 
entre as atividades desenvolvidas por eles, seja individualmente ou em 
grupo. Mas, do mesmo modo que para os companheiros de moradia, 
aproveita-se da mesma estrutura física da habitação para o desenvolvimento 
de suas atividades, compartilhadas entre os membros deste grupo familiar. 

 

Família Nuclear – Casal Com Filhos 

A maioria dos habitantes das metrópoles vive ainda o ciclo de vida 
nuclear, do modelo de casais unidos por laços de matrimônio ou em união 
estável, que possuem um ou mais filhos, na maioria dos casos menores de 
idade. Nesta situação, a análise do ciclo familiar determina os vários 
momentos de composição dessa família, sendo que os filhos exigem 
relações interpessoais diferentes com seus pais conforme vão avançando a 
idade. 

Considerando os perfis do usuário da habitação, já descritos, o casal pode 
contar com filhos em idade relativa a um bebê, criança ou infante, 
necessariamente morando consigo, e que têm, com os pais, relação direta 
de dependência. Tempos depois, o mesmo casal pode ter os filhos na 
adolescência ou mesmo em idade adulta ainda morando no mesmo teto, 
porém com relativa independência dos pais para as atividades desenvolvidas 
no espaço da habitação. 

O grupo familiar predominante formado por pais e filhos, historicamente 
majoritário, não deixou de sofrer profundas alterações em suas relações 
internas, frente às mudanças que afetaram estas sociedades nas últimas 
décadas. Em países ocidentalizados, esse modelo de família nuclear passa 
por dois tipos de diminuição: a do número de filhos, com a redução do 
tamanho médio dos grupos familiares, e a de sua participação no total de 
grupos domésticos. 
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Com a redução do número de filhos, o aumento de seu grau de 
independência com relação aos pais, e a diversificação das possibilidades de 
autonomia financeira da mãe, deixam de existir razões para que a família 
nuclear prolongue-se por toda a vida de seus membros, cada vez mais 
longa. Assim, esse formato familiar tende a se tornar, cada vez mais, um 
momento transitório, e não mais obrigatório, da trajetória individual de cada 
vez menos pessoas. 

A redistribuição da autoridade constitui outra dessas alterações; a própria 
terminologia brasileira avalizou-a, mudando o título de ‘chefe de família’ 
para ‘pessoa de referência’. As razões vão desde o deslocamento da função 
de provedor para outro membro do grupo até a falta de consenso entre os 
membros sobre quem realmente é o chefe. 

O aumento do número de mães trabalhando fora de casa, contribuindo 
às vezes na mesma medida que o pai para o sustento da família, reforça esta 
imprecisão sobre a estrutura da família nuclear, baseada na tradicional 
divisão sexual do trabalho (que consistia em ter o marido saindo para o 
trabalho para provisão de recursos, enquanto a esposa ficava encarregada 
de cuidar da casa e dos filhos). 

Os pais também não são mais os únicos responsáveis pela formação e 
aprendizado dos filhos, sendo substituídos pela escola no desempenho do 
papel de decidir pelas normas sociais, como amizades e escolha da 
profissão; permitindo que as crianças e adolescentes criem novos grupos de 
convívio independente do familiar, preparando-os para a vida pública. 

Assim, a família deixa de ser uma micro-sociedade, uma instituição para 
tornar-se um simples ponto de encontro de vidas privadas. A independência 
de seus membros aumentou, traduzindo-se pela afirmação do 
individualismo do conjunto na sociedade; onde antes era secundária, passa 
a ser reconhecida e respeitada. Os pais não dão ordens, mas negociam 
preferências com os filhos, e o papel destes já não é mais de obediência 
cega, mas do êxito social e profissional. 

 

Família Nuclear Com Agregados 

Este grupo tem a mesma configuração de família nuclear, de casal com 
filhos, sendo que a estes se associa um ou mais agregados morando no 
mesmo teto, em idade adulta ou idosa. Do mesmo modo, o agregado, que 
deve ter as mesmas afinidades e interesses da família, pode ser considerado 
alguém que tenha parentesco com o casal, - pais, irmãos, primos, - ou não, 
sendo apenas um amigo da família. 
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A relação entre a família e seu agregado é similar ao dos filhos em idade 
adulta, - mesmo para os idosos, - de independência para as atividades 
desenvolvidas no espaço da habitação, seja isolado ou em grupo; mas 
também de inter-relação com os membros da família, aproveitando-se da 
mesma estrutura física da habitação para o desenvolvimento de suas 
atividades. 

Uma possibilidade que tem se verificado constante é a presença na 
estrutura familiar do pai ou mãe de um dos componentes do casal, 
invariavelmente um idoso, formando um grupo com membros de três 
gerações de uma mesma família nuclear, de casal com filhos menores de 
idade e com um ou mais avós desses filhos, todos morando na mesma casa. 

Na medida em que as famílias se reduzem e os adultos envelhecem, há 
aqueles que se sentem capazes e estão dispostos a cuidar deles em sua 
velhice, quer seja pela relação filial, quer seja pela necessidade, por falta de 
recursos próprios para esse idoso, pai ou mãe, em se manter sozinho. 

Neste caso, a análise do ciclo familiar apresenta uma abrangência maior 
de composição dessa família, em que as exigências das relações 
interpessoais de interdependência diferem do casal núcleo da família para 
com seus filhos e com seus pais, dentro de um mesmo momento de vida 
familiar. 

 

Família Monoparental – Pais Solteiros ou Viúvos 

Este grupo familiar caracteriza-se pela falta da figura nuclear do casal, mas 
que conta com a presença de um ou mais filhos. A pessoa de referência da 
família é apenas o pai ou a mãe, em condição de solteirice, divórcio ou 
viuvez, que tem responsabilidade única de prover a esse filho, até a idade 
em que o mesmo pode assumir sua estrutura familiar própria. 

Do mesmo modo em relação à família nuclear, para uma família 
monoparental pode haver a presença de agregados, havendo apenas o pai 
ou a mãe como figura de referência da família, com um ou mais filhos 
menores de idade, mas também com um parente, que pode ser pai ou mãe 
dessa pessoa referencial, avós dos menores em idade idosa, todos vivendo 
na mesma moradia. 

O surgimento de famílias monoparentais é atribuído, principalmente, aos 
divórcios e às rupturas de uniões livres, e pode ser apenas uma etapa 
transitória na vida de um grupo familiar, sucedendo uma separação 
conjugal, e precedendo uma nova união. 
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Também se atribui aos casos de viuvez, em menor número, e em número 
crescente a mães solteiras, em que reflete uma nova postura da mulher em 
relação à reprodução e estrutura familiar. 

Na prática, a monoparentalidade significa grupos familiares chefiados por 
mulheres predominantemente, em que o pai é ausente porque abandonou 
a família, morreu, ou nunca fez parte do grupo. Já a chefia masculina nas 
famílias monoparentais é muito mais rara, fruto provável do aumento de 
recasamentos – mais frequente entre os homens – após separação conjugal 
ou viuvez. 

Essa configuração familiar, na forma de famílias com chefia feminina, tem 
características bem particulares: são famílias compostas pela mãe, filhos e, 
algumas vezes, parentes, no limiar da miséria, vivendo, sobretudo, no meio 
urbano, pela possibilidade maior de trabalho para a mulher. O baixo nível 
de renda explica-se, em geral, pelo fato de os filhos serem ainda pequenos e 
os eventuais parentes velhos demais para trabalhar e contribuir no 
orçamento familiar.109 

Com o passar do tempo, pode-se processar uma alteração de papéis no 
seio destas famílias, devida, muitas vezes, à ausência do chefe – pai ou mãe 
– por razões de trabalho, e ainda à provável queda do nível de vida após a 
separação, o que costuma levar ao ingresso de um ou mais filhos no 
mercado de trabalho. 

Por outro lado, também é grande a ocorrência desse tipo de família 
pertencente às faixas maiores de renda. Trata-se de mulheres profissionais 
das classes média e alta, que assumem a responsabilidade do trabalho 
remunerado na família porque são qualificadas para isso, detendo a guarda 
dos filhos após uma eventual separação conjugal. 

Assim como para a família nuclear, em relação aos filhos e aos pais, a 
análise do ciclo familiar determina os vários momentos de relações 
interpessoais entre o responsável e esses filhos e pais, conforme vai 
avançando a idade. 

A pessoa referência da família tem a responsabilidade única de prover aos 
filhos até a idade de independência própria, do mesmo modo que tem de 
prover a esse idoso, com exigências distintas das relações interpessoais de 
interdependência entre eles. 

 

                                            
109 Tramontano, Marcelo - Novos Modos de Vida, Novos Espaços de Morar, 1998 – op.cit. 
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Família Reconstituída 

Uma das características da família nuclear, formada por pais e filhos, é 
que esta pode ser reinventada, reconstituída a partir de novos arranjos 
familiares, sendo que os indivíduos que compõem o casal trazem consigo 
uma bagagem de famílias anteriores formadas. São divorciados ou viúvos 
que se unem em novo compromisso de matrimônio ou de união estável. 

Nestas circunstâncias, o casal formado pode ter, além de filhos em 
comum, um ou mais filhos, de casamentos anteriores, apenas do marido, 
apenas da esposa ou de ambos do novo casal. Desse modo, membros de 
famílias diferentes, consanguíneos ou não, são incorporados a esse núcleo 
familiar, passando a residir e conviver no mesmo domicílio. 

Também se considera a possibilidade de membros das famílias originais 
habitarem apenas parcialmente a moradia, como no caso dos filhos que 
passam o fim de semana com um dos pais. Aqui, as relações interpessoais 
entre seus membros são condicionadas por características não-
consanguíneas e temporárias. 

Em relação ao ciclo familiar, considerando os perfis do usuário da 
habitação, já descritos, o casal pode contar com filhos em diferentes idades, 
sendo que os mais velhos são de relacionamentos anteriores, e os menores 
são fruto dessa nova união, todos morando juntos. 

 

Ciclo Familiar 

Existe uma relação entre a passagem do tempo e a necessidade de 
reposição de uma população. Ao longo dos anos um indivíduo atravessa 
diversas etapas do ciclo de vida até o envelhecimento. Um processo 
contínuo de mortalidade e natalidade é necessário para persistir uma 
população em equilíbrio, conforme comenta Berquó: 

“Se uma população deve persistir, a despeito da mortalidade de seus 
membros, novos seres humanos precisão continuamente ser criados e 
preparados para repor os que morrem. A família é, acima de tudo, a 
instituição a que é atribuída a responsabilidade por tentar superar os 
problemas de passagem do tempo tanto para o indivíduo como para a 
população.”  110 

                                            
110 Berquó, Elza - Arranjos familiares no Brasil: uma visão demográfica apud Schwarcs Lilia M - História 
da vida privada no Brasil 4. Contrastes da intimidade contemporânea, 1998 – op. cit. 
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Mas também as famílias mudam de tamanho ao longo do tempo. Em 
uma família tradicional, num primeiro momento, existe o crescimento do 
número de membros com a chegada dos filhos; depois, um encolhimento 
com a saída deles da casa, para constituir suas próprias famílias. 

As implicações dessa mobilidade no número de membros numa família, 
aliada às necessidades específicas dos moradores em diferentes etapas de 
suas vidas, correspondem a diferentes atividades e funções a serem 
contempladas pelo ambiente residencial. Nesse aspecto, Le Corbusier 
comenta: 

“A arquitetura trata de um sujeito, o homem, que é por definição e 
fatalidade de natureza cambiável e evolutiva. Ele é primeiro solteiro, 
depois casal, depois família, com filhos em números indeterminados, 
depois dispersão dos filhos pelos seus casamentos... Enfim a morte, de tal 
maneira que a moradia feita para uma família não existe: o que existem 
são vários tipos de moradias para sucessivas idades”.  111 

O que se pode depreender do comentário de Le Corbusier é que, ou a 
moradia, - em seus espaços, mobiliário e equipamentos, - vai se alterando 
para atender a uma mesma família em todo o seu ciclo de existência; ou 
pensa-se em moradias próprias a cada tipo familiar, configurado, entre os 
outros aspectos abordados, pelo momento de vida em que uma família se 
encontra dentro de seu ciclo. 

Compreende-se então como ciclo familiar a análise em vários momentos 
da vida dos membros de uma família, caracterizando-os em tipos familiares 
diferentes, com características próprias e necessidades distintas de ocupação 
de uma moradia, demandando a alteração de espaços e substituição de 
alguns dos móveis e equipamentos da habitação. 

Além das mudanças no tamanho da família, o modo de vida também se 
altera durante o ciclo familiar, havendo um constante conflito entre 
privacidade e interação entre os membros da família, situação que percorre 
todo o seu tempo de vida. Existirão fases em que a família preferirá 
permanecer unida como, por exemplo, quando o casal tem apenas um 
bebê, ou quando existem muitas crianças pequenas, sendo necessário local 
para diversão sob supervisão dos pais. 

Algumas vezes, vão querer fechar parte da habitação para as crianças 
não entrarem; e na medida em que elas ficam mais velhas, irão necessitar 
mais privacidade, com seus dormitórios próprios e locais para estar com seus 
amigos. 

                                            
111, in Santiago, Marcelo Palhares - Novas Formas de Morar - Arquitetura em Movimento – 2002 - op. cit. 
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Assim, a disposição das áreas de dormir e de estar precisam ser flexíveis. 
Crianças devem ser capazes de compartilhar seu dormitório. Espaços de 
estar podem ficar abertos para uso comum, ou haver a possibilidade de 
serem subdivididos em cômodos separados. O espaço útil extra, antes ou 
depois de a família alcançar seu máximo, precisa ser adequado para uso 
como espaço de estar bem como uso ocasional como dormitório. 

Nesse contexto, procurar entender as diversas etapas que compõe o ciclo 
familiar, com suas alterações e estágios de desenvolvimento, parece ser um 
caminho necessário para o correto dimensionamento do espaço doméstico, 
do seu desenho, de forma a contemplar as transformações inerentes a cada 
uma das etapas, às demandas específicas de uma relação familiar em 
constante mudança. 

Algumas das primeiras e relevantes abordagens ao estudo do ciclo 
familiar foram feitas em um dos boletins sobre o espaço da habitação, 
desenvolvidos na década de 1960, pelo Ministério da Habitação Britânico,112 
e posteriormente por Deilmann, et. al.113 na década de 1970, baseando-se 
no modelo de família nuclear, composto de pai, mãe e filhos. Uma 
referência a esses estudos é apresentada da seguir. 

 

Tabelas de Necessidades e Exigências de uma Criança 

O estudo elaborado por Deilmann, Kirschenmann e Pfeiffer analisa as 
necessidades e exigências de uma criança, considerando uma sucessão 
cronológica das diversas fases de seu desenvolvimento, sendo que as 
atividades dos pais e filhos mudam de acordo com as etapas de 
crescimento. 

Para tanto, parte da sequência das diversas fases de crescimento das 
crianças de uma família nuclear de casal com dois filhos, para definir quatro 
fases típicas do ciclo familiar, determinados pelos tipos familiares, diferentes 
uns dos outros pela idade dos filhos. 

O cotidiano diário é traçado esquematicamente para cada momento da 
família, caracterizado pelo tempo de permanência na escola e no trabalho. 
São representadas possibilidades de coordenação de usos da casa 
correspondentes aos membros da família presentes nas diversas horas do 
dia. São definidas zonas indispensáveis de utilização e de relação mútua 
entre os espaços da casa. 

                                            
112 Her Majesty’s Stationery Office (HMSO), Design Bulletin 6 - Space in the Home, 1968. 
113 Deilmann; Kirschenmann; Pfeiffer – El Habitat, 1980 – op. cit. 



 

Qualidade Funcional 
no Programa e Projeto da Habitação 

 
 

 
 

A lexandre  Kenchian                             FAU USP 2011 

208

Tabela 43 – Cic lo fami l iar  

 pessoas e grupos de idade   Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV   

 
Mãe 

        

 
Pai 

        

 
0 a 1,3 anos 

      

 
1,3 a 6 anos 

        

 
6 a 10 anos 

        

 
10 a 14,5 anos 

        

 
14,5 a 20 anos 

        
Fonte: Deilmann, et. al. (1980), op. cit. 

As tabelas a seguir representam as variações das necessidades e 
exigências em função da evolução da idade de uma criança. O objetivo 
principal é determinar com que intensidade, para quais atividades, e em 
qual idade as necessidades de contato e comunicação se manifestam na 
criança, e em que medida é atendida as demandas resultantes sobre 
espaços e pessoas por meio de recursos espaciais e funcionais da casa. 

Tabela 44 – Necess idades da cr iança 

IDADE 0 1,3 3,6 6 10 12,5 14,5 17 20  
NECESSITA DE AJUDA  
  Da mãe p/ lazer 
  Da mãe p/ dormir 
CUIDADOS   
  Da mãe p/ lazer 
  Da mãe p/ dormir 
  Da mãe p/ estudar 
CONTATO   
  Com a mãe p/ lazer 
  Com outros p/ lazer 
  Com irmãos p/ dormir 
  Com outros p/ estudar 
INDEPENDÊNCIA   
  Quase sempre sozinho p/ lazer 
  Quase sempre sozinho p/ dormir
  Quase sempre sozinho p/ estudar

Fonte: Deilmann, et. al. (1980), op. cit. 
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Tabela 45-  Fases de desenvolv imento da cr iança 

IDADE 0 1,3 3,6 6 10 12,5 14,5 17 20  
LAZER   Com irmãos 
   Sob cuidados da mãe 
   Com amigos 
   Independente 
   Quase sempre sozinho 
   Necessidade de ajuda 
   Necessidade de contato pessoal 
   Em espaço individual 
   No centro da casa 
DORMIR   Possivelmente com a mãe 
   União acústica com a mãe 
   Possivelmente com os pais 
   Laços acústicos com outros 
   Em espaço individual 
   Possivelmente com irmãos 
ESTUDAR  Quase sempre sozinho 
   Sob cuidados da mãe 
   Com amigos da escola 
   Independente 
   Com necessidade de ajuda 
   Em espaço individual 

Fonte: Deilmann, et. al. (1980), op. cit. 

A tabela seguinte apresenta de forma simplificada o ciclo vital de uma 
família, sendo identificadas as relações pessoais da criança, principalmente 
com a mãe, mas também com amigos; e espaciais, a partir de atividades 
básicas por ela desenvolvidas, como dormir, estudar e brincar. 

Tabela 46 – Cic lo v i ta l  de uma famí l ia  

 0 - 1,3 anos 1,3 - 6 anos 6 - 10 anos 10 - 20 anos 

Relações 
Pessoais 

   

Relações 
Espaciais 

    

Legenda     

Lazer Dormir Estudar Com a mãe Com amigos 

        
Fonte: Deilmann, et. al. (1980), op. cit. 
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A Evolução da Família 

No estudo elaborado pela equipe do Ministério da Habitação do Reino 
Unido, em um de seus boletins que trata dos espaços da habitação é 
apresentada uma análise da evolução da família em seu tempo de vida, 
relacionando os vários momentos de cada membro com as diferentes 
necessidades encontradas no uso da habitação. 

Ao considerar que as famílias mudam de tamanho, primeiro se 
expandindo e depois contraindo, são compreendidas implicações 
importantes no projeto das habitações, sendo que essas mudanças no 
tamanho da família levam a diferentes demandas em relação ao espaço útil 
e aos distintos padrões de vida. Para isso, faz-se necessário que a habitação 
tenha flexibilidade, de modo a permitir o uso alternativo de seus espaços. 

O estudo do HMSO apresenta três gráficos que ilustram ciclos familiares, 
onde é mostrado o desenvolvimento, no decorrer do tempo, de uma típica 
família nuclear, composta por casal com dois, três e quatro filhos. Este 
gráfico contrapõe, de um lado, o número de anos desde o casamento, com 
princípio do gráfico no ano zero (considera-se o casamento como qualquer 
união estável, independente de vínculo matrimonial entre os cônjuges), e de 
outro, o número de membros da família. Desta forma, acompanha a 
transformação da família ao longo do tempo, com a chegada e saída de 
novos membros, e considera a expectativa de vida do casal, sendo maior a 
da mulher em relação ao homem. 

Gráf ico 31 -  Famí l ia de casa l  com dois  f i lhos 

segundo filho (menino)                
primeiro filho (menina)               

esposa / mãe                   
marido / pai                 

anos de casamento 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Haverá uma criança de até 2 anos de idade por 4 anos; uma criança de até 6 anos de idade por 8 
anos; e um adolescente por 16 anos. Ao fim, três membros sairão para trabalhar ou estudar por 14 
anos, e o casal estará por sua conta por 12 anos. 

Fonte: HMSO, Design Bulletin 6 (1968), op.cit. 

Gráf ico 32 -  Famí l ia de casa l  com três f i lhos 

terceiro filho (menino)                 
segundo filho (menino)               
primeiro filho (menina)               

esposa / mãe                  
marido / pai                 

anos de casamento 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Haverá uma criança de até 2 anos de idade por 6 anos; uma criança de até 6 anos de idade por 10 
anos; e um adolescente por 24 anos. Ao fim, quatro membros sairão para trabalhar ou estudar por 10 
anos, e o casal estará por sua conta por 8 anos. 

Fonte: HMSO, Design Bulletin 6 (1968), op.cit. 
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Gráf ico 33 -  Famí l ia de casa l  com quatro f i lhos 

quarto filho (menino)                 
terceiro filho (menina)                

segundo filho (menino)               
primeiro filho (menina)               

esposa / mãe                  
marido / pai                 

anos de casamento 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Haverá uma criança de até 2 anos de idade por 8 anos; uma criança de até 6 anos de idade por 12 
anos; e um adolescente por 24 anos e meio. Ao fim, cinco membros sairão para trabalhar ou estudar 
por 8 anos, e o casal estará por sua conta por 6 anos. 

Fonte: HMSO, Design Bulletin 6 (1968), op.cit. 

A partir desses fatos, projeta-se algumas implicações para a habitação de 
uma família nuclear com filhos na qual, pelo menos, durante 4 anos existirá 
um bebê em casa, uma criança ou adolescente em idade escolar por 16 
anos, e durante 14 anos pessoas que terão que se aprontar para trabalhar 
ou estudar, ao mesmo tempo, de manhã. 

Ao considerar essa família nuclear, a presença dos filhos impõe alterações 
nas diversas atividades realizadas no ambiente doméstico, em novas 
necessidades exigidas no cuidado com as crianças. Quando da 
adolescência, as necessidades de uso dos espaços já não são as mesmas e 
continuam a se transformar ao longo do tempo, até a saída de cada um dos 
filhos da casa, quando o casal, já em idade avançada, volta a viver a sós. 

Na projeção sobre a família com quatro filhos, pode-se ver a flutuação na 
lotação desta, sendo que o casal fica a sós no primeiro ano, e após a saída 
do último filho, por mais alguns anos antes da morte de um dos membros 
do casal. Ao nascer o primeiro filho, por 2 anos, a família passa a compor de 
3 pessoas, até o nascimento do segundo filho; a partir de então, por cerca 
de 5 anos, esta família dobra o número de pessoas. 

Com mais 2 anos, essa família terá 5 pessoas e, com o nascimento do 
último filho, por cerca de 14 anos estará com lotação completa, de 6 
pessoas, até a saída do primeiro filho. Nesse momento, a família reduz a 5 
pessoas novamente, e 3 anos depois, reduz a 4 pessoas; por cerca de 6 
anos, volta a ter apenas 3 pessoas, sendo o casal idoso e o filho menor já 
em idade adulta, até a saída deste. 

Em qualquer dos casos, se a família muda para uma habitação após o 
nascimento da primeira criança e aí permanece até que o último filho deixe 
a família, esta habitação deve comportar a sua lotação máxima por, ao 
menos, a metade do período de utilização por esta família. 
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Partindo do modelo de gráfico apresentado pelo estudo britânico, é 
possível fazer a projeção e análise do desenvolvimento do ciclo familiar para 
outros formatos de grupos domésticos considerados típicos, de significativa 
parcela das famílias, considerando ainda as possíveis mudanças de rumo 
como separações do casal, ou mesmo novas uniões. 

Através deste modelo de representação, é possível extrair informações 
separadas relativas a cada parte do ciclo familiar, entender a influência 
mútua entre os diversos membros do grupo em cada etapa de suas vidas, e 
contrapor diferentes funções a serem contempladas pelos espaços, sendo 
que etapas diferentes do ciclo demandam necessidades desiguais. Filhos em 
fase escolar, por exemplo, precisam de ambientes de estudo, e jovens têm 
interações sociais com seus colegas, com programas peculiares à faixa etária. 

Casais sem filhos com rendimento duplo, quando os dois cônjuges têm 
atividade profissional fora de casa, com atuação no mercado de trabalho, 
possuem atividades domésticas muito diferentes de uma família nuclear 
tradicional, com comportamento e padrões de consumo diversos. 

O preparo de refeições em casa, por exemplo, está mais vinculado às 
atividades de lazer, uma vez que a refeição fora de casa acontece com mais 
frequência, ou mesmo verifica-se maior utilização de refeições prontas ou 
semiprontas. O convívio social do casal não sofre as interferências típicas de 
uma família com filhos, e os espaços da habitação, mobiliário e 
equipamentos da casa, tendem a refletir este modo de vida atrelado ao 
convívio a dois. 

Para este casal, a possibilidade de maior renda se contrapõe ao 
planejamento familiar, sendo adiada a decisão em ter filhos, ainda que 
temporariamente. Esta resolução requer interrupção da atividade profissional 
e uma mudança das atividades domésticas, com alterações espaciais ou até 
mesmo adaptações nos mobiliários e equipamentos para atender os filhos 
na rotina diária, nos serviços da nova demanda. 

Com frequência, em famílias de maior renda, se faz necessária a 
assistência de uma auxiliar doméstica ou babá para as crianças, uma vez que 
a mãe, cessado o período de licença maternidade, não estará mais presente 
dentro da casa em período integral. 

Após um período vivendo a sós, o casal muda suas atividades domésticas 
em função do nascimento das crianças que, nesta projeção, têm apenas 
dois anos de diferença de idade entre elas, com nascimento respectivamente 
após 7 e 9 anos de união. Na sequência, vem o período escolar dos filhos, 
seu crescimento e amadurecimento até a saída de casa do segundo filho 
após mais de 36 anos de casamento, e por fim o envelhecimento do casal. 
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O gráfico a seguir ilustra a evolução do ciclo de uma família representada 
por este casal com dois filhos. 

Gráf ico 34 -  Famí l ia de casa l  com dois  f i lhos 

segundo filho (menina)               
primeiro filho (menino)             

esposa / mãe                
marido / pai               

anos de casamento 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Fonte: autor, adaptado de HMSO, Design Bulletin 6 (1968), op.cit. 

Em outra projeção de família, a qual o casal opta por ter apenas um filho, 
acompanhando a tendência de diminuição no tamanho das famílias, pode 
se verificar, também como tendência, o retardamento da saída dos filhos de 
casa. Aqui, há um ambiente propício para o convívio familiar mais 
prolongado com os filhos, em função de uma conjunção de fatores, como 
maior tolerância dos pais, maior período de educação formal, e difusão de 
novas tecnologias de comunicação. Neste caso, a alternância entre 
privacidade e interação na relação entre os membros da família deve 
encontrar seu ponto de equilíbrio no espaço doméstico. 

Gráf ico 35 -  Famí l ia de casa l  com um f i lho 

primeiro filho (menino)             
esposa / mãe                
marido / pai               

anos de casamento 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Fonte: autor, adaptado de HMSO, Design Bulletin 6 (1968), op.cit. 

A projeção do ciclo familiar para o arranjo de uma família monoparental, 
composto por mulher sem cônjuge com dois filhos, mostra a interrupção de 
uma família nuclear onde, com a separação do casal alguns anos após a 
união, por divórcio ou morte do pai, os filhos passam a morar apenas com a 
mãe, que é a chefe da família. Em caso de divórcio, o convívio com o pai 
continua a acontecer, de modo periódico, ainda durante a infância das 
crianças. O gráfico a seguir mostra essa relação interrompida entre o pai e 
os filhos, sob cuidados e convívio apenas da mãe. 

Gráf ico 36 -  Famí l ia monoparental  com dois  f i lhos 

segundo filho (menina)              
primeiro filho (menino)             

esposa / mãe               
marido / pai               

anos de casamento 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Fonte: autor, adaptado de HMSO, Design Bulletin 6 (1968), op.cit. 

Outra modalidade de família monoparental é a que não há uma união de 
casal formadora da família, mas a condição de a mulher engravidar e criar 
sozinha seu filho. 
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O gráfico seguinte mostra essa situação, em que a relação entre mãe e 
filho se desfaz, ou se incorpora a uma futura união do filho. 

Gráf ico 37 -  Famí l ia monoparental  com mãe e f i lho 

anos de casamento 0 5 10 15 20 25 30 35
futura esposa do filho            

filho único (menino)          
esposa / mãe              

anos de casamento 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Fonte: autor, adaptado de HMSO, Design Bulletin 6 (1968), op.cit. 

A ocorrência de separações em famílias nucleares cria novas 
possibilidades de arranjos familiares, em função das diversas interações 
possíveis entre a família inicial e as novas uniões que se formam. São famílias 
reconstituídas, instituindo o convívio entre filhos de pais diferentes, ou filhos 
com duas residências, alternando a moradia ora com o pai, ora com a mãe. 

O gráfico seguinte mostra o desenvolvimento de uma família com casal e 
dois filhos, até o momento da separação, hipoteticamente acontecendo no 
décimo ano do matrimônio. Após, novos casamentos do marido e da 
esposa, respectivamente 3 e 5 anos depois da separação do casal, 
estabelecem diferentes relações de convívio para todos os membros da 
família, e das novas famílias que surgem. Neste caso, a segunda esposa do 
pai se incorpora à família com mais seu filho, já em idade adolescente. 

Gráf ico 38 -  Famí l ia reconst i tu ída com ‘dois  + um’ f i lhos 

filho da 2ª esposa            
segundo filho (menina)             
primeiro filho (menino)             

esposa / mãe               
marido / pai              

anos de casamento 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Fonte: autor, adaptado de HMSO, Design Bulletin 6 (1968), op.cit. 

Enfim, pela interpretação dos dados referentes à constituição da família, 
com análise do gráfico do ciclo familiar, compreende-se a abordagem 
vinculada à evolução do uso dos espaços da habitação ao longo do tempo 
por uma família, de forma a estabelecer relação com as implicações de 
desenho do ambiente doméstico, na definição do programa habitacional. 

Como as famílias não são iguais, as necessidades não são as mesmas. 
Durante o ciclo familiar, as alterações no número e no comportamento dos 
membros da família impõem novas necessidades, sendo os gráficos de 
representação do ciclo familiar dos diversos arranjos existentes um 
instrumento importante que contribuem para esse entendimento. 
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Os gráficos apresentados ilustram as alterações que ocorrem em cada 
momento do ciclo familiar, e possibilitam aferir as relações específicas de 
comportamento entre os membros da família. 

 

Estrutura Familiar 

A estrutura familiar estabelece-se conforme a ocorrência de usuários 
segundo seu perfil e a combinação deles em elementos como: adultos, 
isoladamente ou combinados em um casal (ou parceria); filhos menores de 
idade, desde os bebês, passando pela criança e o infante, até a idade 
jovem, da adolescência; idosos, sozinhos ou vinculados aos seus parentes; 
pessoas com limitação física, com relevância à deficiência motora; e 
auxiliares domésticos, quando da necessidade deste no apoio à organização 
domiciliar. 

Cada um desses elementos formadores de uma família tem características 
próprias na configuração dos ambientes, conforme a forma que cada um 
desses elementos tem ao ocupar os espaços da habitação a partir do 
desenvolvimento de suas atividades intrínsecas. 

Na construção da estrutura familiar, dois grupos de elementos são os 
componentes de toda e qualquer tipologia a ser considerada para a 
apropriação dos espaços da habitação: os elementos estruturantes, 
compostos pelos adultos responsáveis, isolados ou como casais; e os 
componentes, compostos por menores de um lado, e de outro lado os 
jovens, adultos vinculados, idosos, limitados e auxiliares domésticos. São 
tratados a seguir. 

 

Elementos Estruturantes 

Os elementos estruturantes de uma família são invariavelmente os 
adultos, apresentando-se distintamente como indivíduos isolados ou como 
casal, pois estes são os formadores, os geradores de qualquer grupo 
familiar. Não há uma composição familiar sem a presença de um adulto, e 
apenas este define a base da estrutura familiar. 

Está em uma faixa etária de referência para as demais categorias etárias, e 
é nessa faixa etária que tem a capacidade de procriar, isto é, de gerar filhos, 
que nada mais são que outros dos elementos possíveis da composição de 
uma família. 
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Como já citado, o adulto é o indivíduo maduro o suficiente para assumir 
por seus atos diante da sociedade, e capaz para exercer os direitos próprios 
do adulto, contrair obrigações e ser responsabilizado por suas ações. Assim, 
dentro de uma perspectiva de estabilidade, o adulto torna-se a base de 
sustentação da família, o responsável por ela, servindo de elemento de 
referência, em que os demais membros se apoiam e se relacionam. 

O ser humano tem a capacidade de viver de forma autônoma. Desse 
modo, o adulto isolado tem como características a necessidade mínima de 
espaço físico e equipamentos para o desenvolvimento pleno de qualquer de 
suas atividades na ocupação do espaço da habitação.  

São espaços e equipamentos que podem ser quantificados unitariamente, 
por unidade de cada indivíduo autônomo ocupante de uma moradia, 
necessariamente para as atividades invariáveis ou principais, e 
opcionalmente para as variáveis ou secundárias, relacionadas às principais. 

Nesse sentido, cada adulto, configurado isoladamente, necessita que sua 
habitação possua ao menos de um leito para descanso; uma unidade 
sanitária, onde tem instalado um lavatório, um vaso sanitário e uma cabine, 
ou ‘box’, de banho, para as atividades de higiene pessoal; um conjunto 
mínimo de fogão, pia com bancada e geladeira, para preparo de refeições 
e, associado a essa função, um mesa com cadeira para o consumo da 
mesma refeição; mobiliário e equipamento mínimo para estar e lazer, como 
uma poltrona, uma televisão e equipamento de som; um computador 
pessoal que pode estar sobre uma mesa ou escrivaninha, com cadeira, para 
estudo ou trabalho, volume mínimo de armário, guarda-roupa, cômoda ou 
prateleiras para estocagem de roupa, alimentos, materiais de limpeza e 
pertences para uma pessoa; equipamentos para tratar roupa como um 
tanque, um varal, uma tábua de passar ferro; e uma vaga de garagem, se 
este adulto tiver um automóvel. 

Outros equipamentos e móveis podem ser agregados a esse mínimo 
descrito, mas sempre considerando a quantidade unitária, para necessidade 
individual de cada adulto. Ainda, a necessidade mínima de ocupação do 
espaço da habitação feita por uma pessoa varia conforme os anseios e 
características do modo de vida desse indivíduo, e a possibilidade de se 
agregar mais itens permite à moradia a realização de mais atividades e 
qualifica a habitação para um forma de vida mais social do usuário desta. 

Por outro lado, o ser humano tem como forma de vida e de realização 
pessoal o desejo de se unir a outro, via de regra de sexo oposto, para uma 
vida em comum. 
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Esta é a base de formação de uma família, em que o casal assim formado 
junta-se em anseios, projetos e realizações e, por consequência, divide entre 
si o desenvolvimento de atividades, aglutinando em espaços em comum a 
organização domiciliar. 

Com isso, o casal, - ou parceria, - distingue-se ao ser comparado com o 
adulto isolado onde, apesar de dobrar o número de indivíduos, essa 
duplicidade não se traduz na necessidade dobrada de ocupação em uma 
mesma moradia. 

A associação de dois adultos, não configurados como casal, mas 
analisados isoladamente dentro de uma moradia, mesmo que permita o 
aproveitamento da mesma estrutura doméstica, irá requerer para algumas 
funções a necessidade de dobrar a quantidade de móveis, equipamentos e 
espaços físicos, como não aconteceria se esses dois adultos formassem um 
casal, por exemplo. 

Por ser cada vez maior o processo de isolamento das pessoas na 
sociedade, quando tratados isoladamente, cada adulto solicitará ambientes 
próprios e separados para o descanso, com um leito próprio, - que até pode 
ser de casal, mas usado por apenas uma pessoa; para o estar e lazer, com 
cada um tendo sua televisão e equipamento de som; para o estudo ou 
trabalho, tendo cada um sua mesa de trabalho e computador pessoal; e 
ainda para a gestão doméstica, na estocagem de roupas e pertences 
próprios, cada um com seu armário e guarda-roupas. Eventualmente, mas 
não necessariamente, podem dividir as instalações para a higiene pessoal, 
para o preparo de refeições, e para o tratamento de roupas. 

Porém, quando é um casal formado a ocupar os espaços da habitação, 
esta estrutura doméstica pode ser otimizada com o uso de ambientes únicos 
e compartilhada por ambos do casal, com um único leito, obviamente de 
casal, para o descanso; armários únicos onde se guardam os pertences de 
ambos; os mesmos espaços de comer, estar e lazer, e estudo e trabalho, 
utilizando-se dos mesmos móveis como mesa, sofá estante, e equipamentos, 
como televisão e computador pessoal. 

 

Elementos Componentes 

São os elementos dependentes, vinculados a um adulto ou casal 
responsável que, de uma forma ou de outra, requerem deste a presença, o 
controle e o acompanhamento para o desenvolvimento de suas atividades 
dentro do espaço da habitação. 
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Não têm autonomia para realizar as várias atividades, podendo 
eventualmente procedê-las sob supervisão desse responsável; e muito 
menos tem autonomia para, isoladamente, formar um grupo familiar. 

Não são elementos necessariamente presentes na composição de uma 
família. Quando a compõem, são indivíduos que estão em faixas etárias 
diferentes, variando de acordo com o ciclo familiar, assim como possuem 
características físicas distintas e próprias, conforme já foi apontado neste 
trabalho, quando da caracterização do perfil do indivíduo. 

Podem-se separar os elementos componentes em dois níveis, distinguidos 
pela idade e fase de desenvolvimento dentro do ciclo familiar. O primeiro é 
formado pelos menores (bebês, crianças e infantes), e o segundo é formado 
pelos agregados: jovens (adolescentes), adultos vinculados, os idosos, os 
limitados e os auxiliares domésticos. 

Na estrutura familiar, os menores, desde o seu nascimento até o início da 
puberdade, são os membros mais vulneráveis às situações de conflitos no 
grupo e, neste sentido, estão mais expostos que os demais, justamente por 
não ter autonomia e capacidade plena de defesa e resolução. 

Portanto requerem atenção permanente de um ou mais adultos, 
identificados majoritariamente pelos seus pais, que tem a missão e a 
atribuição de prover a esses menores em toda a solicitação, ao dar-lhes 
condições adequadas de abrigo e proteção, nutri-los e garantir a eles uma 
vida saudável, encaminhá-los e acompanhá-los na formação escolar e, de 
modo geral, na formação em seres humanos plenos quando alcançarem a 
idade adulta. 

O jovem, em idade adolescente, inicia essa transição para a fase adulta, 
sendo a situação praticamente a mesma, ao requerer de seus responsáveis a 
mesma atenção que tinha em suas fases anteriores de vida. Porém, tem o 
agravante de que, muitas vezes, eles são depositários de expectativas e 
esperanças de ascensão do grupo familiar, sofrem com a frustração destas 
expectativas, tanto pelo contexto familiar de sobrevivência, como pelo 
contexto de possibilidades de inserção social. Por isso, em menor 
intensidade, entende-se que já se possui condições pessoais para encarar a 
vida com autonomia maior, ainda que não seja plena. 

Quanto a outro adulto, pode haver a presença deste em uma família, 
como um filho, outro parente ou amigo, que mantém suas características 
autônomas como indivíduo, mas, dentro da estrutura familiar, está vinculada 
e condicionada às imposições do adulto ou casal responsável pela família. 
Neste caso, esse adulto não requer cuidados de acompanhamento, mas 
solicita as mesmas condições físicas de ocupação de um jovem adolescente. 
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Os idosos, tendo passado pelo período produtivo e assumido suas 
responsabilidades enquanto adulto, requerem cuidados na sua fase final de 
vida. O idoso, que tem participação crescente na composição das famílias, 
tem o conhecimento de uma condição de vida autônoma, só não a 
consegue realizar quando se depara com alguma espécie de barreira, 
advinda da idade, do desgaste da vida. Com isso, apresenta dificuldades de 
adequação, com perda de protagonismo no seio familiar. 

O indivíduo que apresenta limitações tem condições similares ao do idoso 
e para ambos, é solicitado da parte de seus parentes próximos que têm a 
plenitude da adultez, ou mesmo de alguém contratado especificamente 
para esse fim, o acompanhamento de suas atividades em sua rotina de vida. 

Esse acompanhamento pode ser acentuado ou atenuado conforme se 
apresenta a condição física e de saúde desse indivíduo, idoso ou limitado, 
na ocorrência de alguma doença crônica de ordem orgânica, com controle 
de remédios; mental, em que há falhas de lucidez e capacidade de 
raciocínio; ou ainda física, quando há dificuldade de locomoção. Em ambos 
os casos, torna-se prejudicado o desenvolvimento pleno das atividades desse 
indivíduo dentro dos espaços da habitação. 

Por fim, pode-se considerar o auxiliar doméstico, quer seja como 
empregada doméstica, no auxílio das atividades de limpeza e manutenção 
da casa e de seus pertences, quer seja como enfermeiro/a, no cuidado a 
algum membro da família com muito pouca idade ou idade avançada, com 
alguma doença crônica, ou com limitação física por deficiência mental ou 
motora. A presença deste indivíduo quando esta é permanente, ou seja, 
quando há o seu pernoite na moradia, solicita condições de ocupação; e 
para tanto necessita de espaço próprio para o seu convívio dentro dos 
espaços da moradia. 
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2.3.3. TIPOS FAMILIARES 

Estabelecido os quatro aspectos formadores de uma família, - a lotação, o 
grupo, o ciclo e a estrutura, - pode se classificar os tipos familiares que, 
através da combinação dessas características definidas por seus aspectos, 
determina e identifica as atividades desenvolvidas dentro do espaço da 
habitação, por seus membros, como usuários desta, conforme a distinção 
entre seus perfis. 

Assim, a organização e classificação dos tipos familiares são determinadas 
pelo número de membros em uma família, pela relação entre os indivíduos 
membros dessa família, pelo seu momento de vida de acordo com a idade 
de seus membros, e pela posição que cada membro ocupa dentro da 
estrutura familiar. Estas relações interpessoais e exigências pessoais que, 
principalmente em função do sexo, da idade e da capacidade física dos 
usuários, tanto para crianças, adolescentes ou idosos, determinam 
cotidianos distintos e atividades diversas, requerendo configurações 
espaciais formadas pela especificação de mobiliário e equipamentos 
necessários, e pelos espaços adequados a essas atividades, na determinação 
e dimensionamento dos ambientes em uma moradia. 

Nesse contexto, a habitação tem se transformado em função das várias e 
distintas tipologias familiares em que, atualmente, é sensível a ênfase dada 
ao processo de individualização, em que o elemento central não é mais o 
grupo reunido, mas os membros que a compõem. A família se transforma 
em um espaço privado a serviço dos indivíduos.114 

 

Tipo Familiar 1 – Indivíduo Isolado 

Trata-se claramente de uma família unipessoal, composto 
necessariamente por um adulto ou idoso que ocupa isoladamente a 
moradia, na condição de solteiro, divorciado ou viúvo. 

O adulto tem plena autonomia de suas atividades e relaciona-se com o 
espaço físico da moradia de maneira independente, enquanto que o idoso 
solicita atendimento e acompanhamento domiciliar, por pessoas ligadas a 
ele, em caráter temporário ou parcial, - neste caso, pode-se considerar a 
visita ou a permanência de parentes, de uma empregada ou enfermeira. 

                                            
114 Simionato, Oliveira - Funções e Transformações da Família ao Longo da História, 2003. 
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O idoso requer do espaço físico que ocupa características próprias, que 
podem ser relacionadas às suas restrições físicas, similares ao do indivíduo 
‘limitado’, em que são necessários cuidados especiais quanto à acessibilidade 
e segurança dos espaços, mobiliários e equipamentos da habitação. 

Assim, para esse tipo familiar é conveniente prever condições espaciais 
para atender a atividades relacionadas a um ou mais companheiros 
temporariamente, quer seja para relações conjugais informais, no caso de 
solteiros e/ou divorciados; quer seja para receber filhos ou outros parentes, 
no caso de divorciados e viúvos; quer seja para atendimento domiciliar, no 
caso de idosos. E, quando da não utilização por parte destes, tais espaços 
podem ser utilizados para outras atividades durante o período de ausência, 
como para o lazer. 

O local mais apropriado para as necessidades de uma pessoa sozinha é a 
que apresenta um máximo de simplicidade funcional e um mínimo de 
elementos, construído onde em cada canto a mobília situe-se em função da 
necessidade mais simples e direta do modo de vida da pessoa, e sem que 
essa simplicidade comprometa ou exclua a riqueza de formas. De outro 
modo, ao preferir ocupar uma moradia maior, projetadas para famílias com 
mais pessoas, esta opção pode trazer dificuldades de habitabilidade. 

Levando a simplicidade ao limite, a planta de uma casa pode então ter 
características diferentes de outras, pois se requer apenas diferenciação de 
espaços em apenas um cômodo maior, com cantos onde está a cama, a 
bancada de cozinha, uma escrivaninha, a área de banho. Desse modo, 
prioriza-se os espaços sociais da casa, valorizando-se e incorporando os 
outros espaços à área social da habitação, como no uso da ‘cozinha 
americana’. 

Considera e utiliza a sobreposição e flexibilização dos espaços para 
atividades distintas nos vários ambientes da moradia como, por exemplo, os 
dormitórios destinados aos visitantes para o repouso, quando da não 
permanência deles, podem ser utilizados para outras funções e atividades 
durante o período de ausência, como para lazer, estudo ou trabalho. 

Nesse contexto, percebe-se uma tendência natural do uso de espaços 
abertos e/ou pequenos, como os ambientes encontrados em ‘Lofts’ e 
‘Kitchenettes’, em que se pode haver uma multiplicidade de atividades 
ocorrendo simultaneamente, sem prejuízo de umas às outras. 
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Tipo Familiar 2 – Casal Sem Menores ou Agregados 

Neste tipo familiar encontram-se os adultos ou idosos que se formam em 
casais ou parceiros que não possuem filhos nem outros parentes morando 
na mesma casa. Tal composição se sustenta enquanto não vêm os filhos, ou 
quando o casal opta em não tê-los. 

Considera-se um casal quando os membros são, necessariamente, de 
sexos opostos; de outro modo, um par homossexual compreende que 
ambos sejam do mesmo sexo, indistintamente. Em ambos os casos, há uma 
relação conjugal entre eles, diferente dos companheiros de moradia, que 
são parceiros apenas na divisão e organização doméstica, como irmãos ou 
colegas de estudo ou trabalho; aqui, convém a distinção entre os sexos. 

Este tipo familiar, assim como para o indivíduo isolado, relaciona-se com o 
espaço físico da moradia de maneira autônoma e independente. O que 
diferencia da pessoa sozinha é a concentração e otimização da estrutura 
doméstica, ao compartilhar espaços, mobiliário e equipamentos entre os 
dois componentes do casal sem filhos ou do par homossexual. 

Neste caso, também se considera e utiliza a sobreposição de diferentes 
atividades nos vários ambientes da moradia como, por exemplo, os 
dormitórios extras, que pela ausência dos filhos, são utilizados para outras 
funções e atividades, como para lazer, estudo ou trabalho. É possível 
também, como para as pessoas sozinhas, a unificação e abertura dos 
ambientes, no mesmo exemplo do uso da ‘cozinha americana’ e dos 
espaços encontrados em ‘Lofts’, em que são incorporados outras atividades 
aos espaços sociais da habitação. 

Naturalmente, um casal necessita e utiliza de espaços em comum em que 
se podem ter atividades conjuntas, ao estar a sós, ou ao convidar amigos. 
Mas por outro lado, é certo que cada companheiro pretende manter sua 
individualidade, sendo característica maior dos pares homossexuais, que 
reflete na preferência por camas, ou até mesmo quartos, separados. 

Nesse sentido, Christopher Alexander, et. al. comenta: “O maior problema 
que se apresenta em um espaço que comportam duas pessoas é a 
possibilidade que cada uma tenha muito poucas oportunidades de isolar-se 
e desfrutar de sua intimidade.” 115 

Portanto, também é necessário pensar a moradia com espaços em que o 
casal pode estar junto, mas também, onde cada um deles pode estar 
comodamente isolado sem que o outro se sinta excluído. 

                                            
115 Alexander; Ishikawa; Silverstein - A Pattern Language / Un Lenguaje de Patrones, 1980 – op. cit. 
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Tipo Familiar 3 – Adultos Agrupados 

Este tipo familiar é característico de um grupo de adultos, ou idosos com 
autonomia, com responsabilidades próprias, que compartilham uma mesma 
moradia como companheiros, sem que haja necessariamente entre eles 
algum laço de parentesco. Pode ser formado por um número indistinto de 
pessoas de sexo e faixa etária variáveis, mas distinguem-se pelo fato de não 
se formar nenhum casal, ou par, entre esses indivíduos. 

Podem ser identificados como estudantes ou trabalhadores solteiros, 
divorciados ou viúvos, antes de buscarem assumir para si mesmos uma 
responsabilidade familiar, nova ou retomada. Podem ter uma relação 
consanguínea como pai ou mãe com um ou mais filhos, ou então uma 
dupla de irmãos dividindo a mesma casa, ou de primos. 

Tem modo de vida como a de indivíduos isolados, ao relacionarem-se 
com o espaço físico da moradia de modo autônomo e independente, mas 
que, ao invés de viverem sozinhos, se estabelecem em uma habitação 
comum, dividindo parte dos espaços, mobiliário e equipamentos, no 
desenvolvimento de atividades em grupo, com normas de convivência 
mútua acordadas em conjunto, e ocupando isoladamente outras partes da 
moradia, em que podem realizar as atividades de caráter mais intimo e 
pessoa. 

Como há a necessidade, para todo e qualquer indivíduo, de um espaço 
privado próprio, onde se pode ir e fechar a porta, com privacidade visual e 
acústica, e isolada dos espaços comuns da casa, é característica deste tipo 
familiar a individualidade, que reflete na preferência por dormitórios 
separados e camas individuais. Surge então a necessidade de repetição do 
número de ambientes, como dormitórios e banheiros, para um mesmo 
grupo de atividades, para cada integrante dessa tipologia familiar. 

Neste caso, para os companheiros de moradia, consanguíneos ou não, a 
flexibilização se dá mais pela individualização dos espaços, onde cada um 
dos moradores ocupa um ambiente próprio e ali desenvolve as diferentes 
atividades de repouso pessoal, e de lazer, estudo ou trabalho. 

A habitação apresenta, para um grupo de companheiros de moradia, 
sem laços conjugais, certa transitoriedade das relações interpessoais, que 
reflete na ocupação física de mobiliário e equipamentos dentro do espaço 
habitacional. Por conta dessa transitoriedade, não se valoriza os espaços 
sociais da casa, mas sim, prioriza a funcionalidade no uso desses espaços. 
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Tipo Familiar 4 – Casal com Menores 

Este tipo familiar, classicamente denominado de família nuclear, 
caracteriza-se pela associação de adultos ou idosos formando casal com a 
presença de um ou mais indivíduos menores dependentes desse casal, em 
idades diferentes conforme o ciclo familiar, desde bebês até chegarem à 
adolescência. Normalmente, os menores são filhos desse casal, mas não 
necessariamente, pois se pode tratar também de sobrinhos, netos ou 
mesmo crianças sem parentesco que coabitam com essa família. 

Pode ser formado também por casais reconstituídos, em que os menores 
podem ser filhos de um dos membros do casal, ou de ambos isoladamente, 
mas que, do mesmo modo, tem a condição de conviverem em conjunto ao 
ocuparem a mesma moradia; mesmo que para alguns dos menores esse 
convívio possa ser parcial, como quando de filhos que passam o fim de 
semana com um dos pais. 

Nesta situação, a análise do ciclo familiar determina os vários momentos 
de composição da família, aonde os filhos exigem relações interpessoais 
diferentes com seus pais conforme vai avançando a idade. 

Considerando os perfis do usuário da habitação, já descritos, o casal pode 
contar com filhos em idade relativa a um bebê, criança ou infante, 
necessariamente morando consigo, e que têm, com os pais, relação direta 
de dependência. Tempos depois, o mesmo casal pode ter os filhos na 
adolescência ou mesmo em idade adulta ainda morando no mesmo teto, 
porém com relativa independência dos pais para as atividades desenvolvidas 
no espaço da habitação. 

Para este tipo familiar, em que há a ocorrência de menores, pode-se 
subdividir em categorias, conforme a idade desses indivíduos dependentes, 
de acordo com o momento em que essa família se encontra dentro do ciclo 
familiar. Essa subdivisão vai estabelecer necessidades distintas de 
conformação e ocupação da moradia, com espaços que se transformam 
com o passar do tempo para atender às novas demandas solicitadas por 
esses menores conforme sua idade. 

Assim, podem-se ter tipos familiares formado pelo casal com associação a 
um número variável de indivíduos, sendo bebê, de até 2 anos; criança, de 2 
a 6 anos; ou infante, de 6 a 12 anos. Pode-se ter uma combinação desses 
dependentes em quantidade e idade, como por exemplo, um casal com 
dois filhos, uma maior, criança com 5 anos, e outra menor, bebê de 1 ano. 
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Ao avançar o tempo para essa família, o maior pode se tornar infante e o 
menor, criança, e assim progressivamente. 

Ao se analisar o impacto no projeto de uma moradia para este tipo 
familiar, enquanto ocupação física num espaço habitacional, o número de 
menores torna-se relevante para estabelecer a quantidade necessária de 
cômodos, de mobiliário e de equipamentos. 

O casal e cada um dos menores necessitam de um espaço privado 
próprio, de acordo com sua necessidade espacial, o que pode levar à 
sobreposição de atividades nos vários ambientes e a necessidade de 
repetição de dormitórios e banheiros para cada um dos menores. 

Esse espaço se multiplica conforme a relação de proximidade entre os 
menores, na exigência por privacidade ou na tolerância de convívio entre 
eles. Quanto menor é a idade, maior é a capacidade de convívio entre essas 
crianças num mesmo ambiente privado. Mas, à medida que as crianças 
crescem, os pudores e o senso de propriedade aumentam, principalmente 
quando são de sexos diferentes, o que leva a que cada uma das crianças 
exigirem seus próprios reinos. 

Christopher Alexander, et. al. reforça essa ideia, quando trata do espaço 
de crianças na moradia: “Os pequenos experimentam menos a necessidade 
de privacidade, mas necessitam de algum lugar onde guardar seus 
pertences, onde podem estar sozinhos em determinados momentos, onde 
manter uma visita de um amigo em particular para brincar.” 116 

Quanto ao casal, a necessidade de espaço privado pode ser 
compreendida individualmente para cada um de suas partes. A esposa sofre 
mais com a falta de espaço privado; participa de tudo, e todos os lugares da 
casa são seus, em um sentido vago, porém muito raras vezes dispões de um 
pequeno cômodo específica e exclusivamente seu. 

E o marido, se nas casas antigas pode ter um estúdio ou escritório 
próprio, nas casas modernas ou nos apartamentos, sofre da mesma falta de 
espaço da mulher. 

E com frequência, o homem associa sua casa com o cenário confuso de 
crianças fazendo bagunça, se não tem seu espaço próprio, tende a 
permanecer a rua por mais tempo, longe da confusão caseira. Por outro 
lado, as crianças querem estar onde estão os adultos. 

                                            
116 Alexander; Ishikawa; Silverstein - A Pattern Language / Un Lenguaje de Patrones, 1980 – op. cit. 
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Afirma Christopher Alexander, et. al.: “Em uma casa para uma família 
pequena, a relação mais importante é a existente entre as crianças e os 
adultos.” 117 

Assim, para ajudar a conseguir certo equilíbrio, uma casa de família 
nuclear necessita de três áreas distintas: o espaço do casal, reservado como 
base para atividades de adultos, não só como pais; o espaço das crianças, 
onde suas necessidades territoriais são atendidas; e uma área comum entre 
as outras e conectadas a elas, onde ocorrem as funções comuns a adultos e 
crianças como comer, estar e lazer. 

 

Tipo Familiar 5 – Adulto com Menores 

Este tipo familiar forma-se a partir da ruptura do modelo de família 
nuclear, em que apenas um adulto, homem ou mulher, assume a 
responsabilidade de criar e sustentar um ou mais indivíduos, menores e 
dependentes, com idade que varia desde bebês à quase adolescentes. Assim 
como para o tipo anterior, normalmente são filhos desse adulto, mas 
também podem ser sobrinhos, netos ou mesmo sem parentesco algum, 
ocupando o mesmo espaço residencial. 

Por ser característico da família monoparental, tem como maior 
predominância a mulher como adulto responsável e chefe da família, 
proveniente de processo de separação ou da morte de seu marido, ou 
ainda pela tendência das mulheres ao assumirem a maternidade de modo 
independente, na condição de engravidar e criar sozinha um filho. 

Por conta disso, torna-se a principal provedora da família, mais atuante no 
mercado de trabalho, o que leva a um afastamento das atividades 
domésticas e de cuidados com os filhos regulares, refletindo na estrutura 
organizacional da habitação. 

Pode ser considerada também a ocorrência de avós morarem com netos 
de menor idade. Nestes casos, quando o menor ainda não atingiu a 
adolescência, o idoso deve ser caracterizado como se fosse adulto, em que 
deverá ter capacidade para o cuidado e atenção necessários a esse menor. 
Quando o menor já é adolescente, este já não requer os mesmos cuidados 
e pode ainda cuidar de seu avô ou avó, que então poderá ser considerado 
como idoso. 

                                            
117 Alexander; Ishikawa; Silverstein - A Pattern Language / Un Lenguaje de Patrones, 1980 – op. cit. 
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Assim como para o Tipo 2, de casal com menores, para este tipo familiar, 
a análise do ciclo familiar determina os vários momentos de relações 
interpessoais de dependência direta entre o pai/mãe responsável e esses 
menores. Permite a mesma subdivisão em categorias ao estabelecer 
diferentes necessidades de conformação e ocupação da moradia, 
transformando os espaços com o decorrer do tempo para atender às novas 
demandas conforme a idade dos menores. 

Quanto ao impacto no projeto habitacional, esta tipologia familiar 
também se apropria de modo convencional o espaço físico da moradia, com 
a compartimentação dos ambientes de modo a manter a relação de 
privacidade e comunicação entre o espaço destinado exclusivamente a um 
adulto, e não mais do casal, com o dos menores. 

Considera-se a sobreposição de atividades nos vários ambientes e a 
necessidade de repetição de ambientes, dormitórios e banheiros, conforme 
o número e a relação de proximidade dos menores entre si e entre o adulto. 

Outros aspetos são notados no espaço da moradia para esse tipo familiar, 
principalmente quando do processo de separação entre casais, que faz 
multiplicar o número de grupos domésticos, diminuindo seu tamanho. Cada 
um dos adultos, - mesmo aquele que não tem a guarda de seu filho, - tem 
que montar uma mesma estrutura física para abrigar seus filhos, para 
recebê-los nos finais de semana ou até por mais tempo, no caso de opção 
pela guarda alternada. 

 

Tipo Familiar 6 – Casal com Agregados 

Este tipo familiar é composto por um casal, como núcleo responsável pela 
família, com a presença de um ou mais agregados em fase adulta ou idosa, 
caracterizados por ter autonomia relativa junto ao casal, e dentre as 
possibilidades de ocupação e convívio dentro da moradia. 

Podem ser considerados parentes, como os pais do casal que, pela idade 
não tem condição de sustento ou cuidados próprios, são abrigados pelo 
filho ou filha em sua casa. Pode ser ainda algum dos irmãos do casal ou 
então amigo da família, que permanente ou temporariamente se abriga na 
casa dessa família. 

E também podem ser considerados como agregados os jovens, em idade 
adolescente que, nas mesmas circunstâncias, têm mais autonomia que um 
menor, porém ainda parcial, nas relações com o casal e na ocupação dos 
espaços habitacionais. 
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Neste caso, a análise o ciclo familiar eleva a sua condição de filhos do 
casal ao saírem da menoridade e entrando nessa fase de adolescência ou 
até em idade adulta ainda morando no mesmo teto, adquirindo relativa 
independência dos pais para as atividades desenvolvidas no espaço da 
habitação. 

A relação que este tipo familiar tem com o espaço habitacional leva a 
uma análise do projeto da moradia em que se deve garantir a privacidade 
de cada um de seus integrantes, pelas suas características como indivíduos, 
em espaços próprios para o casal e para cada um dos agregados, onde se 
pode ir e fechar a porta, com privacidade visual e acústica, e isolada dos 
espaços comuns da casa. É essencial que cada membro de uma família 
tenha um cômodo próprio, por menor que seja, sendo o dormitório 
depositário da maioria de seus itens de propriedade pessoal. 

Assim, o indivíduo constroi suas satisfações, desenvolve a identidade, 
fortalece as suas relações com o resto da família e cria um território pessoal, 
contribuindo para estreitar laços com a casa. Qualquer membro de uma 
família que não tenha um cômodo próprio enfrenta o problema de se fazer 
pertencer a essa família, mas lhe falta a possibilidade de individualização, 
pois não há um espaço sequer na casa que está sob seu controle.118 

Mas nem por isso deve-se abrir mão de uma área social, conectada aos 
espaços privados, onde ocorrem as funções comuns a todos os adultos 
como comer, estar e lazer. 

Considerar espaços independentes, mesmo que interligado à estrutura 
principal da casa, pode ser uma alternativa interessante ao atendimento a 
esses agregados que, se não tem autonomia na estrutura familiar, lhe 
agrada a possibilidade de liberdade de movimentos e ações no 
desenvolvimento de suas atividades dentro da organização espacial da 
habitação. 

A presença de idosos, que no ciclo familiar são identificados na sua fase 
final, na medida em que as famílias se reduzem, e os adultos envelhecem, 
requer de seus filhos, agora os chefes da família, a disposição para cuidar 
deles em sua velhice. 

Para resolver em parte, fisicamente, as casas que abrigam uma família 
nuclear com idosos devem dispor de uma dependência onde estes podem 
viver, o bastante longe para ser independente e o bastante perto para que 
se sintam vinculados e se possa acudi-los a tempo de cuidar deles quando 
doentes ou próximos da morte. 

                                            
118 Alexander; Ishikawa; Silverstein - A Pattern Language / Un Lenguaje de Patrones, 1980 – op. cit. 
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Em outra parte, pode-se criar um espaço em que o idoso pode 
desenvolver uma atividade em que se ocupe em todo o seu tempo livre, 
que pode ser um trabalho artesanal ou um passatempo, tornado sua vida 
mais ativa. Este espaço pode ser um escritório, um estúdio, uma oficina, ou 
mesmo uma estufa para cuidar de plantas. 

De outro modo, quanto à necessidade de espaço privado para si, o 
adolescente, no processo de transformação em adulto, enfrenta o problema 
de construir uma personalidade firme e forte, necessitando claramente de 
espaços demarcados como seus. Christopher Alexander, et. al. comenta que 
“se o lugar dos adolescentes na casa não reflete sua necessidade de 
independência, estes entrarão em conflito com sua família.” 119 

Na maioria das habitações, os cômodos para as crianças são os mesmos 
que para os adolescentes. Mas quando as crianças tornam-se adolescentes, 
sua relação com a família muda radicalmente. São menos dependentes, 
assumem mais suas próprias responsabilidades e sua vida fora de casa torna-
se mais rica e absorvente. 

Em quase todos os casos, querem mais independência; ocasionalmente 
tem uma necessidade real de voltar à família e às vezes tem medo da 
confusão que há neles mesmos e em seu entorno. Tudo isto cria novas 
demandas sobre a organização familiar e, por consequência, sobre a 
organização da casa. 

Para ajudar um jovem a atravessar essa etapa de vida, a moradia deve 
oferecer um sutil equilíbrio, com grandes oportunidades para suas iniciativas 
e independência, assim como uma sensação constante de apoio. No plano 
físico, o adolescente necessita de um lugar onde se respeite sua privacidade, 
onde pode entrar e sair quando quiser. Ao mesmo tempo, precisa a 
oportunidade de estabelecer uma proximidade com sua família que seja 
mais recíproca e menos estritamente dependente que antes. 

O espaço do adolescente pode ser feito a partir do antigo dormitório da 
criança, porém com alteração na composição de mobiliário e equipamentos. 
Ou pode se construir um novo cômodo, que depois se transformaria em um 
escritório ou oficina, um ambiente de retiro dos avôs ou de hóspedes, ou 
como cômodo para alugar. Pode ser ainda uma estrutura totalmente isenta, 
levantada fora do corpo da casa com entrada própria, mas com passagem 
pelas áreas comuns da casa; neste caso com uma conexão muito clara com 
a casa principal, por um caminho curto e coberto entre ela e a cozinha. 

                                            
119 Alexander; Ishikawa; Silverstein - A Pattern Language / Un Lenguaje de Patrones, 1980 – op. cit. 
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Essas medidas fazem com que diminua a resistência a uma ideia que gira 
em torno de três objeções: a edícula seria útil por poucos anos e depois 
ficaria vazia; romperia com a família e isolaria o adolescente e; daria ao 
adolescente uma liberdade excessiva de entrada e saída. 

 

Tipo Familiar 7 – Adulto com Agregados 

Este tipo familiar é formado pela associação de um adulto ou idoso, 
necessariamente sendo esta a pessoa referência da família, com outros 
indivíduos agregados a este, já em fase de adolescente a idoso, que, assim 
como para o Tipo 6, de casal com agregados, caracteriza-se pela autonomia 
parcial junto a esse adulto chefe da família. Estabelece-se, então, um tipo 
formado apenas por adultos, com relação mútua de convívio entre eles, e 
que tem relativa independência de suas atividades no espaço da moradia. 

Pode ser formado por uma família monoparental de pai ou mãe, 
separado de seu cônjuge, com filhos, onde o ciclo familiar já o posiciona em 
idade adolescente ou adulta, mas que ainda permanece dentro da mesma 
moradia, com alguma liberdade espacial para suas atividades, mas ainda 
com alguma dependência no caso dos jovens quanto às suas atribuições 
filiais, e no caso dos adultos quanto à sua condição financeira para formar 
seu próprio grupo familiar, sozinho ou relacionando-se com outro adulto. 

Podem ser ainda formados por amigos ou parentes que são abrigados na 
casa de um adulto, de forma permanente ou temporária, como irmãos ou 
primos. No caso de companheiros agregados com idade, basta que um dos 
membros seja idoso para caracterizar o tipo familiar como tal, pela 
necessidade que este terá de sustento ou cuidados próprios, e na 
configuração espacial de sua moradia. Neste caso, podem ser consideradas 
famílias formadas por pai ou mãe, já idoso, com filho ou filha, adulto. 

A análise para o projeto da moradia para este tipo familiar se assemelha 
com as feitas para os tipos 3, de adultos agregados, e 6 de casal com 
agregados. O que os diferencia é o fato que a responsabilidade pela 
manutenção da moradia está concentrada em apenas um adulto, diferente 
de ser distribuída pelos vários componentes da moradia ou pelo casal. 

Por isso, as condições de privacidade e isolamento para cada um dos 
membros desse tipo familiar devem ser asseguradas, pelas características 
como indivíduos com certo grau de autonomia e independência; 
associando a isso os aspectos de convivialidade, da presença de uma zona 
social de interação e integração, onde são possíveis atividades comuns a 
esses adultos. 
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Assim, é essencial que cada membro se abrigue em um cômodo próprio, 
por menor que seja, como um dormitório onde possa guardar seus 
pertences pessoais. Convém, ainda, que esse cômodo tenha interligação a 
um banheiro exclusivo, como uma suíte, para garantir a desejada 
privacidade total dos outros espaços da habitação. 

 

Tipo Familiar 8 – Casal com Menores e Agregados 

Este tipo familiar apresenta um número maior de pessoas agrupadas, 
com características diferentes entre si. É possível considerar até três gerações 
de uma mesma família, todas sob o mesmo teto, e sob a responsabilidade 
do casal de adultos. Nesse contexto, pode ser formado pelo casal com filhos 
em idade menor, desde bebês a infantes, e com a presença do pai ou mãe 
de um deles, em idade avançada. 

Também, conforme o momento da família na análise do ciclo familiar, a 
esse casal com filhos menores pode estar associado outros filhos em idade 
adolescente, tratados aqui como agregados. Se não filhos, podem ser 
agregados outros parentes, como irmãos, sobrinhos, primos de um do 
casal. De qualquer maneira, a presença de menores, por um lado, e adultos 
ou idosos, por outro lado, irá requerer dessa habitação condições próprias 
de organização espacial. 

Assim, se individualmente, numa família pequena, cada pessoa e cada 
casal requer um espaço privado próprio, de acordo com sua necessidade 
espacial, uma grande família caracteriza-se pelo equilíbrio entre privacidade 
e convivialidade, na organização de espaços comuns e isolados, como 
partes de um lugar mais amplo. 

Por isso, ao se analisar o impacto no projeto de uma moradia para este 
tipo familiar, para efeito de análise das atividades desenvolvidas na 
habitação, faz-se necessário que cada subgrupo, - o casal, os menores, os 
jovens e os velhos, - tenham seu próprio lugar formalmente independente, e 
em alguns casos, setores da moradia fisicamente separados, ou ao menos, 
cômodos ou pavimentos separados. 

Dentro dessa divisão, as pessoas de idades opostas, os mais novos e os 
mais velhos, podem requerer mais atenção e cuidados do casal, 
relativamente a membros de outros grupos e, portanto, necessitem de 
ambientes com acesso direto e localização próxima aos outros espaços da 
casa. De outro modo, para os adolescentes e outros adultos, quanto maior 
o isolamento e independência física da habitação, melhor. 
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Quanto à quantidade necessária de cômodos, de mobiliário e de 
equipamentos, esta está relacionada diretamente ao número de indivíduos 
do tipo familiar e às suas características de perfil enquanto usuário da 
habitação. 

Agregados como jovens, adultos e mesmo idosos aceitam compartilhar 
espaços privados desde que sejam de mesmo sexo. Caso contrário, cada um 
irá requerer espaços privados próprios, e aí deve haver a repetição de 
dormitórios e banheiros para cada um deles. 

Os domínios privados se contrapõem ao espaço e às funções comuns. Os 
espaços comuns mais vitais são a cozinha, o lugar onde se come e os 
espaços de estar e convívio. As refeições conjuntas, ao menos nas noites na 
semana, parecem tem o papel mais importante da coesão o grupo. Este 
momento e o tempo em que se passa na cozinha proporcionam essa 
ocasião casual de encontro onde tudo se pode discutir comodamente, 
como cuidar dos filhos, dos mantimentos, dos projetos de vida, etc. 

 

Tipo Familiar 9 – Adulto com Menores e Agregados 

Este tipo familiar é similar ao Tipo 8, de casal com menores e agregados, 
com a diferença é que é apenas um adulto a capitanear todo o grupo de 
pessoas de características diferentes que habitam a mesma moradia. Assim, 
de mesmo modo, pode haver a família de três gerações, sendo um 
agregado pai ou mãe desse adulto, com um ou mais filhos em idade menor. 

Pode ser formado numa estrutura de família monoparental, em que, pelo 
momento de acordo com o ciclo familiar, esse adulto pode ter filhos em 
idades diferentes, sendo um menor e outro já adolescente. Pode ser ainda 
formado por um adulto com filho e acompanhado de outro parente, como 
um irmão, ou ainda um ou mais amigos. 

A característica que diferencia este tipo familiar é a ausência do casal, que 
em seu lugar tem como responsável pela família um adulto sozinho. Esta 
diferenciação, apesar de sutil, aponta para uma relação própria entre os 
membros dessa família, a possibilidade mais abrangente de combinações 
entre os membros e a uma ocupação mais simplificada dos espaços da 
habitação, com menor necessidade de mobiliário e equipamentos do que 
em relação a um casal. 

Ainda, o menor, desde que filho, pode ocupar o mesmo espaço privado 
do adulto, junto a ele, pela necessidade de cuidados e acompanhamento 
direto, característicos da relação entre pais e filhos. 
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Para os outros indivíduos desse tipo familiar, são as mesmas as 
necessidades de equilíbrio entre convivialidade e privacidade, na 
organização de espaços comuns e isolados, requeridas aos agregados, 
jovens, adultos ou idosos, em relação aos outros tipos familiares estudados. 

 

Tipos Familiares com Limitados 

Conforme já apresentado, a caracterização de ‘limitado’ refere-se às 
pessoas que apresenta dificuldades, permanentes ou temporárias, de 
locomoção e convívio nos espaços construídos como o da habitação. 
Podem ser deficientes físicos ou visuais, idosos, obesos, gestantes, 
acidentados. 

Para qualquer dos tipos familiares estabelecidos e discriminados, pode 
haver a presença de um indivíduo que apresente limitações de mobilidade. 
Este deve ser tratado como um dos elementos agregados da família, pois 
solicita de outros membros da família, ou de alguém contratado, 
atendimento de suas atividades em seu cotidiano, já que é restrito o seu 
desenvolvimento pleno dentro dos espaços da habitação. 

A exceção é quando se trata de o indivíduo limitado morar sozinho e 
adquirir, pela experiência de vida, autonomia para realizar todas as mesmas 
atividades de um indivíduo sem limitação física. Neste caso, se a habitação 
for elaborada unicamente para este indivíduo, sua configuração espacial e 
funcionalidade podem estar comprometidas, restritas a apenas este usuário. 

Assim, em qualquer dos casos em que ocorra a presença de um indivíduo 
limitado, deve haver adaptação da habitação para seu uso e 
desenvolvimento. Os espaços utilizados pelo limitado, por exemplo, usuário 
de cadeira de rodas, devem atender a medidas mínimas estabelecidas pelas 
normas relacionadas à acessibilidade. 

O dormitório e banheiro de uso privativo deste indivíduo, os espaços de 
convívio como sala de estar, de jantar, varandas, as áreas de serviço como a 
cozinha e a lavanderia, todos esses ambientes devem ser construídos ou 
adaptados para uso do limitado com largura mínima de portas e corredores 
para circulação da cadeira de rodas, barras de apoio, altura adequada de 
janelas, móveis como mesas e bancadas, e equipamentos como pias e 
lavatórios, e vasos sanitários. As áreas de circulação, como corredores, 
devem ser alargadas, e escadas ou desníveis são vetados e substituídos por 
elevadores ou rampas. 
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Resumo dos Tipos Familiares conforme a Estrutura 

A seguir, é apresentado um quadro ilustrativo com as possibilidades de 
composição dos tipos familiares conforme a ocorrência dos elementos 
estruturantes e componentes, formadores da estrutura de uma família. 

Tabela 47 – T ipos Famil iares conforme a Estrutura 

Poss ibi l idades de composição 

elemento componente 
tipos familiares 

elemento 
estruturante menor agregado 

Tipo 1 
Indivíduo Isolado     /    

Tipo 2 
Casal Sem Menores ou 
Agregados 

{  } 

{  } 

Tipo 3 
Adultos Agrupados  +  ...   

Tipo 4 
Casal Com Menores {  } 

{  } 

Tipo 5 
Adulto Com Menores     /    

 ... 

 ... 

  /  ...  

Tipo 6 
Casal Com Agregados {  } 

{  } 

Tipo 7 
Adulto Com Agregados     /     

   /  ...
  /  ...
   /  ...

Tipo 8 
Casal Com Menores e 
Agregados 

{  } 

{  } 

Tipo 9 
Adulto Com Menores e 
Agregados     /    

 ... 

 ... 

  /  ... 

   /  ...
  /  ...
   /  ...

Tabulação: autor 
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2.4. MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS 

A caracterização detalhada das funções e atividades, associada à 
identificação dos tipos familiares, em suas várias estruturas organizacionais e 
ciclos de vida, leva à determinação de mobiliário e equipamentos, 
requeridos para os espaços contidos em uma habitação. Assim, ao analisar 
atividades desenvolvidas nos espaços da habitação, é determinante 
estabelecer relações necessárias e possíveis entre as atividades, e o mobiliário 
e equipamentos. 

A determinação do mobiliário e equipamentos que farão parte de uma 
habitação para uso de seus moradores é o ponto de partida para análise e 
desenvolvimento do projeto dessa habitação, na configuração espacial e no 
dimensionamento dos seus ambientes, de modo a garantir a qualidade 
funcional e dimensional na ocupação dessa moradia. Para tanto, são 
levantados e identificados, para efeito de análise, as características de uso 
desses móveis e equipamentos, conforme sua discriminação, e as 
características físicas, conforme seu dimensionamento e arranjo. 

As características de uso, a partir da discriminação feita a esses itens, seja 
mobília, seja aparelho eletromecânico, seja elementos construtivos ou de 
instalação da construção, analisa a necessidade de uso, essencial ou 
opcional, conforme as atividades relacionadas a esses itens, os indivíduos 
envolvidos na sua utilização, a quantidade requerida ao atendimento desses 
usuários, e a localização prevista conforme a adequação aos ambientes de 
interesse da moradia. 

As características físicas do mobiliário e equipamentos estabelecem o 
dimensionamento desses itens, isoladamente e em conjunto a outros itens, 
obtendo-se as medidas de largura, profundidade e altura, em metros. 
Considera o arranjo desses itens em uso conjugado, conforme as atividades 
requeridas, na organização espacial do ambiente a qual deve se inserir, 
como, por exemplo, um conjunto de mesa de jantar e cadeiras, que 
necessariamente são utilizados em combinado. 

E, por fim, estabelece o espaço de atividades requerido a cada móvel e 
equipamento para a composição do arranjo físico recomendado e a 
disposição do mobiliário e equipamentos no ambiente. Não se trata do 
espaço físico ocupado pelo item em si, mas pelo espaço ocupado pelo 
indivíduo que deve fazer uso desse item, localizando-se junto a ele, ou ainda 
pela mobilidade do item, que requer espaço livre de ocupação para o 
deslocamento de uma parte sua ou de seu todo. 
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2.4.1. CARACTERÍSTICAS DE USO 

Discriminação 

Ao se fazer um inventário de todo o mobiliário e equipamentos 
destinados a uso dentro dos espaços habitacionais, pode-se classificá-los 
conforme suas características de uso, em que a discriminação desses é feita 
a partir de sua especificação, em mobília, aparelho ou elemento construtivo, 
e da necessidade de uso, essencial ou opcional, ao desenvolvimento das 
funções e atividades na habitação. 

Assim para cada item de mobiliário ou equipamento está associada uma 
atividade desenvolvida na habitação; a possibilidade de um ou mais 
usuários, conforme seu perfil, e para tanto a necessidade de multiplicar ou 
não a sua quantidade, conforme a lotação, ou o número de pessoas, da 
família na moradia; e a intenção de localização desse item conforme a 
configuração funcional e espacial pretendida para o ambiente a qual se 
propõe o desenvolvimento das atividades na habitação. 

 

Especificação do Item 

Cada item de mobiliário e equipamentos tem características próprias de 
produção e aplicação para a habitação. Essas características podem ser 
divididas em três categorias, conforme seu material de produção, forma de 
instalação, possibilidade de mobilidade da peça e modo de funcionamento 
do equipamento. 

O que se entende por mobília são os itens formados por peças inertes e 
transportáveis, - daí o termo ‘móvel’, - podendo-se movimentar ou deslocar 
conforme sua necessidade de uso. Com exceção a abertura de portas e 
gavetas, não há acionamento mecânico ou elétrico e não requerem algum 
tipo de instalação específica. Conforme o material utilizado, pode ficar em 
ambientes externos. Podem ser produzidos nos materiais mais diversos, de 
maleáveis como tecidos e espumas, a rígidos como madeira, metais, 
plásticos e até vidro. Podem ser identificadas como mobília as camas e 
criado-mudos, mesas e cadeiras, sofás e poltronas, estantes, cômodas e 
guarda-roupas, gabinetes e armários; estes últimos, mesmo que embutidos e 
fixados em algum nicho de alvenaria e, portanto, sem a mobilidade 
compreendida, mas não necessária. Instrumentos musicais de porte, como 
piano, também se inserem nessa categoria. 
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Os aparelhos eletromecânicos têm a característica de requerer para seu 
funcionamento e uso, fonte de energia para acionamento de seus 
componentes, que pode ser até manual, mas regularmente é através da 
rede elétrica que deve estar instalada na construção. A fonte de energia 
elétrica dos aparelhos pode acionar sistemas mecânicos, como motores, 
para compressão de produto refrigerante em geladeiras e aparelhos de ar 
condicionado, para rotação de tambores em máquinas de lavar, ou de pás 
em exaustores; ou sistemas eletro-eletrônicos no funcionamento de fornos 
elétricos e de microondas, aparelhos de áudio e vídeo, etc. Outra fonte de 
energia é o gás, para uso em fogões, fornos e aquecedores de água ou ar; 
neste caso, o fornecimento de gás é feito por instalação de tubulação 
própria na construção ou em recipientes de armazenamento. Os aparelhos 
também têm a característica da mobilidade, mas sem a necessidade disto 
para funcionamento e uso. 

Os elementos construtivos ou de instalação da construção são os itens 
considerados fixos à construção, que requerem instalações especiais, como 
a de água corrente e encanada, para seu funcionamento e uso. Melhor 
exemplo para isso são os aparelhos sanitários, como lavatórios, vasos 
sanitários, bidês, tanques e pias, instalados nas áreas úmidas da habitação, 
como banheiro, cozinha e lavanderia. Outros elementos construtivos são os 
destinados a acesso e circulação de pessoas entre os ambientes do espaço 
construído de ambientes, e que têm instalação fixa à construção. Podem ser 
imóveis, como escadas, ou requerer acionamento para uso, como portas, 
janelas e até mesmo elevadores.120 

Outras duas categorias podem ser incluídas para especificar itens de 
mobiliário e equipamentos, mas que, por suas características de uso, não 
merecem classificação. Os aparelhos portáteis não ocupam espaço físico 
próprio, sendo apoiados ou armazenados em outros itens de mobiliário e 
equipamentos, mas são necessários para uso nas atividades da habitação. 
São considerados itens como: aparelhos de telefone, balança portátil, 
ferramentas e itens de uso na cozinha, como louças, talheres, panelas, 
utensílios, escorredores de louça e bandejas. 

Os objetos decorativos tratam de itens absolutamente inertes e sem 
função de uso essencial além do efeito decorativo. São identificados neste 
caso itens como: tapetes, vasos com ou sem plantas, aquários, esculturas e 
quadros. Pelas suas dimensões, devem ser considerados apenas para 
composição de arranjo físico dos ambientes, em complemento aos itens 
funcionais de mobiliário e equipamentos. 

                                            
120 A inclusão de portas, janelas, escadas e elevadores, como itens de mobiliário e equipamentos se 
justifica pela necessidade de considerá-lo no estudo do arranjo físico para elaboração do projeto de uma 
habitação. 
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Necessidade de Uso 

Todo mobiliário e equipamento têm como uma de suas características de 
uso a real necessidade do item para o desenvolvimento das funções e 
atividades na habitação. Essa característica de uso, conforme a sua 
necessidade, pode ser classificada como de uso essencial, considerado como 
imprescindível às atividades invariáveis, ou principais realizadas na habitação; 
ou como de uso opcional, para aqueles que prescindem de sua existência 
dentro da habitação, sendo utilizados em atividades variáveis, ou 
secundárias. 

A necessidade de uso essencial corresponde aos itens de mobiliário e 
equipamentos que devem constar de toda e qualquer forma de habitação, e 
estão relacionadas às atividades intrínsecas às necessidades fisiológicas e de 
segurança na habitação, no atendimento à privacidade, higiene pessoal, 
alimentação, trabalhos domésticos, estocagem, distribuição e circulação 
interna. Assim, podem ser listados como itens de mobiliário e equipamentos 
essenciais: 

 camas, em suas várias formas, para as atividades de dormir e 
convalescer; 

 lavatório e box com chuveiro, para as lavagens corporais; 

 vaso sanitário, para as funções vitais; 

 conjunto de pia, forno-e-fogão e geladeira para preparo de alimentos; 

 mesas, nas suas várias formas, com cadeiras, quantas forem os 
ocupantes da casa, para o comer-e-beber; 

 sofás e poltronas, associado a aparelhos de áudio e vídeo, para os 
momentos de convívio em família; 

 escrivaninha, para o estudo ou trabalho intelectual; 

 armários, guarda-roupas, cômodas, gaveteiros, etc., para a estocagem 
de produtos de consumo, utensílios e pertences da casa e de seus 
ocupantes; 

 equipamentos como tanque, varal, máquinas de lavar e secar roupas, 
tábua e ferro de passar roupas, para o cuidado com o vestuário dos 
moradores; 

 portas, para acesso à casa e a seus cômodos. 
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Estes itens de mobiliário e equipamentos são utilizados dentro da rotina 
diária da habitação, por todo o grupo familiar residente, de forma repetitiva 
e continuada dentro de um período e frequência regulares. A locação 
desses itens essenciais caracteriza e identifica os cômodos em ambientes 
específicos ao desenvolvimento de suas atividades, e são elementos 
estruturadores na organização do arranjo físico e espacial dos cômodos, 
determinando suas dimensões mínimas. 

Assim, conforme análise de locação para os itens de mobiliário e 
equipamentos essenciais dentro dos ambientes da habitação, estes 
apresentam a característica de necessariamente estarem em locais 
específicos, para onde só seria possível nesses ambientes a realização das 
atividades as quais se destinam. Trata-se de itens como as camas em 
dormitórios, os aparelhos sanitários em áreas molhadas de banheiros, 
cozinha e lavanderia, os equipamentos para preparo de alimentos, também 
na cozinha. 

A outros itens é permitida uma locação variável e flexível dentro dos 
espaços da moradia, conforme o interesse dos usuários na localização 
dessas atividades, ou ainda a disponibilidade de espaço físico para 
acomodação do item, como, por exemplo, a mesa de escrivaninha para 
estudo ou trabalho, que pode estar no dormitório, na sala de estar, ou em 
ambiente próprio, como em um escritório; do mesmo modo, a mobília para 
estocagem se distribui nos vários espaços possíveis dentro de cada cômodo 
da habitação, conforme o uso dos objetos que se pretenda guardar. 

Normas e documentos técnicos que tratam de habitação, como o Manual 
Técnico de Engenharia da Caixa Econômica Federal121 e a Norma Brasileira 
sobre Desempenho em Edifícios Habitacionais de até Cinco Pavimentos,122 
para estabelecer espaços mínimos no estudo de projetos habitacionais, 
identificam uma coleção mínima de mobiliário e equipamentos como 
elementos definidores dos espaços necessários para o dimensionamento 
desses ambientes. 

A norma da ABNT, no seu item que trata de Funcionalidade e 
Acessibilidade, apresenta tabela em que indica as atividades essenciais a uma 
habitação, relacionando-as a um conjunto de itens de mobiliário e 
equipamentos padrão a serem colocados e utilizados nos cômodos do 
edifício habitacional, dispondo para tanto de espaços mínimos, como 
requisito para uma “adequada organização dos cômodos e dimensões 
compatíveis com as necessidades humanas”. 

                                            
121 Caixa Econômica Federal - Manual Técnico de Engenharia, 2002. 
122 ABNT - NBR 15575-1/2008 - Desempenho de Edifícios Habitacionais de até Cinco Pavimentos. 
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Tabela 48 -  ABNT NBR 15575/2008 -  Móveis  e equipamentos padrão 

Atividades essenciais / Cômodo Móveis e equipamentos padrão 

Dormir / Dormitório de casal Cama de casal + guarda-roupa + criado-mudo 
(mínimo 1) 

Dormir / Dormitório para 2 pessoas (2º 
Dormitório) 

Cama de solteiro (duas) + guarda-roupa + criado-
mudo ou mesa de estudo 

Dormir / Dormitório para 1 pessoa (3º 
Dormitório) 

Cama de solteiro + guarda-roupa + criado-mudo 

Estar Sofá de 2 ou 3 lugares + armário/estante + 
poltrona 

Cozinhar Fogão + geladeira + pia de cozinha + armário 
sobre a pia + gabinete + apoio para refeição (2 
pessoas) 

Alimentar / tomar refeições Mesa + 4 cadeiras 
Fazer higiene pessoal Lavatório + chuveiro (box) + vaso sanitário 

NT: nos lavabos, não é necessário chuveiro 
Lavar, secar e passar roupas Tanque (externo para unidades habitacionais 

térreas) + máquina de lavar roupa 
Estudar, ler, escrever, costurar, reparar 
e guardar objetos diversos 

Escrivaninha ou mesa + cadeira 

Fonte; ABNT - NBR 15575-1/2008 - Desempenho de Edifícios Habitacionais de até Cinco Pavimentos 

A necessidade de uso opcional corresponde aos itens de mobiliário e 
equipamentos que complementam o rol de todos os itens utilizados para o 
pleno desenvolvimento de toda e qualquer atividade possível ao espaço de 
uma habitação. Por não se tratarem de atividades essenciais, estas 
prescindem de mobiliário e equipamento adicional para o mínimo uso da 
habitação. Porém, ao permitir que se incorpore um número maior de 
atividades, ao valorizar e qualificar seus espaços, a habitação demandará a 
instalação de mais itens de mobiliário e equipamentos. 

Assim, a adoção de itens opcionais de mobiliário e equipamentos pode 
trazer ao espaço da habitação mais recursos, de modo a atender a estas 
atividades variáveis, voltadas ao relacionamento humano e realização 
pessoal. A localização desses itens pode ser absolutamente variável, assim 
como a sua atividade, e são elementos complementares aos itens essenciais 
na organização do arranjo físico e espacial dos ambientes, solicitando, por 
vezes, um acréscimo dimensional para sua locação, ou a criação de espaços 
novos. 

A utilização de mobiliário e equipamentos complementares traz aos 
diferentes tipos de usuário condições de conforto, agradabilidade, 
adaptabilidade, flexibilidade, personalização, entre outros aspectos, pois 
estão ligados às características pessoais, - físicas ou de comportamento, - do 
indivíduo e do grupo familiar. Contudo, ela não é regular, pois apresenta 
circunstâncias mais complexas, ligadas a ciclos não estáveis de atividades, no 
período de uma semana ou de um ano. 
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Assim, podem ser listados como itens de mobiliário e equipamentos 
opcionais: 

 banheira ou ofurô, para relaxamento no banho; 

 bidê, para as lavagens corporais; 

 equipamentos infantis, como banheira, trocador e cadeirão, utilizados 
quando da presença de bebê no grupo familiar; 

 oratório, para momentos de oração ou meditação; 

 poltrona, para leitura, estudo ou descanso pessoal; 

 aparelhos de ginástica, para prática de exercícios físicos; 

 instrumentos musicais de porte, como piano, para o lazer com música; 

 espreguiçadeira ou rede, para descanso pessoal de curto tempo; 

 mesas maiores e mais cadeiras, para acolher visitas em eventos sociais; 

 mesa de centro, para apoio de objetos em atividades de estar e lazer; 

 mobília de ambiente externo, para reunião familiar e com visitas em 
espaço exterior; 

 computador pessoal, no auxílio para estudo, trabalho ou lazer; 

 bancada de trabalho, para uso profissional e manutenção da casa e de 
veículos; 

 ventilador, aquecedor e aparelho de ar condicionado, para controle 
ambiental; 

 máquina de costura, para confecção e reparo de estuário; 

 chapeleira com espelho, para observar-se ao entrar ou sair da casa, ou 
pendurar roupa de uso exterior. 

No Anexo C é apresentada um fichário de mobiliário e equipamentos, 
com as suas características de uso, a partir das funções e atividades 
desenvolvidas pela família nos espaços da habitação. 

 

Atividades Relacionadas 

Todo item de mobiliário e equipamento se destina a, pelo menos uma 
atividade que ocorre na habitação. Assim, a cada item, pode-se associar uma 
ou mais atividades, a este item, relacionados. Em suas características de uso, 
então, podem ser identificados itens que tem uso específico e itens que tem 
múltiplo uso, independente de qual seja o seu usuário. 
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Para os itens que tem uso específico, este é requerido em apenas uma 
única circunstância, para o desenvolvimento de uma única atividade. Já 
para os itens que permitem seu uso para mais de uma atividade, este pode 
ser utilizado em locais e ambientes variados, em circunstâncias de uso 
conforme a flexibilidade de uso desse mobiliário e equipamento. 

As tabelas a seguir apresentam um inventário de todos os itens de 
mobiliário e equipamentos, subdivididos conforme suas especificações, e 
distinguindo o uso, quer seja específico, quer seja multiplicado para várias 
atividades distintas entre si. 

Tabela 49 – L is tagem de Mobí l ia  

Mobí l i a  de  Múl t ip lo  Uso 

I tens  Funções  e  At iv idades  de Uso 

Cama: cama de casal, cama de 
solteiro, bicama, beliche, berço 

- Repouso Pessoal: dormir, descansar 
- Gestão Doméstica: arrumar cama 

Trocador - Repouso Pessoal: vestir e despir crianças 
- Higiene Pessoal: trocar fraldas de crianças 

Sofá-cama - Repouso Pessoal: dormir, descansar 
- Estar e Lazer 

Armário embutido 
Prateleira 
Gaveteiro 

- Repouso Pessoal: vestir-se e despir-se 
- Preparo de Refeições 
- Gestão Doméstica: estocagem 

Guarda-roupa 
Sapateiro 
Cômoda 

- Repouso Pessoal: vestir-se e despir-se 
- Gestão Doméstica: estocagem 
- Circulação: arrumar, vestir e despir roupa de exterior 

Cadeira - Repouso Pessoal: vestir-se e despir-se 
- Consumo de Refeições 
- Estar e Lazer 
- Estudo e Trabalho 
- Tratamento de Roupa: costurar 
- Circulação: apoiar-se ao entrar e sair 

Banco (2 ou mais lugares) - Consumo de Refeições: 
- Estar e Lazer: conversar, receber visitas, lazer em família 

Banqueta (baixa ou alta) - Higiene Pessoal: cuidar da aparência 
- Preparo de Refeições 
- Consumo de Refeições: correntes 
- Estudo e Trabalho: trabalhar manualmente 

Bancada - Preparo de Refeições 
- Estudo e Trabalho: trabalho manual 
- Gestão Doméstica 
- Tratamento de Roupa 

Mesa (3 ou mais lugares) - Preparo de Refeições 
- Consumo de Refeições 
- Estar e Lazer 
- Estudo e Trabalho: trabalho manual 
- Tratamento de Roupa: costurar 

Carrinho de chá e café - Consumo de Refeições 
- Circulação: entre compartimentos 

Mesa de computador - Estar e Lazer 
- Estudo e Trabalho 

Tabulação: autor 
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Tabela 49 – L is tagem de Mobí l ia  (cont inuação)  

Mobí l i a  de  Múl t ip lo  Uso 

I tens  Funções  e  At iv idades  de Uso 

Cabideiro - Repouso Pessoal: vestir e despir roupa 
- Gestão Doméstica: estocagem 

Mancebo - Repouso Pessoal: vestir e despir roupa 
- Circulação: arrumar, vestir e despir roupa de exterior 

Poltrona com ou sem braço 
Sofá com ou sem braço 
 (2 ou mais lugares) 

- Repouso Pessoal 
- Estar e Lazer 
- Estudo e Trabalho 

Cadeira de balanço 
Espreguiçadeira ou Rede 

- Repouso Pessoal 
- Estar e Lazer 

Bar - Consumo de Refeições: correntes 
- Estar e Lazer: servir aperitivos e bebidas 

Estante de áudio e vídeo - Repouso Pessoal: permanência em reservado 
- Consumo de Refeições: estar à mesa 
- Estar e Lazer 

Estante - Estar e Lazer 
- Estudo e Trabalho 
- Gestão Doméstica: estocagem 

 

Mobí l ia  de  Uso Espec í f i co  

I tens  Funções  e  At iv idades  de Uso 

Criado-mudo (mesa de cabeceira) 
Oratório 

- Repouso Pessoal: permanência em reservado 

Penteadeira 
Gabinete 

- Higiene Pessoal: cuidar da aparência 

Aparador (guarda-louça) 
Cadeirão de bebê 

- Consumo de Refeições 

Mesa de centro 
Instrumento musical (piano) 

- Estar e Lazer 

Chapeleiro - Circulação: ao entrar e sair da casa 

Escrivaninha (mesa de estudo) - Estudo e Trabalho 
Tabulação: autor 

 

Tabela 50 – L is tagem de Aparelhos E let romecânicos 

Apare lhos  E le t romecânicos  de Múl t ip lo  Uso 

I tens  Funções  e  At iv idades  de Uso 

Aparelhos de Ginástica - Repouso Pessoal: permanência em reservado 
- Estar e Lazer 

Abajur (sobre mesa de canto) 
Luminária de coluna 

- Repouso Pessoal: permanência em reservado 
- Estar e Lazer 
- Estudo e Trabalho 

Veículo (automóvel, utilitário, 
motocicleta,) 
Bicicleta 
Cadeira de rodas 

- Gestão Doméstica: manutenção 
- Circulação 

Tabulação: autor 
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Tabela 50 – L is tagem de Aparelhos E let romecânicos (cont inuação) 

Apare lhos  E le t romecânicos  de Uso Espec í f i co  

I tens  Funções  e  At iv idades  de Uso 

Geladeira ou Frigobar 
Freezer (vertical e horizontal) 

- Preparo de Refeições: guardar e conservar alimentos 

Fogão e Forno 
Forno micro-ondas ou Forno elétrico 
Coifa 

- Preparo de Refeições: cozinhar, fritar ou assar alimentos 

Máquina de lavar louças - Preparo de Refeições: lavar louça e utensílios 

Aspirador de pó 
Enceradeira 

- Gestão Doméstica: limpeza 

Carrinho de feira - Circulação; entre compartimentos 

Máquina de lavar roupas - Tratamento de roupa: lavar 

Máquina de secar roupas - Tratamento de roupa: secar 

Tábua e ferro de passar roupas - Tratamento de roupa: passar 

Maquina de costura - Tratamento de roupa: costurar 
Tabulação: autor 

 

Tabela 51 – L is tagem de Elementos Construt ivos e de Insta lações 

E lementos  Cons t rut ivos  e  de Ins ta lações  de Múl t ip lo  Uso 

I tens  Funções  e  At iv idades  de Uso 

Pia com gabinete 
Churrasqueira 

- Preparo de Refeições 
- Estar e Lazer: churrasco 

Lareira - Estar e Lazer: estar passivo, receber visitas 
- Gestão Doméstica: controle ambiental 

Porta - Gestão Doméstica: vigilância e segurança 
- Circulação 

Janela 
Cortina ou Persiana 

- Gestão Doméstica: vigilância e segurança 
- Gestão Doméstica: controle ambiental 

 

E lementos  Cons t rut ivos  e  de Ins ta lações  de Uso Espec í f i co  

I tens  Funções  e  At iv idades  de Uso 

Lavatório 
Box com chuveiro 
Banheira 
Ofurô 
Banheira infantil 
Bidê 

- Higiene Pessoal: lavagens corporais 

Vaso sanitário 
Bacia turca 
Mictório 

- Higiene Pessoal: funções vitais 

Aparelho de ar condicionado - Gestão Doméstica: controle ambiental 

Sistema de alarme - Gestão Doméstica: vigilância e segurança 

Tanque - Tratamento de roupa: lavar 

Varal suspenso - Tratamento de roupa: secar 
Tabulação: autor 
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Tabela 52 – L istagem de Objetos e Aparelhos Portáte is  

Obje tos  e  Apare lhos  Por tá te i s  de Múl t ip lo  Uso 

I tens  Funções  e  At iv idades  de Uso 

Aparelho de áudio e vídeo (TV e Som) - Repouso Pessoal: permanência em reservado 
- Consumo de Refeições 
- Estar e Lazer 

Computador portátil - Estar e Lazer 
- Estudo e Trabalho 

Telefone - Repouso Pessoal: permanência em reservado 
- Estar e Lazer 
- Estudo e Trabalho 

Esteira - Repouso Pessoal: permanência em reservado 
- Estar e Lazer 

Lixeira - Preparo de Refeições 
- Gestão Doméstica 

Bandeja - Consumo de Refeições 
- Circulação: entre compartimentos 

Objetos de uso animal 
Equipamentos de jardinagem 

- Estar e Lazer 
- Gestão Doméstica: manutenção 

Ferramentas manuais 
Ferramentas de bancada 

- Estudo e Trabalho: trabalho manual 
- Gestão Doméstica: manutenção 

 

Obje tos  e  Apare lhos  Por tá te i s  de  Uso Espec í f i co 

I tens  Funções  e  At iv idades  de Uso 

Balança portátil - Higiene Pessoal: cuidar da aparência 

Escorredor de loucas 
Utensílios de cozinha (panelas e afins) 

- Preparo de Refeições 

Louças e talheres - Consumo de Refeições 

Materiais de limpeza 
Rodo e vassoura 

- Gestão Doméstica: limpeza 

Ventilador 
Aquecedor 

- Gestão Doméstica: controle ambiental 

Cesto de roupas - Tratamento de roupa: lavar e secar 

Varal de piso - Tratamento de roupa: secar 
Tabulação: autor 

 

Tabela 53 – L is tagem de Objetos Decorat ivos 

Obje tos  Decorat i vos  

I tens  Funções  e  At iv idades  de Uso 

Espelho - Higiene Pessoal: lavagens e cuidados corporais 
- Circulação: ao entrar e sair da habitação 

Tapete - Repouso Pessoal: permanência em reservado 
- Estar e Lazer 

Vaso de plantas - Gestão Doméstica: manutenção 

Quadros 
Esculturas 

- Estar e Lazer 

Tabulação: autor 
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Usuários Envolvidos 

Uma das características que se pode apontar para o mobiliário e 
equipamentos é a interface de uso desse item com o usuário, uma ou mais 
pessoas conjuntamente, na apropriação para o desenvolvimento das 
atividades que se propõem nos espaços da habitação. 

Não se pretende fazer uma análise ergonômica de cada item de 
mobiliário e equipamento, abordando a interface usuário-máquina, mas 
apenas descrever as características físicas do usuário que se relaciona com o 
item, identificando para cada um deles, o seu perfil, conforme a sua 
necessidade, as habilidades ou as restrições de uso que lhe são exigidas ao 
apropriar-se do item para o desenvolvimento das atividades a este 
relacionadas. 

Assim, podem-se classificar os itens de mobiliário e equipamentos 
conforme três características de usuários. Há os itens de uso indiscriminado a 
qualquer perfil de usuário, itens de uso específico a usuários com 
características físicas próprias e itens de uso restrito a usuário com 
habilidades e capacidades motoras e intelectuais. 

Exemplo claro desta relação entre o item de mobiliário e equipamento é o 
fogão, para o preparo de alimentos. Apenas faz uso este item alguém que 
tenha habilidades para lidar com o calor e o fogo ao aquecer os alimentos, 
associado à habilidade de cozinhar. Necessariamente, adultos são mais 
capacitados para tanto, sendo temerário que menores, ou idosos sem as 
plenas aptidões físicas, se ocupem dessa atividade. 

Para os itens de mobiliário e equipamentos listados como de uso restrito a 
usuários com habilidades, podem ser indicados: 

 geladeira, fogão, bancada de pia, e outros itens de uso na cozinha, de 
uso exclusivo de adultos com habilidade para o preparo de refeições; 

 máquina de lavar e secar roupas, tábua e ferro de passar roupa, 
máquina de costura, de uso de adultos com habilidades específicas ao 
tratamento de roupas; 

 computador, apoiado ou não em mesa própria, para atividades 
relacionadas ao estudo ou trabalho de jovens e adultos; 

 instrumentos musicais, aparelhos de ginástica, ferramentas e 
equipamentos de jardinagem, em atividades de lazer, utilizados por quem 
tem domínio no manuseio desses objetos. 
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Por outro lado, há itens específicos de uso a indivíduos em condições 
próprias, conforme o seu perfil; por exemplo, bebês, e apenas estes, fazem 
uso de berço ou carrinho para dormir, trocador para vestir e despir, e 
cadeirão para comer. Também, cadeiras de rodas são utilizadas apenas por 
pessoas idosas ou limitadas. 

Os outros itens de mobiliário e equipamentos são aqueles destinados 
indiscriminadamente ao uso de qualquer indivíduo como: ao repouso, fazer 
uso de camas; ao consumir refeições, sentar-se à mesa, utilizando-se de 
cadeiras; ao estar e lazer, assentar-se em poltronas, sofás e cadeiras para ver 
televisão, ouvir música, conversar, etc. Em todos estes casos, não há 
qualquer distinção de restrição a características físicas do usuário, podendo 
ser desde a mais nova criança até o idoso em idade avançada. 

 

Localização Prevista 

Do mesmo modo que as atividades requerem uma coleção de itens de 
mobiliário e equipamentos, estas também requerem, conforme já visto, uma 
localização adequada e possível para o seu desenvolvimento. Partindo do 
enfoque sobre mobiliário e equipamentos, pode ser estabelecida a locação 
de cada item dentro dos ambientes da habitação, conforme a determinação 
das atividades que se pretendam realizar nesses ambientes. 

Para assegurar que um ambiente seja eficiente e agradável para habitá-lo, 
o mobiliário e equipamento, além de completar o ambiente, deve também 
deixar espaço suficiente para fazer o ambiente conveniente e confortável 
para uso. 

Com isso, cada um dos ambientes tem um conjunto de itens que são 
necessários ao desenvolvimento das atividades a qual esse ambiente se 
propõe. Como exemplo, para as atividades de preparo de refeições, sendo a 
cozinha eleita para abrigar essas atividades, se faz necessário equipá-la com 
a mobília e os aparelhos determinados para tanto, que ao menos devem ser 
pia, geladeira e fogão. 

Assim, cada item de mobiliário e equipamentos tem ao menos um 
ambiente em que deve ser colocado, qualquer que seja seu usuário, onde 
este se destina e se torna útil, dentro da habitação. Alguns desses itens têm 
sua função de uso específica e restrita a uma única atividade, e por 
consequência, a um único ambiente, como no caso do fogão, utilizado para 
cozimento e que tem sua instalação necessariamente feita na cozinha. 
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Outros itens têm uma variabilidade e multiplicidade no uso e, da mesma 
forma, permite uma localização flexível, conforme a atividade na qual pode 
ser utilizada. Trata-se de, por exemplo, do conjunto de mesa e cadeiras, 
utilizadas em várias funções, - como para consumo de refeições, estar e 
lazer, estudo e trabalho, - e que podem ser colocadas tanto nos ambientes 
sociais de sala de jantar e de estar quanto em ambientes como dormitório 
ou escritório. 

Algumas publicações que tratam do dimensionamento dos espaços 
habitacionais, ao abordarem o uso de mobiliário e equipamentos nos 
ambientes da habitação, apresentam uma pré-determinação de composição 
de itens mínimos para o funcionamento desses ambientes conforme as 
atividades que se pretendam ali desenvolver. 

A tabela a seguir extraída de um dos boletins elaborados pelo governo 
inglês (HMSO), na década de 1960 (DB 6 – “Space in the Home”),123 e 
atualizada por Boueri em apostila com versão para o português, apresenta a 
recomendação de um mínimo essencial de mobiliário e equipamento para 
cada ambiente na habitação, relacionado a atividades ali desenvolvidas. 
Nessa lista, ainda se prevê que ambientes necessitam adicionar itens extras. 

Tabela 54 – I tens por Ambientes conforme a HMSO 

Ambiente Atividade Classificação Mobiliário e Equipamento Quantidade
Sala estar S1 sofá 1-2 
 reunir  poltrona 1-2 
 receber  mesa baixa 1-2 
 ver televisão  estante 1-2 
 ler    
 ouvir música    
 estar S2 sofá 1 
 reunir  poltrona 1-2 
 receber  mesa baixa 1-2 
 ver televisão  estante 1-2 
 ler  bancada 1 
 ouvir música  cadeira 1-2 
 estudar / trabalhar    
 estar S3 sofá 1 
 reunir  poltrona 1-2 
 receber  mesa baixa 1-2 
 ver televisão  estante 1-2 
 ler  mesa 1 
 ouvir música  cadeira 5-7 
 estudar / trabalhar  armário 1 
 servir    
 comer    
 guardar    
 passar roupa    

Fonte: HMSO, Design Bulletin 6 (1968) – versão atualizada por Boueri, 1996 

 

                                            
123 Boueri Filho, José Jorge - Versão do Design Bulletin 6 “Space of Home”, HMSO, 1996. 
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Tabela 54 – I tens por Ambientes conforme a HMSO (cont inuação) 

Ambiente Atividade Classificação Mobiliário e Equipamento Quantidade
Dormitório dormir D1C - Casal cama de casal 1 
 descansar  mesa de cabeceira 2 
 guardar  armário 1-2 
 vestir-se  berço 0-1 
   bancada ou cômoda 0-1 
  D1D - Duplo cama individual 2 
   mesa de cabeceira 1-2 
   armário 1-2 
  D2D - Duplo cama individual 2 
   mesa de cabeceira 1-2 
   armário 1-2 
   bancada 1 
   cadeira 1-2 
  D2I - Individual cama individual 1 
   mesa de cabeceira 1 
   armário 1 
   bancada 1 
   cadeira 1 
Banheiro higiene pessoal L - Lavatório lavatório 1 
   bacia sanitária 1 
 higiene pessoal B1 lavatório 1 
 vestir-se  bacia sanitária 1 
 arrumar-se  chuveiro 1 
  B2 lavatório 1 
   bacia sanitária 1 
   chuveiro 1 
   bidê 1 
  B3 lavatório 1-2 
   bacia sanitária 1 
   chuveiro 1 
   bidê 1 
   banheira 1 
Cozinha armazenar C1 despensa 1 
 preparar  geladeira 1 
 cozinhar  bancada com cuba 1 
 lavar  fogão 1 
 guardar  armário ou prateleira 1 
 armazenar C2 despensa ou armário 1 
 preparar  geladeira 1 
 cozinhar  bancada com cuba 1 
 lavar  fogão 1 
 guardar  bancada 0-1 
 servir  mesa 1 
 comer  congelador 1 
 estudar / trabalhar  micro ondas 1 
 passar roupa  cadeiras 5-7 
Serviço lavar AS1 tanque 1 
 secar  varal 1 
 recolher lixo  lixeira 1 
 lavar AS2 tanque 1 
 secar  varal 1 
 recolher lixo  lixeira 1 
 armazenar  armário ou prateleira 1 
 lavar AS3 tanque 1 
 secar  varal 1 
 recolher lixo  lixeira 1 
 armazenar  armário ou prateleira 1 
 passar roupa  bancada 1 

Fonte: HMSO, Design Bulletin 6 (1968), op.cit. – versão atualizada por Boueri, 1996 
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No capítulo que trata de Funcionalidade e Acessibilidade, a norma 
brasileira sobre Desempenho em Edifícios Habitacionais de até Cinco 
Pavimentos124 apresenta tabela onde indica a localização e as dimensões 
mínimas de mobiliário e circulação. Essa tabela pode ser vista mais à frente, 
nas características dimensionais dos móveis, mas aqui é citada para dar a 
indicação de quais itens de mobília são considerados por essa norma como 
os minimamente necessários a cada ambiente determinado. 

Assim, para a Sala de Estar é previsto a composição de sofás ou poltronas, 
estante/armário para TV e mesinha de centro, estes dois últimos em caráter 
opcional. Para os locais de assento, podem ser utilizados sofás de 2 ou 3 
lugares com ou sem braço, e poltronas com ou sem braço, combinados 
entre si, conforme o número mínimo de assentos determinado pela 
quantidade de habitantes da unidade, a partir do número de leitos 

Para o ambiente de comer, que pode ser a Sala de Jantar ou a Copa/Sala 
de Almoço, são previstas minimamente mesas para 4 ou 6 lugares, 
conforme a ocupação da casa, com formato redondo, quadrado ou 
retangular. Na Cozinha, para o preparo de refeições, prevê-se 
obrigatoriamente a instalação de pia, fogão, geladeira e armário sob a pia e 
gabinete, e opcionalmente mesa ou bancada de apoio para refeição de 
duas pessoas. 

No Dormitório do Casal, considerado principal, prevê-se o mínimo de 
uma cama de casal, dois criados-mudos e um guarda-roupa, admitindo-se 
apenas 1 criado-mudo, quando o 2º interferir na abertura das portas do 
guarda-roupa. No Dormitório para 2 pessoas (2º dormitório), o mínimo é de 
duas camas de solteiro, um criado-mudo e um guarda-roupa; 
opcionalmente, propõe espaço para uma mesa de estudo. No Dormitório 
para apenas 1 pessoa, retira-se apenas uma cama, mantendo-se o resto dos 
móveis. Em nenhum dos casos se estabelece o tamanho do guarda-roupa. 

Para o Banheiro de prevê o mínimo de um lavatório, que pode ser com 
bancada, um vaso sanitário, que pode ser com caixa acoplada, e um box de 
banho com chuveiro, quadrado ou retangular; opcionalmente, um bidê. E, 
para a Área de Serviço prevê-se ao menos um tanque de no mínimo 20 litros  
e uma máquina de lavar roupa. 

Em ambos os casos pesquisados, ao indicar o conjunto mínimo de itens 
de mobiliário e equipamentos, abre-se a opção para a possibilidade de os 
ambientes receberem itens opcionais, que complementam o mínimo de 
necessidades de uso desses ambientes da habitação. 

                                            
124 ABNT - NBR 15575-1/2008 - Desempenho de Edifícios Habitacionais de até Cinco Pavimentos. 
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Quantidade Requerida 

Ao se verificar o uso dos mobiliários e dos equipamentos na habitação, 
nota-se a variação na quantidade de peças para alguns dos itens, percebido 
principalmente ao relacionar camas, cadeiras ou outros objetos de uso 
individual. A outros itens, principalmente aqueles identificados como de uso 
específico a uma única atividade, como no caso de geladeira, fogão e 
outros aparelhos eletromecânicos, não se considera a necessidade de mais 
de uma peça, que seria suficiente ao atendimento da atividade. 

Para tais itens, partindo da observação da tabela anterior, apresentada 
pelo estudo do governo inglês,125 que também relaciona a quantidade de 
itens necessários em cada um dos ambientes propostos, pode-se listar os 
que requerem mais de uma peça, por necessidade ou opção, ao 
desenvolvimento das atividades relacionadas a esses espaços habitacionais. 
Em todos os casos onde se requer mais de uma peça, esta se dá conforme o 
número de pessoas que habitam a casa, - ou que fazem uso dela, no caso 
de visitas. 

Assim, na sala, para as atividades de estar e lazer, itens como sofá, 
poltrona, estante ou mesa de centro, podem ser utilizados entre uma ou 
duas unidades de cada, conforme o número de pessoas que requerem 
assento. Quando se incorpora as atividades de consumo de refeições, uma 
única mesa deve ter junto a ela, conforme seu tamanho permita, o número 
de cadeiras destinadas a cada pessoa de um grupo para se reunir em um 
mesmo momento em uma refeição, variando em 2, 4, 6..., até 12 cadeiras. 

Nos dormitórios, a variação se dá conforme o número de pessoas e a 
relação entre elas. Num dormitório de casal, uma única cama deve ter a 
característica de ser para repouso de duas pessoas; e nesse espaço, deve ser 
considerada a locação de 2 criados mudos (ou mesas de cabeceira), para 
cada uma das pessoas do casal, além de prever armário com volume de 
armazenagem para essas duas pessoas. 

Em dormitórios para solteiro, a quantidade de peças por item acompanha 
individualmente o número de pessoas que ali deve se abrigar para o 
repouso. Se uma pessoa, uma cama simples, um criado-mudo, um armário; 
se duas pessoas, duas camas, dois criados mudos, armário para duas 
pessoas; e assim por diante, até o limite de espaço físico do cômodo. Nesse 
caso, a combinação com uso de beliches pode ser considerada, para 
otimizar espaço. 

                                            
125 Boueri Filho, José Jorge - Versão do Design Bulletin 6 “Space of Home”, HMSO, 1996 – op. cit. 
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Assim, não somente a relação de itens de mobiliário e equipamentos deve 
ser levantada, mas também a quantidade de peças de cada um desses itens, 
conforme a lotação da família e a combinação de atividades que devem 
requerer esses itens. 

 

2.4.2. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E ESPACIAIS 

Estudos de Referência 

De modo geral, os ambientes da habitação devem estar preparados, 
espacial e dimensionalmente, para que sejam ali instalados toda uma 
coleção mínima de mobiliário e equipamentos, conforme o tipo familiar que 
se abrigará nessa moradia e as atividades que serão desenvolvidas nesses 
espaços por seus usuários. A qualificação dos espaços da habitação está, 
então, diretamente relacionada ao dimensionamento físico dos ambientes, 
capaz de receber a colocação de todos esses itens de mobília, de aparelhos 
eletromecânicos, de elementos construtivos e de instalação, e de objetos 
portáteis e de decoração. 

Assim, ao se determinar a coleção de itens de mobiliário e equipamentos, 
conforme suas características de uso e a partir do interesse e necessidade de 
desenvolvimento das atividades intrínsecas a uma habitação, pelos seus 
usuários, antes de dimensionar os ambientes, deve-se fazer o levantamento 
das medidas desses itens e dos seus espaços de atividades requeridos, para 
então, estabelecer um arranjo adequado de agrupamento desses elementos 
e obter-se daí as medidas mínimas necessárias ao dimensionamento dos 
ambientes. 

É farta a quantidade de estudos, publicações e normas, por todo o 
mundo e em diferentes períodos, que apresenta listas com medidas de 
mobiliário e equipamentos. Um dos primeiros a tratar de padronizar o 
dimensionamento dos espaços da habitação a partir do mobiliário e 
equipamentos foi Ernst Neufert, em seu mais que reconhecido trabalho que 
atravessa o século XX em várias edições, desde sua primeira edição de 1936, 
até a atualidade, o livro “A Arte de Projetar em Arquitetura”. 

Nesse trabalho, especificamente ao dimensionamento dos ambientes da 
habitação, são apresentadas as várias zonas de uso da casa, com inúmeras 
opções de indicação, em planta e em perspectiva, de arranjos físicos dos 
ambientes com medidas dos itens de mobiliário e equipamentos e de 
distâncias entre estes, de modo a determinar a necessidade espacial desse 
ambiente. 
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Figura 7 – As Vár ias Edições da Obra de Neufert ,  em Português e Inglês 

    
Fonte: capa das publicações 

F igura 8 – Opções de Arranjo Proposto por Neufert  para a Zona de Estar  

 

 
Fonte: Neufert, Ernst - ‘A Arte de Projetar em Arquitetura’ - Edição em português de 1976 
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Na década de 1960, o já citado trabalho desenvolvido pelo governo 
inglês, através do Ministério da Habitação Britânico, com a publicação de 
uma série de boletins direcionados a habitações projetadas para o setor 
público, porém com alcance para os construtores privados e associações de 
moradia, apresentam recomendações sobre as necessidades e atitudes dos 
usuários e, especificamente nos boletins DB 6 - “Space in the Home” e DB 24 
– “Spaces in the Home”, demonstram sobre as dimensões dos itens de 
mobiliário e equipamentos e dos espaços de atividades requeridos a partir 
das atividades desenvolvidas. 

F igura 9 – Arranjo dos I tens com Dimensões em Ambiente de Estar  

assistindo televisão conversando e lendo 
Fonte: HMSO, Design Bulletin 6 (1968) 

F igura 10 – Dimensão dos I tens e Espaço de At iv idades do Lavatór io 

LAVATÓRIO medidas 
- em planta: 600 x 400 mm 
 
- altura da borda dianteira: 800 mm 
 
- onde pode ser usada por adultos a altura de 900 
mm é aceitável. Para crianças pequenas a altura de 
800 mm talvez seja difícil de alcançar. 
 
- esta inconveniência provisória é normalmente 
resolvida ou pela assistência do adulto ou pela 
criança em pé sobre algo que deve ser firme. 
 

espaço de atividades 

 

- em planta: 1000 x 700 mm 
 
- altura: totalidade do pé-direito 
 

Fonte: HMSO, Design Bulletin 24 (1972) 
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Na mesma época, Nuno Portas apresentava em Portugal estudo sobre as 
Funções e Exigências de Áreas da Habitação que, entre outros aspectos fazia 
uma análise do programa da habitação através de suas funções e atividades, 
estabelecendo as exigências de espaço e definindo as áreas de uso dos 
ambientes, determinando um programa de itens de mobiliário e 
equipamentos, com as relações de dimensionamento por ocupantes, e a 
necessidade do espaço resultante do mobiliário, conforme tabela e figura a 
seguir. 

Tabela 55 – Relações de Dimensionamento por Ocupantes – Nuno Portas 

 Dimensões (mm) Designação Quarto 
casal 

Quarto 
duplo 

Quarto 
individual 

200 x 150 x   50 Cama casal  1   
200 x   80 x   50 Cama individual  2 1 

Dormir 

110 x   60 x 120 Cama criança 1   
  35 x   25 x   50 Mesa cabeceira 2 2 1 
  80 x   60 x   70 Cômoda 1   
120 x   60 x 200 Roupeiro duplo 1 1  

Vestir 

  80 x   60 x 200 Roupeiro simples   1 
  80 x   60 x   70 Mesa ou penteadeira 1 1 1 
100 x   30 x   70 Estante  2 1 

Atividades 
particulares 

  50 x   50 Cadeira  2 2 1 
Fonte: Portas, Nuno – Funções e Exigências de Áreas da Habitação, 1969 

F igura 11 – Necess idade de Espaço Resultante do Mobi l iár io de dOrmir  

 
Fonte: Portas, Nuno – Funções e Exigências de Áreas da Habitação, 1969, - .cit. 
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Ao final da década de 1990, o arquiteto João Branco Pedro, pelo Núcleo 
de Arquitetura do LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil) de 
Portugal, produz pesquisa sobre a qualidade arquitetônica habitacional, 
denominada de “Programa Habitacional”, na sua definição e avaliação, 
partindo da metodologia apresentada por Nuno Portas, em continuidade a 
essa linha de pesquisa. 

Na publicação sobre ‘Espaços e Compartimentos’ (ITA nº4),126 é 
apresentada a metodologia do Programa Habitacional para classificação dos 
níveis de comportamento e espaços da habitação. Esta se desenvolve, com 
base de dados levantados de disposições regulamentares e normativas 
portuguesas, e de especificações de qualidade de diversos autores 
internacionais, por uma via experimental constituída e estabelecida pelas 
fases a seguir: 

1). Definição das necessidades de mobiliário e equipamento - segundo o 
nível de qualidade e a quantidade de pessoas da habitação, considerando 
em ordem de prioridade: mobiliário indispensável ao desenvolvimento 
adequado da função; mobiliário de maior frequência; e mobiliário mais 
adequado. 

2). Definição da dimensão física e de uso de mobiliário e equipamentos - 
segundo o nível de qualidade, considerando os critérios de: dimensões 
propostas por vários autores; dimensões físicas em função da qualidade do 
mobiliário e equipamentos; e dimensões de uso em função da qualidade do 
mobiliário e equipamentos. 

3). Definição das disposições mais frequentes de mobiliário e 
equipamentos - resultado de conjugação de fatores como: razões funcionais 
e modos de uso idênticos; racionalidade na ocupação do espaço; e 
permanência de valores culturais e simbólicos. 

4). Realização de modelos de espaços funcionais - através de modelos de 
ensaio, conjugando os dados reunidos pelas definições anteriores, 
representando, não todas as possibilidades, mas as disposições mais 
frequentes. 

5). -Análise dos modelos - permitindo, para cada espaço funcional, um 
estudo das melhores disposições de mobiliário e equipamento, aferindo 
áreas úteis e dimensões mínimas, ponderando-se o grau de adaptabilidade 
no nível mínimo de qualidade. 

                                            
126 Pedro, João Branco - Programa Habitacional – Espaços e Compartimentos (ITA 4), 1999 – op. cit. 
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No desenvolvimento ao seu trabalho de pesquisa bibliográfica 
internacional, João Branco Pedro indica outras publicações e normas que 
abordam o mesmo tema do dimensionamento de mobiliário e 
equipamentos para uso na habitação. Entre outros, em ordem cronológica 
de publicação, são citados os trabalhos abaixo listados. 

-  Bouwcentrum Rotterdam (BR) – “Woningbouw Houses” – Rotterdam, 1957; 

-  McCullough, Helen E. – “Space standards for household activities” - Urbana, 
Illinois, University of Illinois Agricultural Experiment Station, 1962; 

-  Lamure, Claude – “Adaptation du Logement à la Vie Familiale” – Paris, Ed. 
Eyrolles, 1976; 

-  Plazola A., Alfredo; Plazola C., Alfredo – “Arquitectura Habitacional” - Cidade do 
México, Editorial Limusa, 1977; 

-  Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo (MOPU) – “Normas Técnicas de 
Diseño y Calidad de Las Viviendas Sociales” – España, 1978; 

-  Panero, Julius; Zelnik, Martin – “Dimensionamento Humano para Espaços 
Interiores” - Barcelona, Gustavo Gili, 1ª Ed. 1979, 2002; 

-  Noble, John - “Activities and Spaces: Dimensional Data for Housing Design” - 
London, Architectural Press, 1983; 

-  Institut de Tecnologia de la Construcciò de Catalunya, (ITCC) – “Normes 
Condicions Mínimes d’Habitabilitat i de Construcció dels Edificis a Contemplar en les 
Ordenances d’Edificació - Barcelona, Ed. Dir. General d’Urbanismo, 1983; 

-  De Chiara, Joseph; Panero, Julius; Zelnik, Martin – “Time-Saver Standards for 
Interior Design and Space Planning” - New York, McGraw-Hill, 1991; 

-  Menghi, Lamberto - “Manuale di Progettazione Edilizia” - Milano, Ulrico Hoepli 
Editore, 1992; 

-  Tilley, Alvin R. – As Medidas do Homem e da Mulher – Fatores Humanos em 
Design - Henry Dreyfuss Associates – Porto Alegre, Bookman, 1ª Ed. 1993, 2005 

-  Swedish Standard – “Building Design / Housing / Furnishing Sizes” - SS 91 42 
21, Edition 4, Sweden, 1994; 

-  Adler, David – “Metric Handbook” – Oxford, Architectural Press, 1999. 

Com a pesquisa bibliográfica e a proposta de metodologia para o 
Programa Habitacional, são elaborados modelos de compartimentos e de 
habitação, feitos pela composição de mobiliário, equipamentos e vãos de 
tipologias mais frequentes, com objetivo de aferir a viabilidade e a 
adequação para a aplicação das exigências de qualidade, e constituem um 
conjunto de exemplos que servem de base referencial no desenvolvimento 
de projetos concretos. 

A seguir têm-se os exemplos de aplicação desses modelos, organizados a 
partir da definição das funções e atividades estabelecidas. 
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Figura 12 – Modelo de Dimensionamento de Mobi l iár io e Equipamentos 

 
Fonte: Pedro, João Branco - Programa Habitacional – Espaços e Compartimentos (ITA 4), 1999, - op.cit. 
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Figura 13 – Modelo de Espaços Funcionais  

 
Fonte: Pedro, João Branco - Programa Habitacional – Espaços e Compartimentos (ITA 4), 1999, - op.cit. 
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Figura 14 – Modelo de Programa de Mobi l iár io e Equipamentos 

 
Fonte: Pedro, João Branco - Programa Habitacional – Espaços e Compartimentos (ITA 4), 1999, - op.cit. 
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Dimensionamento Físico 

Com base na metodologia proposta por João Branco Pedro, em seu 
Programa Habitacional, para definição espacial dos ambientes da habitação, 
pretende-se fazer um levantamento de toda uma coleção de itens de 
mobiliário e equipamentos com pesquisas desenvolvidas a partir da 
realidade brasileira. 

Nesse contexto, são analisados os vários estudos realizados no Brasil para 
o dimensionamento físico de mobiliário e equipamentos, para que possam 
servir de parâmetro ao desenvolvimento espacial do programa e projeto da 
habitação. Inicialmente, são apresentados os dados de dimensionamento 
estabelecido pelo Manual da Caixa Econômica Federal, apropriados e 
atualizados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, quando da 
elaboração da norma sobre Desempenho em Edifícios de até Cinco 
Pavimentos. 

Em seguida, discorre-se sobre os vários estudos elaborados por Jorge 
Boueri e equipe, junto à Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo (FAU USP), relacionados ao dimensionamento de 
mobiliário e equipamentos, sendo estes contextualizados, conceituados e 
discriminados para utilização posterior, neste trabalho, como base referencial 
ao dimensionamento dos espaços da habitação. 

Assim, a proposta metodológica de estabelecer parâmetros qualitativos ao 
programa e projeto da habitação parte das necessidades dos seus usuários, 
organizados em tipos familiares, ao identificar as funções e atividades 
desenvolvidas por estes na habitação, relacionar o conjunto de itens de 
mobiliário e equipamentos, e elaborar o arranjo necessário para que, a partir 
das medidas dos itens e de seu arranjo físico, se estabeleça as dimensões 
mínimas necessárias a cada um dos ambientes que compõe a habitação. 

 

O Manual Técnico da Caixa Econômica Federal 

A partir de 1999, a Caixa Econômica Federal (CEF), promoveu estudos 
para a elaboração de parâmetros técnicos para o dimensionamento 
habitacional, publicando em 2002 o Manual Técnico de Engenharia, como 
orientação para apresentação de empreendimentos habitacionais, a partir 
da percepção da necessidade de estabelecer critérios de projeto que fossem 
utilizados tanto pelos analistas da instituição quanto pelos empreendedores, 
através de seus projetistas. 
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Como premissa, o Manual apresenta a satisfação do cliente como 
princípios básicos de análise de um projeto, visando uma concepção que 
otimize o desempenho deste último, devendo atender aos anseios do 
adquirente final ao suprir suas necessidades de moradia com qualidade e 
custo adequado, proporcionando-lhe abrigo seguro, saudável, duradouro e 
compatível com sua condição sócio-econômica e cultural. 

Entre os vários aspectos abordados, estão aqueles pertinentes ao 
dimensionamento dos espaços da habitação, em que a seção “Parâmetros 
Caixa para Análise de Viabilidade de Engenharia”, apresenta o quadro 
“Dimensões Mínimas de Mobiliário e Circulação – Casas e Apartamentos”,127 
onde o conceito de condição mínima adotado não se confunde com o de 
habitabilidade mínima, único em qualquer situação, nem com conceitos que 
classificam padrões de acabamento das construções. 

Na relação de ambientes da habitação apresentada pelo Manual, são 
determinados as dimensões mínimas de mobiliário e equipamentos, e de 
circulação entre si para projetos de casas e apartamentos. São definidos os 
ambientes necessários para a configuração dessas unidades habitacionais, 
considerando, a partir do mobiliário e dos equipamentos mínimos 
propostos, as atividades que ali podem ocorrer. 

Assim, neste quadro estabelecem-se regras de dimensionamento para 
cada um dos ambientes de sala de estar, sala de jantar/copa, cozinha, 
dormitório casal (principal), dormitório para 2 pessoas (2º dormitório), 
dormitório para 1 pessoa (3º dormitório), banheiro e área de serviço, como 
condição mínima a ser adotado para um padrão de qualidade adequado. 

Define-se a composição e as dimensões mínimas (largura e profundidade) 
para o mobiliário e equipamentos, bem como seu menor e necessário 
espaço de circulação para o desenvolvimento das atividades pertinentes ao 
uso do ambiente sem o prejuízo de suas funções. Essas definições visam 
orientar o dimensionamento de cada ambiente. 

Mesmo tendo critérios para dimensionamento não verificados de maneira 
científica ou metodológica, deve-se considerar uma intenção ergonômica 
em sua proposta para o dimensionamento mínimo dos espaços da 
habitação, através da definição dos espaços de atividades como áreas 
necessárias à realização das tarefas pertinentes ao uso do mobiliário e 
equipamentos de maneira plena e segura, deixando clara sua postura em 
relação à preocupação com o usuário dos produtos por ela financiados. 

 

                                            
127 Caixa Econômica Federal – Manual Técnico de Engenharia, 2002 – cap. 2. 
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A Norma Brasileira sobre Desempenho de Edifícios 

O conceito adotado pela Caixa para as condições mínimas tinham 
diretrizes de cunho técnico e negocial, e variavam em função da região do 
empreendimento, do público alvo e dos programas de política habitacional 
da instituição. Ainda assim, serviu de parâmetro para a elaboração das 
diretrizes mínimas de dimensionamento de mobiliário e equipamentos 
proposto pela Norma Brasileira de Desempenho em Edifícios Habitacionais 
de até Cinco Pavimentos.128 

No capítulo que trata de Funcionalidade e Acessibilidade dos espaços 
internos das edificações residenciais, a norma da ABNT apresenta tabela em 
que estabelece as dimensões mínimas de mobiliário e circulação, utilizando a 
mesma estrutura de dados propostos pelo documento da Caixa Econômica 
Federal, com algumas alterações em relação a medidas de circulação entre 
as paredes e o mobiliário. 

São indicados itens de mobiliário e equipamentos mínimos e obrigatórios 
para os ambientes relacionados, como para a cozinha, onde deve-se poder 
instalar, pelo menos, uma pia, um fogão e uma geladeira, com dimensões 
mínimas de largura e profundidade e faixa de circulação mínima de 
circulação frontal a estes. É indicada também a necessidade de espaço 
obrigatório para instalar armário sobre a pia e gabinete abaixo da mesma. 

Opcionalmente, indica o uso de móvel de apoio para refeição de 2 
pessoas, isto porque esta atividade pode ser realizada na sala de jantar ou 
na copa, onde também são determinados dimensões mínimas para mesa de 
diversos formatos, e espaços mínimos para o usuário poder afastar uma 
cadeira e levantar-se. Admite-se na sala de jantar opcional como cabeceira 
de mesa (como um aparador ou guarda-louças). 

Para a sala de estar, são indicados como mobiliário e equipamentos sofá 
de 3 lugares com ou sem braço, sofá de 2 lugares com ou sem braço, 
poltrona com ou sem braço, estante/armário para TV, mesinha de centro ou 
cadeira de apoio opcional. Neste caso, a quantidade mínima de móveis 
determinada pelo número de habitantes da unidade; os sofás devem prever 
número de assentos no mínimo igual ao número de leitos. Para o segundo 
dormitório, além das duas camas de solteiro e do guarda-roupa, uma mesa 
de estudo opcional pode substituir o criado-mudo. 

A seguir é transcrita a tabela com as dimensões mínimas de mobiliário e 
circulação proposta pela norma da ABNT para o desempenho funcional de 
edifícios habitacionais. 

                                            
128 ABNT - NBR 15575-1/2008 - Desempenho de Edifícios Habitacionais de até Cinco Pavimentos. 
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Tabela 56 – Dimensões Mínimas de Mobi l iár io e Circulação -  ABNT 

MOBILIÁRIO 
DIMENSÕES (m) 

AMBIENTE 
MÓVEL OU EQUIPAMENTO

largura profund.

CIRCULAÇÃO 
(m) 

OBSERVAÇÕES 

Sofá de 3 lugares c/ braço 1,70 0,70 
Sofá de 2 lugares c/ braço 1,20 0,70 
Poltrona com braço 0,80 0,70 
Sofá de 3 lugares s/ braço 1,50 0,70 
Sofá de 2 lugares s/ braço 1,00 0,70 
Poltrona sem braço 0,50 0,70 

Prever espaço de 
0,50 m. na 
frente do assento 
para sentar, 
levantar e 
circular 

Largura mínima da sala de estar 
deve ser 2,40m 
Número mínimo de assentos 
determinado pela quantidade 
de habitantes da unidade, 
considerando o número de 
leitos 

Estante / armário para TV 0,80 0,50 0,50 m Espaço para o móvel obrigatório

Sala de Estar 

Mesinha centro ou cadeira - - - Espaço para o móvel opcional 
Mesa redonda p/ 4 pessoas Ø 0,95 - 
Mesa redonda p/ 6 pessoas Ø 1,20 - 
Mesa quadrada p/ 4 pessoas 1,00 1,00 
Mesa quadrada p/ 6 pessoas 1,20 1,20 
Mesa retangular p/4 pessoas 1,20 0,80 

Sala de 
Estar/Jantar 
 
Sala de 
Jantar/Copa 
 
Copa/Cozinha 

Mesa retangular p/6 pessoas 1,50 0,80 

Circulação 
mínima de 0,75 
m a partir da 
borda da mesa, 
(espaço para 
afastar a cadeira 
e levantar) 

Largura mínima da sala de 
estar/jantar e da sala de jantar 
(isolada) deve ser 2,40 m 
Mínimo: 1 mesa para 4 pessoas 
Admite-se leiaute com lado 
menor da mesa encostado na 
parede, desde que haja espaço 
para seu afastamento, quando 
da utilização 

Pia 1,20 0,50 
Fogão 0,55 0,60 
Geladeira 0,70 0,70 

Circulação 
mínima de 0,85 
m. frontal à 
fogão, pia e 
geladeira 

Largura mínima da cozinha: 
1,50m 
Mínimo: pia, fogão, geladeira e 
armário 

Armário sob a pia e gabinete - - - Espaço para o móvel obrigatório

Cozinha 

Apoio para refeição 
(2 pessoas) 

- - - Espaço para o móvel opcional 

Cama de casal 1,40 1,90 
Criado-mudo 0,50 0,50 

Dormitório 
Casal 
 
(dormitório 
principal) 

Guarda-roupa 1,60 0,50 

Circulação 
mínima entre o 
mobiliário e/ou 
paredes de 
0,50m 

Mínimo: 1 cama, 2 criados 
mudos e 1 guarda-roupa 
Admite-se apenas 1 criado-
mudo, quando o 2º interferir na 
abertura das portas do guarda-
roupa 

Duas camas de solteiro 0,80 2,00 
Criado-mudo 0,50 0,50 
Guarda-roupa 1,50 0,55 

Circulação 
mínima entre as 
camas de 0,60m 
Demais 
circulações 
mínimo de 
0,50m 

Mínimo: 2 camas, 1 criado-
mudo e 1 guarda-roupa 

Dormitório p/ 
2 pessoas 
 
(2ºdormitório) 

Mesa de estudo 0,80 0,60 - Espaço para o móvel opcional 
Cama de solteiro 0,80 2,00 
Criado-mudo 0,50 0,50 
Armário 1,20 0,55 

Circulação 
mínima entre o 
mobiliário e/ou 
paredes de 
0,50m 

Mínimo: 1 cama, 1 criado-mudo 
e 1 guarda-roupa 

Dormitório p/ 
1 pessoa 
 
(3ºdormitório) 

Mesa de estudo 0,80 0,60 - Espaço para o móvel opcional 
Lavatório 0,39 0,29 
Lavatório com bancada 0,80 0,55 
Vaso sanitário (caixa 
acoplada) 

0,60 0,70 

Vaso sanitário 0,60 0,60 
Box quadrado 0,80 0,80 
Box retangular 0,70 0,90 

Circulação 
mínima de 
0,40m frontal ao 
lavatório, vaso e 
bidê 

Largura mínima do banheiro: 
1,10m, exceto no box 
Mínimo: 1 lavatório, 1 vaso e 1 
box 

Banheiro 

Bidê 0,60 0,60 - Peça opcional 
Tanque 0,52 0,53 Área de 

serviço Maquina de lavar roupa 0,60 0,65 
Circulação 
mínima de 0,50 
m frontal ao 
tanque e 
máquina de lavar 

Mínimo:1 tanque e 1 máquina 
(tanque de no mínimo 20 litros) 

Corredor/Escada 0,80 - - - 

NOTA 1:  Esta Norma não estabelece dimensões mínimas de cômodos, deixando aos projetistas a competência 
de formatar os ambientes da habitação segundo o mobiliário previsto, evitando conflitos com legislações 
estaduais ou municipais que versam sobre dimensões mínimas dos ambientes. 
NOTA 2:  Em caso de adoção em projeto de móveis opcionais, as dimensões mínimas devem ser obedecidas. 

Fonte: ABNT - NBR 15575-1/2008 - Desempenho de Edifícios Habitacionais de até Cinco Pavimentos 
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Contudo, conforme verificado na tabela, nessa atualização e alteração de 
medidas propostas pela Caixa, ao compará-los, a norma brasileira restringiu 
ainda mais as suas medidas, sem apresentar parâmetro ou critério que 
justificasse tal diminuição. Tomando-se o exemplo do ambiente de cozinha, 
a tabela da Caixa determina valor mínimo de circulação de 0,90m, 
enquanto que a Norma reduz para 0,85m. Associando esse valor à 
profundidade mínima da geladeira, maior equipamento, de 0,70m, a Caixa 
estabelece largura mínima da cozinha em 1,60m, enquanto que a norma 
determina largura mínima de 1,50m, menor que a soma das duas medidas 
de geladeira e circulação. 

Esta diminuição de medidas apresenta-se crítica principalmente em 
ambientes que têm suas dimensões naturalmente menores. No caso do 
banheiro, a norma determina sua largura mínima em 1,10m e espaço 
mínimo de circulação frontal ao lavatório de 0,40m, ambas as medidas com 
0,10m abaixo das estabelecidas no documento da Caixa. 

Por fim, a norma da ABNT complementa com a determinação mínima 
para a altura entre piso e teto dos ambientes da habitação. O pé-direito para 
banheiros deve ser de 2,20 m e para os demais ambientes da unidade 
habitacional deve ser no mínimo de 2,50 m, observada a legislação vigente. 

 

Recomendações Dimensionais de Mobiliário e Equipamentos 

No início da década de 2000, foi formado um Grupo de Pesquisas em 
Ergonomia Aplicada à Habitação, coordenado pelo Prof. Dr. Jorge Boueri, 
então ligado ao Departamento de Tecnologia da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de São Paulo que, entre outros trabalhos, 
desenvolveu pesquisa129 sobre o dimensionamento de mobiliário e 
equipamentos da habitação, a propósito da publicação do Manual Técnico 
de Engenharia da Caixa Econômica Federal, que posteriormente seria 
consolidada pela Norma da ABNT sobre Desempenho de Edifícios 
Habitacionais. 

O enfoque abordado era da compatibilidade entre os parâmetros 
adotados pela Caixa e o mobiliário efetivamente oferecido pelo mercado 
varejista em São Paulo. De outro lado, havia a percepção da tendência de 
redução dos espaços das unidades habitacionais nas últimas décadas na 
Região Metropolitana de São Paulo. 

                                            
129 Boueri, Jorge, Cantero, João Alberto; Mendonça, Marcelo – Artigo ”Avaliação Dimensional das 
Recomendações do Manual Técnico da Caixa Econômica Federal em Relação ao Mercado Mobiliário no 
Município de São Paulo”, 2004. 
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A pesquisa desenvolvida tinha como premissa o levantamento e análise 
para discriminação e quantificação dos itens de mobiliário e equipamentos a 
serem utilizados, e para as dimensões e os espaços de atividades requeridos, 
conforme o usuário que deles se apropria, as suas funções e os períodos de 
uso adequados ao ambiente em que se inserem. Tinha como intenção a 
determinação física sobre o dimensionamento do mobiliário e equipamentos 
baseada em dados antropométricos e estudos ergonômicos. 

Assim, os métodos e procedimentos utilizados iniciaram pelo 
levantamento de campo, desdobrando em revisão e consolidação dos 
dados, seguidos da análise comparativa entre os dados levantados e os 
parâmetros propostos pela Caixa, finalizando com as considerações 
pertinentes ao estudo apresentado. 

O levantamento buscou a aferição do dimensionamento do mobiliário e 
equipamentos ofertados pelo comércio varejista, em que foram elencados 
pontos representativos deste comércio em zonas diversas da região 
Metropolitana de São Paulo e que contemplaram locais de venda que 
abarcam as várias classes sociais. 

A partir desse levantamento, foram processados, e selecionados aqueles 
mobiliários e equipamentos cujas dimensões se mostraram as menores 
dentre as pesquisadas para cada item. Na sequência, a análise comparativa 
entre os dados processados e os apresentados pela Caixa, foi estruturada de 
maneira a permitir a certificação de que existe ou não compatibilidade entre 
elementos estudados. 

Essa pesquisa trouxe a conclusão de que o fato de que alguns itens do 
mobiliário, principalmente aqueles produzidos de maneira pulverizada em 
diversas indústrias espalhadas pelo país e colocados à disposição no 
mercado paulistano, não correspondem às dimensões adotadas pela Caixa e 
confirmadas pela ABNT. 

Logo o espaço da habitação, proposto nas unidades habitacionais a partir 
dos limites mínimos de dimensionamento pré-estabelecidos, com vista à 
maximização do uso do lote pelos empreendedores, apresenta-se 
comprometido ao ser alocado mobiliário e equipamentos com dimensões 
superiores àquelas referenciadas pela Caixa. 

O resultado destas variáveis são espaços conflitantes, em que o 
desenvolvimento das atividades pretendidas pelos usuários nestes espaços 
mostra-se inadequado e, por muitas vezes, impossibilitado devido a 
obstruções geradas por estas dimensões. 
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No contexto das considerações sobre o estudo comparativo entre o 
mobiliário e equipamentos proposto pela Caixa, - e posteriormente 
referendado pela ABNT, - e o levantado pela pesquisa no mercado varejista 
de São Paulo, ao abordar a sua usabilidade, aponta para uma necessária 
verificação a respeito do dimensionamento do mobiliário e equipamentos, a 
qual deve determinar se o mesmo permite ser utilizado de modo pleno e 
seguro, não oferecendo desconforto ou limitações ao usuário. 

Dentro dessa perspectiva, em um dos artigos produzidos pelo Grupo de 
Pesquisa, é comentado que: 

“A busca do espaço mínimo de um ambiente, partindo da composição 
mínima de mobiliário e equipamento que, por sua vez, adotam 
dimensões também reduzidas, deve ser analisada sob um prisma de 
cautela. (...) A questão colocada é se de fato toda esta busca pelo mínimo 
produz ambientes que respeitem as necessidades de espaço dos usuários, 
e se as dimensões do mobiliário e equipamento permitem sua 
usabilidade, ou seja, se de fato os usuários poderão desenvolver as 
atividades pré-estabelecidas àqueles espaços e aos elementos que o 
compõem.”130 

Como resultado à pesquisa, o Grupo de Pesquisas, coordenado pelo Prof. 
Boueri, produz, entre 2003 e 2005, um inventário para recomendações 
dimensionais de mobiliário e equipamentos, dentro a realidade brasileira, 
com enfoque direto na Região Metropolitana de São Paulo. Este trabalho, de 
levantamento dimensional de mobiliário e equipamentos, contou com apoio 
da FAPESP, em que tinha por finalidade: 

“... atender à demanda de informações sobre o dimensionamento dos 
espaços da habitação a partir da composição dos espaços de atividades 
do mobiliário, equipamentos e componentes do edifício. Resultou em 
uma bibliografia de consulta atualizada com recomendações de autores 
de referência bem como recomendações elaboradas com base em 
pesquisas da produção da indústria brasileira de mobiliário, 
equipamentos, e componentes da habitação, contribuindo com o 
desenvolvimento da pesquisa e atividades acadêmicas e com dados 
imprescindíveis para a concepção dimensional de projetos 
arquitetônicos.” 131 

                                            
130 Boueri, Jorge, Cantero, João Alberto; Mendonça, Marcelo – Artigo ”Avaliação Dimensional das 
Recomendações do Manual Técnico da Caixa Econômica Federal em Relação ao Mercado Mobiliário no 
Município de São Paulo”, 2004 – op. cit. 
131 Boueri, Jorge, - Variação Dimensional do Ambiente, Mobiliário, Equipamentos e Componentes da 
Habitação, 2005. 
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Assim, para efeito de ilustração e identificação dos principais mobiliários e 
equipamentos a serem minimamente utilizados em um programa de 
necessidades da habitação, é apresentado a seguir a tabela resumo das 
dimensões de mobiliário e equipamentos, considerando as maiores e 
menores medidas encontradas para cada item, na pesquisa feita junto às 
empresas de comércio varejistas de mobiliário e equipamentos, de grande 
penetração no mercado da Região Metropolitana de São Paulo.132 

Tabela 57 -  Levantamento Dimensional  de Mobi l iár io e Equipamentos 

Dimensões (m) 
Maior Menor 

Móvel / Equipamento 

Comp. Larg. Comp. Larg. 
Sofá de 3 lugares com braço 2.49 0.83 1.75 0.75 
Sofá de 2 lugares com braço 1.79 0.83 1.30 0.80 
Poltrona com braço 1.09 0.83 0.51 0.44 
Sofá de 3 lugares sem braço 2.25 0.80 1.90 0.90 
Sofá de 2 lugares sem braço 1.50 0.80 1.27 1.00 
Poltrona sem braço 0.95 0.88 0.52 0.63 
Estante para TV 2.30 0.62 0.90 0.37 
Mesa de centro 1.37 0.96 0.40 0.25 
Mesa redonda para 4 pessoas Ø 1.10 -- Ø 0.80 -- 
Mesa redonda para 6 pessoas Ø 1.20 -- Ø 1.20 -- 
Mesa quadrada para 4 pessoas 1.10 0.90 0.75 0.75 
Mesa quadrada para 6 pessoas 1.50 1.50 1.40 1.40 
Mesa retangular para 4 pessoas 1.40 0.80 1.10 0.72 
Mesa retangular para 6 pessoas 1.60 0.90 1.37 0.84 
Aparador (guarda-louça) 1.60 0.45 1.40 0.42 
Pia 2.00 0.60 1.20 0.60 
Gabinete 1.20 0.60 1.20 0.45 
Fogão 4 bocas 0.77 0.67 0.50 0.50 
Geladeira 0.73 0.65 0.53 0.48 
Bancada para refeição para 2 pessoas 1.40 0.55 0.70 0.30 
Armário suspenso 1.45 0.40 1.20 0.33 
Prateleira 1.00 0.30 0.60 0.25 
Lixeira Ø 0.20 -- Ø 0.30 -- 
Cama de casal 2.20 2.45 1.20 1.90 
Criado-mudo 0.60 0.40 0.36 0.27 
Cama de solteiro 1.10 2.11 0.73 1.90 
Berço 2.01 1.17 1.30 0.90 
Guarda-roupa 5 portas 2.80 0.62 0.60 0.50 
Mesa de estudo 1.40 0.55 0.80 0.45 
Lavatório com gabinete 1.40 0.60 0.50 0.55 
Vaso sanitário (caixa acoplada) 0.51 0.70 0.34 0.69 
Box retangular com chuveiro 1.50 1.00 0.65 0.85 
Tanque 0.66 0.56 0.54 0.49 
Máquina de lavar roupa (abertura superior) 0.66 0.70 0.51 0.50 
Cesto de roupa Ø 0.50 -- Ø 0.38 -- 
Varal suspenso 1.40 0.56 1.30 0.42 
Tábua de passar ferro 1.38 0.41 1.08 0.37 

Fonte: autor, extraído de Boueri Filho, Jorge – Espaço de Atividades, 2007 

 

                                            
132 Este levantamento dimensional de mobiliário e equipamentos foi elaborado pelo Grupo de Pesquisa 
em Ergonomia Aplicada à Habitação, coordenado pelo Prof. Dr. Jorge Boueri, entre 2003 e 2005; 
Foi publicado em: Boueri Filho, Jorge – Espaço de Atividades, 2007. 
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Arranjo 

Estabelecidos os itens de mobiliário e equipamentos destinados a ocupar 
os espaços habitacionais, se faz necessário organizá-lo nesse espaço, para 
que haja o adequado desenvolvimento das funções e atividades a qual se 
destinam esses itens e, se possível, combinando-os em grupos, formando 
uma composição de modo a definir uma melhor ocupação desse espaço 
onde se insere. 

A funcionalidade de um ambiente construído pode estar baseada 
também no arranjo físico, pois sua organização leva em consideração a 
sequência de atividades, a disposição dos equipamentos, do mobiliário, da 
frequência de uso e a intensidade dos fluxos de circulações e dos pontos de 
locação de portas, janelas e equipamentos. Assim, o estudo no arranjo dos 
itens de mobiliário e equipamentos leva a compreender como se devem 
desenvolver as atividades na habitação e definir espacialmente os ambientes 
onde esses itens são inseridos. 

Conceitualmente, o arranjo físico, também conhecido como leiaute “é o 
resultado da distribuição espacial, ou seja, o posicionamento dos diversos 
equipamentos e mobiliário que compõem o ambiente construído”. Para que 
o leiaute seja eficiente “é feita a distribuição dos equipamentos procurando 
uma interface eficaz entre o usuário, o equipamento, a atividade e o espaço 
disponível”.133 

Logo, um bom arranjo, com distribuição espacial de equipamentos e 
mobiliário no ambiente construído, deve proporcionar ao usuário conforto 
físico e psicológico, e eficiência das atividades nele desenvolvidas. 

Num levantamento bibliográfico produzido sobre os manuais de 
arquitetura, e apresentado em artigo, Boueri e Lopes134 apresenta uma 
leitura geral dos arranjos físicos, onde foi feito análise das funções e 
atividades apresentada por esses manuais, assim como da composição do 
mobiliário e equipamentos de cada espaço habitacional. 

Nesse estudo, entre outros aspectos, foi apresentado tipos de composição 
de itens, na formação de um arranjo físico dentro de um espaço construído, 
que segue reproduzido adiante. 

                                            
133 Boueri Filho, José Jorge – Critérios de Arranjo Físico para Equipamentos e Ambientes Construídos, 
2000. 
134 Boueri Filho, José Jorge; Lopes, Maria Valéria Affonso - Artigo ”Inventário Dimensional dos Ambientes 
da Habitação dos Manuais de Arquitetura”, 2004. 
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Tabela 58 – T ipos de Composição de Arranjo 

Linear: 
com mobiliário de 
um lado e circulação 
de outro 

 
 
 
 
 

Bi linear: 
com mobiliário dos 
dois lados e 
circulação central 

 
 
 
 
 
 
 

Em “L”: 
disposição de 
mobiliário e/ou 
componentes na 
forma da letra ”L” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Em “U”: 
disposição de 
mobiliário e/ou 
componentes na 
forma da letra ”U” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Em “O”: 
disposição de 
mobiliário e/ou 
componentes na 
forma da letra ”O” 

 
 
 
 
 
 
 
 

Central: 
mobiliário ou 
equipamento 
dispostos no centro 
do espaço com 
circulação periférica 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Boueri; Lopes, 2004 - ver NOTA 136 

Além dos tipos de composição, foram identificados e analisados dados de 
composição de maior incidência, e de mobiliário e equipamento de maior 
incidência. Esses dados são apresentados mais adiante, na abordagem sobre os 
ambientes da habitação. 
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Critérios para Arranjo Físico de Ambientes 

A definição dos ambientes físicos se estabelece a partir de critérios, através 
de aspectos de configuração, de dimensionamento e de fluxos de 
acessibilidade. A tese desenvolvida por Selso Dal Belo orienta que, para a 
elaboração de um arranjo de mobiliário e equipamentos, deve-se concentrar 
primeiramente no estudo das inter-relações preferenciais, diagramas de fluxo 
entre espaços, determinação dos espaços e o diagrama de inter-relação 
entre espaços. 

Em seu trabalho135, Dal Belo aponta para o problema de selecionar um 
critério apropriado de formação de um leiaute e, para tanto, de modo a 
estabelecer modelos normativos, apresenta técnicas sequenciais ao projeto 
do leiaute, relacionados a seis critérios que devem ser considerados para a 
elaboração de um arranjo físico. São descritas a seguir. 

1.  Importância: Critério pelo qual se coloca o mobiliário e equipamentos 
mais importante em posição de destaque no ambiente, de modo que eles 
possam ser continuamente acessados e facilmente manuseados. 

Por exemplo, o lavatório é equipamento de destaque em um banheiro, 
onde todo arranjo físico deverá ser proposto considerando-o como 
elemento principal de fácil acesso. 

F igura 15 – Cr i tér io de Importância,  em um le iaute de banheiro 

 
Fonte: Dal Belo, Selso - Leiaute, Fator Determinante do Dimensionamento e da Forma do Espaço, 2004 

2.  Frequência de Uso: Critério que mede a quantidade de vezes em que 
os itens de mobiliário e equipamentos são operados. A estes itens usados 
com maior frequência de uso, sugere-se que sejam colocados em posição 
de destaque ou de fácil acesso itens e manipulação. 

                                            
135 Dal Belo, Selso - Leiaute, Fator Determinante do Dimensionamento e da Forma do Espaço: Uma 
Aplicação na Arquitetura da Habitação, 2004. 
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Como exemplo, o lavatório é o equipamento mais usado no banheiro, 
portanto sua locação deve ter acesso mais fácil e rápido. O mesmo deve ser 
em ralação ao fogão, a geladeira, e a pia numa cozinha, pois são os 
equipamentos com uso mais solicitado, devem estar próximos. 

F igura 16 – Cr i tér io de Frequência de Uso, em um le iaute de coz inha 

 
Fonte: Dal Belo, Selso - Leiaute, Fator Determinante do Dimensionamento e da Forma do Espaço, 2004 – op. cit. 

3.  Agrupamento Funcional: Neste critério os itens de mobiliário e 
equipamentos que têm funções semelhantes entre si formam grupos que 
são mantidos próximos uns dos outros, isto é, são setorizados dentro do 
ambiente. Exemplo, no dormitório, o ambiente agrupa cama, berço, 
cômoda e armário. Este critério é utilizado também em um projeto do painel 
de comando de cabine de controle de um avião. 

4.  Sequência de Uso: Este critério emprega-se quando há um 
ordenamento operacional entre os equipamentos, a posição dos mesmos, 
no ambiente, deve seguir a mesma sequência, aquele que é utilizado 
primeiro aparece em primeira posição. Pode se fazer uso desse critério no 
preparo de refeições, instalando os equipamentos em uma cozinha 
conforme a sequência a esse processo de preparar os alimentos. 

F igura 17 – Cr i tér io de Sequência de Uso, no esquema de uma cozinha 

RECEBER

GUARDAR
GUARDAR

CONSUMIR FRIO
PREPARAR / LAVAR LAVAR

REFEIÇÕES

COZINHAR SERVIR

 
Fonte: Nuno Portas, Funções e Exigências de Áreas da Habitação, 1969 - op.cit. 

5.  Intensidade de Fluxo: Os itens de mobiliário e equipamentos, entre os 
quais ocorre maior intensidade de fluxo, são colocados próximos entre si. 
Observa-se a praticidade dos princípios deste critério na utilização para 
disposição dos equipamentos em um ambiente. Por exemplo, a maior 
intensidade de fluxo na cozinha ocorre entre a pia, bancada e fogão, 
condicionando seu agrupamento. 
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Figura 18 – Cr i tér io de Intens idade de F luxo, no le iaute de uma cozinha 

 
Fonte: Dal Belo, Selso - Leiaute, Fator Determinante do Dimensionamento e da Forma do Espaço, 2004 – op. cit. 

A figura abaixo apresenta estudo gráfico da Intensidade de Fluxo 
embasada em dados que comprovam seu maior uso; portanto, os itens de 
mobiliário e equipamentos devem estar dispostos de tal forma que facilitem 
seu acesso e uso, dentro de uma sequência do processo, para determinar a 
ordem das atividades e equipamentos. 

F igura 19 – Gráf icos de Intens idade de F luxo 

  
Fonte: Dal Belo, Selso - Leiaute, Fator Determinante do Dimensionamento e da Forma do Espaço, 2004 – op. cit. 

A experiência demonstra que pequenas alterações no arranjo físico, como 
um metro a mais ou a menos entre equipamentos ou a alteração de seu 
leiaute, pode fazer diferença, provocando maior ou menor desempenho, 
por exemplo, em uma cozinha. 

6.  Ligações Preferenciais: Quando os itens de mobiliário e equipamentos 
entre os quais ocorram determinados tipos de ligações são colocados 
próximos entre si. Ao contrário do critério de Intensidade de Fluxo, que se 
baseia na intensidade de um único tipo de fluxo, neste critério pode haver 
diferenças qualitativas no fluxo, por exemplo, movimentos de controle 
visuais e informações auditivas. 
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O objetivo básico das Ligações Preferenciais é mostrar quais as atividades 
que devem ser localizadas próximas e quais as que ficarão afastadas, ou 
distantes. Para tanto, emprega-se um modelo de matriz triangular, como um 
dos mais importantes métodos para se determinar as proximidades das 
funções de um determinado programa, isto é, que setor deve fica próximo 
ou ficar afastado um do outro. 

Na matriz, representa-se o grau de proximidade e o tipo de inter-relação 
entre certa atividade e cada uma das outras. Ela é uma das ferramentas mais 
práticas e efetivas para o planejamento do leiaute. 

F igura 20 – Gráf ico de L igações Preferencia is  

 
Fonte: Dal Belo, Selso - Leiaute, Fator Determinante do Dimensionamento e da Forma do Espaço, 2004 – op. cit. 

Estes critérios para arranjo físico de mobiliário e equipamentos não são 
mutuamente exclusivos entre si, podendo ser aplicados de forma 
conjugada. Assim, por exemplo, pode-se se fazer um agrupamento 
funcional por blocos e depois examinar a intensidade de fluxo entre os 
diversos blocos, ou quando se fizer as ligações, já colocar no centro, aquele 
elemento de maior importância. 

Por fim, Boueri observa que: “os três primeiros critérios (Importância, 
Frequência de Uso e Agrupamento Funcional) referem-se à natureza dos 
equipamentos e mobiliário, enquanto os demais critérios (Sequência de Uso, 
Intensidade de Fluxo e Ligações Preferenciais) referem-se às intenções entre 
os mesmos”. 136 

 

                                            
136 Boueri Filho, José Jorge – Critérios de Arranjo Físico para Equipamentos e Ambientes Construídos, 
2000. 
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Espaço de Atividades 

Entende-se o Espaço de Atividades como aquele caracterizado pela 
necessidade espacial do usuário para a realização de qualquer tarefa ou 
atividade. Está diretamente associada ao item de mobiliário e equipamento 
da qual fará uso no desenvolvimento dessa atividade. 

Já na década de 1960, os estudos realizados no Reino Unido e em 
Portugal, já apresentados neste trabalho, dão conta da necessidade em se 
considerar o Espaço de Atividades para definição e dimensionamento dos 
ambientes de uma habitação, quando da elaboração de seu arranjo físico. 

O boletim de número 24 (DB 24 – “Spaces in the Home”), da série de 
publicações Ministério da Habitação Britânico, faz recomendações aos 
espaços necessários ao banheiro, indicando as dimensões dos itens de 
mobiliário e equipamentos e dos espaços de atividades, partindo dos 
padrões normativos britânicos da época, e ditados pelas dimensões 
extremas para as atividades e pelas posturas associadas normalmente a cada 
item. Também são indicadas as seções verticais desses espaços de atividades. 

Como exemplo, no banheiro, o espaço de atividades de um chuveiro é 
necessário para acesso, para permitir a secagem parcial do corpo dentro do 
‘box’ ou da banheira, e ainda para um adulto, estando ao lado, poder 
banhar uma criança. No uso de um vaso sanitário, este deve ter um espaço 
à sua frente que permita o uso em pé ou assentado, e para remoção 
necessária da roupa. Num lavatório, devem-se acomodar confortavelmente 
as várias atividades realizadas, em que é possível para o espaço de atividades 
deste sobrepor os utensílios adjacentes sem obstruir o uso da peça. 

Ao se definir o arranjo físico de um banheiro, é possível determinar as 
relações constantes entre os espaços de atividades definidos para cada item 
quando são combinados em uma disposição de banheiro. Estas relações são 
indicadas na dimensão medida entre as linhas centrais dos utensílios 
adjacentes, ou com a banheira e o chuveiro pela sua face externa. 

Desta forma, os espaços de atividade não serão afetados por utensílios de 
medidas diferentes. Observa-se a sobreposição máxima de espaços de 
atividade (onde apropriado) para cada combinação possível dos utensílios 
do banheiro. Alguns espaços de atividade adjacentes podem se sobrepor 
sem nenhuma inconveniência no uso de seus utensílios, e com economias 
consequentes do espaço e de funcionamentos dos serviços. 

A sobreposição de espaços de atividade pode ocorrer: 
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-  onde o uso de dois utensílios adjacentes, com os espaços de atividade 
relacionados ao mesmo plano horizontal, é improvável de ser simultâneo 
por duas pessoas (vaso sanitário e bidê); 

-  se as dimensões críticas do espaço da atividade de dois dispositivos 
adjacentes forem relacionadas para planos horizontais diferentes, como 
onde o espaço da atividade do lavatório sobrepõe-se àquele do vaso 
sanitário ou do bidê sem obstruir o uso de qualquer dos utensílios, ou 
quando junto à banheira ou ao chuveiro não enclausurado podem estes 
utensílios se sobrepor; 

-  onde os dispositivos são duplicados e poderiam ser usados 
simultaneamente sem grandes inconveniências (dois lavatórios). 

F igura 21 – Composição dos i tens e espaços de at iv idades no banheiro 

 
Fonte: HMSO, Design Bulletin 24 (1972), op.cit. 

No mais, o boletim britânico apresenta algumas composições de arranjo 
utilizando dois e três itens de utensílios de banheiro (lavatório, vaso sanitário 
e banheira) com a indicação dos espaços de atividades e da área necessária 
para sua ocupação. 

A investigação na área da habitação desenvolvida pelo LNEC - Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil, em Portugal, iniciada com Nuno Portas e 
continuada por João Branco Pedro, segue a mesma linha de pesquisa, 
fazendo também referência aos Espaços de Atividades. 

Na metodologia empregada por Portas (“Método de Análise por Funções 
e Atividades”), quando das decisões de projeto, as exigências de espaço e 
conforto do ambiente preveem, entre outros aspectos, o registro de 
mobiliário e equipamento exigido, com quantidades e dimensões normais, e 
a determinação do espaço vinculado à função ou atividade, com 
dimensões, área e volume, para definir os seus níveis de satisfação, no que 
se refere ao dimensionamento de áreas úteis. 
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Utilizando-se do mesmo exemplo do banheiro, nas exigências de área, 
observa-se que o espaço é estritamente exigido para utilização das peças 
sanitárias, reduzindo-se às funções mais simples. 

F igura 22 – Espaço ex ig ido pelo equipamento para hig iene pessoal 

 
Fonte: Portas, Nuno – Funções e Exigências de Áreas da Habitação, 1969, - .cit. 

João Branco Pedro, em sua pesquisa sobre a qualidade arquitetônica 
habitacional, na publicação sobre ‘Espaços e Compartimentos’, ao 
apresentar os modelos no nível físico de compartimentos e de habitação, 
feitos pela composição de mobiliários, equipamentos e vãos, prevê também 
os espaços determinados às atividades junto a esses itens, conforme se 
observa na figura a seguir. 

F igura 23 – Modelos de Espaço de Higiene Pessoal  

 
Fonte: Pedro, João Branco - Programa Habitacional – Espaços e Compartimentos (ITA 4), 1999, - op.cit. 

Mais recentemente, em publicação específica, Boueri retoma o tema 
sobre Espaço de Atividades, conceituando como a superfície necessária e 
suficiente em torno do mobiliário e equipamentos para que uma pessoa 
possa, ao usá-los, desenvolver uma atividade em um espaço habitacional 
sem a interferência ou restrição provocada por estes itens, por componentes 
do edifício, ou por outras pessoas nesse mesmo espaço.137 

                                            
137Boueri Filho, José Jorge - Espaço de Atividades, 2007 – op. cit. 
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Assim, para o dimensionamento dos ambientes da habitação, faz–se 
necessário o uso dos espaços de atividades, como resultante da técnica de 
análise da tarefa, onde a área mínima de um ambiente pode ser obtida pelo 
arranjo físico de modo que, as condições de uso, acesso e articulação entre 
mobiliário, equipamentos e elementos construtivos do edifício, sejam 
adequadas à função que se destina o ambiente. 

Na mesma publicação, Boueri relaciona possíveis resultados, obtidos a 
partir da aplicação das recomendações dimensionais dos espaços de 
atividades, conjugando com as técnicas de leiaute, relacionadas aos fatores 
de natureza dos equipamentos e as suas interações: 

1. Menor área do ambiente para um mesmo número de funções; 

2. Redução das circulações; e 

3. Aumento das condições de segurança das atividades. 

Portanto, ao se determinar o conjunto dos espaços de atividades que 
ocorrem em um ambiente, é possível fazer o seu dimensionamento, assim 
como se pode avaliar os projetos desenvolvidos e edificações existentes. 

Nesse trabalho, são apresentados desenhos que indicam as dimensões 
dos Espaços de Atividades, com três níveis ergonômicos de qualidade 
espacial. As informações descritas permitem um dimensionamento com 
qualidade para qualquer espaço doméstico e tipologia habitacional. 

As ilustrações não registram as dimensões de mobiliário e equipamentos 
da habitação, pois estes têm alta variabilidade dimensional, conforme foi 
demonstrado no Levantamento Dimensional de Mobiliário e Equipamentos, 
encontrado no varejo da cidade de São Paulo. 

Os desenhos representam as vistas superiores e laterais dos itens de 
mobiliário e equipamentos, isoladamente, com seus respectivos espaços de 
atividades; no plano horizontal indicam a amplitude da área ocupada, 
enquanto que no plano vertical indicam os pontos de alcance das 
instalações. A combinação de ambos representa o volume espacial 
necessário para o desenvolvimento das atividades na habitação. 

A seguir é apresentada, como exemplo da abordagem feita pela 
publicação de Boueri, a ilustração, em vista superior e lateral, referente aos 
vários tipos de lavatório, identificando seus níveis mínimo, recomendado e 
ótimo de dimensionamento dos espaços de atividades requeridos para o 
desenvolvimento das várias atividades possíveis nesse componente de 
instalação da habitação. 
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Figura 24 – Exemplo de espaços de at iv idades do lavatór io 

 

 
Fonte: Boueri Filho, Jorge – Espaço de Atividades, 2007 
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2.5. AMBIENTES E ESPAÇOS FUNCIONAIS DA HABITAÇÃO 

O espaço habitacional define-se pelos ambientes que a compõe. Na 
sequência para a caracterização funcional ao projeto habitacional, na 
definição qualitativa de seu programa, o estabelecimento de quais são os 
ambientes a serem utilizados pela família ao se abrigar nesse espaço 
doméstico, é resultante do estudo da composição dessa família, a definir as 
funções e atividades que estes usuários devem realizar, e que demandará 
uma série de itens de mobiliário e equipamentos. 

Elencado o conjunto de mobiliário e equipamentos, torna-se possível o 
desenvolvimento do projeto da habitação, na adequada disposição e 
organização física desses itens dentro dos seus espaços, conforme a 
determinação de cada ambiente para as atividades ali propostas. 

Assim, para se estabelecer os ambientes necessários, estes devem ser 
estudados em sua classificação por zonas de utilização, e identificação ao 
descrever as atividades que devem ser realizadas, como também as que se 
permitem realizar, embora não seja sua característica de uso principal. 
Também devem ser verificadas características de composição e de programa 
espacial, através das recomendações legais para áreas mínimas e propostas, 
estudo de arranjo físico, de espaços de atividades e de densidade, para 
definição dimensional desses ambientes. 

Todos esses aspectos analisados, da classificação pelo uso, da 
configuração espacial e do dimensionamento dos ambientes que compõe 
uma moradia, devem, então, propiciar a desejada qualidade funcional e 
dimensional na ocupação dessa moradia. 

 

2.5.1. CLASSIFICAÇÃO DOS AMBIENTES 

A definição de um programa de necessidades de uma habitação é feita 
ao se definir os ambientes que devem compor esse espaço construído. Para 
uma melhor compreensão da estrutura organizacional da moradia, estes 
ambientes devem estar classificados conforme suas características básicas de 
uso, baseadas nas funções e atividades a estes sugeridas. Assim, a 
classificação dos ambientes é feita de acordo com as suas zonas de utilização 
e identificação dos ambientes da habitação, contendo a sua descrição, as 
atividades relacionadas e os usuários envolvidos; também se considera a 
flexibilidade de uso desses ambientes. 



 

Qualidade Funcional 
no Programa e Projeto da Habitação 

 
 

 
 

A lexandre  Kenchian                             FAU USP 2011 

281

 

Zonas Funcionais de Utilização 

Compreendendo a habitação como um sistema funcional, pode-se 
subdividi-lo por módulos de domínio. Cada módulo habitacional está 
constituído em seu interior por partes diferentes por natureza, 
hierarquizadas e interdependentes entre si e, portanto, constituindo em si 
mesmo um sistema. Como já identificado no capítulo sobre a Caracterização 
das Funções e Atividades, estas partes podem ser representadas por 
esquemas em três tipos de espaços contidos em um módulo:138 

a). Espaço Privado, onde se desenvolvem estritamente as atividades de 
caráter íntimo dos usuários da habitação, do indivíduo ou entre familiares; 

b). Espaço Semiprivado, onde se desenvolvem as atividades relacionadas 
aos vários tipos de serviço necessários ao funcionamento da habitação, além 
das áreas destinadas à circulação, restritos aos habitantes; e 

c). Espaço Semipúblico, onde se desenvolvem as atividades sociais e de 
convívio entre os moradores da habitação, com presença ou não de visitas. 

Estas três categorias de espaço estão estritamente inter-relacionadas: 
quanto mais tende o espaço privado a reduzir-se e a projetar para fora 
funções e atividades que até então lhe eram próprias (lavar e passar, comer, 
estudar, ver televisão, etc.), mais crescem os espaços semiprivados e 
semipúblicos, que absorvem, junto com as instalações externas (serviços 
gerais), tais funções, modificando as relações tanto quantitativas e 
dimensionais como qualitativas, entre as diversas partes analisadas. 

De outro modo, conforme estudo feito por Tânia Ramos, sobre 
comparação entre os espaços de habitação portugueses e brasileiros, essa 
classificação dos diferentes espaços da habitação é em função do grau de 
privacidade que cada um desses espaços apresenta em relação à presença 
de estranhos, de pessoas não habitantes dessa moradia. 139 

Ao Espaço Privado é reservado acesso exclusivo aos habitantes da 
moradia; enquanto que aos Espaços Semiprivado e Semipúblico o acesso é 
restrito a algumas pessoas que não habitam a moradia, conforme as 
atividades a elas propostas. E, nesse contexto, pode ser ainda classificado 
um quarto tipo de espaço, o Espaço Público, o que dá acesso livre a 
qualquer usuário da habitação, morador ou visitante. 

                                            
138 Pignatelli, Paola Coppola – Análisis y Diseño de El Espacio que Habitamos, 1997. 
139 Ramos, Tânia Liani Beisl – Os Espaços do Habitar Moderno: Evolução e Significados, 2006. 
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Tendo como referência a classificação dos espaços da habitação em 
módulos de domínio definidos, é possível compreender que: nos espaços do 
módulo privado situam-se o dormitório do casal, dormitórios para jovens e 
adultos e banheiros privativos (de suíte); nos espaços de uso semiprivado 
enquadram-se a copa ou sala de almoço, a cozinha, a área de serviço ou 
lavanderia, e as áreas de circulação interna, - corredores e escada; os 
espaços semipúblicos correspondem à sala de estar ou de TV, a sala de 
jantar, - caso esta seja independente do estar, - um possível dormitório para 
hóspedes, ou então um escritório, e o dormitório para crianças; e nos 
espaços de acesso público estão o vestíbulo de entrada da habitação, a sala 
de estar com uso mais social e um lavabo, caso exista. 

O gráfico a seguir apresenta as várias relações entre os módulos de 
domínio, os principais ambientes que identificam esses módulos, as funções, 
com suas atividades que podem ser desenvolvidas nesses ambientes, e as 
zonas funcionais a qual esses módulos de domínio e ambientes podem se 
inserir, dentro da organização espacial da habitação. 

Gráf ico 39 – Relações entre domínios/ambientes/funções/zonas funcionais  

módulo de domínio ambientes funções zonas funcionais
    
 público vestíbulo, lavabo circulação externa  
     
  escritório estudo e trabalho  
público/ semipúblico    
  sala de estar receber social 
     
 semipúblico sala de TV estar e lazer  
     
  sala de jantar consumo de refeições  
semipúblico/ semiprivado    
  corredor circulação interna  
     
 semiprivado cozinha preparo de refeições serviço 
     
  área de serviço gestão doméstica  
semiprivado/ privado    
  banheiro higiene pessoal  
    íntima 
 privado dormitório dormir  
    

Fonte: autor, adaptado de Ramos, ver NOTA 138 

Alguns ambientes podem se situar na transição de módulos de domínio, 
como a sala de jantar e os corredores, entre o semipúblico e o semiprivado, 
e de banheiros e área de serviço, entre o privado e o semiprivado, em 
consequência do tipo de conexão física existente e do grau de privacidade 
estabelecido para os diferentes grupos sociais identificados. 
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De outro modo, enquanto análise da organização espacial, também 
como já descrito, pode-se verificar três setores ou zonas fundamentais e bem 
definidas de desenvolvimento das atividades, ou de utilização da moradia, 
com espaços específicos e isolados para as atividades íntimas (dormir, 
estudar, lavar-se), de serviço (ao cozinhar, ou limpar a casa) e sociais (em 
atividades de estar e comer). Além destas três zonas fundamentais, uma 
quarta zona se apresenta, com caráter complementar, que são as áreas 
destinadas à circulação. 

Em termos genéricos, as zonas funcionais de utilização dos ambientes da 
habitação podem ser classificadas e caracterizadas da seguinte forma: 

-  a Zona Íntima (ou Privativa) estabelece os espaços destinados 
exclusivamente aos habitantes e estão associados ao repouso, ao estudo, e à 
higiene. Nesta, os ambientes encontrados são os dormitórios, áreas de vestir 
como closet, e os banheiros de caráter privativo. 

-  a Zona Social privilegia os espaços que promovem a interação entre 
os habitantes, entre estes e os visitantes, e abrange os espaços destinados às 
funções de estar e lazer, que implicam na ausência de privacidade. Os 
ambientes encontrados aqui são as salas de estar, de TV, de jantar, um 
escritório, e áreas externas de estar, como uma varanda ou terraço. 

-  a Zona de Serviço agrupa espaços destinados às atividades do 
cotidiano doméstico e abrange as áreas destinadas ao preparo e consumo 
de refeições, à gestão doméstica e ao tratamento de roupa. Os ambientes 
encontrados são a copa ou sala de almoço, a cozinha, a área de serviço ou 
lavanderia, despensa ou áreas de depósito, e a garagem. 

-  a Zona de Circulação relaciona especificamente os espaços para o 
trânsito de pessoas ao acessar a habitação e internamente entre seus 
compartimentos. Encontram-se o hall de entrada, vestíbulo ou galeria, os 
corredores e uma caixa de escada. 

Esta setorização da habitação por zonas funcionais permite um 
planejamento de cada uma delas de modo independente, porém, se não 
estiverem relacionadas entre si de maneira a pensar a habitação como um 
único espaço funcional, esta não será uma moradia satisfatória. 

Assim, a coordenação espacial das zonas funcionais considera a relação 
entre seus ambientes, a partir da entrada de uma habitação. Nesse espaço, 
a circulação, concentrada em um vestíbulo ou incorporada à zona social 
(ambientes de sala de estar e jantar), se desenvolve como eixo central da 
habitação, com acesso a partir deste aos vários ambientes de cada uma das 
zonas funcionais. 
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A figura seguinte mostra graficamente um modelo de coordenação das 
várias zonas funcionais de uma habitação. 

F igura 25 – Coordenação entre as Zonas Funcionais  de uma Habitação 

 
Fonte: Moia, José Luis – Projectar uma Vivenda, 6ª edição 2004 

A próxima figura apresenta a organização espacial de uma das tipologias 
de apartamentos funcionais produzidas na época da construção de Brasília. 
Nesta figura, é possível verificar a distinção entre as zonas social, íntima (ou 
privativa) e de serviço. 

F igura 26 – Esquema Gráf ico de uma Planta segundo as Zonas Funcionais  

 

Fonte: Ramos, Tânia Liani Beisl – Os Espaços do Habitar Moderno: Evolução e Significados, 2006 
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Identificação dos Ambientes 

Conforme abordagem já desenvolvida neste trabalho, o estudo do 
programa de necessidades visa a estabelecer o espaço arquitetônico para o 
abrigo das atividades humanas, como por exemplo, na habitação. Um dos 
produtos obtidos do estudo do programa de necessidades para o 
desenvolvimento de um projeto é a discriminação dos ambientes necessários 
ao desenvolvimento dessas atividades. 

Porém, a elaboração de um programa de necessidades não deve se 
restringir a uma relação dos compartimentos requeridos. Assim, dentro da 
proposta deste trabalho de se estabelecer os espaços da habitação a partir 
do seu usuário e das atividades realizadas por ele, estabelece-se a 
necessidade de identificar e caracterizar especificamente cada um dos 
ambientes, de modo a compreender quais atividades estes podem acolher, 
e de que maneira devem ser instalados todos os itens de mobiliário e 
equipamentos requeridos. 

Uma verificação nos vários manuais de arquitetura, publicados por todo o 
mundo e em várias épocas, permite constatar que, no programa de 
necessidades de uma habitação, há ambientes que são constantes e que, 
por conta das atividades que se propõem a esses espaços, são mais que 
necessários para a configuração de uma moradia. 

Pode-se classificar nesse grupo essencial, ambientes como: dormitórios, 
ao menos um para o casal ou para o usuário principal, e um ou mais para 
os outros moradores; cozinha, isolada ou por vezes associada a uma copa; 
sala de estar e sala de jantar, isoladas ou agrupadas entre si; e 
invariavelmente os banheiros, com a tendência de aumento na quantidade 
deste compartimernto dentro da habitação. 

Outros ambientes podem ser encontrados no programa de uma moradia, 
porém sem a absoluta necessidade para o desenvolvimento das funções 
destinadas a um abrigo humano. Estes trazem a intenção de complementar 
e qualificar funcionalmente os espaços habitacionais, em que, apesar de não 
essenciais, permitem melhor ocupação da moradia pelos seus habitantes. 

Neste grupo de ambientes possíveis, mas não necessários, pode-se inserir: 
na zona de serviço, uma lavanderia, associada a uma dependência de 
serviço, cada vez mais útil na gestão doméstica e no tratamento de roupa, e 
uma garagem, ou vaga de estacionamento, para o automóvel, ou outro 
tipo de veículo, fazendo parte constante como patrimônio das famílias, e 
que deve estar guardado e à disposição sob a mesma estrutura residencial. 
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Na zona íntima, o closet, ou o antigo trocador, como área própria para 
armazenar roupa e ao vestir-se; uma despensa para a cozinha, de modo a 
organizar a estocagem de víveres e produtos de consumo da casa; e na 
zona social, pode-se incorporar um escritório ou biblioteca, como cômodo 
destinado especificamente ao estudo ou trabalho, - atividade cada vez mais 
presente nas moradias, - liberando assim o uso de outros espaços para suas 
atividades afins; também algum ambiente externo, como um quintal em 
casas isoladas, ou então uma varanda ou terraços em apartamentos, 
utilizados para atividades de estar e lazer. 

Do mesmo modo, os espaços de circulação não são essenciais ao 
desenvolvimento de atividades relacionadas ao abrigo humano, porém se 
fazem necessárias quando esse espaço construído requer organização 
espacial e separação física entre as suas zonas funcionais. Corredores e 
escadas permitem, então, a distribuição e acesso aos demais cômodos da 
habitação, enquanto que o hall de entrada, ou vestíbulo, se faz presente na 
definição de limite entre o espaço exterior e o privado da moradia. 

Com isso, os ambientes identificados são aqueles principais em relação 
aos espaços necessários para uma habitação. São organizados na tabela 
seguinte, conforme as zonas funcionais e funções de uso: 

Tabela 60 – Ident i f icação dos ambientes 

Zonas Funcionais Funções de Uso Descrição dos Ambientes 
Dormitório de Casal 
Dormitório de Solteiro 
Dormitório de Crianças 
Dependência de Serviço 

1. Repouso Pessoal 

Closet / Rouparia 
Banheiro de Suíte 
Banheiro Social 
Banheiro de Serviço 

ZONA ÍNTIMA 

2. Higiene Pessoal 

Lavabo 
Sala de Jantar 
Sala de Estar 
Sala de TV 

5. Estar e Lazer 

Terraço / Varanda 

ZONA SOCIAL 

6. Estudo e Trabalho Escritório / Biblioteca 
3. Preparo de Refeições Cozinha 
4. Consumo de Refeições Copa / Sala de Almoço 

Área de Serviço / Lavanderia 
Despensa / Adega 
Depósito 

ZONA DE SERVIÇO 

7. Gestão Doméstica 
8. Tratamento de Roupa 

Garagem / Oficina 
Vestíbulo / Galeria 
Corredor 

CIRCULAÇÃO 9. Circulação 

Caixa de Escada 
Fonte: autor, conforme pesquisa. ver NOTA 148 
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A listagem dos ambientes está de acordo com uma pesquisa, apresentada 
em artigo, feita junto ao mercado imobiliário para composição de ambientes 
e mobiliário de projetos habitacionais, de unidades em edifícios multi 
familiares de 1 a 4 dormitórios, na Região Metropolitana de São Paulo.140 

Na sequência, são discriminados cada ambiente, distribuídos pelas zonas 
funcionais, conforme aspectos de sua ocupação e utilização, considerando 
as atividades adequadas e possíveis de serem realizadas, os usuários 
envolvidos nessas atividades, a possibilidade de colocação e arranjo de 
mobiliário e equipamentos, e as condições de uso, considerando 
compatibilidades ou não com outras atividades e ambientes, e a 
proximidade entre ambientes. 

 

ZONA ÍNTIMA 

Dormitórios 

O dormitório constitui o ambiente mais pessoal possível, onde seu 
ocupante experimenta sua individualidade e gostos, guarda seus pertences 
pessoais e recordações, isola-se naquilo que representa sua intimidade e, 
principalmente, descansa.141 

Antes então de classificá-lo como de uso a um casal, a apenas uma 
pessoa, ou a mais pessoas, tem em sua atribuição básica e principal a função 
de abrigar o indivíduo em seu momento de maior reclusão e privacidade, 
que é ao dormir, no descanso, para as necessárias horas de sono que todo 
e qualquer ser humano fisiologicamente precisa para viver. 

O uso do dormitório para o repouso é indubitável. Então, é primordial 
que neste espaço contenha uma plataforma, um plano horizontal, de 
superfície macia, para receber o corpo na posição deitada, para esse 
período de sono e descanso do corpo. Sendo assim, é condição básica que 
esse ambiente tenha estrutura física não apenas receber essa plataforma 
para deitar o corpo, mas também para o isolamento que a atividade requer. 

Além da atividade estrita de dormir, descansar, convalescer de doença, e 
outras tantas que se relaciona diretamente ao repouso pessoal, deve-se levar 
em conta outras atividades que podem ser desenvolvidas nesse espaço, 
principalmente por conta da privacidade e isolamento que é solicitado ao 
espaço, sugerindo que neste possam se fazer, então, mais algumas coisas. 
                                            
140 Boueri, Jorge; Lapetina, Cláudia Maria Lavieri - Artigo ”Pesquisa de Composição de Ambientes e 
Mobiliário de Projetos Habitacionais do Mercado Imobiliário da Região Metropolitana de São Paulo”, 2004. 
141 Moia, José Luis – Projectar uma Vivenda, 6ª edição 2004. 
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Nesse contexto, considera-se que, num primeiro entendimento, 
atividades como vestir-se e despir-se, associada ao armazenamento das 
roupas, objetos desse ato, deve estar fisicamente localizadas nos dormitórios. 
Porém, nada impede e, por vezes, se deseja que essas ações ocorram em 
cômodo próprio, como em um closet, contíguo ao dormitório e com as 
mesmas características de reclusão deste. 

Mas, por outro lado, a diminuição em área das moradias e a busca do 
melhor aproveitamento dos espaços se impõem para uma multiplicidade de 
funções nesses mesmos espaços. Com isto, considerar atividades que 
também requerem privacidade e isolamento como estudo e lazer das 
crianças, assim como estudo e trabalho de jovens e adultos, torna-se 
relevante para a definição de mobiliário e equipamentos e o 
dimensionamento desse ambiente de dormir, mas não só para isso. 

De todo modo, as dimensões do dormitório, sendo restritas ao lugar 
usado para dormir, e desde que dotadas de ventilação suficiente, podem ser 
mínimas; mas, ao considerar as outras atividades possíveis a esse ambiente, 
como ao vestir-se, permanecer em reservado, e até o estudo ou trabalho, o 
ambiente deve ser maior de modo a atender todas as exigências espaciais 
que essas atividades requerem. 

Figura 27 – Colocação de camas em um Dormitór io 

 
Fonte: Neufert, Ernst - ‘A Arte de Projetar em Arquitetura’ - Edição em português de 1976 
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O espaço que rodeia a cama só serve para dar acesso a esta. Todas as 
demais funções, como vestir-se, trabalhar, guardar os pertences pessoais 
que se amontoam nos cantos dos dormitórios, necessitam na realidade de 
espaços próprios, e estas funções não se podem ocupar em absoluto com as 
áreas livres em torno da cama.142 

Em virtude de suas dimensões, as camas constituem o centro de interesse 
de composição do ambiente, devendo prioritariamente ter a cabeceira 
encostada a uma parede, e suas laterais livres para a circulação do ocupante 
do dormitório e para a arrumação da roupa de cama. As mesas de 
cabeceira, ou criados mudos, devem estar sempre ao lado da cabeceira da 
cama, mas podem ter seu emprego substituído por prateleiras fixadas à 
parede, pois ambos são utilizados para apoio de luminária, aparelho de 
telefone e objetos pessoais. 

Quanto às suas instalações, o ambiente do dormitório requer portas mais 
largas, com abertura para seu interior, estrategicamente localizadas para 
não conflitar com a circulação interna e não esbarrar no mobiliário instalado. 
As janelas devem ter localização, forma e dimensões que disponham de 
mais vantajosa ventilação e iluminação natural possíveis, mas, ao mesmo 
tempo, devem prover de venezianas que permitam um escurecimento do 
ambiente, sem obstruir a ventilação. Cortinas ou persianas também são úteis 
para o isolamento da luz exterior e de ruídos externos, além de compor a 
decoração do ambiente.143 

 

Dormitórios de Casal 

Pode ser considerado como o dormitório, invariavelmente presente, 
principal da habitação, para uso de seus proprietários, chefes de família que 
se apresentam em duas circunstâncias, o casal adulto, marido e esposa, ou 
o adulto isolado, sozinho, que mora com filhos, parentes ou amigos, mas 
que tem nesse espaço características de uso privilegiadas. 

Quanto ao uso desse espaço para atividades como vestir-se ou estar em 
privado a ver TV, ler, conversar em privado, entre os cônjuges etc., este não 
é necessário, mas bastante recorrente. Outras atividades, como as de estudo 
e trabalho, tem bem menos recorrência, assim como os cuidados com a 
aparência, que podem ser feitos no espaço do banheiro. 

                                            
142 Alexander; Ishikawa; Silverstein - A Pattern Language / Un Lenguaje de Patrones, 1980 – op. cit. 
143 Moia, José Luis – Projectar uma Vivenda, 6ª edição 2004 – op. cit. 
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Assim, como ambiente principal, tem ressaltados aspectos físicos como 
localização, dentro da zona íntima, priorizando a privacidade de isolamento, 
com incrementos como, por vezes, sua transformação em suíte, com 
banheiro próprio, - por conta do avanço técnico das instalações sanitárias, - 
a incorporação de um closet, a instalação de uma televisão, e até de uma 
saleta intima, com escrivaninha e poltronas. 

Outro aspecto físico é sua maior dimensão, necessária para a colocação 
de uma cama de casal, para acomodação de dois indivíduos adultos, ou 
apenas para uma pessoa, que se vale desse privilégio para maior conforto. 
Para um casal, a cama e seu espaço circundante deve ser o lugar de 
aconchego e conforto personalizado, por ser o centro da vida comum dos 
seus cônjuges: o lugar onde ficam juntos, conversam, fazem amor, 
dormem, se cuidam na doença. Do mesmo modo, ao associar a atividade 
de armazenar as roupas dos usuários do cômodo, os armários devem ter 
dimensões volumétricas suficientes para guardar a roupa dessas duas 
pessoas. 

Tabela 61 – Dormitór io de Casal  

Ambiente Dormitór io de Casal  

Zona Funcional  Zona Íntima 

At iv idades Pr inc ipais  - Dormir de noite e dormir de dia; Descansar 
- Convalescer de doença 

At iv idades Poss íve is  - Vestir e despir roupa 
- Conversar em privado, ou ao telefone 
- Ler, Ver TV, Ouvir música 
- Exercitar-se 
- Ter práticas sexuais 
- Meditar ou orar 
- Maquiar-se e cuidar da aparência (ver-se ao espelho) 
- Arrumar a cama 

Frequência - Todos os dias na semana 

Per íodo - Durante a noite, por 8 horas em média 
- Durante o dia, por 2 horas em média 

Usuár ios Envolv idos - Casal de adultos e/ou idosos 
   (em par) 

Mobi l iár io/Equipamentos 
essenc ia is  

- cama de casal 
- criado-mudo (mesa de cabeceira) (par) 

Mobi l iár io/Equipamentos 
opcionais  

- armário embutido ou guarda-roupa 
- cômoda 
- estante de áudio e vídeo 
- aparelhos de ginástica 
- oratório 
- penteadeira com espelho e banco 

Tabulação: autor 
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Com isto, o arranjo de mobiliário e equipamentos deve prever a locação 
de: uma cama de casal, um criado-mudo para cada lado da cama, armário 
embutido ou guarda-roupas com volume suficiente para pertences de duas 
pessoas, e estante para TV, ou a mesma afixada em suspenso na parede. 
Opcionalmente, conforme a disponibilidade espacial e a pretensão do 
usuário, pode se locar uma escrivaninha e/ou uma penteadeira, para os 
cuidados pessoais com a aparência. 

 

Dormitório de Solteiro 

A grande maioria das unidades habitacionais tem em seu programa de 
necessidades ao menos mais um dormitório além do principal, - as exceções 
são para as quitinetes, ou unidades habitacionais que se caracterizam como 
sendo de uso exclusivo a apenas um indivíduo, - e é destinada ao abrigo de 
um grupo familiar que conta com filhos ou outros parentes, além do casal 
ou adulto sozinho. Mesmo para quem vive sozinho, o segundo cômodo 
torna-se item de conforto para atividades além do descanso de seus 
hóspedes, como para uso para ver televisão, ou no estudo, leitura, como a 
um escritório, por exemplo. 

Assim, a partir do segundo dormitório, - e tantos quantos possam ser 
necessários, de acordo com a disponibilidade espacial da habitação, - a sua 
destinação de uso deve variar conforme a quantidade de membros de uma 
família. Pode ser ocupado por apenas uma pessoa, por duas pessoas, ou até 
por mais pessoas, levando em conta a relação de convívio possível e 
desejada entre esses indivíduos. Em apartamentos menores, verifica-se uma 
tendência de concentrar mais pessoas por dormitório, a fim de otimizar a 
sua ocupação. 

A distinção à configuração desse dormitório está no perfil do usuário, ou 
usuários, que dele se apropria. Dormitórios destinados a menores, em idade 
de bebê até a pré-adolescência, têm características de uso diferentes das de 
jovens, de adultos ou mesmo de idosos. Também, o sexo, principalmente 
quando é mais de uma pessoa a ocupar, determina variações de 
configuração espacial ao dormitório. 

Em se tratando de jovens e adultos, o arranjo físico de mobiliário e 
equipamentos fica então estabelecido a partir de quantos indivíduos devem 
dividir esse espaço e que atividades, além da essencial de repouso, estes 
pretendem desenvolver. Em termos básicos, a mobília para cada indivíduo 
deve ser de uma cama simples com um criado-mudo; para duas pessoas, as 
camas podem estar dispostas lado a lado, ou na falta de espaço, uma sobre 
a outra, na forma de um beliche. 
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Para as outras atividades possíveis, pode ser compartilhado um mesmo 
item de mobiliário e equipamentos a atender mais de uma pessoa. Com 
variação no volume de armazenagem, pode-se ter uma única peça de 
armário ou guarda-roupa; para o lazer privado, um aparelho de TV ou de 
som, uma mesma mesa para o estudo, com ou sem computador; e para os 
cuidados pessoais das mulheres, apenas uma cômoda ou penteadeira. A 
esses itens, devem estar associados outros, como a cadeira para a mesa, e a 
estante para a TV. 

Tabela 62 – Dormitór io de Solte i ro 

Ambiente Dormitór io de Sol te i ro 

Zona Funcional  Zona Íntima 

At iv idades Pr inc ipais  - Dormir de noite e dormir de dia; Descansar 
- Convalescer de doença 

At iv idades Poss íve is  - Vestir e despir roupa 
- Conversar em privado, ou ao telefone 
- Ler, Ver TV, Ouvir música 
- Exercitar-se 
- Meditar ou orar 
- Maquiar-se e cuidar da aparência (ver-se ao espelho) 
- Estudar ou trabalhar 
- Arrumar a cama 

Frequência - Todos os dias na semana 

Per íodo - Durante a noite, por 8 horas em média 
- Durante o dia, por 2 horas em média 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, jovens e idosos (isolado, ou em grupo) 
- Limitados (isolado, com assistência) 

Mobi l iár io/Equipamentos 
essenc ia is  

- cama de solteiro, beliche ou bicama 
- criado-mudo (mesa de cabeceira) 

Mobi l iár io/Equipamentos 
opcionais  

- armário embutido ou guarda-roupa 
- cômoda 
- estante de áudio e vídeo 
- aparelhos de ginástica 
- oratório 
- penteadeira com espelho e banco 
- mesa de escrivaninha com cadeira 
- estante de livros 

Tabulação: autor 

 

Dormitório para Crianças 

Quando o dormitório é de uso específico a crianças, a ocupação e 
configuração espacial devem ser mais adequadas a esse perfil de usuário. 
De fato, não convém que esse espaço seja dividido com um jovem ou 
adulto, pois esse último acaba por ter perdida sua desejada privacidade. 
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As áreas para dormir devem estar dentro dos espaços de domínio das 
crianças, onde se define a locação das camas dentro destes espaços. Cada 
criança necessita de um lugar privado, que deve centrar-se em torno de seu 
leito. Além disso, esse espaço deve conter uma área  de brincar que, por 
vezes, é utilizado para convívio de adultos no cuidado a estas crianças, ou 
de outras crianças, amigas que a visitam durante uma relação social. 

Caracteriza-se então um conflito apontado por Christopher Alexander, em 
que as crianças necessitam de certa privacidade, como que querendo 
reproduzir o espaço próprio do adulto; mas também solicitam um contato 
com os demais membros da família, em conversas, cuidados, afetos, cheiros 
e sons. Isso se baseia exclusivamente na necessidade de equilíbrio entre o 
privado e o comum. 

Esse conflito, só se pode resolver com uma disposição que lhes dê 
oportunidade de satisfazer ambas as tendências, numa distribuição de 
espaços menores individuais agrupados em torno a um espaço comum de 
lazer, de modo a que todos estejam próximos dos demais e não se sintam 
muito sozinhos.144 

Assim, ao considerar um grupo de crianças de uma família, as diversas 
configurações possíveis para a locação de mobília pode-se propor todas as 
camas conjuntamente em um mesmo cômodo; neste caso, é claro o conflito 
entre os interesses e pertences de cada uma delas. De outro modo, 
entende-se que se pode estabelecer um cômodo para cada uma das 
crianças; porém, elas podem se sentir isoladas, quando as obriga a estar e 
dormir sozinhas, em seu dormitório privado. 

De outro modo, o dormitório para crianças deve prever a sua 
transformação espacial na mesma medida em que a própria criança se 
desenvolve como indivíduo. Assim, enquanto bebê, o espaço para ele vai 
requerer o arranjo físico de berço, trocador e, se possível, uma poltrona para 
a mãe ao amamentá-lo como itens exclusivos à idade pueril, associado a 
outros perenes, como o armário embutido ou guarda-roupa. 

Na medida em que vão crescendo em idade, as crianças vão solicitar 
novos itens de mobília. O berço já não serve mais e o trocador transforma-se 
em cômoda. Camas menores ou mesmo em medidas padrão para adultos 
devem ser providenciadas e, conforme o espaço disponível, ou o número de 
crianças, - por vezes amigos que visitam e pernoitam na casa, - beliches ou 
bicamas podem ser utilizados. 

                                            
144 Alexander; Ishikawa; Silverstein - A Pattern Language / Un Lenguaje de Patrones, 1980 – op. cit. 
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Quando atingem a adolescência, querem ser tratados como adultos e 
solicitam o mesmo tipo de mobília; além da cama, que pode ser suspensa 
como o beliche, deve ser arranjado espaço para mesa de escrivaninha, 
estante para TV e som, etc. 

Tabela 63 – Dormitór io para Cr ianças 

Ambiente Dormitór io para Cr ianças 

Zona Funcional  Zona Íntima 

At iv idades Pr inc ipais  - Dormir de noite e dormir de dia; Descansar 
- Convalescer de doença 

At iv idades Poss íve is  - Vestir e despir criança 
- Vigiar criança 
- Brincar, jogar, desenhar, pintar, ouvir estórias 
- Estudar 
- Reunir com amigos 
- Arrumar a cama 

Frequência - Todos os dias na semana 

Per íodo - Durante a noite, por 8 horas em média 
- Durante o dia, por 2 horas em média 

Usuár ios Envolv idos - Bebês, infantes e crianças (isolado, ou em grupo) 

Mobi l iár io/Equipamentos 
essenc ia is  

- berço 
- cama de solteiro, beliche ou bicama 
- criado-mudo (mesa de cabeceira) 
- trocador 

Mobi l iár io/Equipamentos 
opcionais  

- armário embutido ou guarda-roupa 
- cômoda 
- poltrona, cadeira ou banco 
- estante de áudio e vídeo 
- mesa de escrivaninha com cadeira 
- estante de livros 

Tabulação: autor 

 

Dependência de Serviço 

Um programa de necessidades tradicional de habitação tem por premissa 
considerar um cômodo destinado ao repouso de serviçais da moradia, 
como empregadas domésticas, motoristas, jardineiros, etc. Contudo, 
observa-se a tendência cada vez maior em suprimir a necessidade desses 
serviçais em pernoitar nas moradias, por vários e diferentes motivos, desde a 
otimização e redução dos espaços da habitação objetivando redução de 
custos, até a novos hábitos e costumes das famílias em prescindir desses 
serviços em casa, e que resulta principalmente numa nova forma de vida 
mais econômica por parte das famílias. 
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A pesquisa investigativa apresentada neste trabalho confirma essa 
tendência, em que é apontada uma pequena ocorrência de auxiliares 
domésticas ocupando espaços na habitação brasileira. 

Tal constatação leva à compreensão de que não há mais a necessidade 
dos cômodos destinados exclusivamente aos serviçais da casa, sendo essa 
disponibilidade oferecida como acessório para moradias de maior porte, 
promovendo a comodidade de seus moradores, para ocupação de 
atividades secundárias ao espaço da habitação, como de um escritório para 
estudo ou trabalho, ou ainda, pela localização na zona de serviço, 
transformando-se em espaços destinados a armazenamento de utensílios, 
objetos e víveres, ou de apoio a gestão doméstica e tratamento de roupa, 
como para uma oficina de costura. 

Tabela 64 – Dependência de Serv iço 

Ambiente Dependência de Serv iço 

Zona Funcional  Zona Íntima ou Zona de Serviço 

At iv idades Pr inc ipais  - Dormir de noite e dormir de dia; Descansar 

At iv idades Poss íve is  - Estudar ou trabalhar 
- Armazenar equipamentos e ferramentas 
- Armazenar objetos de uso eventual e volumosos 
- Costurar roupa 

Frequência - Todos os dias na semana 

Per íodo - Durante a noite, por 8 horas em média 
- Durante o dia, por 2 horas em média 

Usuár ios Envolv idos - Adultos (isolado ou em pares) 

Mobi l iár io/Equipamentos 
essenc ia is  

- cama de solteiro, beliche ou bicama 
- criado-mudo (mesa de cabeceira) 

Mobi l iár io/Equipamentos 
opcionais  

- armário embutido ou guarda-roupa 
- cômoda 
- mesa de escrivaninha com cadeira 
- prateleira 
- máquina de costura 

Tabulação: autor 

 

Closet / Rouparia 

As pessoas tendem a ocupar uma posição privada enquanto se vestem, 
mesmo que tenha alguma relação íntima com os demais. Isso indica que o 
espaço para essa atividade deva ser algo relativamente privado. Convém, 
então, que esses espaços de sejam distintos daqueles para dormir, pois as 
roupas, quando em desordem, ocupam muito espaço e precisam de local 
próprio para serem guardados. 
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De todo modo, não há razão para que vestir-se e despir-se, guardar as 
roupas ou tê-las retiradas, faça parte de um conjunto mais amplo de 
atividades. Na realidade, perturbam outras atividades, pois estão tão 
contidas em si mesmas que tem que concentrá-las em um espaço sem outra 
função.145 

Se dentro do dormitório, uma vez definidas a posição das camas, pode-se 
prestar maior atenção aos espaços destinados ao vestir, tanto aos armários 
embutidos onde se guardam as roupas como ao espaço utilizado ao trocar 
de roupa. Estes espaços também podem se configurar no banheiro. 

Senão, deve-se definir um espaço próprio, um closet, entre a cama e o 
banheiro. Deve ser bastante grande para que a superfície livre, descontando 
a mobília, comporte uma pessoa ao se vestir. O closet pode ser privativo e 
individual ou compartilhado pelo casal. O importante é que se organize o 
espaço onde vestir-se e guardar a roupa comodamente. 

O cômodo utilizado para desempenhar as funções de onde as pessoas se 
vestem deve dispor de espaço em volume para se guardar a roupa. Tem 
dimensões pré-fixadas em função do tamanho do vestuário, sua largura 
deve ser suficiente para pendurar um cabide na sua perpendicular. Deve ter 
uma superfície vertical livre com espelho e área de piso disponível para a 
que pessoa possa se ver no espelho de corpo inteiro e com eficiente luz 
direta sobre ela, uma cadeira ou banco para apoio da pessoa, e uma 
bancada de penteadeira para o cuidado com a aparência. A conformação 
do armário mais usual é a paralela ao cômodo, com passagem central de 
largura para a permanência de uma pessoa ao se vestir. 

F igura 28 – Modelos de Armár io em um Closet  

 
Fonte: Neufert, Ernst - ‘A Arte de Projetar em Arquitetura’ - Edição em português de 1976 

 

                                            
145 Alexander; Ishikawa; Silverstein - A Pattern Language / Un Lenguaje de Patrones, 1980 – op. cit. 
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A maior ocorrência do espaço de closet, ou rouparia, acontece nas 
habitações maiores, onde há uma maior disponibilidade de espaços para a 
configuração de um cômodo próprio para as atividades de vestir-se e de 
armazenar as roupas. 

Por fim, o vestir-se marca um momento natural de transição do dia, o 
qual se pensa o que será feito durante o dia, e ao final deste, se recapitula 
sobre o que foi feito antes de dormir. O closet pode ser um espaço que 
contribui para esse caráter de reflexão sobre o dia. 

Tabela 65 – Closet  

Ambiente Closet  

Zona Funcional  Zona Íntima 

At iv idades Pr inc ipais  - Guardar roupa de casa e individual 
- Vestir e despir roupa 

At iv idades Poss íve is  - Maquiar-se e cuidar da aparência (ver-se ao espelho) 

Frequência - Todos os dias na semana 

Per íodo - Ao deitar-se à noite, por 10 minutos 
- Ao levantar pela manhã, por 10 minutos 
- Antes e após tomar banho 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, jovens e idosos 
   (isoladamente) 
- Menores e limitados 
   (isoladamente, com auxílio) 

Mobi l iár io/Equipamentos 
essenc ia is  

- armário embutido 
- guarda-roupa 

Mobi l iár io/Equipamentos 
opcionais  

- cômoda, prateleira, gabinete, gaveteiro 
- penteadeira com espelho e banco 
-  

Tabulação: autor 

 

Banheiros 

Conforme já comentado sobre a higiene pessoal, essa função, pela 
natureza das atividades que a compõem, requer espaço próprio, autônomo, 
prioritariamente privado, e provido de instalações hidráulico-sanitárias. As 
atividades relacionadas à higiene pessoal dividem-se em três grupos, e cada 
um requer espaço e equipamentos específicos para o seu desenvolvimento. 
Estes grupos de atividades e espaços podem estar reunidos em um mesmo 
ambiente, isolados ou não entre si em um mesmo cômodo, ou mesmo 
arranjados em partes. 
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Para as funções de lavagem corporal, faz-se uso do chuveiro, ou ducha, 
confinado em um cubículo, conhecido como ‘box’, para um banho em pé 
em que todo o corpo é molhado sob água corrente. Também pode ser 
utilizada uma banheira, onde o banho é feito por imersão, sentado, com 
auxílio de com uma ducha manual. Outro recurso para as lavagens 
corporais é fazê-lo em partes, de modo mais rápido e simplificado, ao lavar 
só as mãos e/ou o rosto, ou escovar os dentes. Neste caso, faz-se uso do 
lavatório, fixado na parede, apoiado sobre coluna ou sobre bancada. 

Para as funções fisiológicas, é necessário um pequeno espaço, contendo 
apenas o vaso sanitário. Este espaço pode ser isolado por paredes ou não, 
pode estar conjugado com outros equipamentos de higiene, como o bidê, 
como recurso para otimizar as instalações sanitárias em atividades que 
requerem a devida privacidade. 

E para os cuidados com o corpo humano, com a sua aparência, é 
necessária apenas uma bancada de apoio com um espelho, para pentear os 
cabelos, maquiar-se, ou fazer curativos; pode-se aproveitar da presença de 
água corrente do lavatório para barbear-se ou lavar os cabelos. Como nestes 
casos, é menor o nível de privacidade em relação às lavagens corporais e 
funções vitais, podem-se transferir essas atividades para outro espaço 
privativo da habitação, como nos dormitórios. 

Convém prever local para armazenar produtos de higiene e de cuidados 
com o corpo e sua aparência, desde as roupas de banho e papel higiênico 
até alguns medicamentos, passando por frascos de cremes e sabonetes. 
Conforme o volume de itens que se apresente, armários embutidos em 
nichos ou gabinetes sob a bancada do lavatório são requeridos. 

O conflito desses fatores parece polarizado entre a privacidade e o 
acesso, havendo motivos para unir as diversas atividades da higiene pessoal, 
e outros para separá-los. Isto sugere formar um combinado de funções em 
um único cômodo para a casa, tendo em seu interior espaços de uso 
privados fechados por uma porta ou cortina. Neste espaço é possível 
conseguir as adequadas conexões entre o banho e as demais funções ao 
utilizar o lavatório e o vaso sanitário. 

Assim, os locais para a higiene pessoal têm sido definidos em cômodos 
pequenos e separados, como caixas compactas e eficazes, em que a 
combinação dos três equipamentos principais, o lavatório, o vaso sanitário e 
o ‘box‘ de chuveiro ou banheira, configura-se no que é conhecido como 
banheiro. A sua necessidade de uso e de localização determina a 
combinação mais adequada. Pode ser um para o dormitório principal, outro 
para as crianças e, se possível, outro junto à área de estar. 
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Para os membros da família, principalmente os adultos, convém transitar 
internamente pela zona íntima, entre os dormitórios para os banheiros, sem 
que seja necessário atravessar a zona social da casa, nem mesmo ser visível 
desta. E para as visitas, podem-se utilizar os lavabos sem acessar as áreas 
privativas; assim como para os serviçais da casa, que se utilizam de 
banheiros de serviço, localizados na zona de serviço da habitação. 

O dimensionamento de um banheiro deve considerar um mínimo 
imprescindível de área para a locação das peças sanitárias e para os espaços 
de atividades contíguos as peças, necessário ao desenvolvimento das 
atividades pelo usuário desse espaço. O estudo de um arranjo define a 
configuração desse espaço, que pode ser linear, com todos os 
equipamentos instalados junto a uma mesma parede, e tendo o vaso 
sanitário definindo a largura do ambiente; ou pode ser quadrada, com a sua 
dimensão relacionada a todas as atividades ali desenvolvidas com uma 
sobreposição dos espaços de atividade, possível, pois o seu usuário estará 
sozinho nesse ambiente. O arranjo pode gerar outras configurações, desde 
que respeite as medidas dos equipamentos e de seus espaços de atividades. 

Por se tratar de um ambiente onde são emitidos odores desagradáveis, 
faz-se necessário um sistema de ventilação eficiente; porém, de outro modo, 
por se tratar de local de permanência rápida e transitória, não se requer a 
esse compartimento condições ambientais de iluminação e ventilação 
semelhantes ao de um dormitório, por exemplo. Assim, a presença de 
janela, para uma ventilação e iluminação natural é desejada, mas também é 
aceitável que possa haver nesse espaço um sistema mecânico de exaustão e 
troca de ar e iluminação artificial, permitindo que uma janela de acesso ao 
exterior possa ser dispensada, principalmente em compartimentos menores, 
como os lavabos. Outro aspecto que contribui para esse recurso de soluções 
artificiais é a dificuldade, principalmente em moradias menores, de localizar 
o compartimento contíguo a uma parede externa da construção, onde seria 
possível a colocação de abertura ao exterior. 

 

Banheiro de Suíte 

Quando na habitação é possível ter mais de um banheiro, privilegia-se o 
dormitório principal da casa com um banheiro de uso e acesso exclusivo aos 
seus ocupantes, com a conexão por porta direta entre o dormitório, - ou 
closet, - e o banheiro; este compartimento também deve receber todos os 
itens de mobiliário e equipamentos necessários à higiene pessoal. Assim, a 
combinação de dormitório e banheiro integrado, com ou sem closet, 
caracteriza-se como o dormitório suíte da habitação. 
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Banheiro Social 

Identificado como social, é o banheiro principal e imprescindível da 
habitação, e deve necessariamente conter todos os itens de mobiliário e 
equipamentos, - lavatório, vaso sanitário e área de banho com chuveiro. 
Pelo seu caráter de privacidade, deve ser localizado na zona íntima da 
habitação, porém deve ser acessível a todos os usuários da casa, moradores 
e visitantes, se este se apresenta como o único equipamento de higiene 
pessoal. 

O acesso ao banheiro pelos dormitórios é feito, dentro da zona íntima, 
pelo corredor, que também conecta, delimita o espaço social do íntimo da 
habitação. 

Tabela 66 – Banheiro de Suíte ou Socia l  

Ambiente Banheiro de Suíte ou Socia l  

Zona Funcional  Zona Íntima 

At iv idades Pr inc ipais  - Lavar a mão e o rosto, Escovar os dentes 
- Tomar banho, Relaxar na banheira 
- Dar banho em criança 
- Fazer as excreções (urinar e defecar) 
- Cuidar dos cabelos (lavar, secar, pentear) 
- Remover pelos corporais (barbear-se, depilar-se) 

At iv idades Poss íve is  - Maquiar-se e cuidar da aparência (ver-se ao espelho) 
- Proceder a curativos 
- Verificar o peso em balança portátil 

Frequência - Todos os dias na semana 

Per íodo - A qualquer momento do dia 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, jovens e idosos (isolado) 
- Menores (isolado, com auxílio) 
- Limitados (isolado, com adaptação física) 

Mobi l iár io/Equipamentos 
essenc ia is  

- lavatório e espelho 
- box com chuveiro 
- vaso sanitário (com ou sem caixa acoplada) 

Mobi l iár io/Equipamentos 
opcionais  

- gabinete 
- banheira ou ofurô 
- banheira infantil 
- bidê 
- bacia turca 
- mictório 
- balança portátil 
- penteadeira com espelho e banqueta 

Tabulação: autor 
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Banheiro de Serviço 

Em moradias de maior porte, que permitam a existência da dependência 
de serviço, este cômodo pode vir associado a um banheiro com o mesmo 
propósito, de atendimento as pessoas que não fazem parte da família, mais 
trabalham na casa em serviços de manutenção da mesma, ou de 
atendimento a seus moradores. 

Por vezes, a ocorrência do banheiro prescinde da dependência de 
serviço, mas, de todo modo, este compartimento também deve receber 
todos os equipamentos destinados à higiene pessoal, porém, suas 
dimensões são reduzidas e otimizadas por economia de espaço. 

Tabela 67 – Banheiro de Serv iço 

Ambiente Banheiro de Serv iço 

Zona Funcional  Zona de Serviço 

At iv idades Pr inc ipais  - Lavar a mão e o rosto, Escovar os dentes 
- Tomar banho 
- Fazer as excreções (urinar e defecar) 

At iv idades Poss íve is  - Cuidar da aparência (ver-se ao espelho) 

Frequência - Todos os dias na semana 

Per íodo - A qualquer momento do dia 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, (isolado) 

Mobi l iár io/Equipamentos 
essenc ia is  

- lavatório e espelho 
- box com chuveiro 
- vaso sanitário (com ou sem caixa acoplada) 

Mobi l iár io/Equipamentos 
opcionais  

- gabinete 

Tabulação: autor 

F igura 29 – I tens de Equipamentos para Banheiro 

 
Fonte: Neufert, Ernst - ‘A Arte de Projetar em Arquitetura’ - Edição em português de 1976 
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Lavabo 

O uso do lavabo tem um caráter mais social, destinado às visitas de uma 
família. Por isso, podem ser reduzidas as atividades realizadas nesse espaço, 
sendo restritas ao uso para as funções vitais e para a lavagem de partes do 
corpo, como mãos e rosto. Com isso, os equipamentos requeridos reduzem-
se ao lavatório, ao vaso sanitário e, opcional, o bidê ou ducha higiênica. 

Os lavabos têm ocorrência maior em relação direta ao tamanho das 
moradias, sendo que, por ser considerado como símbolo de projeção social 
(status), é peça indispensável nas casas das classes sociais mais altas. 
Localiza-se à entrada da moradia, junto ao hall de entrada ou vestíbulo, 
denotando-se claramente que o seu uso é destinado aos visitantes, na zona 
social da habitação, e assim como os banheiros sociais, o tamanho do vaso 
sanitário define muitas vezes a dimensão do compartimento. 

Tabela 68 – Lavabo 

Ambiente Lavabo 

Zona Funcional  Zona Social 

At iv idades Pr inc ipais  - Lavar a mão e o rosto 
- Fazer as excreções (urinar e defecar) 

At iv idades Poss íve is  - Maquiar-se e cuidar da aparência (ver-se ao espelho) 

Frequência - Todos os dias na semana 

Per íodo - A qualquer momento do dia 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, jovens e idosos (isolado) 
- Menores (isolado, com auxílio) 

Mobi l iár io/Equipamentos 
essenc ia is  

- lavatório e espelho 
- vaso sanitário (com ou sem caixa acoplada) 

Mobi l iár io/Equipamentos 
opcionais  

- bidê ou ducha higiênica 
- gabinete 

Tabulação: autor 

 

ZONA SOCIAL 

Sala de Jantar 

A importância de comer em companhia tem um papel vital em quase 
todas as sociedades humanas, como meio de unir as pessoas e aumentar a 
sensação de pertencerem a um grupo. Christopher Alexander comenta que 
“nenhum grupo humano se mantém unido sem comer em companhia”. 146 

                                            
146 Alexander; Ishikawa; Silverstein - A Pattern Language / Un Lenguaje de Patrones, 1980 – op. cit. 
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A comunhão sagrada, as festas de casamento, de aniversários, a ceia de 
natal, jantares em família são exemplos da civilização cristã ocidental com 
equivalentes em todas as sociedades. Praticamente não há um 
acontecimento humano importante ou nenhuma instituição que não baseie 
em sua capacidade de vinculação, seu caráter sacro, na comida e na 
bebida, em volta de uma mesa. 

Assim, a sala de jantar consiste em ambiente localizado na zona social, 
destinado a estas refeições formais e demoradas, realizadas quando do 
agrupamento dos membros familiares, no seu cotidiano, ou em eventos 
sociais, com recepção de visitas. Contudo, a definição de um espaço isolado 
e exclusivo para uso de refeições formais tem sido alterada, como era pelos 
hábitos das famílias de outrora. As limitações de espaço e a escassez de 
serviço doméstico têm modificado a sala de jantar tradicional, que tinha a 
grande mesa no centro e o conjunto completo de móveis, em um dos 
ambientes mais espaçosos, porém pouco utilizados da casa. 

O espaço da sala de jantar tem, então, se agregado ao espaço da sala de 
estar, como um único e maior ambiente social, delimitado pelo arranjo no 
mobiliário para cada um desses compartimentos. É preferível a apropriação 
em um mesmo espaço físico, mais amplo e sem barreiras, para comer e estar 
passivo ou, ao receber visitas, estar em conversas sociais antes e depois de 
sentar-se à mesa. 

A mesa é o elemento definidor do espaço da sala de jantar. “Em certo 
sentido, a mesa é o centro da vida familiar, a expressão dessa vida, onde as 
crianças se unem a seus pais para engolir o alimento que o amor desses pais 
tem proporcionado...” 147 

F igura 30 -  T ipos de Mesa de Jantar 

 
Fonte: Portas, Nuno – Funções e Exigências de Áreas da Habitação, 1969, - .cit. 

 

                                            
147 Thomas Merton, The Living Bread, 1956 - apud. – Alexander; Ishikawa; Silverstein - A Pattern 
Language / Un Lenguaje de Patrones, 1980 – op. cit. 
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Quanto ao formato, a mesa de jantar retangular ou quadrada aparenta 
ser mais interessante, pois expressa formalidade, enquanto que a mesa 
redonda fica mais adequada à copa, ou sala de almoço. O número de 
assentos, ao contrário do previsto para a copa, deve considerar um grupo 
maior de pessoas, além do número de membros da família, exatamente 
para acomodar as visitas nos eventos sociais. 

O espaço da sala de jantar deve estar contíguo à cozinha, com o 
aparador, ou guarda-louça, assim como a mesa, o mais próximo possível do 
acesso á cozinha, a fim de reduzir o percurso da comida que parte da 
bancada da cozinha. Em moradias menores, uma abertura na parede entre 
a cozinha e a sala de jantar, para passar os pratos, ou mesmo formando um 
balcão com armários fixos, pode integrar ambos os ambientes, 
incorporando a sala de jantar como único espaço de comer da habitação. 

Tabela 69 – Sa la de Jantar 

Ambiente Sa la de Jantar 

Zona Funcional  Zona Social 

At iv idades Pr inc ipais  - Refeições Formais e Correntes: pôr e retirar a mesa, 
   servir os alimentos, comer e beber 
- Arrumar a louça à mesa 

At iv idades Poss íve is  - Estar à mesa: Conversar, Ver TV 
- Alimentar criança 
- Receber visitas à mesa 
- Reunir à mesa em ocasiões especiais 
- Estudar ou trabalhar 

Frequência - Todos os dias na semana, à tarde e à noite 

Per íodo - Durante as refeições, por cerca de 1 hora 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, jovens e idosos (isoladamente) 
- Menores e limitados (isoladamente, com auxílio) 

Mobi l iár io/Equipamentos 
essenc ia is  

- mesa 
- cadeiras ou banco 
- aparador (guarda-louças) 
- louças e talheres 

Mobi l iár io/Equipamentos 
opcionais  

- bandeja 
- carrinho de chá e café 
- cadeirão de bebê 

Tabulação: autor 

Por fim, a sala de jantar, quando a habitação não possui outros espaços 
disponíveis, e pela presença da mesa como elemento centralizador de 
apoio, pode abrigar atividades diferentes da proposta inicial, como sentar-se 
á mesa para estudar, a fazer trabalhos manuais, ou mesmo apoiando-se nela 
para passar a ferro as roupas da família. Nesses casos, o tempo de 
desenvolvimentos dessas atividades é condicionado pela rotina da casa, 
dentro dos intervalos entre as refeições. 
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Sala de Estar 

A sala de estar constitui no ambiente onde se pretende que a família 
passe a maior parte do seu tempo livre. A condição de ser o espaço 
destinado exclusivamente ao receber visitas, a manter a sua arrumação 
intacta, tem sido abandonada em privilégio do conforto da família ao estar 
em casa. Com isso, tem a prerrogativa de ser um local aconchegante e 
agradável para todos os membros da família, assim como para as visitas que 
neste espaço possam se acomodar. 

De todo modo, os espaços de estar são de uma ampla diversidade: uns 
formais, outros informais; uns grandes outros pequenos, e todos conforme 
um nível de intimidade proposta. Podem espaços ser isolados, ou agrupados 
a outros, como a sala de jantar, ou mesmo interligados a uma varanda. 

Por ser um ambiente de localização central, na zona social da casa, 
resulta por receber maior fluxo de circulação das pessoas da família, ao 
entrar ou sair da habitação ao exterior, e ao transitar entre a zona de 
serviços e a zona íntima. É preferível que esta circulação aconteça de forma 
independente, passando pelo vestíbulo ou por corredores diretamente da 
área de serviço aos dormitórios. 

À sala de estar pretende-se que recebam muitas das atividades 
desenvolvidas por uma família usuária da habitação, a sua maioria 
relacionada ao estar e ao lazer, como, conversar entre seus membros ou 
com visitas, assistir a TV, ouvir música, ler, ter as crianças a brincar, ou 
simplesmente descansar. São atividades que podem ser feitas isoladamente 
ou em grupo, mas, como já analisado, são atividades incompatíveis entre si 
e entre as realizadas nos outros espaços da habitação. 

Por conta disso, e apesar de sua localização central, é conveniente que 
esse espaço tenha certo grau de isolamento e confinamento, para que essas 
atividades não conflitem com outra e vice-versa. A sua configuração espacial 
deve ser estudada com critério, de modo a evitar circulações indesejadas e 
permitir o arranjo do mobiliário e equipamentos de modo agradável. 

Um grupo de cadeiras, um sofá, várias almofadas, são todos objetos 
elementares na vida familiar e, sem dúvida, trata-se de um aspecto muito 
sutil que estas funcionem bem e as pessoas se sintam animados e 
confortáveis neles. Deve-se organizar a posição dos assentos, em uma área 
bem definida, com caminhos que passem por ela, porém sem atravessá-la, e 
situada de maneira que as pessoas transitem espontaneamente entre os 
móveis, sem incomodar as que estão sentadas a conversar. 
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Observa-se que a distribuição dos assentos deve ser flexível, e não muito 
rígida, com vários e diferentes sofás, poltronas e cadeiras, todos facilmente 
móveis e ajustáveis ligeiramente em diversos ângulos, contribuindo para dar 
vida ao círculo de assentos. Assim, deve-se dispô-los, preferencialmente, de 
forma circular, de maneira a congregar as pessoas em seu redor, para 
conversar. As pessoas gostam de se posicionar perpendicularmente aos 
demais, e não em paralelo; num círculo, as pessoas formam entre si um 
pequeno ângulo, por isso essa forma geométrica é a mais apropriada.148 

Ainda, para a distância entre o sofá e a mesa de centro, devem ser 
considerados dois aspectos: a distância máxima para o uso da mesa de 
centro como apoio, e a distância mínima aceitável para circulação das 
pessoas ao sentar. 

Além dos sofás, a posição do aparelho de TV deve ser cuidadosamente 
estudada nas composições das salas de estar, principalmente em moradias 
menores, onde não é possível a configuração de um espaço próprio, com a 
sala de TV. Ao assistir a TV, a distância máxima e mínima entre o sofá e a 
estante, ou parede, que o apoia, deve ser bem definida, levando-se em 
conta também o número de pessoas que permanecem no ambiente, ou 
seja, a lotação máxima desta unidade habitacional. Estas dimensões parciais 
são importantes para definir a largura total do ambiente. 

As moradias maiores permitem a distribuição e separação das várias 
atividades de estar e lazer, localizando-os em partes de ambientes maiores 
ou até em mais de um ambiente de estar, como a uma sala de TV, um canto 
próprio reservado para a criança e seus brinquedos, ou ainda a colocação 
de um piano, como um móvel de porte, possível em um lado de uma sala 
grande, configurando-se esse espaço num ambiente próprio. 

F igura 31 -  Arranjos de Sala de Estar  

 
Fonte: Neufert, Ernst - ‘A Arte de Projetar em Arquitetura’ - Edição em português de 1976 

 
                                            
148 Alexander; Ishikawa; Silverstein - A Pattern Language / Un Lenguaje de Patrones, 1980 – op. cit. 
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Tabela 70 – Sa la de Estar  

Ambiente Sa la de Estar  

Zona Funcional  Zona Social 

At iv idades Pr inc ipais  - Estar Passivo: ver TV, ouvir música, ler 
- Receber visitas: conversar, ver TV em grupo, 
   servir aperitivos e bebidas 
- Recreio de crianças: brincar, jogar, desenhar, pintar, 
   ouvir estórias 
- Diversão de jovens e adultos 
- Reunir e receber em ocasiões especiais e festas 

At iv idades Poss íve is  - Conversar ao telefone 
- Tocar instrumentos musicais 
- Meditar ou orar em grupo 
- Fazer ginástica 
- Estudar ou trabalhar 

Frequência - Todos os dias na semana, à tarde e à noite 
- Às noites e aos finais de semana 

Per íodo - Indefinido 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, jovens e idosos (em grupo) 
- Menores e limitados (com assistência) 

Mobi l iár io/Equipamentos 
essenc ia is  

- sofá, poltrona, cadeiras, banco 
- cadeira de balanço 
- estante de áudio e vídeo 
- aparelhos de áudio e vídeo (TV e Som) 
- mesa de centro 
- tapete 
- abajur ou luminária de coluna 

Mobi l iár io/Equipamentos 
opcionais  

- telefone 
- bar 
- lareira 
- quadros e esculturas 
- computador portátil 
- instrumentos musicais, como piano 
- aparelhos de ginástica 

Tabulação: autor 

 

Sala de TV 

Assistir a TV, quer seja para se informar do que acontece no mundo, quer 
seja para ver filmes, novelas e outros programas de entretenimento, tem se 
tornado, desde a sua invenção, cada vez mais uma das atividades mais 
presentes e constantes nas moradias em toda a parte. Com isso, a sala de 
TV, ou mais conhecida por seu termo em inglês, ‘home theater’, nada mais 
é que o espaço de estar e lazer isolado e extraído da sala de estar com 
intenção de atender a essa única atividade. 
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Assim, pela sua característica própria, a configuração desse espaço 
privilegia o arranjo de sofás e poltronas de frente a uma estante onde se 
apoiam o monitor de TV com outros equipamentos eletrônicos de recepção 
e projeção de imagem e som. As medidas do ambiente, assim como suas 
características ambientais, de isolamento acústico, por exemplo, são 
determinadas pela localização e especificação desses aparelhos, e pelas 
condições de interesse do usuário, na visão e audição com alta fidelidade de 
imagem e som. 

Tabela 71 – Sala de TV 

Ambiente Sa la de TV 

Zona Funcional  Zona Social 

At iv idades Pr inc ipais  - Estar Passivo: ver TV, ouvir música, ler 
- Receber visitas: conversar, ver TV em grupo, 

At iv idades Poss íve is  - Tocar instrumentos musicais 

Frequência - Todos os dias na semana, à tarde e à noite 
- Às noites e aos finais de semana 

Per íodo - Indefinido 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, jovens e idosos (em grupo) 
- Menores e limitados (com assistência) 

Mobi l iár io/Equipamentos 
essenc ia is  

- sofá 
- poltrona 
- cadeira de balanço 
- estante de áudio e vídeo 
- aparelhos de áudio e vídeo (TV e Som) 
- mesa de centro 
- tapete 
- abajur ou luminária de coluna 

Mobi l iár io/Equipamentos 
opcionais  

- instrumentos musicais, como piano 
 

Tabulação: autor 

 

Terraço / Varanda 

As áreas de terraço ou varanda se configuram conforme seja a tipologia 
da unidade habitacional, se casas isoladas ou apartamentos. Caracterizam-se 
basicamente por ser um ambiente aberto ao exterior, sem fechamento 
lateral de paredes e janelas, com área definida e confinada por muros e 
parapeitos, e sempre contígua a um ambiente de permanência prolongada. 

Esses espaços destinam-se basicamente ao estar, quer seja vinculado a 
ambientes da zona íntima, como junto aos dormitórios; quer seja a 
ambientes da zona social, como as salas de estar e de jantar. 
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Em ambos os casos, se pretende o estar passivo ou descanso a 
contemplar a vista e absorver o ar externo. Para tanto, é necessário de 
largura suficiente para se colocar alguma espreguiçadeira ou rede. Estando 
na zona social, pode-se também estar a receber visitas em conversas, e da 
mesma forma contemplando a paisagem. 

Ainda, conforme o dimensionamento do espaço, pode-se ter instalada 
pequena bancada com churrasqueira, e espaço para uma pequena mesa 
com cadeiras, onde é possível o preparo e consumo de alguma refeição. 
Esta característica tem sido cada vez mais frequente nos apartamentos que, 
pela falta de oportunidade de um espaço externo maior, como são os 
quintais de casas, tenta-se simular essa condição em um ambiente menor. 

Tabela 72 – Terraço / Varanda 

Ambiente Terraço / Varanda 

Zona Funcional  Zona Social ou Zona Íntima 

At iv idades Pr inc ipais  - Estar Passivo em ambiente externo: descansar, 
   tomar sol, deitar à rede, contemplar a paisagem 
- Receber visitas em ambiente externo: reunir com  
   amigos, comer e beber, fazer churrasco 

At iv idades Poss íve is  - Lazer em ambiente externo privado: brincar e jogar,  
   cuidar de animais, tocar instrumentos musicais,  
   fazer ginástica, praticar artes manuais e jardinagem 

Frequência - Indefinida 
- Aos finais de semana 

Per íodo - Indefinido 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, jovens e idosos (isolado, ou em grupo) 
- Menores e limitados (com assistência) 

Mobi l iár io/Equipamentos 
essenc ia is  

- banco, cadeiras 
- cadeira de balanço, espreguiçadeira, esteira, rede 
- churrasqueira e coifa 
- pia 

Mobi l iár io/Equipamentos 
opcionais  

- objetos de uso de animais 
- aparelhos de ginástica portáteis 
- equipamentos de jardinagem 

Tabulação: autor 

 

Escritório / Biblioteca 

Um espaço de escritório pode ser utilizado tanto para atividades 
relacionadas à administração da casa, ao lazer ou ao estudo, como para 
atividades profissionais. Esta última condição de uso tem sido cada vez mais 
considerada. Quando a descentralização do trabalho aumenta efetivamente, 
cresce mais a importância desse espaço doméstico. 
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Entende-se a sociedade atual em que trabalho e família estão cada vez 
mais entrelaçados, onde todos, - homens de negócio, artistas, artesãos, 
comerciantes e profissionais, - trabalham para si mesmos, sozinhos e em 
pequenos grupos, numa relação mais intensa com seu entorno imediato.149 

Nesse contexto, a habitação precisa de um cômodo, de acesso externo e 
fácil e caráter público. Neste caso, convém possuir tudo o que caracteriza 
um local real de trabalho e certo grau de conexão com o espaço público da 
rua. Pode constituir numa divisão que dê independência total em relação ao 
resto da casa, ou, de outra forma, num ambiente integrado a sala de estar, 
com comunicação com o vestíbulo. Se o seu uso for mais restrito em relação 
à rua, pode-se utilizar um espaço de dormitório, mais próximo à zona social, 
ou até mesmo algum nicho dentro do próprio espaço da sala de estar. 

De todo modo, os móveis essenciais para o desenvolvimento dessas 
atividades são uma mesa de escrivaninha, com cadeira, para escrever e 
apoiar um computador e um telefone sobre ele; uma poltrona com uma 
boa luz direta para leitura; gaveteiro para guardar documentos e 
suprimentos; e prateleiras ou estante para livros. Pode ser arranjada também 
uma mesa para reunião com mais pessoas e um sofá, ou sofá-cama, para 
conversas e até mesmo para descanso durante o dia ou acolher hóspedes. 

Tabela 73 – Escr i tór io /  B ib l ioteca 

Ambiente Escr i tór io / B ib l ioteca 

Zona Funcional  Zona Social 

At iv idades Pr inc ipais  - Estudar (ler e escrever) 
- Trabalhar intelectualmente 
- Usar computador 
- Consultar livros 
- Conversar ao telefone 

At iv idades Poss íve is  - Trabalhar manualmente 

Frequência - Todos os dias na semana, exceto finais de semana 

Per íodo - Durante todo o período do dia 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, jovens, idosos e limitados (isolado) 

Mobi l iár io/Equipamentos 
essenc ia is  

- mesa de escrivaninha com cadeira 
- computador e telefone 
- poltrona 
- abajur ou luminária de coluna 

Mobi l iár io/Equipamentos 
opcionais  

- sofá ou sofá-cama 
- mesa com cadeiras 

Tabulação: autor 

 

                                            
149 Alexander; Ishikawa; Silverstein - A Pattern Language / Un Lenguaje de Patrones, 1980 – op. cit. 
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ZONA DE SERVIÇO 

Cozinha 

A cozinha, conforme já abordado, é o espaço de uma habitação que 
atende especificamente à função relativa às atividades essenciais de preparo 
de refeições. Associado a uma bancada ou mesa, ou ainda incorporando o 
espaço de copa, pode receber atividades relacionadas ao consumo de 
refeições, quando estas são informais e correntes, ou ainda atividades 
relacionadas a tarefas de gestão doméstica ou tratamento de roupa. 

Dentro da cozinha, é essencial que a área onde se prepara a comida se 
configure como uma oficina; esse caráter funcional de uma boa cozinha 
nasce em grande parte da disposição do fogão, das bancadas, e dos 
alimentos. Preparar a comida de uma família é uma operação complexa, em 
que se pretende fazer várias coisas de uma vez e isto exige o uso simultâneo 
do fogão, para cozimento e da bancada de trabalho, com pia e água 
corrente, para diferentes usos: selecionar, lavar, cortar, temperar e misturar 
alimentos.150 

Para tanto, deve haver um equilíbrio funcional no arranjo e distância 
entre os equipamentos de fogão e bancada, em geral fixas e com pouca 
mobilidade. A estes, se associa os móveis e equipamentos de 
armazenamento dos alimentos, que podem ser em armários ou na 
geladeira, como um armário frigorífico, para a estocagem fria. A 
incorporação de mais atividades requer, então, áreas maiores para 
acomodar mais equipamentos, como forno independente ou tipo micro 
ondas, freezer para congelar comida, máquina de lavar louça, e até a 
possibilidade de incorporar algumas das tarefas de tratamento de roupa, 
com a instalação de máquina de lavar roupas. Neste caso, é proposto 
diminuir ou suprimir a necessidade de área de lavanderia. 

O espaço da cozinha, apesar de ser um compartimento de uso restrito a 
uma única função, acaba por acolher à circulação a outros setores e 
atividades da habitação, por se o espaço central da zona de serviço. Tem a 
característica de ser o primeiro compartimento que interliga essa zona ao 
setor social da casa. Isto reflete na necessidade de ter instalado mais de uma 
porta de conexão, de um lado, aos ambientes de estar, e de outro, aos 
demais setores de serviço, como a lavanderia e áreas externas, o que 
configura num acesso secundário do exterior. 

                                            
150 Alexander; Ishikawa; Silverstein - A Pattern Language / Un Lenguaje de Patrones, 1980 – op. cit. 
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De acordo com a distribuição dos equipamentos e armários, as cozinhas 
podem ser arranjadas conforme os tipos de composição estudados, 
esquematicamente, na forma de “I”, de “L” e de “U”.151 

F igura 32 – Esquema Gráf ico de Cozinha segundo as Zonas Funcionais  

 

Fonte: Moia, José Luis – Projectar uma Vivenda, 6ª edição 2004 

A cozinha mais comum é a linear (em ”I”), que a tem locação da piua, 
com bancada de apoio, do fogão e da geladeira na mesma parede; porém, 
é a menos eficiente. Exige maior distância de percursos no processo de 
preparação da comida, com a circulação por todo o seu comprimento, e 
dificulta a ocupação por mais de uma pessoa. As dimensões resultantes 
desta conformação não apresentam a sobreposição dos espaços de 
atividade, mas apresentam sobreposição de circulação para as demais áreas 
da habitação, sendo uma constante nestes ambientes. 

A cozinha em ângulo reto (em “L”) tem os equipamentos agrupados em 
duas paredes, facilitando a circulação e permitindo dispor, em espaço 
oposto, uma mesa ou bancada para as refeições correntes, incorporando 
essas atividades nesse ambiente. A cozinha com três lados (em “U”) é a mais 
conveniente quanto ao deslocamento durante o processo de preparo da 
comida, por ser a mais compacta e porque tem seu espaço isolado da 
circulação para as demais áreas da habitação. 

Similar aos banheiros, a cozinha produz saturação do ambiente, por 
conta dos vapores exalados durante o cozimento de alimentos. Isso exige, 
senão uma ventilação natural cruzada, um sistema de exaustão mecânico 
eficiente, com coifas, sobre os equipamentos que aquecem os alimentos. 
                                            
151 Moia, José Luis – Projectar uma Vivenda, 6ª edição 2004 – op. cit. 
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Figura 33 – Modelos de Cozinha 

 
Fonte: Neufert, Ernst - ‘A Arte de Projetar em Arquitetura’ - Edição em português de 1976 

Tabela 74 – Cozinha 

Ambiente Cozinha 

Zona Funcional  Zona de Serviço 

At iv idades Pr inc ipais  - Guardar e conservar alimentos 
- Lavar alimentos 
- Preparar alimentos (seleção, corte, tempero, mistura) 
- Cozinhar, fritar ou assar alimentos 
- Lavar, secar e guardar louça e utensílios 

At iv idades Poss íve is  - Consultar e elaborar menus e receitas 
- Eliminar e reciclar lixo 

Frequência - Todos os dias na semana, pela manhã e à tarde 

Per íodo - Antes das refeições, por uma ou duas horas 

Usuár ios Envolv idos - Mulheres adultas e jovens (isoladamente ou em grupo)
- Homens adultos (isolado) 

Mobi l iár io/Equipamentos 
essenc ia is  

- armário embutido, com prateleira e gaveteiro 
- geladeira 
- pia com gabinete 
- utensílios de cozinha (panelas e afins) 
- fogão e forno 
- escorredor de louças 
- lixeira 

Mobi l iár io/Equipamentos 
opcionais  

- frigobar, freezer (vertical ou horizontal) 
- forno micro-ondas ou forno elétrico 
- máquina de lavar louças 
- mesa com cadeira, banqueta 
- churrasqueira com coifa 
- bancada 

Tabulação: autor 
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Copa / Sala de Almoço 

A necessidade de representar o espaço para pequenas refeições, no 
mesmo ambiente do preparo dos alimentos, deu origem à nomenclatura 
adotada de copa/cozinha, se apresentado de várias formas de acordo com 
a tipologia. O ambiente de copa, ou sala de almoço, destina-se às atividades 
de consumo de refeições correntes, informais, rápidas, como o café da 
manhã, o lanche da tarde, e o almoço ou jantar feito individualmente ou 
em grupos pequenos de pessoas da família; também pode ser utilizado 
pelos serviçais da casa. 

Este espaço pode ser isolado ou estar interligado com a área da cozinha. 
Também neste espaço podem-se incorporar, pela proximidade com a área 
de lavanderia, as atividades de passar roupa a ferro e de costurar roupa, 
apoiados sobre a mesa de refeições. 

A intenção desse espaço de comer é de diferenciá-lo da sala de jantar, 
destinada mais a refeições formais, com visitas em grupos maiores de 
pessoas e em eventos sociais. Pretende-se para a sala de jantar localizar na 
zona social da habitação, enquanto que a copa, ou sala de almoço, situa-se 
mais adequadamente na zona de serviço. 

A associação espacial ou somente funcional com a cozinha justifica-se, 
conforme os hábitos e rotinas da família, pela facilidade mobilidade e 
transporte dos alimentos da bancada de trabalho da cozinha para a mesa 
da copa. Também pela manutenção e limpeza diária da copa, em que se 
apresenta com mobiliário e acabamento mais despojada e compatível com 
os utilizados na cozinha. 

O inconveniente de se ter a copa, ou sala de almoço, fisicamente 
associada à cozinha relaciona-se aos odores e vapores produzidos pelo 
processo de cozimento dos alimentos, que pode ser atenuado quando do 
uso de exaustores mecânicos ou de uma boa ventilação natural do 
ambiente. 

A mobília restringe-se apenas a mesa e cadeiras ou bancos, ou então 
bancadas para apoio, com bancos altos que podem ser estes fixos e 
conjugados com os armários e gabinetes de uso ao preparo de refeições. O 
número de assentos fica restrito a um mínimo necessário, se o espaço está 
incorporado à cozinha, e conforme o número de membros da família. 
Opcionalmente, pode se ter um aparador para apoio e guarda de louças e 
utensílios. 
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Tabela 75 – Copa / Sa la de Almoço 

Ambiente Copa / Sa la de Almoço 

Zona Funcional  Zona de Serviço 

At iv idades Pr inc ipais  - Refeições Correntes: pôr e retirar a mesa, 
   servir os alimentos, comer e beber 
- Arrumar a louça à mesa 

At iv idades Poss íve is  - Estar à mesa: Conversar, Ver TV 
- Alimentar criança 
- Estudar ou trabalhar 

Frequência - Todos os dias, pela manhã, à tarde e à noite 

Per íodo - Durante as refeições, por cerca de 1 hora 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, jovens e idosos (isoladamente) 
- Menores e limitados (isoladamente, com auxílio) 

Mobi l iár io/Equipamentos 
essenc ia is  

- mesa ou bancada 
- cadeiras ou banco 
- louças e talheres 

Mobi l iár io/Equipamentos 
opcionais  

- aparador (guarda-louças) 
- bandeja 
- cadeirão de bebê 

Tabulação: autor 

 

Área de Serviço / Lavanderia 

A área de serviço, ou lavanderia, tem como prerrogativa básica atender as 
atividades específicas relacionadas ao tratamento de roupa, função 
característica de uma habitação, conforme já abordado. Assim como para a 
cozinha, é sugerido a esse espaço um funcionamento como de uma oficina, 
onde a disposição de seus elementos e equipamentos é determinante para o 
tratamento adequado do vestuário. 

Historicamente, as atividades de lavar e secar roupas se desenvolviam em 
ambientes externos, como os quintais das casas térreas, porém, com o 
surgimento de aparelhos eletromecânicos associados ao modelo de 
apartamentos, de espaços internos e cada vez menores, tais atividades têm 
requisitado um melhor planejamento para o seu funcionamento. 

O processo para o tratamento de roupa segue a uma sequência de 
atividades: lavar, secar e passar. Para cada dessas atividades é requerido um 
ou mais equipamentos próprios e, de preferência, com arranjo que otimize 
esse processo. Contudo, a área de serviço presta-se a outras atividades da 
habitação, quando não há previsto compartimentos próprios, como 
despensas ou depósitos, na maioria relacionada à gestão doméstica, pela 
característica de situar-se na zona de serviço. 
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Ao planejar o espaço da lavanderia, convém conhecer os hábitos 
familiares quanto ao tratamento da roupa, se esta é feita total ou 
parcialmente na casa, da sua periodicidade, da quantidade de roupa a ser 
tratada e de quem se encarrega dessas tarefas. 

Assim, as atividades desenvolvidas nas áreas de serviço são bem definidas 
pelo mobiliário e equipamentos apresentados; tanque, máquina de lavar e 
de secar roupas (esta menos popular que a outra), varais suspensos ou de 
piso e tábua de passar roupas. Armários e prateleiras, para guardar materiais 
e produtos de limpeza, utensílios da casa, ferramentas, etc., ou 
equipamentos como aquecedores a gás também podem ser encontrados. 

Tabela 76 – Área de Serv iço / Lavander ia 

Ambiente Área de Serv iço / Lavander ia 

Zona Funcional  Zona de Serviço 

At iv idades Pr inc ipais  - Lavar instalações sanitárias 
- Recolher, separar, reciclar e eliminar resíduos 
- Lavar roupa (à mão ou à máquina) 
- Secar roupa (no varal ou à máquina) 
- Limpar e guardar roupa 
- Passar roupa a ferro e dobrar roupa 
- Limpar e engraxar sapatos 

At iv idades Poss íve is  - Costurar roupa (à mão ou à máquina) 

Frequência - Duas a três vezes na semana 

Per íodo - Durante o dia, por uma ou duas horas 

Usuár ios Envolv idos - Mulheres adultas e jovens (isoladamente) 

Mobi l iár io/Equipamentos 
essenc ia is  

- Bancada 
- Cesto de roupas 
- Tanque 
- Máquina de lavar roupas 
- Varal suspenso ou de piso 
- Máquina de secar roupas 
- Tábua e ferro de passar roupas 

Mobi l iár io/Equipamentos 
opcionais  

- Material de limpeza 
- Rodo e vassoura 

Tabulação: autor 

 

Despensa / Adega 

Quando possível, prefere-se a configuração de compartimento próprio 
para armazenar produtos perecíveis, como alimentos, bebidas, produtos de 
limpeza, etc. A localização deste compartimento deve ser contígua ao 
ambiente onde se fará uso dos produtos, ou seja, deve ter acesso direto pela 
cozinha ou, na pior das possibilidades, pela área de serviço. 
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E como o sistema de armazenamento requer apenas prateleiras, estas 
podem ser montadas diretamente no ambiente, ou incorporadas a armários 
embutidos. Outra possibilidade é o acondicionamento do compartimento, 
com controle de temperatura, isto quando se trata de armazenar bebidas 
como vinho e outros, como uma adega, ou de alimentos perecíveis que 
requerem alguma refrigeração, como em câmaras frigoríficas. 

Tabela 77 – Despensa /  Adega 

Ambiente Despensa / Adega 

Zona Funcional  Zona de Serviço 

At iv idades Pr inc ipais  - Armazenar alimentos, bebidas, produtos de limpeza 

At iv idades Poss íve is  - Armazenar equipamentos e ferramentas 
- Armazenar objetos de uso eventual e volumosos 

Frequência - Regularmente 

Per íodo - Indefinido 

Usuár ios Envolv idos - Adultos e jovens (isoladamente) 

Mobi l iár io/Equipamentos 
essenc ia is  

- Armário embutido 
- Prateleira 
- Estante 

Mobi l iár io/Equipamentos 
opcionais  

- Freezer (horizontal ou vertical) 

Tabulação: autor 

 

Depósito 

Do mesmo modo que para produtos perecíveis, as moradias necessitam 
invariavelmente de algum espaço, um volume apreciável, para guardar itens 
de uso cotidiano como utensílios, ferramentas e aparelhos portáteis; assim 
como caixas, móveis velhos, papéis antigos, malas, carrinho de bebê, 
brinquedos, equipamentos de jardinagem, de ginástica, etc., tudo aquilo 
que não se quer jogar fora, mas não se usa diariamente; objetos que não se 
requer fácil acesso, mas se pretende manter em bom estado de 
conservação. 

Mesmo o depósito não sendo tratado como espaço importante, visto que 
não é um espaço habitável, tem se observado que a falta deste faz com que 
algum outro espaço acaba se convertendo em receptáculo de todos os 
objetos sem uso, mas que se precisa guardar. Porém, é necessário saber 
administrar a quantidade de pertences sem uso que de fato necessitam ser 
armazenados. 
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As famílias, pela característica do ser humano, tendem a acumular bens 
no percurso de sua existência. Por isso, torna-se conveniente prever espaço 
para armazenar toda uma enorme acumulação de objetos que a vida 
normal da casa produz, considerando os itens que possui atualmente e 
coisas que poderão ser adquiridas no futuro. 

Em moradias maiores, é possível determinar espaços próprios, os 
depósitos, para a estocagem de todos esses objetos e pertences de uma 
família. Contudo, essa possibilidade nem sempre existe por conta da 
tendência na redução em área das habitações; assim, quando não há 
espaços especificamente definidos para tanto, nichos na construção, como 
porão, sótão, ou o espaço embaixo da escada ou atrás de portas, podem 
ser utilizados como depósito. 

Recentemente, para compensar essa falta de espaços para depósito, 
edifícios de apartamentos têm previsto compartimentos privativos a unidade 
habitacional em áreas menos nobres dos subsolos e térreo, junto às vagas 
de estacionamento, exatamente para essa finalidade. 

Tabela 78 – Depósi to 

Ambiente Depós i to 

Zona Funcional  Zona de Serviço 

At iv idades Pr inc ipais  - Armazenar equipamentos e ferramentas 
- Armazenar objetos de uso eventual e volumosos 

At iv idades Poss íve is  - Armazenar alimentos, bebidas, produtos de limpeza 

Frequência - Regularmente 

Per íodo - Indefinido 

Usuár ios Envolv idos - Adultos e jovens (isoladamente) 

Mobi l iár io/Equipamentos 
essenc ia is  

- Armário embutido 
- Prateleira 

Mobi l iár io/Equipamentos 
opcionais  

- Cômoda 
- Gaveteiro 

Tabulação: autor 

 

Garagem / Oficina 

O automóvel tem tido cada vez mais presença constante como 
equipamento de uso dos membros da família. É patrimônio desta, sendo 
que se torna exigência a qualquer programa de necessidades de uma 
habitação a definição de espaço especificamente para abrigar um ou mais 
veículos, conforme seja o tamanho da família, suas posses e possibilidades 
de adquirir esse bem. 
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Em termos espaciais, a garagem, como sendo o compartimento 
destinado ao abrigo de veículos, como automóveis e utilitários, motocicletas 
e até bicicletas, ocupa superfície considerável. Por isso, pode ser apropriado 
espaço externo à habitação, mas é tendência incorporar esse ambiente ao 
conjunto construído e coberto da habitação. 

Sua localização se dá na transição entre o espaço exterior e o acesso ao 
ambiente interno da casa, pela zona de serviço, onde, além da circulação e 
do uso para guarda e manutenção dos veículos, podem-se incorporar a esse 
espaço outras atividades relativas à gestão doméstica, como para armazenar 
os pertences e utensílios da família em armários e prateleiras localizados em 
seu contorno, ou na manutenção da própria casa. 

Ainda, pode ser utilizada como uma oficina, para trabalhos manuais que 
requer bancada e ferramentas de trabalho. Assim, a oficina doméstica deve 
ser mais que o suporte para um passatempo em uma garagem ou sótão. 
Converte-se em parte integrante da casa, com funções tão importantes 
quanto são os dormitórios ou a cozinha. 

Tabela 79 – Garagem / Of ic ina 

Ambiente Garagem / Of ic ina 

Zona Funcional  Zona de Serviço ou de Circulação 

At iv idades Pr inc ipais  - Estacionar, entrar e sair do veículo 
- Fazer a manutenção da casa e de veículos 
- Colocar e retirar malas, pacotes e objetos do veículo 
- Armazenar equipamentos e ferramentas 
- Armazenar objetos de uso eventual e volumosos 
- Trabalhar manualmente 

At iv idades Poss íve is  - Costurar roupa à máquina 
- Entrar e sair da habitação 

Frequência - Regularmente 

Per íodo - Indefinido 

Usuár ios Envolv idos - Adultos e jovens (isoladamente) 

Mobi l iár io/Equipamentos 
essenc ia is  

- Armário embutido 
- Prateleira 
- Ferramentas manuais e de bancada 
- Veículo: automóvel, motocicleta, utilitário 
- Bicicleta, cadeira de rodas e afins 

Mobi l iár io/Equipamentos 
opcionais  

- Mesa 
- Bancada 
- Gaveteiro 
- Máquina de costura 

Tabulação: autor 
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CIRCULAÇÃO 

Vestíbulo / Galeria 

Conforme visto no estudo das funções e atividades, a circulação de uma 
habitação organiza-se em dois sistemas básicos de atividades, relacionados à 
entrada e saída dos usuários da moradia, e à circulação interna e separação 
entre as várias zonas funcionais e compartimentos dessa moradia. 

De modo geral, os ambientes destinados à circulação possuem uma 
característica eminentemente dinâmica, pois as funções que nele se 
desenvolvem se caracterizam pela mobilidade. Isso significa que o 
deslocamento no espaço físico deve ser rápido e direto, e estar livre de 
obstáculos como mobília, que possa impedir ou dificultar o movimento. 

Os espaços de entrada da habitação, como o vestíbulo, - também 
conhecidos como hall de entrada ou galeria, - deve desempenhar as 
atividades de entrar e sair de pessoas e de recepção de visitas. Compreende 
a necessidade espacial de ter pessoas com liberdade de movimentos, para 
aquele que vai atender a porta, e aos visitantes. Convém a colocação de um 
espelho para se verificar a aparência antes de sair de casa nesse ambiente. 

Aí também se destina ao armazenamento de peças de vestuário utilizados 
no exterior, como capas e sobretudos, chapéus, galochas e guarda-chuvas. 
Para tanto, convém que se tenha nesse espaço um móvel tipo chapeleiro, 
ou mesmo um guarda-roupa próprio, onde pode se depositar tais peças. 

Dentro do plano de distribuição da habitação, o vestíbulo deve dar 
acesso às zonas sociais e de serviço da casa, para que não sejam necessários 
longos deslocamentos ao atender à porta de entrada sempre que toque a 
campainha, nem tenha de atravessar diretamente os ambientes como a sala 
de estar. Contudo, por limitação de espaços, o próprio ambiente de entrada 
tende a ser suprimido, projetando a entrada da moradia diretamente à sala 
de estar, na tentativa de otimizar e aumentar esse ambiente. 

De todo modo, o programa de necessidade de uma habitação deve 
prever esse ambiente de entrada, sempre que possível, pois implica numa 
fronteira entre as pessoas estranhas à família e a intimidade desta. O 
vestíbulo utiliza-se de poucos móveis, porém deve ter elementos decorativos 
que caracterize e qualifique o espaço visualmente, pois é o primeiro, e talvez 
único contato de um visitante com o espaço da família, onde se pode 
perceber sua personalidade e preferências.152 

                                            
152 Moia, José Luis – Projectar uma Vivenda, 6ª edição 2004 – op. cit. 
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Tabela 80 – Vest íbulo / Galer ia 

Ambiente Vest íbulo /  Galer ia  

Zona Funcional  Zona de Circulação 

At iv idades Pr inc ipais  - Entrar e sair da habitação 
- Atender pessoas desconhecidas à porta 
- Esperar e receber visitas 
- Receber correspondência 
- Observar-se ao espelho 

At iv idades Poss íve is  - Vestir e despir roupa de uso exterior 
- Apoiar-se para colocar e retirar calçados 
- Armazenar calçados e roupa de uso exterior 

Frequência Indefinida 

Per íodo Indefinido 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, jovens e idosos (isoladamente) 
- Menores e limitados (isolado, com auxílio) 

Mobi l iár io/Equipamentos 
essenc ia is  

- porta de entrada 
- chapeleiro 
- espelho 

Mobi l iár io/Equipamentos 
opcionais  

- sapateira 
- guarda-roupa 
- cômoda 
- mancebo 
- cadeira, banco 
- quadros e esculturas 

Tabulação: autor 

 

Corredor 

Num primeiro enfoque, baseado na economia os espaços físicos, se 
pretende às áreas destinadas à circulação interna, como os corredores, que 
estes sejam reduzidos ao mínimo, a ponto de se querer ter totalmente 
suprimido. Isto não pressupõe, obviamente, uma supressão da necessidade 
de circulação entre os cômodos de uma casa, mas sim uma incorporação 
dessa área de circulação aos outros cômodos, ampliando-os. 

Mas, quando os corredores são inevitáveis e não há a possibilidade de 
dimensioná-las na escala de uma passagem interna ao cômodo, estes 
devem ser considerados. Não se entende como aceitável a passagem de um 
dormitório feito diretamente por outro, por exemplo. Assim, o estudo de um 
programa e necessidades de uma habitação não pode ignorar a 
necessidade de setorizar e organizar os acessos entre os compartimentos de 
uma casa, utilizando-se de corredores, se necessários. 
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A circulação entre cômodos pode ser generosa ou humilde, e isto pode 
trazer efeitos psicológicos distintos. Onde o movimento é humilde, as 
passagens são obscuras e estreitas e os cômodos se abrem a elas como 
labirintos. Por outro lado, onde o movimento é generoso, as passagens são 
amplas, iluminadas, e apresentam uma continuidade maior ou menor com 
os próprios cômodos de modo que tudo aquilo que dá vida ao cômodo 
reflete pelos locais de circulação.153 

Para tanto, deve se estabelecer alguns aspectos principais para os 
corredores. Um destes é a presença de mobília, como estantes, mesinhas e 
até bancos, se convertem em espaço vivo e de uso da habitação, sem que 
se tornem obstáculos ao deslocamento de pessoas. 

Outro aspecto é o da profundidade, característica de corredores, que traz 
a sensação de monotonia e desconforto e, portanto, deve ser evitado em 
projeto corredores que sejam muito compridos, Nesse sentido, Christopher 
Alexander comenta que estudos apontam para um limite de 15 metros. 

Tabela 81 – Corredor 

Ambiente Corredor 

Zona Funcional  Zona de Circulação 

At iv idades Pr inc ipais  - Circular entre compartimentos 

At iv idades Poss íve is  - Transportar objetos e afins  
- Circular com cadeira de roda 

Frequência Indefinida 

Per íodo Indefinido 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, jovens e idosos (isoladamente) 
- Menores e limitados (isolado, com auxílio) 

Mobi l iár io/Equipamentos 
essenc ia is  

- porta de cômodos 
- bandeja 

Mobi l iár io/Equipamentos 
opcionais  

- cadeira de rodas  
- carrinho de chá e café 
- carrinho de feira 

Tabulação: autor 

 

Caixa de Escada 

A escada de acesso aos pisos superiores e inferiores constitui o eixo 
vertical do sistema de circulação, e deve estar diretamente interligada aos 
espaços de circulação interna da casa, como os corredores, ou em setores 
de circulação dentro dos ambientes a qual são acessadas. 
                                            
153 Alexander; Ishikawa; Silverstein - A Pattern Language / Un Lenguaje de Patrones, 1980 – op. cit. 
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Quando não se posiciona junto a um corredor, os espaços de integração 
da casa, como a sala de estar, ou mesmo o vestíbulo de entrada, podem ser 
os ambientes onde se pode apoiar uma caixa de escada para a circulação 
vertical da habitação. 

F igura 34 – Modelos de Escadas 

  

Fonte: Pedro, João Branco - Programa Habitacional – Espaços e Compartimentos (ITA 4), 1999, - op.cit. 

 

Tabela 82 – Caixa de Escada 

Ambiente Caixa de Escada 

Zona Funcional  Zona de Circulação 

At iv idades Pr inc ipais  - Circular entre pavimentos 

At iv idades Poss íve is  - Transportar objetos e afins 

Frequência Indefinida 

Per íodo Indefinido 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, jovens e idosos (isoladamente) 
- Menores e limitados (isolado, com auxílio) 

Mobi l iár io/Equipamentos 
essenc ia is  

- nenhum 

Mobi l iár io/Equipamentos 
opcionais  

- nenhum 

Tabulação: autor 
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Flexibilidade de Uso 

Contudo, ao se tratar das possibilidades de ambientes que possuem 
caráter múltiplo, destinados à realização de mais de uma atividade, pode ser 
considerada uma flexibilidade na configuração das zonas funcionais, e na 
determinação desses espaços, conforme seu uso, definidos a partir da 
tipologia familiar e seu ciclo de vida. 

Assim, a previsão de um cômodo, inicialmente sem indefinição de uso, e 
com localização intermediária entre as zonas funcionais, pode se transformar 
em um dormitório de solteiro, de crianças, ou closet para o dormitório do 
casal, voltando-o para a zona íntima, pode-se revertê-lo para um ambiente 
na zona social, contíguo à sala de estar, incorporando-o a aumentar a sala 
ou tornando-o num escritório, sala de TV, de brinquedos, etc.; ou ainda 
pode-se transformá-lo em dependência de serviço, oficina de costura ou 
mesmo um depósito de objetos e pertences da família, dentro da zona de 
serviço da habitação. 

Também, com a introdução das atividades profissionais no espaço 
doméstico, essa caracterização dos espaços por zonas funcionais pode 
apresentar algumas variações, uma vez que os dormitórios, localizados na 
zona íntima, podem servir a atividades de trabalho remunerado, além de ser 
espaço propício ao isolamento para o estudo. 

Assim, numa tentativa de reordenação funcional, pode-se permitir o 
acesso, mesmo que pontualmente, de visitantes ao setor privativo da 
habitação. Mas, nem sempre essa variação funcional é acompanhada de 
transformação física nos compartimentos da habitação. 
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2.5.2. ANÁLISE MATRICIAL DOS ESPAÇOS FUNCIONAIS 

Feito o levantamento, identificação e reconhecimento de todos os 
ambientes possíveis a serem configurados num projeto habitacional, a partir 
do estudo das funções e atividades desenvolvidas em seus espaços, a 
definição para a elaboração qualitativa de um programa de necessidades 
desse projeto habitacional, que tem como premissa a ocupação da família, 
como usuário. 

Para tanto, a análise segue ao se aplicar parâmetros comparativos sobre 
atividades e ambientes, através de matrizes analíticas de compatibilidade 
entre as atividades da habitação e os ambientes a elas relacionados, e de 
proximidade entre os ambientes. Estas matrizes analíticas visam verificar 
adequações de interesse e possíveis conflitos, e orientar a determinação e 
implantação funcional dos ambientes dentro da habitação, relacionando 
atividades afins e evitando conflitos por atividades incompatíveis entre si. 

Posteriormente, um estudo dimensional pode ser feito ao se elaborar 
matrizes dimensionais, ao desenvolver comparações combinadas de vários 
possíveis tipos de arranjos espaciais para um ambiente específico, 
determinados pela locação do mobiliário e equipamentos necessários e dos 
espaços de atividades a estes requeridos. O conjunto destes elementos 
determina áreas mínimas necessárias, com medidas de largura e 
comprimento, que, dispostas comparativamente em grade, possibilitam 
visualizar e por consequência analisar os menores e melhores arranjos. 

 

Compatibilidades entre Atividades e Ambientes 

Conforme já estudado, as atividades de uma família possuem certa 
complexidade que requer um estudo mais aprimorado a fim de evitar erros 
de locação, o que ocasionaria desconforto na realização das atividades. 

As condições de desenvolvimento de cada uma das atividades que 
ocorrem dentro dos espaços construídos da habitação, com contornos 
como os da privacidade ou possibilidade de convívio, e da sensibilidade ao 
gerar ou absorver incômodos, como barulho, claridade, odores, etc., devem 
ser compreendidas para que se possa definir a locação dessas atividades, 
compatíveis ou não, aos ambientes da habitação, subdivididos em zonas 
funcionais. 
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Assim, a partir da análise e organização das atividades, relacionando-as 
aos ambientes propícios a seu desenvolvimento, é possível estabelecer uma 
listagem de ambientes necessários ao programa de uma habitação 
projetada, definindo níveis de compatibilidade entre as atividades 
desenvolvidas em cada ambiente, determinando a localização de cada 
espaço conforme as zonas funcionais, e evitando que sejam previstas 
atividades em espaços inadequados, com conflitos no seu uso. 

No estudo das matrizes analíticas entre os ambientes e as atividades 
básicas desenvolvidas na habitação, a valoração comparativa, em níveis de 
compatibilidade, foi estabelecida conforme o 3º passo do Roteiro de 
Dimensionamento de Boueri, critério apresentado em sua Tese de Livre 
Docência.154  

São determinados graus de compatibilidade para alta compatibilidade 
(valor 4), e baixa compatibilidade (valor 3); e graus de incompatibilidade 
para baixa incompatibilidade (valor 2), e alta incompatibilidade (valor 1). 

Os gráficos a seguir apresentam essa análise, ambiente a ambiente, da 
compatibilidade entre esses espaços com cada um dos sistemas de 
atividades estabelecidos, conforme a necessidade de desenvolvimento 
destes na habitação, subdivididos e agrupados por cada uma das funções 
de uso da habitação. 

Gráf ico 40 -  Compat ib i l idade: Função Repouso Pessoal  x  Ambientes 
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Dormir | 
descanso de casal 4 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dormir | 
descanso maiores 4 4 2 3 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Dormir | 
descanso menores 3 3 4 2 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Convalescer 
 4 4 4 2 1 1 1 1 1 1 3 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Permanência em 
reservado 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tabulação: autor 

 

                                            
154 Boueri, Jorge, A Contribuição da Ergonomia na Formação do Arquiteto – 2004. 
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Ao analisar o gráfico anterior, relacionando todos os ambientes possíveis 
a um programa de necessidades de uma habitação com as atividades 
relacionadas à função de Repouso Pessoal, compreende-se que para estas 
atividades, de modo ideal devem ser determinados os ambientes de 
dormitórios, localizados na zona íntima, com distinção para uso de adultos, 
casais ou solteiros, e crianças; e com possibilidades de uso dos ambientes de 
estar da zona social. Fora desses ambientes da habitação, é absolutamente 
incompatível o seu uso para qualquer tipo de repouso de pessoas. 

Gráf ico 41 – Compat ib i l idade: Função Higiene Pessoal  x  Ambientes  
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Lavagens 
corporais 1 1 1 1 1 4 4 4 3 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1
Funções 
vitais 1 1 1 1 1 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cuidados 
pessoais 3 3 3 2 1 4 4 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tabulação: autor 

Na análise para as atividades de Higiene Pessoal, não há possibilidade de 
estas atividades ocorrerem fora de compartimento próprio da habitação, 
que são os banheiros e lavabos, com exceção feita a alguns cuidados 
pessoais, no cuidado com a aparência, que podem ser realizados no espaço 
privativo dos dormitórios; todos ambientes localizados na zona íntima da 
habitação. Outra possibilidade, remota, é a utilização de outros 
equipamentos sanitários, na cozinha e área de serviço, apenas para 
lavagens corporais parciais, como ao lavar as mãos. 

O gráfico seguinte, que a borda a relação entre atividades do Preparo de 
Refeições e seus ambientes de uso, estabelece, da mesma maneira como 
para a higiene pessoal, apenas espaços dentro da zona de serviço para um 
conjunto de tarefas seriadas e pré-determinadas, similares a um processo 
industrializado, de manuseio dos alimentos, que é a sequência: guardar e 
conservar; lavar; selecionar; cortar; temperar; misturar; cozinhar, fritar ou 
assar; e servir. Define-se e equipa-se a cozinha como o espaço adequado a 
tais tarefas. Em menor grau, e para atividades relacionadas, como a 
arrumação de utensílios, podem ser utilizados outros ambientes, como a 
despensa; e, para um churrasco, podem ser utilizados os espaços privativos 
abertos da casa, como um terraço ou varanda. 
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Gráf ico 42 – Compat ib i l idade: Função de Preparo de Refe ições x Ambientes 

ZONA ÍNTIMA ZONA SOCIAL ZONA DE SERVIÇO CIRCUL. 4 = Alta 
Compatibilidade 
 
3 =Baixa 
Compatibilidade 
 
2 = Baixa 
Incompatibilidade 
 
1 = Alta 
Incompatibilidade D

o
rm

itó
rio

 d
e 

C
as

al
 

D
o

rm
itó

rio
 d

e 
So

lte
iro

 

D
o

rm
itó

rio
 d

e 
C

ria
n

ça
s 

D
ep

en
d

ên
ci

a 
d

e 
Se

rv
iç

o
 

C
lo

se
t 

/ 
Ro

u
p

ar
ia

 

B
an

h
ei

ro
 d

e 
Su

íte
 

B
an

h
ei

ro
 S

o
ci

al
 

B
an

h
ei

ro
 d

e 
Se

rv
iç

o
 

La
va

b
o

 

Sa
la

 d
e 

Ja
n

ta
r 

Sa
la

 d
e 

Es
ta

r 

Sa
la

 d
e 

TV
 

Te
rr

aç
o

 /
 V

ar
an

d
a 

Es
cr

itó
rio

 /
 B

ib
lio

te
ca

 

C
o

zi
n

h
a 

C
o

p
a 

/ 
Sa

la
 d

e 
A

lm
o

ço
 

Á
re

a 
Se

rv
iç

o
 /

 L
av

an
d

er
ia

 

D
es

p
en

sa
 /

 A
d

eg
a 

D
ep

ó
si

to
 

G
ar

ag
em

 /
 O

fic
in

a 

V
es

tíb
u

lo
 /

 H
al

l /
 G

al
er

ia
 

C
o

rr
ed

o
r 

C
ai

xa
 d

e 
Es

ca
d

a 

Preparação de 
alimentos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 4 2 2 2 1 1 1 1 1
Arrumação de 
louças e utensílios 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 4 3 2 2 1 1 1 1 1
Tratamento de 
resíduos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 3 1 1 3 1 1 1

Tabulação: autor 

O próximo gráfico apresenta as atividades de Consumo de Refeições que, 
apesar de ter localização definida, podem ser desenvolvidas em mais de 
uma zona funcional, dependendo dos hábitos e níveis de sociabilidade da 
família. As refeições formais exigem espaço próprio, - a sala de jantar, - pelo 
seu caráter social; mas permite-se refeições leves nos outros ambientes da 
mesma zona social. As refeições correntes, restritas ao grupo familiar, tem 
seu espaço definido, - a copa ou sala de almoço, - porém, seus membros 
não se restringem a ocupar somente esses espaços, permitindo-se associar 
essa atividade com outras, como ao preparo de refeições na cozinha, pela 
rápida mobilização; ou ao ver TV, por comodidade, em locais de 
permanência prolongada, como os dormitórios. 

Gráf ico 43 – Compat ib i l idade: Função Consumo de Refe ições x Ambientes 
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Refeições 
correntes 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 2 2 3 1 2 4 1 1 1 1 1 1 1
Refeições 
formais 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1
Estar 
à mesa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1

Tabulação: autor 
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A análise comparativa entre as atividades de Estar e Lazer e os ambientes 
propícios a essas atividades apresenta uma forte predominância de 
ocupação da zona social para o desenvolvimento destas, mas não se 
restringe apenas a essa zona funcional. As atividades circunscritas ao grupo 
familiar podem se desenvolver também nos espaços de permanência 
prolongada dos dormitórios e da copa ou sala de almoço; enquanto que as 
atividades abertas, de recepção a visitas, estas ficam restritas aos ambientes 
de salas. Como característica única, são as atividades realizadas nos 
ambientes externos privados, como varanda ou terraço. 

Gráf ico 44 – Compat ib i l idade: Função Estar  | Lazer x Ambientes 

ZONA ÍNTIMA ZONA SOCIAL ZONA DE SERVIÇO CIRCUL. 4 = Alta 
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Estar 
passivo 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 4 4 3 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Receber 
visitas 2 2 2 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1
Recreio de 
crianças 1 1 4 1 1 1 1 1 1 3 4 3 3 2 1 3 1 1 1 2 1 1 1
Diversão de 
jovens e adultos 2 3 2 1 1 1 1 1 1 3 4 4 4 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1
Lazer 
em família 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 4 4 4 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1
Eventos sociais 
em grupo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1
Estar em 
ambiente externo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Receber em 
ambiente externo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Lazer em 
ambiente externo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1

Tabulação: autor 

Ao se fazer a análise comparativa entre as atividades relacionadas ao 
Estudo e Trabalho, percebe-se que não há, como regra tradicionalmente 
estabelecida pelos programas habitacionais, local previsto para o 
desenvolvimento destas atividades, visto que elas não são compreendidas 
como atividades regular e necessariamente realizadas pelos vários grupos 
familiares existentes. Para as atividades relacionadas ao estudo de crianças e 
jovens, o próprio dormitório de crianças se apresenta como lugar mais 
adequado, sendo que, ao solicitar vigia e acompanhamento dos pais, 
enquanto em seus afazeres, permite-se essa atividade em espaços contíguos, 
como nas salas de jantar ou na copa e sala de almoço, próximos à cozinha, 
por exemplo. 
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Gráf ico 45 – Compat ib i l idade: Função Estar  | Lazer x Ambientes 
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Estudo de 
crianças e jovens 1 2 4 2 1 1 1 1 1 3 2 2 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1
Estudo de 
adultos 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 4 1 3 1 1 1 1 1 1 1
Trabalho de 
adultos 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 4 1 3 1 1 1 3 1 1 1

Tabulação: autor 

Exceção feita ao escritório como compartimento dedicado e ideal, de 
modo geral, as atividades de estudo ou trabalho de adultos se distribuem 
em quaisquer dos ambientes onde é possível a permanência prolongada e 
com a presença de uma mesa, como os dormitórios ou nas salas de jantar e 
copa ou sala de almoço. Especificamente para trabalhos manuais, pode-se 
fazer uso de bancadas de trabalho e equipamentos específicos, para tanto, 
estes podem ser instalados em espaços como garagem ou oficina. 

A análise para locação das atividades relacionadas à Gestão Doméstica 
não se apresenta muito específica, pois, - exceção feita aos compartimentos 
próprios à estocagem de produtos perecíveis, utensílios e pertences da 
família, assim como para a manutenção de veículos, restrita à garagem, - a 
grande maioria das atividades relacionadas ao uso e cuidado com os 
elementos e instalações da habitação distribuem-se por todos os ambientes. 

Atividades relacionadas à limpeza, à manutenção e reparos da casa, ao 
controle ambiental, à vigilância e segurança, ao tratamento de resíduos e ao 
cuidado com animais, em maior ou menor grau, se desenvolvem 
indistintamente nos ambientes, conforme a ocupação que se faça destes 
espaços. Atividades específicas relacionadas à jardinagem, pela sua natureza, 
acontecem nos espaços exteriores privativos da habitação. 

Ainda, para a estocagem, além dos espaços específicos, como depósito e 
despensa, a maioria dos ambientes, da zona íntima e da zona de serviço, 
deve conter um espaço próprio, um nicho, onde podem ser colocados 
móveis como armários embutidos, guarda-roupas, gaveteiros, estantes, 
prateleiras, cômodas, etc. 
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Gráf ico 46 – Compat ib i l idade: Função Gestão Domést ica x Ambientes 
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Limpeza 
 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 2 2 2 2 2 2
Estocagem 
 3 3 3 3 4 2 2 2 1 2 2 2 1 3 4 3 3 4 4 3 2 1 1
Manutenção 
da casa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2
Controle 
ambiental 4 4 4 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 3 1 2 2 2 2
Vigilância e 
segurança 4 4 4 3 3 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 2
Tratamento 
de resíduos  1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 3 2 4 2 2 4 1 1 1
Cuidado 
com animais  2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1 2 3 1 1 3 1 1 1
Manutenção 
de veículo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1

Tabulação: autor 

O gráfico a seguir aborda a relação entre a atividades de Tratamento de 
Roupa e os ambientes utilizados, na sua maioria na zona de serviço, onde, 
do mesmo modo como para o preparo de refeições, apresenta um conjunto 
de tarefas específicas ao vestuário, para lavar, secar, e passar roupas, 
complementando com a possibilidade de costurar roupas e cuidar dos 
calçados. Essas tarefas têm lugar próprio na área de serviço, ou lavanderia, 
onde se encontram as instalações hidráulicas, necessárias à colocação de 
equipamentos de lavagem; para itens de vestuário íntimo, essa lavagem 
pode ser feita à mão, nos banheiros enquanto o usuário toma seu banho. 
Para secagem do vestuário, além da lavanderia, pode ser utilizado espaços 
abertos, em área privativa externa à habitação, como os terraços. 

Ao passar roupa a ferro, ou mesmo para consertos com costura à mão e 
cuidados com calçados, a conveniência determina o espaço utilizado, por 
conta da mobilidade possível a seus equipamentos, - a tábua e o ferro de 
passar, - pela proximidade onde se lava e seca as roupas, na área de serviço 
ou na dependência de serviço, ou onde se armazena as roupas, nos 
dormitórios. Para a costura à máquina, a conveniência vai da locação 
possível dentro da habitação a esse equipamento de costura, nas zonas 
íntimas ou de serviço. 
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Gráf ico 47 – Compat ib i l idade: Função Tratamento de Roupa x Ambientes 
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Lavar 
roupa 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 4 1 1 2 1 1 1
Secar 
roupa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 4 1 1 3 1 1 1
Passar 
roupa 2 2 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 3 1 1 3 1 1 1
Costurar 
roupa 2 2 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 2 1 1 1
Cuidar de 
calçados 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1

Tabulação: autor 

Por fim, para as atividades relacionadas à Circulação, os ambientes 
dividem-se em dois grupos, assim como suas atividades: O vestíbulo, hall de 
entrada ou galeria, destina-se basicamente ao acesso para entrada e saída 
das pessoas à habitação, além de atender a pessoas externas; outros 
ambientes podem receber diretamente essas atividades, priorizando os 
espaços da zona social como entrada principal, e os da zona de serviço 
como entrada secundária, quando houver. Os corredores e a caixa de 
escada interligam internamente os demais ambientes da habitação, possível 
também pelos ambientes da zona social e alguns da zona de serviço, como 
a cozinha. A garagem destina-se exclusivamente ao uso de veículos. 

Gráf ico 48 – Compat ib i l idade: Função Tratamento de Roupa x Ambientes 

ZONA ÍNTIMA ZONA SOCIAL ZONA DE SERVIÇO CIRCUL. 4 = Alta 
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Entrada / 
saída 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 3 1 3 2 3 1 1 3 4 1 2
Comunicação / 
separação 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 2 3 1 1 2 3 4 4
Uso de 
veículo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1

Tabulação: autor 
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Proximidades entre Ambientes 

A definição do programa de uma habitação se estabelece a partir da 
organização funcional dos espaços utilizados e de suas proximidades. A 
análise, através de matrizes, entre os vários ambientes, visa orientar a 
determinação e implantação funcional desses espaços dentro da habitação, 
na configuração da tipologia adequada a uma configuração familiar. 

Assim, ainda conforme o 3º passo do Roteiro de Dimensionamento de 
Boueri, critério apresentado em sua Tese de Livre Docência.155 são 
determinados índices, em que se atribuem valores para: indispensável (valor 
4), desejável (valor 3), desnecessário (valor 2), e indesejável (valor 1). 

Ao valor 4, entende-se que a proximidade entre os ambientes é 
indispensável, ou seja, verifica-se que as atividades desenvolvidas nesses 
ambientes, pelos seus ocupantes, se inter-relacionam diretamente; por conta 
disto, torna-se absolutamente relevante e necessário que esses ambientes 
estejam interligados e contíguos entre si. 

Ao valor 3, compreende-se que a proximidade entre os ambientes é 
desejável, ou seja, as atividades passíveis de desenvolvimento nesses 
ambientes são compatíveis e complementares entre si; isto leva a um grau, 
não de necessidade, mas de interesse e conveniência de que esses 
ambientes estejam próximos, dentro de uma mesma zona funcional. 

Ao valor 2, não se percebe nenhuma necessidade de proximidade entre 
os ambientes, ou seja, as atividades nesses espaços desenvolvidas não têm 
nenhuma relação entre si, nem por compatibilidade, nem por sensibilidade 
a presença, ruídos, odores, etc.; isto faz com que a possibilidade de 
aproximação entre esses espaços seja irrelevante, por não trazer nenhum 
benefício, nem tampouco gerar conflito. 

E ao valor 1, verifica-se que a proximidade entre os ambientes é 
indesejável e inconveniente, ou seja, as atividades que são desenvolvidas 
nestes espaços devem se manter isoladas ou remotas, não podendo se 
relacionar com outras atividades, por causa dos incômodos gerados, como 
presença, ruídos, odores, luz e calor, etc., ou por causa da sensibilidade à 
ocorrência desses incômodos; por conta disto, os ambientes não devem se 
posicionar próximos, nem tampouco haver comunicação entre eles. 

 

                                            
155 Boueri, Jorge, A Contribuição da Ergonomia na Formação do Arquiteto – 2004. 
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Gráf ico 49 – Prox imidade Ambiente x Ambiente 
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Dormitório 
de Casal  3 3 1 4 4 3 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 4 2
Dormitório 
de Solteiro 3  3 1 3 3 4 1 1 2 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 4 2
Dormitório 
de Crianças 3 3 1 3 2 4 1 1 2 2 2 2 1 3 3 1 1 1 1 1 4 1
Dependência 
de Serviço 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 4 2 2 3 1 2 2
Closet / 
Rouparia 4 3 3 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 2
Banheiro 
de Suíte 4 3 2 1 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Banheiro 
Social 3 4 4 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1
Banheiro 
de Serviço 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 2 2 3 1 1 1
Lavabo 
 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 1 3 1 1 1 1 4 2 1
Sala de Jantar 
 2 2 2 1 1 1 1 1 3 4 2 3 2 4 3 1 2 1 1 3 2 1
Sala de Estar 
 2 2 2 1 1 1 1 1 2 4 4 4 4 2 2 1 1 1 1 4 4 2
Sala de TV 
 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 4 3 2 1 2 1 1 1 1 2 3 1
Terraço / 
Varanda 3 3 2 1 1 1 1 1 2 3 4 3 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1
Escritório / 
Biblioteca 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 4 2 2 1 2 2 1 1 2 4 3 1
Cozinha 
 1 1 3 2 1 1 1 2 1 4 2 1 1 1 4 4 4 2 1 1 1 1
Copa / 
Sala de Almoço 1 1 3 2 1 1 1 2 3 3 2 2 2 2 4  1 3 1 1 1 1 1
Área Serviço / 
Lavanderia 1 1 1 4 3 1 1 4 1 1 1 1 1 2 4 1  3 4 4 1 3 1
Despensa / 
Adega 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 4 3 3  2 2 1 2 2
Depósito 
 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 4 2  3 1 2 2
Garagem / 
Oficina 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 4 2 3  4 2 2
Vestíbulo / 
Hall / Galeria 1 1 1 1 1 1 1 1 4 3 4 2 1 4 1 1 1 1 1 4 3 3
Corredor 
 4 4 4 2 3 1 4 1 2 2 4 3 1 3 1 1 3 2 2 2 3 4
Caixa de 
Escada 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 4

Tabulação: autor 
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O gráfico anterior representa o cruzamento de todos os ambientes 
possíveis, que podem ser previstos no programa de necessidades de uma 
habitação, atribuindo os valores de proximidade, onde é possível analisar 
todas as ligações entre os ambientes, - necessárias, possíveis ou indesejadas, 
- a fim de estabelecer as ligações preferenciais, e desenhar um fluxograma 
espacial, como ferramenta ao processo de elaboração desse programa de 
necessidades. 

Na análise desse gráfico de proximidade entre os ambientes, e apoiado 
nos gráficos anteriores sobre a compatibilidade entre ambientes e atividades, 
é possível extrair vários critérios para a elaboração do fluxograma dos 
espaços funcionais da habitação, discorridos a seguir: 

-  a zona íntima, onde se situam os dormitórios, requer privacidade e 
deve estar isolada do resto da habitação, com ligação principal para a zona 
social através de corredor interno de circulação e, se possível, para a zona 
de serviço, no acesso às atividades de tratamento de roupa; 

-  pelo mesmo motivo de privacidade, não deve ter acesso externo 
diretamente aos ambientes da zona íntima; 

-  é altamente desejável os compartimentos de banheiro diretamente 
interligados aos dormitórios, ou através de corredor interno à zona íntima; 

-  banheiros, se entendido como locais de banho, devem estar restritos à 
zona íntima, enquanto que é desejável que se tenha um lavabo para 
visitantes, em zona social, próximo à sala de jantar ou ao vestíbulo; 

-  dormitórios, quando determinado para uso de crianças, deve ter 
localização que permita contato e acesso direto a outros ambientes da casa, 
principalmente aqueles onde permanecem seus pais ao vigiá-los enquanto 
estão em outras atividades do cotidiano da casa; 

-  a dependência de serviço, quando existir e apesar de destinado ao 
descanso, deve estar em local distinto à zona íntima, restrita à família, e se 
localizar na interseção entre zonas, permitindo a flexibilidade ao seu uso; 

-  as áreas de closet e rouparia, se isolados ou dentro dos dormitórios, 
devem permitir ligação direta das áreas de serviço, independente do acesso 
indesejável pela zona social; 

-  para uso de serviço, deve ser previsto, quando possível, um banheiro 
próprio, localizado junto à lavanderia ou garagem, mas deve ser isolado da 
cozinha; 
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-  a zona social deve receber o acesso de entrada principal da habitação, 
diretamente do espaço exterior ou através de vestíbulo interligado, 
enquanto que um possível acesso secundário deve ser feito diretamente à 
cozinha ou área de serviço; 

-  varandas ou terraços são desejáveis, e devem estar localizados 
adjacentes aos ambientes de salas, da zona social, ou em dormitórios, na 
zona íntima, distinguindo-se assim o seu uso; 

-  um ambiente proposto para escritório deve ao mesmo tempo permitir 
um acesso direto ao espaço exterior, através do vestíbulo ou da sala de 
estar, assim como deve ter localização na interseção entre a zona social e a 
zona íntima; 

-  uma sala de TV, se possível, deve estar em espaço isolado, mas 
diretamente interligado à sala de estar, dentro da zona social; 

-  a sala de jantar, como espaço necessário, deve estar incorporado 
espacialmente à sala de estar e diretamente interligado à cozinha, sendo 
este o local do preparo de refeições a serem consumidas na sala; 

-  a cozinha, como centro da zona de serviço, além do acesso direto à 
sala de jantar, do mesmo modo deve estar ligado diretamente à área de 
serviço e a uma despensa, esta quando prevista; 

-  uma copa, ou sala de almoço, quando previsto, deve estar 
intimamente relacionada à cozinha, como ambientes onde se manipulam 
alimentos, sendo agrupada fisicamente ou estando isolada, mas com acesso 
direto; 

-  a área de serviço, ou lavanderia, deve estar diretamente ligada à 
cozinha, por um lado, e aos outros ambientes da zona de serviço, como 
depósito e garagem, por ser espaço destinado à gestão doméstica como um 
todo e especificamente ao tratamento de roupa; 

-  um espaço próprio de garagem, quando existente, deve ter ligação 
direta aos locais de entrada da habitação, pelo vestíbulo, ou pela área de 
serviço; 

-  os corredores internos à habitação situam-se principalmente na zona 
íntima, para trânsito entre seus ambientes e no acesso à zona social; 

-  por fim,a caixa de escada, quando necessária, deve estar diretamente 
ligada ao corredor, podendo ainda ter acesso direto pela sala de estar. 
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O estudo das ligações preferenciais resulta na determinação de espaços 
com detalhes formais característicos dos espaços de cada zona, bem como 
da localização das ligações para cada zona, e permite estabelecer o estudo 
do arranjo físico espacial para cada ambiente. 

F igura 35 – L igações Preferencia is  – Zonas Funcionais  e Arranjo Espacia l  

 

 
 

 
Fonte: Dal Belo, Selso - Leiaute, Fator Determinante do Dimensionamento e da Forma do Espaço, 2004 – op. cit. 

 

Fluxograma Espacial de Usos e Acessos 

A análise dos espaços funcionais se completa, a partir da análise matricial 
sobre a compatibilidade entre as atividades e os ambientes, e de 
proximidade entre os ambientes, ao estabelecer as ligações preferenciais, ao 
se elaborar fluxogramas espaciais para as mais variadas tipologias da 
habitação, conforme a determinação dos ambientes necessários ao 
desenvolvimento das atividades para cada configuração familiar, na 
consideração desta como usuária da habitação. 

O fluxograma espacial, apresentado na forma de diagrama gráfico, 
demonstra quais são as inter-relações físicas e de acesso existentes entre os 
ambientes, consideradas e respeitadas a localização destes em suas 
respectivas zonas de utilização. 

A figura a seguir apresenta um exemplo de fluxograma espacial, não 
específica a uma tipologia habitacional, mas considerando a máxima 
possibilidade de arranjo entre os todos os ambientes previstos no programa 
de necessidades de um projeto habitacional. No gráfico, são indicados 
todos os acessos possíveis, de entrada e de circulação a cada um destes 
ambientes, ressaltando as ligações indispensáveis e sugerindo as ligações 
desejáveis; os campos em hachura identificam onde se pretende a 
integração espacial entre os ambientes, numa sobreposição física que vai 
além da interligação por meio de portas e passagens. 
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Figura 36 – F luxograma Espacia l  Completo de uma Habitação 

 
Desenho: autor 
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2.6. ANEXOS 

 

ANEXO A. Questionário: Pesquisa sobre Funções e Atividades na Habitação 

 

 

I

 

Pesquisa Investigativa 
 

Funções e Atividades na Habitação 
 

Entrev ista 

Nº.: _________________  (sequencial sistema) 

Identificação: _________  (Número da turma, ou da escola, ou do grupo)  
 

 

Local ização Regional  

[1] Localização Regional:    Norte;    Sul;    Leste;    Oeste;    Centro 

 

Per f i l  da Habitação | Moradia | Casa 

[2] Esta moradia é do tipo? 

  Apartamento  |    Casa Térrea  |    Sobrado  |    Outro, qual?:  ______ 

[3] Quanto à posse, a casa é: 

 Própria  |   Financiada  |   Alugada  |   Cedida/Emprestada 

[4]  Área construída aproximada: ______(m²)  Área aproximada do terreno: ______(m²) 

[5]  Nº. Dormitórios:    1 |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  mais de 6 

 

Usuár ios 

[6]  Nº. de Pessoas que moram na Casa: 

    1   |    2   |    3   |    4   |    5   |    6   |    mais de 6 
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II 

[7]  Para as pessoas que moram nesta casa pode-se dizer... (o U1 é o entrevistado, 
considerar como referência) 
  U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 

Chefe         
Cônjuge / Companheiro (a)         
Pai / Mãe / Sogro (a)         
Filho (a)         
Neto (a)         
Irmão (ã)         
Hóspede Amigo (a)         

Relação 
Familiar 

Outro         
Masculino         Sexo 
Feminino         

Idade (indicar)         
Casado (a) / União Estável         
Solteiro (a)         
Divorciado/Separado         

Estado 
Civil 

Viúvo (a)         
Não Possui         
Mental         
Movimento         
Visual         
Auditiva         
Obesidade         

Limitações 
Físicas 

Outra         

[8] Para além das pessoas que moram na casa, há mais alguém que não more, mas use 
a casa com frequência (ex., filho ou neto)? 

 Não |    Sim, por quais motivos?___________________________________ 

[9] E com que frequência esta pessoa usa a casa?              Todos os dias 

 4 a 6 vezes por semana  |   2 a 3 vezes por semana  |   1 vez por semana 

 2 a 3 vezes por mês  |   1 vez por mês  |   Menos de 1 vez por mês 

[10]Como consequência da limitação física de algum morador, foi necessário fazer 
alguma alteração na casa?         Não  |   Sim, qual? ___________________________ 

[11]Têm outros filhos que não residem na casa?     Não  |   Sim (Indique abaixo) 
  F1 F2 F3 F4 F5 

Estuda ou trabalha em outra localidade      
Cumpre Serviço Militar      
Prefere viver independente      
Não há espaço na casa      
Casou      

Motivo de saída 
da casa 

Outros      
Menos de 15 anos      
Entre15 e 20 anos      

Idade de saída 
da casa 

Mais de 21 anos      
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III 

[12]Tem auxiliar(es) doméstica(s) [AD] que trabalham na casa?   Não  |   Sim (Indique 
abaixo) 

  AD1 AD2 
Todos os dias   
2 a 3 vezes por semana   

Frequência 

2 a 3 vezes por mês   
Por até 2 horas   
Por até 4 horas   

Duração do 
trabalho 

Por mais de 4 horas   

[13]A(s) auxiliar(es) doméstica(s) dormem na casa? 

 Não  |   Sim, onde?  |   Quarto de empregados  |   Outro ambiente, qual? 

Histór ico de v ida da famí l ia  

[14]Há quanto tempo moram neste bairro? 

 Menos de 2 anos  |   De 2 a 5 anos  |   De 5 a 10 anos  |   Mais de 10 anos 

[15]E há quanto tempo moram nesta casa? 

 Menos de 2 anos  |   De 2 a 5 anos  |   De 5 a 10 anos  |   Mais de 10 anos 

[16]Antes de vir para esta, a família vivia numa casa de que tipo? 

  Apartamento  |    Casa Térrea  |    Sobrado  |    Outro, qual?  ______________ 

Uso da Habi tação 

A seguir, perguntas sobre o uso da casa, considerando principalmente o último ano. 

Repouso Pessoal  

[17]Existem pessoas da família que dormem fora dos dormitórios?     Não  |   Sim  
(Indique abaixo) 

  Filhos Pais Parentes Hóspedes Outros
Todos os dias      
4 a 6 x por semana      
2 a 3 x por semana      
1 x por semana      

Frequência 

Menos de 1 x por semana      
Sala de estar / de TV      
Sala de jantar      
Escritório      
Cozinha      

Ambiente 

Outros      

[18]Além de dormir, que outras atividades as pessoas da família costumam realizar em 
seus locais de repouso?   (Indicar uma ou mais atividades) 

 Ver televisão  |   Ouvir música  |   Ler  |   Conversar  |   Falar ao telefone  

 Cuidar-se (aparência) |   Meditar ou orar  |   Outra(s), qual(is)?  ________________ 

[19]Ao convalescer de doença, as pessoas costumam ficar em qual lugar da casa? 

 Próprio dormitório  |   Outro dormitório  |   Sala de estar 

 Outro ambiente, qual? ____________________________ 
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IV 

Higiene Pessoal  

[20]A sua casa tem quantos banheiros? _____  

[21]Acha que a quantidade de banheiros são suficientes para o número de moradores?    
 Não  |   Sim 

[22]Os banheiros têm instalações e equipamentos suficientes para as atividades 
realizadas?   Não  |   Sim 

[23]Os banheiros têm espaço suficiente para se movimentar com facilidade? 
 Não  |   Sim 

[24]Há alguma atividade de cuidados pessoais, (como pentear os cabelos, maquiar-se, 
etc.) realizada fora do banheiro?     Não  |   Sim, em que ambientes?  ____________ 

Preparo de Refe ições 

[25]O preparo de refeições para os moradores é feito na casa?     Não  |   Sim  
(Indique abaixo) 

Café da manhã Almoço Jantar 
  

semana domingo semana domingo semana domingo
Eventos 
sociais 

1 pessoa        
2 pessoas        

Quantas 
pessoas 
preparam Mais de 2 pessoas   

U1        
U2        
U3        
U4        
U5        
U6        
AD1        

Quem 
prepara 

AD2   
Todos os dias  ---------------  ---------------  ---------------  
4 a 6 x por semana  ---------------  ---------------  ---------------  
2 a 3 x por semana  ---------------  ---------------  ---------------  
1 x por semana        

Frequência 

Menos de 1 x por semana   
Cozinha        
Copa | Sala de almoço        
Sala de jantar        
Área de serviço        
Quintal|Varanda|Terraço        

Ambiente 
mais 
frequente 

Outros   

[26]Tem o hábito de comprar refeições prontas ou semi-prontas? 

 Todos os dias  |   2 a 3 vezes por semana  |   1 vez por semana 

 1 vez por mês  |   Menos de 1 vez por mês  |   Nunca 

[27]Se compra, porque o faz? (indicar um ou mais motivos) 

 A cozinha tem poucas condições |  Não tem tempo para preparar as refeições 

 Fica mais prático |  Quando recebe visitas e não está preparado 

 Fica mais econômico |  Outro motivo, qual? _____ 
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V 

[28]Tem o hábito de separar o lixo para reciclagem?     Não  |   Sim 

[29]Se não tem o hábito de separar o lixo para reciclagem, por que seria? 

 Não acredito ser importante  |   Não há espaço para armazenagem 

 Não há coleta no bairro  |   Por outro motivo, qual? _______ 

Consumo de Refe ições 

[30]O consumo de refeições é feito pelos moradores na casa?   Não  |   Sim  (Indique 
abaixo) 

Café da manhã Almoço Jantar 
  

semana domingo semana domingo semana domingo
Eventos 
sociais 

1 pessoa        
2 pessoas        
3 a 4 pessoas        
5 a 8 pessoas        

Quantas 
pessoas 
consomem 
a refeição 

Mais de 8 pessoas   
Isoladamente        
Aos pares        
Em grupo        

Quantas 
pessoas em 
simultâneo 

Toda a família   
Todos os dias  ---------------  ---------------  ---------------  
4 a 6 x por semana  ---------------  ---------------  ---------------  
2 a 3 x por semana  ---------------  ---------------  ---------------  
1 x por semana        

Frequência 

Menos de 1 x por semana   
Sala de jantar        
Copa | Sala de almoço        
Cozinha        
Sala de estar        
Quintal|Varanda|Terraço        
Dormitório        

Ambiente 
mais 
frequente 

Outro   

[31]Quando se está à mesa de refeições, que outras atividades as pessoas da família 
costumam realizar? (Indicar uma ou mais atividades) 

 Nenhuma  |   Conversar  |   Alimentar crianças  |   Receber visitas 

 Ver televisão  |   Reunir-se em ocasiões especiais  |   Outra(s), qual(is)? _________ 

Estar  | Lazer  

[32]Quando as pessoas da família estão em casa, o que costumam realizar? (Indicar uma 
ou mais atividades) 

 Ver televisão  |   Ouvir música  |  Ler  |  Conversar  |  Falar ao telefone  

 Receber visitas  |   Atividades de lazer  |   Outra(s), qual(is)?  _________________ 

[33]Quantas pessoas costumam-se reunir nestas atividades? 

Durante a semana: ___  |  No fim de semana e feriados: ___  |  Nos eventos sociais: ___ 

[34]Com que frequência costuma-se reunir todas as pessoas que moram na casa nestas 
atividades? 

 Todos os dias |   4 a 6 x por semana |   2 a 3 x por semana |   1 x por semana 

 2 a 3 x por mês |   1 x por mês |   Menos de 1 x por mês |   Nunca 
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VI 

[35]Quando se reúnem em casa nestas atividades, como se distribuem as pessoas da 
família? (Indicar uma ou mais atividades) 

 À volta da mesa de refeições  |   Em torno da televisão  |   Em torno de uma 
mesa de centro  |   Em grupos dispersos  |   De outro modo, qual? _____________ 

[36]As pessoas da casa costumam receber visitas?     Não  |   Sim  (Indique abaixo) 

  Pessoas 
familiares 

Relações 
profissionais

Vizinhos Amigos Colegas 
dos filhos

U1      
U2      
U3      
U4      
U5      
U6      
AD1      

Quem 
recebe 

AD2      
2 pessoas      
3 a 4 pessoas      
5 a 8 pessoas      

Quantas 
pessoas são 
recebidas 
em visita Mais de 8 pessoas      

Todos os dias      
4 a 6 x por semana      
2 a 3 x por semana      
1 x por semana      
2 a 3 x por mês      
1 x por mês      
Menos de 1 x por mês      

Frequência 

Nunca      
Por até 1 hora      
Por até 2 horas      
Por até 3 horas      

Duração 

Mais de 3 horas      
Copa | Sala de almoço      
Cozinha      
Sala de estar      
Quintal|Varanda|Terraço      
Dormitório      

Ambiente 
mais 
frequente 

Outro      
No local atual      
Copa | Sala de almoço      
Cozinha      
Sala de estar      
Quintal|Varanda|Terraço      
Dormitório      

Ambientes 
que 
gostaria de 
receber 
visitas 

Outro      

[37]Tem alguma criança na família, com idade inferior a 12 anos? 

 Não  |   Sim, quantas? _____ 

[38]Neste caso, a criança é vigiada por alguém?    Não  |   Sim, quem? 

 Mãe  |   Pai  |   Irmãos  |   Auxiliar Doméstica  |   Outra pessoa, qual?  _____ 
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VII 

[39]Que atividades de lazer as crianças na família costumam realizar?  (Indicar uma ou mais 
atividades) 

  Ver 
televisão 

Brincar e 
jogar 

Desenhar e 
pintar 

Ouvir 
estórias 

Reunir com 
amigos 

Todos os dias      
4 a 6 x  por semana      
2 a 3 x por semana      
2 a 3 x por mês      

Frequência 

1 x por mês      
Por até 1 hora      
Por até 2 horas      
Por até 4 horas      

Duração 

Mais de 4 horas      
Sala      
Dormitório      
Cozinha      
Quintal | Varanda      

Ambiente 

Outro      

[40]Que atividades de lazer os jovens e adultos da família costumam realizar? (Indicar uma 
ou mais atividades) 

  Brincar 
e jogar 

Usar 
computador

Artes 
manuais

Tocar 
instrumento 

Fazer 
ginástica 

Reunir com 
amigos 

Todos os dias       
4 a 6 x por semana       
2 a 3 x por semana       
2 a 3 x por mês       

Frequência 

1 x por mês   
Por até 1 hora       
Por até 2 horas       
Por até 4 horas       

Duração 

Mais de 4 horas   
Sala       
Dormitório       
Cozinha       
Quintal | Varanda       

Ambiente 

Outro   

[41]A família costuma reunir ou receber em algum evento social em grupo (aniversário, 
Natal, festas comemorativas, etc.)? 

 Não  |   Sim, que tipo de evento? ___________________________________________ 

[42]Neste caso, em qual ambiente a família costuma reunir ou receber visitas? 

 Sala de estar e jantar |  Salão de festas |  Ambiente externo |  Outro, qual? ___ 

[43]A família costuma se reunir ou ter lazer em algum ambiente externo? 

 Não  |   Sim, que tipo de atividade? _________________________________________ 

[44]Neste caso, em qual ambiente externo a família costuma reunir ou ter lazer? 

 Quintal  |   Varanda  |   Terraço  |   Outro, qual? _________________________ 
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VIII 

Estudo | Trabalho 

[45]Os adultos costumam trabalhar profissionalmente em casa?    Não  |   Sim  
(Indique abaixo) 
  U1 U2 U3 U4 U5 U6 

Todos os dias       
4 a 6 x por semana       
2 a 3 x por semana       
1 x por semana       

Frequência 

Menos de 1 x por semana       
Por até 1 hora       
Por até 2 horas       
Por até 4 horas       

Duração 

Mais de 4 horas       
Trabalho intelectual, qual?       Tipo de 

atividade Trabalho manual, qual?       
Aperfeiçoamento profissional       
Receita adicional       
Trabalho autônomo       
Tele–trabalho (à distância)       

Motivo do 
trabalho 
em casa 

Outro       
Escritório       
Sala de estar | Sala de jantar       
Cozinha       
Dormitório       
Quintal | Varanda | Terraço       

Ambiente 
mais 
frequente 

Outro       
No ambiente atual       
Escritório       
Sala de estar | Sala de jantar       
Cozinha       
Dormitório       
Quintal | Varanda | Terraço       

Ambientes 
que 
gostaria de 
trabalhar 

Outro       

[46]Recebem pessoas em casa para alguma atividade profissional? 

 Não  |   Sim, quantas? ___ 

[47]Neste caso, em qual ambiente as pessoas da casa recebem para alguma atividade 
profissional? 

 Escritório |  Sala de estar e jantar |  Cozinha |  Dormitório |  Outro, qual? __ 

[48]E com que frequência recebem?     Todos os dias  |   4 a 6 x por semana 

 2 a 3 x por semana  |   1 x por semana  |   Menos de 1 x por semana 

[49]Se não trabalham em casa, porque seria? 

 Não necessitam |  Não têm espaço e equipamentos adequados 

 Outro motivo, qual? ______ 

[50]Neste caso, gostaria de ter um local para trabalhar em casa? 

 Não  |   Sim, onde? _______________ 
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IX 

[51]As pessoas da família (crianças, jovens ou adultos) costumam estudar em casa? 

 Não |  Sim (Indique abaixo) 
  U1 U2 U3 U4 U5 U6 

Todos os dias       
4 a 6 x por semana       
2 a 3 x por semana       
1 x por semana       

Frequência 

Menos de 1 x por semana       
Por até 1 hora       
Por até 2 horas       
Por até 4 horas       

Duração 

Mais de 4 horas       
Ler e escrever       
Usar computador       
Consultar livros       
Trabalho manual       

Tipo de 
atividade 

Outra       
Escritório       
Sala de estar | Sala de jantar       
Cozinha       
Dormitório       
Quintal | Varanda | Terraço       

Ambiente 
mais 
frequente 

Outro       
No ambiente atual       
Escritório       
Sala de estar | Sala de jantar       
Cozinha       
Dormitório       
Quintal | Varanda | Terraço       

Ambientes 
que 
gostaria de 
estudar 

Outro       

[52]Recebem pessoas em casa para estudar em grupo?   Não |  Sim, quantas? ___ 

[53]Neste caso, em qual ambiente as pessoas da casa recebem ao estudar em grupo? 

 Escritório |  Sala de estar e jantar |  Cozinha |  Dormitório |  Outro, qual? __ 

[54]E com que frequência estudam em grupo?  

 Todos os dias  |   4 a 6 x por semana  |   2 a 3 x por semana 

 1 x por semana  |   Menos de 1 x por semana 

Gestão Domést ica 

[55]É feito regularmente consertos de manutenção na casa por algum morador? 

 Não  |   Sim, por quem? (Indique o(s) usuário(s) pelo código) ______________________ 

[56]Em caso afirmativo, que tipo de conserto? __________________________________ 

[57]Com que frequência é feito a manutenção? 

 Quase todos os meses  |   2 a 3 x por ano  |   Menos de 2 x por ano 

[58]Se não é feito a manutenção na casa, porque seria?     Não é necessário 

 Não há habilidades e ferramentas adequadas  |   Outro motivo, qual? _____ 
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X 

[59]É feito regularmente a limpeza da casa por algum morador? 

 Não   |   Sim, por quem? (Indique o(s) usuário(s) pelo código)  _____________________ 

[60]Com que frequência é feito a limpeza da casa?  

 Todos os dias  |   4 a 6 vezes por semana  |   2 a 3 vezes por semana  

 1 vez por semana  |   Menos de 1 vez por semana 

[61]Existe algum sistema de segurança na casa?     Não  |   Sim 

[62]Em que ambientes são guardados os seguintes itens na sua casa?  (Indicar uma ou 
mais alternativas) 

 Sala Cozinha Dormitório Banheiro Área de serviço Despensa Outro 
Roupa de cama        
Roupa de mesa        
Roupa de banho        
Roupa individual        
Alimentos        
Produtos de limpeza        
Louça e utensílios        
Remédios        
Brinquedos e afins        
Carrinho de bebê        
Instrumentos musicais        
Documentos        
Equipamento desportivo        
Ferramentas e afins        
Objetos volumosos        
Malas e similares        
Mobiliário suplementar        

[63]Em que mobiliário são guardados os seguintes itens na sua casa?  (Indicar uma ou 
mais alternativas) 

 Armário embutido Guarda-roupa Estante Gaveteiro Prateleira Outros 
Roupa de cama       
Roupa de mesa       
Roupa de banho       
Roupa individual       
Alimentos       
Produtos de limpeza       
Louça e utensílios       
Remédios       
Brinquedos e afins       
Carrinho de bebê       
Instrumentos musicais       
Documentos       
Equipamento desportivo       
Ferramentas e afins       
Objetos volumosos       
Malas e similares       
Mobiliário suplementar       

[64]Existe alguma coisa que você não tem onde guardar?   Não |  Sim, o que? __ 

[65]Tem algum animal de estimação na casa? 

 Não  |   Sim, qual?   Cão |  Gato |  Pássaro |  Peixe |  Outro, qual? ____ 

[66]Em caso afirmativo, onde costuma ficar o animal de estimação?     Sala 

 Quintal|Varanda|Terraço |  Área de serviço |  Dormitório |  Outro, qual? ____ 
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XI 

Tratamento de Roupa 

[67]Como são os procedimentos para o tratamento de roupas da casa? (Indique abaixo) 
  Lavar Secar Passar Costurar Guardar

U1      
U2      
U3      
U4      
U5      
U6      
AD1      

Quem trata 
das roupas 

AD2      
Todos os dias      
4 a 6 x por semana      
2 a 3 x por semana      
1 x por semana      

Frequência 

Menos de 1 x por semana      
Por até 1 hora      
Por até 2 horas      
Por até 4 horas      

Duração 

Mais de 4 horas      
Área de serviço      
Copa|Sala de almoço ou jantar      
Cozinha      
Sala de estar      
Quintal|Varanda|Terraço      
Dormitório      

Ambiente 
mais 
frequente 

Outro      
No ambiente atual      
Área de serviço      
Copa|Sala de almoço ou jantar      
Cozinha      
Sala de estar      
Quintal|Varanda|Terraço      
Dormitório      

Ambientes 
que gostaria 
de utilizar 

Outro      
Tanque  ----------- ----------- ----------- ----------- 
Máquina de lavar roupa   ----------- ----------- ----------- 
Secadora de roupa -----------  ----------- -----------  
Varal -----------   -----------  
Tábua de passar ferro -----------   ----------- ----------- 
Mesa ----------- -----------   ----------- 
Cama ----------- -----------   ----------- 
Máquina de costura ----------- ----------- -----------  ----------- 
Outro      

Mobiliário ou 
equipamento 
que utiliza 

Nenhum além dos que tem      
Tanque  ----------- ----------- ----------- ----------- 
Máquina de lavar roupa   ----------- ----------- ----------- 
Secadora de roupa -----------  ----------- -----------  
Varal -----------   -----------  
Tábua de passar ferro -----------   ----------- ----------- 
Mesa ----------- -----------   ----------- 
Cama ----------- -----------   ----------- 
Máquina de costura ----------- ----------- -----------  ----------- 

Mobiliário ou 
equipamento 
que gostaria 
de utilizar 

Outro      
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XII 

[68]Onde fica armazenada a roupa suja, antes de ser posta para lavar? 

 No equipamento de lavagem (ex.: tanque)  |   Em local provisório (ex.: cesto) 

[69]Onde fica armazenada a roupa lavada e seca, antes de passar ferro? 

 Direto no equipamento de secagem (ex.: varal)  |   Em local provisório (ex.: cesto) 

[70]Que serviços para tratamento de roupa é feito fora da casa, em locais especializados? 

 Nada é feito fora de casa  |   Lavar e Secar  |   Passar  |   Costurar 

[71]As pessoas da casa cuidam de seus calçados? 

 Não  |   Sim, quem? (Indique o(s) usuário(s) pelo código) _____________ 

[72]E neste caso, com que frequência cuidam dos calçados? 

 Todos os dias  |   2 a 3 vezes por semana  |   1 vez por semana 

 2 a 3 vezes por mês  |   1 vez por mês  |   Menos de 1 vez por mês 

Circulação 

[73]Há alguma dificuldade em acessar a casa, do exterior?   Não |  Sim, qual? ___ 

[74]Para qual(is) ambiente(s) é feito o acesso ao interior da casa? (Indicar mais de uma 
alternativa, se houver)    

 Hall de entrada |   Sala |  Cozinha 

 Área de serviço |  Garagem |  Outro, qual? ________ 

[75]Ao entrar e sair de casa, as pessoas da família costumam  (Indicar uma ou mais 
alternativas) 

 Esperar e atender visitas ou pessoas estranhas |  Pegar correspondência 

 Transportar objetos |  Apoiar-se para vestir roupas e calçados |  Ver-se no espelho 

 Armazenar roupas e calçados 

[76]As áreas de circulação têm espaço suficiente para se movimentar com facilidade? 

 Não  |   Sim 

[77]Ao circular pela casa, as pessoas da família costumam  (Indicar uma ou mais alternativas) 

 Transportar objetos e afins  |   Circular com móveis com rodinha 

 Circular de cadeira de rodas 

[78]As áreas de circulação da casa garantem privacidade aos moradores?  (Indicar mais de 
uma alternativa, se houver) 

 Não há privacidade para nada |  Nas atividades desenvolvidas na casa 

 Nos ambientes da casa |  Do setor íntimo em relação a visitas 
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XIII 

Estac ionamento 

[79]Alguém da família possui algum tipo de veículo?  (Indicar mais de uma alternativa, se 
houver) 

 Não |  Sim, qual?   Carro |  Moto |  Bicicleta |  Utilitário |  Outro, qual?  

[80]Onde se costuma estacionar o(s) veículo(s)? 

 Garagem comum descoberta  |   Garagem comum coberta 

 Garagem coberta da casa  |   Garagem descoberta da casa 

 Não há local próprio  |   Na rua  |   Outro local, qual?  ____________ 

[81]É feito regularmente a manutenção do(s) veículo(s) na casa por algum morador? 

 Não  |   Sim, por quem? (Indique o(s) usuário(s) pelo código) _____________________ 

[82]Em caso afirmativo, que tipo de conserto? _________________________________ 

[83]Com que frequência é feito a manutenção? 

 Quase todos os meses  |   2 a 3 vezes por ano  |   Menos de 2 vezes por ano 

[84]Se não é feito a manutenção do(s) veículo(s) na casa, porque seria? 

 Não é necessário |  Não há condições ou espaço adequados |  Outro motivo, 
qual? ________ 

Permanência no exter ior  pr ivado 

[85]A sua casa tem ambientes externos? 

 Não  |   Sim, qual(is)?    Quintal |  Varanda |  Terraço  |   Outro, qual? ___ 

[86]Neste caso, que atividades se desenvolvem nesses espaços?  (Indicar uma ou mais 
atividades) 

 Descansar e tomar sol |  Fazer refeições |  Fazer churrasco |  Receber visitas 

 Brincar |  Fazer ginástica |  Tocar instrumentos |  Cuidar de plantas 

 Cuidar de animais |  Lavar e secar roupa |  Outra(s), qual(is)? _________________ 

[87]Usualmente, quem os utiliza? (Indique o(s) usuário(s) pelo código)  ________________ 

[88]E com que frequência utiliza estes ambientes? 

 Todos os dias  |   2 a 3 vezes por semana  |   1 vez por semana 

 2 a 3 vezes por mês  |   1 vez por mês  |   Menos de 1 vez por mês 
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XIV 

Sat is fação da Moradia 

[89]Qual é o seu grau de satisfação em relação ao bairro? 

 Muito satisfeito  |   Satisfeito  |   Pouco satisfeito  |   Nada satisfeito 

[90]Somente em relação à sua casa, sem referência ao bairro, considera-se? 

 Muito satisfeito  |   Satisfeito  |   Pouco satisfeito  |   Nada satisfeito 

[91]Dos aspectos da casa abaixo indicados, quais lhe agrada ou desagrada? 
Aspectos da casa Agrada Desagrada 

Número de cômodos   
Modo de distribuição dos cômodos   
Tamanho dos cômodos   
Localização de portas e janelas   
Insolação e vistas para o exterior   
Isolamento acústico do exterior   
Temperatura ambiente da casa   
Outro   

[92]Das funções desenvolvidas na casa abaixo indicados, quais lhe agrada ou 
desagrada? 

Funções  Agrada Desagrada 
1. Repouso Pessoal   
2. Preparo de Refeições   
3. Refeições   
4. Estar | Lazer   
5. Estudo | Trabalho   
6. Higiene Pessoal   
7. Manutenção e Arrumação   
8. Tratamento de Roupa   
9. Circulação   
10. Estacionamento   

[93]Relativamente à sua casa anterior esta casa é? 

 Melhor  |   Semelhante  |   Pior  |   Não sabe  |   Não responde 

[94]Existe interesse em mudar de casa?     Não  |   Sim 

[95]Existe interesse em reformar a casa?    Não  |   Sim 

[96]No caso de reformar a casa o que se pretende? 

 Construir novos ambientes |  Ampliar ambientes já existentes 

 Alterar ambientes já existentes |  Melhorar os acabamentos da casa 

 Consertar avarias encontradas na casa 
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XV 

[97]Se a casa tivesse mais espaço, o que poderia ser feito pela família? (Indicar uma ou mais 
opções) 

 Não alterava os hábitos da família 

 Receberia mais pessoas e com maior frequência 

 Teria mais atividades de lazer, com mais pessoas e maior frequência 

 Não alterava os procedimentos de arrumação e manutenção da casa, e de tratamento 
de roupa 

 Seria possível armazenar mais coisas 

 Seria possível cuidar melhor da casa 

 Seria possível cuidar melhor da roupa 

 Seria possível fazer algo mais, como _________________________________________ 

[98]Se tivesse a oportunidade de aumentar os espaços na sua casa, qual seria sua 
opção? (Indique uma ou mais opções) 

 Sala maior  |   Dormitórios maiores  |   Cozinha maior 

 Quintal | varanda | terraço maior  |   Ter um quintal | varanda | terraço 

 Ter mais banheiros  |   Ter mais dormitórios  |   Ter outro ambiente, qual?  ______ 

Sat is fação do Mobi l iár io 

[99]Em relação ao mobiliário/equipamento que possui, qual seu grau de satisfação? 

 Muito satisfeito  |   Satisfeito  |   Pouco satisfeito  |   Nada satisfeito 

[100] Há algum mobiliário/equipamento que lhe faz falta e gostaria de adquirir e para 
qual ambiente? 
 Mobiliário | equipamento Ambiente Motivo de interesse 

1    Gosto  |   Utilidade  |   Outro, qual? 
2    Gosto  |   Utilidade  |   Outro, qual? 
3    Gosto  |   Utilidade  |   Outro, qual? 
4    Gosto  |   Utilidade  |   Outro, qual? 
5    Gosto  |   Utilidade  |   Outro, qual? 
6    Gosto  |   Utilidade  |   Outro, qual? 

[101] Há algum mobiliário/equipamento que gostaria de mudar de local?  (por hierarquia 
decrescente) 
 Mobiliário / equipamento Ambiente atual Ambiente a colocar Motivo da mudança

1     
2     
3     
4     
5     
6     
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ANEXO B. Tabela Detalhada de Atividades na Habitação 

 

Quadro 1 – Repouso Pessoal  

Função 1. Repouso Pessoal  

S istema de Atividades a) Dormir | descanso de casal 

At iv idade - Dormir de noite e dormir de dia 
- Descansar 

Grupo Funcional Principal, como unidade individual 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Privado (zona íntima) 

Incompatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Requer privacidade 
- É sensível a incômodo, como barulho e claridade 
- Não gera incômodo algum 

Frequência - Todos os dias na semana 

Per íodo - Durante a noite, por 8 horas em média 
- Durante o dia, por meia hora 

Usuários Envolvidos - Casal de adultos e/ou idosos 
   (em par) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Cama de casal 

Ambiente Adequado - Dormitório de casal 

Ambientes Possíveis - Não há outro possível 

Observações - Requer permanência prolongada no ambiente 
Tabulação: autor 
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Quadro 2 – Repouso Pessoal  

Função 1. Repouso Pessoal  

S istema de Atividades b) Dormir | descanso de maiores 
    (individual/duplo) 

At iv idade - Dormir de noite e dormir de dia 
- Descansar 

Grupo Funcional Principal, como unidade individual 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Privado (zona íntima) 

Incompatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Requer privacidade 
- É sensível a incômodo, como barulho e claridade 
- Não gera incômodo algum 

Frequência - Todos os dias na semana 

Per íodo - Durante a noite, por 8 horas em média 
- Durante o dia, por meia hora 

Usuários Envolvidos - Adultos, jovens e idosos 
   (isolado, aos pares ou em grupo) 
- Limitados 
   (isolado, com assistência) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Cama de solteiro 
- Sofá-cama 
- Bicama 
- Beliche 

Ambientes Adequados - Dormitório de solteiro 

Ambiente Poss ível  - Dependência de serviço 

Observações - Requer permanência prolongada no ambiente 
Tabulação: autor 
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Quadro 3 – Repouso Pessoal  

Função 1. Repouso Pessoal  

S istema de Atividades c) Dormir | descanso de menores 

At iv idade - Dormir de noite e dormir de dia 

Grupo Funcional Principal, como unidade individual 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Privado (zona íntima) 

Incompatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Requer privacidade 
- É sensível a incômodo, como barulho e claridade 
- Não gera incômodo algum 

Frequência - Todos os dias na semana 

Per íodo - Durante a noite, por 8 horas em média 
- Durante o dia, por 2 horas em média 

Usuários Envolvidos - Bebês 
   (isolado, com assistência) 
- Infantes e crianças 
   (isolado, aos pares ou em grupo) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Cama de solteiro 
- Sofá-cama 
- Bicama 
- Beliche 
- Berço 

Ambientes Adequados - Dormitório de crianças 

Ambiente Poss ível  - Dormitório de solteiro 

Observações - Requer permanência prolongada no ambiente 
Tabulação: autor 
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Quadro 4 – Repouso Pessoal  

Função 1. Repouso Pessoal  

S istema de Atividades c) Dormir | descanso de menores 

At iv idade - Vestir e despir criança 

Grupo Funcional Secundária, relacionada ao ‘dormir’ 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Privado (zona íntima) 

Incompatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Requer privacidade 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como claridade 

Frequência - Todos os dias na semana 

Per íodo - Ao deitar-se à noite, por 10 minutos 
- Ao levantar pela manhã, por 10 minutos 
- Antes e após tomar banho 

Usuários Envolvidos - Bebês, infantes e crianças 
   (isoladamente, com assistência) 
- Adultos 
   (isoladamente, no auxílio a menores) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Cama 
- Trocador 
- Cadeira 
- Banqueta 

Ambientes Adequados - Dormitório de crianças 
- Closet 

Ambiente Poss ível  - Banheiro 

Observações  
Tabulação: autor 
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Quadro 5 – Repouso Pessoal  

Função 1. Repouso Pessoal  

S istema de Atividades d) Convalescer 

At iv idade - Convalescer de doença 

Grupo Funcional Principal, como unidade individual 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Privado (zona íntima) 

Incompatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Requer privacidade 
- É sensível a incômodo, como barulho e claridade 
- Não gera incômodo algum 

Frequência - Indefinida 

Per íodo - Indefinido 

Usuários Envolvidos - Adultos, jovens e idosos 
   (isoladamente, com acompanhamento) 
- Menores e limitados 
   (isoladamente, com auxílio) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Cama de casal 
- Cama de solteiro 
- Bicama 
- Beliche 
- Berço 
- Sofá-cama 
- Sofá 

Ambiente Adequado - Dormitório 

Ambiente Poss ível  - Sala de estar 

Observações - Requer permanência prolongada no ambiente 
Tabulação: autor 
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Quadro 6 – Repouso Pessoal  

Função 1. Repouso Pessoal  

S istema de Atividades d) Convalescer 

At iv idade - Tratar de pessoa doente 

Grupo Funcional Secundária, relacionada ao ‘convalescer’ 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Privado (zona íntima) 

Incompatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Requer privacidade 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como claridade 

Frequência - Indefinida 

Per íodo - Indefinido 

Usuários Envolvidos - Adultos, jovens e idosos 
   (isoladamente, em acompanhamento ao doente)

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Cadeira 
- Poltrona 
- Banqueta 

Ambiente Adequado - Dormitório 

Ambiente Poss ível  - Sala de estar 

Observações - Requer permanência prolongada no ambiente 
Tabulação: autor 
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Quadro 7 – Repouso Pessoal  

Função 1. Repouso Pessoal  

S istema de Atividades e) Permanência em reservado 

At ividade - Vestir-se e despir-se 

Grupo Funcional Principal, como unidade individual 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Privado (zona íntima) 

Incompatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Requer privacidade 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como claridade 

Frequência - Todos os dias na semana 

Per íodo - Ao deitar-se à noite, por 10 minutos 
- Ao levantar pela manhã, por 10 minutos 
- Antes e após tomar banho 

Usuários Envolvidos - Adultos, jovens e idosos 
   (isoladamente) 
- Menores e limitados 
   (isoladamente, com auxílio) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Cama (de casal, de solteiro) 
- Cadeira 
- Banqueta 
- Armário embutido 
- Guarda-roupa 
- Gaveteiro 
- Cômoda 
- Sapateiro 
- Cabideiro 
- Mancebo 
- Tapete 

Ambientes Adequados - Dormitório 
- Closet 

Ambientes Possíveis - Banheiro 
- Sala íntima 

Observações - Mobília de apoio, como cadeira ou banco, pode 
ser substituída pela própria cama, quando em 
dormitório 

Tabulação: autor 
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Quadro 8 – Repouso Pessoal  

Função 1. Repouso Pessoal  

S istema de Atividades e) Permanência em reservado 

At ividade - Conversar em privado 
- Conversar ao telefone 
- Ler 
- Ver TV 
- Ouvir música 

Grupo Funcional Secundária, relacionada ao ‘descanso’ 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Privado (zona íntima) 

Incompatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Requer privacidade 
- É sensível a incômodo, como barulho 
- Gera incômodo, como barulho e claridade 

Frequência - Indefinida 

Per íodo - Indefinido 

Usuários Envolvidos - Adultos, jovens, idosos e limitados 
   (isolado, aos pares ou em grupo) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Cama (de casal, de solteiro) 
- Poltrona 
- Cadeira 
- Criado-mudo 
- Abajur ou Luminária de coluna 
- Aparelhos de áudio e vídeo (TV e Som) 
- Telefone 
- Tapete 

Ambiente Adequado - Dormitório 

Ambiente Poss ível  - Sala íntima 

Observações - Mobília de apoio, como poltrona ou cadeira, 
pode ser substituída pela própria cama, quando 
em dormitório 
- Requer permanência prolongada no ambiente 

Tabulação: autor 

 



 

Qualidade Funcional 
no Programa e Projeto da Habitação 

 
 

 
 

A lexandre  Kenchian                             FAU USP 2011 

362

 

Quadro 9 – Repouso Pessoal  

Função 1. Repouso Pessoal  

S istema de Atividades e) Permanência em reservado 

At ividade - Exercitar-se 
- Ter práticas sexuais 

Grupo Funcional Secundária, relacionada ao ‘descanso’ 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Privado (zona íntima) 

Incompatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Requer privacidade 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como barulho e calor 

Frequência - Indefinida 

Per íodo - Indefinido 

Usuários Envolvidos - Adultos, jovens e idosos 
   (isolado ou aos pares) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Cama de casal 
- Aparelhos de ginástica, como esteiras ou 
bicicletas ergométricas 

Ambiente Adequado - Dormitório 

Ambiente Poss ível  - Sala íntima 

Observações - Requer permanência prolongada no ambiente 
Tabulação: autor 
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Quadro 10 – Repouso Pessoal  

Função 1. Repouso Pessoal  

S istema de Atividades e) Permanência em reservado 

At ividade - Meditar ou orar 

Grupo Funcional Secundária, relacionada ao ‘descanso’ 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Privado (zona íntima) 

Incompatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Requer privacidade 
- É sensível a incômodo, como barulho 
- Não gera incômodo algum 

Frequência - Indefinida 

Per íodo - Indefinido 

Usuários Envolvidos - Adultos, menores, jovens, idosos e limitados 
   (isoladamente) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Oratório 

Ambiente Adequado - Dormitório 

Ambiente Poss ível  - Sala íntima 

Observações - Requer permanência prolongada no ambiente 
Tabulação: autor 
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Quadro 11 – Higiene Pessoal  

Função 2. Higiene Pessoal  

S istema de Ativ idades a) Lavagens corporais 

At iv idade - Lavar a mão e o rosto 
- Escovar os dentes 

Grupo Funcional Principal, como unidade biológica 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Privado (zona íntima) 

Incompatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Requer privacidade 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como barulho 

Frequência - Todos os dias na semana 

Per íodo - A qualquer momento do dia, por até 5 minutos 

Usuários Envolvidos - Adultos, jovens e idosos 
   (isolado) 
- Menores 
   (isolado, com auxílio) 
- Limitados 
   (isolado, com adaptação física) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Lavatório 
- Gabinete 
- Espelho 

Ambientes Adequados - Banheiro de suíte 
- Banheiro social 
- Banheiro de serviço 
- Lavabo 

Ambiente Poss ível  - Área de serviço 

Observações  
Tabulação: autor 
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Quadro 12 – Higiene Pessoal  

Função 2. Higiene Pessoal  

S istema de Ativ idades a) Lavagens corporais 

At iv idade - Tomar banho 
- Relaxar na banheira 

Grupo Funcional Principal, como unidade biológica 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Privado (zona íntima) 

Incompatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Requer privacidade 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como barulho, calor e umidade 

Frequência - Todos os dias na semana 

Per íodo - A qualquer momento do dia, por até meia hora 

Usuários Envolvidos - Adultos, jovens e idosos 
   (isolado) 
- Menores 
   (isolado, com auxílio) 
- Limitados 
   (isolado, com adaptação física) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Box com chuveiro 
- Banheira 
- Ofurô 
- Bidê 

Ambientes Adequados - Banheiro de suíte 
- Banheiro social 

Ambiente Poss ível  - Banheiro de serviço 

Observações  
Tabulação: autor 
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Quadro 13 – Higiene Pessoal  

Função 2. Higiene Pessoal  

S istema de Ativ idades a) Lavagens corporais 

At iv idade - Dar banho em criança 

Grupo Funcional Secundária, relacionada ao ‘tomar banho’ 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Privado (zona íntima) 

Incompatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Requer privacidade 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como barulho 

Frequência - Todos os dias na semana 

Per íodo - A qualquer momento do dia, por até meia hora 

Usuários Envolvidos - Bebês, infantes e crianças 
   (isoladamente, com assistência) 
- Adultos 
   (isoladamente, no auxílio a menores) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Box com chuveiro 
- Banheira infantil 

Ambientes Adequados - Banheiro de suíte 
- Banheiro social 

Ambiente Poss ível  - Banheiro de serviço 

Observações  
Tabulação: autor 
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Quadro 14 – Higiene Pessoal  

Função 2. Higiene Pessoal  

S istema de Ativ idades b) Funções vitais 

At iv idade - Fazer as excreções (urinar e defecar) 

Grupo Funcional Principal, como unidade biológica 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Privado (zona íntima) 

Incompatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Requer privacidade 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como barulho e odor 

Frequência - Todos os dias na semana 

Per íodo - A qualquer momento do dia, por até 10 minutos 

Usuários Envolvidos - Adultos, jovens e idosos 
   (isolado) 
- Menores 
   (isolado, com auxílio) 
- Limitados 
   (isolado, com adaptação física) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Vaso sanitário (com ou sem caixa acoplada) 
- Bacia turca 
- Mictório 

Ambientes Adequados - Banheiro de suíte 
- Banheiro social 
- Banheiro de serviço 
- Lavabo 

Ambiente Poss ível  - Não há outro possível 

Observações  
Tabulação: autor 

 



 

Qualidade Funcional 
no Programa e Projeto da Habitação 

 
 

 
 

A lexandre  Kenchian                             FAU USP 2011 

368

 

Quadro 15 – Higiene Pessoal  

Função 2. Higiene Pessoal  

S istema de Ativ idades b) Funções vitais 

At iv idade - Trocar fraldas 

Grupo Funcional Secundária, relacionada ao ‘fazer as excreções’ 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Privado (zona íntima) 

Incompatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Requer privacidade 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como odor 

Frequência - Todos os dias na semana 

Per íodo - A qualquer momento do dia, por até 10 minutos 

Usuários Envolvidos - Bebês, infantes e crianças 
   (isoladamente, com assistência) 
- Idosos ou limitados 
   (isoladamente, com assistência) 
- Adultos 
   (isoladamente, no auxílio a menores, idosos e 
limitados) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Trocador 

Ambientes Adequados - Dormitório 

Ambientes Possíveis - Banheiro de suíte 
- Banheiro social 
- Lavabo 

Observações  
Tabulação: autor 
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Quadro 16 – Higiene Pessoal  

Função 2. Higiene Pessoal  

S istema de Ativ idades c) Cuidados corporais 

At iv idade - Maquiar-se e cuidar da aparência 
    (ver-se ao espelho) 
- Proceder a curativos 

Grupo Funcional Principal, como unidade biológica 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Privado (zona íntima) 

Incompatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Requer privacidade 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como claridade 

Frequência - Todos os dias na semana 

Per íodo - A qualquer momento do dia, por até 10 minutos 

Usuários Envolvidos - Adultos, jovens e idosos 
   (isolado) 
- Menores 
   (isolado, com auxílio) 
- Limitados 
   (isolado, com auxílio e adaptação física) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Gabinete 
- Penteadeira 
- Banqueta 
- Espelho 

Ambientes Adequados - Banheiro de suíte 
- Banheiro social 
- Lavabo 
- Dormitório 

Ambiente Poss ível  - Banheiro de serviço 

Observações  
Tabulação: autor 
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Quadro 17 – Higiene Pessoal  

Função 2. Higiene Pessoal  

S istema de Ativ idades c) Cuidados corporais 

At iv idade - Cuidar dos cabelos (lavar, secar, pentear) 

Grupo Funcional Principal, como unidade biológica 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Privado (zona íntima) 

Incompatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Requer privacidade 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como barulho e umidade 

Frequência - Todos os dias na semana 

Per íodo - A qualquer momento do dia, por até 10 minutos 

Usuários Envolvidos - Adultos, jovens e idosos 
   (isolado) 
- Menores 
   (isolado, com auxílio) 
- Limitados 
   (isolado, com auxílio e adaptação física) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Penteadeira 
- Banqueta 
- Lavatório 
- Gabinete 
- Espelho 

Ambientes Adequados - Banheiro de suíte 
- Banheiro social 

Ambientes Possíveis - Banheiro de serviço 
- Lavabo 
- Dormitório 

Observações  
Tabulação: autor 
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Quadro 18 – Higiene Pessoal  

Função 2. Higiene Pessoal  

S istema de Ativ idades c) Cuidados corporais 

At iv idade - Remover pelos corporais (barbear-se, depilar-se) 

Grupo Funcional Principal, como unidade biológica 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Privado (zona íntima) 

Incompatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Requer privacidade 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como barulho e claridade 

Frequência - Todos os dias na semana 

Per íodo - A qualquer momento do dia, por até 20 minutos 

Usuários Envolvidos - Adultos, jovens e idosos 
   (isolado) 
- Limitados 
   (isolado, com auxílio e adaptação física) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Lavatório 
- Gabinete 
- Espelho 
- Banqueta 

Ambientes Adequados - Banheiro de suíte 
- Banheiro social 

Ambientes Possíveis - Banheiro de serviço 
- Lavabo 
- Dormitório 

Observações  
Tabulação: autor 
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Quadro 19 – Higiene Pessoal  

Função 2. Higiene Pessoal  

S istema de Ativ idades c) Cuidados corporais 

At iv idade - Verificar o peso em balança portátil 

Grupo Funcional Secundária, relacionada aos cuidados corporais 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Privado (zona íntima) 

Incompatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Requer privacidade 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Não gera incômodo algum 

Frequência - Todos os dias na semana 

Per íodo - A qualquer momento do dia, por 1 minuto 

Usuários Envolvidos - Adultos, menores, jovens e idosos 
   (isolado) 
- Limitados 
   (isolado, com auxílio) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Balança portátil 

Ambientes Adequados - Banheiro de suíte 
- Banheiro social 
- Dormitório 

Ambientes Possíveis - Banheiro de serviço 
- Lavabo 

Observações  
Tabulação: autor 
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Quadro 20 – Preparo de Refe ições 

Função 3. Preparo de Refeições 

Sistema de Atividades a) Preparação de alimentos 

At iv idade - Guardar alimentos 
- Conservar alimentos 

Grupo Funcional Principal, como unidade de serviço 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semiprivado (zona de serviço) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Não gera incômodo algum 

Frequência - indefinida 

Per íodo - Após as compras, a qualquer momento do dia, 
por cerca de 15 minutos 

Usuários Envolvidos - Mulheres adultas e jovens 
   (isolado ou em grupo) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Armário embutido 
- Prateleira 
- Geladeira 
- Frigobar 
- Freezer (vertical e horizontal) 

Ambientes Adequados - Cozinha 
- Despensa 

Ambientes Possíveis - Área de serviço 
- Dependência de serviço 

Observações  
Tabulação: autor 
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Quadro 21 – Preparo de Refe ições 

Função 3. Preparo de Refeições 

Sistema de Atividades a) Preparação de alimentos 

At iv idade - Lavar alimentos 
- Preparar alimentos (selecionar, cortar, temperar, 
misturar) 

Grupo Funcional Principal, como unidade de serviço 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semiprivado (zona de serviço) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como barulho, umidade, odor e 
resíduos 

Frequência - Todos os dias na semana, pela manhã e à tarde 

Per íodo - Antes das refeições, por uma ou duas horas 

Usuários Envolvidos - Mulheres adultas e jovens 
   (isoladamente ou em grupo) 
- Homens adultos 
   (isolado) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Pia com gabinete 
- Bancada 
- Mesa 
- Utensílios de cozinha (panelas e afins) 

Ambiente Adequado - Cozinha 

Ambiente Poss ível  - Área para churrasco 

Observações  
Tabulação: autor 
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Quadro 22 – Preparo de Refe ições 

Função 3. Preparo de Refeições 

Sistema de Atividades a) Preparação de alimentos 

At iv idade - Cozinhar, fritar ou assar alimentos 

Grupo Funcional Principal, como unidade de serviço 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semiprivado (zona de serviço) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como barulho, umidade e odor 

Frequência - Todos os dias na semana, pela manhã e à tarde 

Per íodo - Antes das refeições, por uma ou duas horas 

Usuários Envolvidos - Mulheres adultas e jovens 
   (isoladamente ou em grupo) 
- Homens adultos 
   (isolado) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Fogão e Forno 
- Forno micro-ondas ou Forno elétrico 
- Churrasqueira 
- Coifa 
- Utensílios de cozinha (panelas e afins) 

Ambiente Adequado - Cozinha 

Ambiente Poss ível  - Área para churrasco 

Observações  
Tabulação: autor 
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Quadro 23 – Preparo de Refe ições 

Função 3. Preparo de Refeições 

Sistema de Atividades a) Preparação de alimentos 

At iv idade - Consultar e elaborar menus e receitas 

Grupo Funcional Secundária, relacionada ao ‘preparar alimentos’ 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semiprivado (zona de serviço) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É sensível a incômodo como barulho 
- Não gera incômodo algum 

Frequência - Indefinida 

Per íodo - Indefinido 

Usuários Envolvidos - Mulheres adultas e jovens 
   (isolado) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Mesa 
- Bancada 
- Cadeira 
- Banqueta 

Ambiente Adequado - Cozinha 

Ambientes Possíveis - Sala de jantar 

Observações  
Tabulação: autor 
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Quadro 24 – Preparo de Refe ições 

Função 3. Preparo de Refeições 

Sistema de Atividades b) Arrumação de louças e utensílios 

At iv idade - Arrumar a louça à mesa 

Grupo Funcional Principal, como unidade de serviço 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semiprivado (zona de serviço) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como barulho 

Frequência - Todos os dias na semana, pela manhã e à tarde 

Per íodo - Antes das refeições, por cerca de 5 minutos 

Usuários Envolvidos - Mulheres adultas e jovens 
   (isolado ou em grupo) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Mesa 
- Cadeiras 
- Utensílios de cozinha (panelas e afins) 
- Louças e talheres 

Ambientes Adequados - Copa ou Sala de almoço 
- Sala de jantar 

Ambiente Poss ível  - Área para churrasco 

Observações  
Tabulação: autor 
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Quadro 25 – Preparo de Refe ições 

Função 3. Preparo de Refeições 

Sistema de Atividades b) Arrumação de louças e utensílios 

At iv idade - Lavar louça e utensílios 
- Secar louça e utensílios 

Grupo Funcional Principal, como unidade de serviço 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semiprivado (zona de serviço) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como barulho e umidade 

Frequência - Todos os dias na semana, pela manhã e à tarde 

Per íodo - Após as refeições, por cerca de 30 minutos 

Usuários Envolvidos - Mulheres adultas e jovens 
   (isolado ou em grupo) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Pia com gabinete 
- Máquina de lavar louças 
- Escorredor de louças 

Ambiente Adequado - Cozinha 

Ambiente Poss ível  - Área de serviço 

Observações  
Tabulação: autor 
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Quadro 26 – Preparo de Refe ições 

Função 3. Preparo de Refeições 

Sistema de Atividades b) Arrumação de louças e utensílios 

At iv idade - Guardar louça e utensílios 

Grupo Funcional Principal, como unidade de serviço 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semiprivado (zona de serviço) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como barulho 

Frequência - Todos os dias na semana, pela manhã e à tarde 

Per íodo - Após as refeições, por cerca de 15 minutos 

Usuários Envolvidos - Mulheres adultas e jovens 
   (isolado ou em grupo) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Pia com gabinete 
- Armário embutido 
- Prateleira 
- Gaveteiro 

Ambientes Adequados - Cozinha 
- Despensa 

Ambientes Possíveis - Área de serviço 
- Dependência de serviço 

Observações  
Tabulação: autor 
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Quadro 27 – Preparo de Refe ições 

Função 3. Preparo de Refeições 

Sistema de Atividades c) Tratamento de resíduos 

At iv idade - Eliminar lixo 
- Reciclar lixo 

Grupo Funcional Secundária, relacionada ao ‘preparar alimentos’ 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semiprivado (zona de serviço) 

Incompatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Requer privacidade 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como barulho e odor 

Frequência - Todos os dias na semana 

Per íodo - Indefinido 

Usuários Envolvidos - Mulheres adultas e jovens 
   (isolado) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Lixeira 

Ambientes Adequados - Cozinha 
- Área de serviço 

Ambientes Possíveis - Área de churrasco 
- Quintal 

Observações  
Tabulação: autor 
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Quadro 28 – Consumo de Refe ições 

Função 4. Consumo de Refeições 

Sistema de Atividades a) Refeições correntes 

At iv idade - Pôr e retirar a mesa 

Grupo Funcional Secundária, relacionada ao ‘comer e beber’ 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semiprivado (zona de serviço) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como barulho 

Frequência - Todos os dias na semana, pela manhã, à tarde e 
à noite 

Per íodo - Durante as refeições, por cerca de 5 minutos 

Usuários Envolvidos - Mulheres adultas e jovens 
   (isolado ou em grupo) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Mesa 
- Aparador (guarda-louças) 
- Bandeja 

Ambiente Adequado - Copa ou Sala de almoço 

Ambiente Poss ível  - Sala de jantar 

Observações  
Tabulação: autor 
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Quadro 29 – Consumo de Refe ições 

Função 4. Consumo de Refeições 

Sistema de Atividades a) Refeições correntes 

At iv idade - Servir os alimentos 

Grupo Funcional Secundária, relacionada ao ‘comer e beber’ 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semiprivado (zona de serviço) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como barulho e odor 

Frequência - Todos os dias na semana, pela manhã, à tarde e 
à noite 

Per íodo - Durante as refeições, por cerca de 5 minutos 

Usuários Envolvidos - Adultos e jovens 
   (isolado) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Mesa 
- Aparador (guarda-louças) 
- Bandeja 

Ambiente Adequado - Copa ou Sala de almoço 

Ambiente Poss ível  - Sala de jantar 

Observações Trata-se de alguém servir os alimentos para as 
pessoas que a consumirão; não de cada indivíduo 
servir-se dos alimentos para si 

Tabulação: autor 
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Quadro 30 – Consumo de Refe ições 

Função 4. Consumo de Refeições 

Sistema de Atividades a) Refeições correntes 

At iv idade - Comer e beber 

Grupo Funcional Principal, como unidade biológica 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semiprivado (zona de serviço) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como barulho e odor 

Frequência - Todos os dias na semana, pela manhã, à tarde e 
à noite 

Per íodo - Durante as refeições, por cerca de 1 hora 

Usuários Envolvidos - Adultos, jovens e idosos 
   (isoladamente) 
- Menores e limitados 
   (isoladamente, com auxílio) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Mesa 
- Cadeiras 
- Banqueta 
- Bar 
- Louças e talheres 

Ambiente Adequado - Copa ou Sala de almoço 

Ambiente Poss ível  - Sala de jantar 

Observações - Requer permanência prolongada no ambiente 
Tabulação: autor 
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Quadro 31 – Consumo de Refe ições 

Função 4. Consumo de Refeições 

Sistema de Atividades b) Refeições formais 

At iv idade - Pôr e retirar a mesa 

Grupo Funcional Secundária, relacionada ao ‘comer e beber’ 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semipúblico (zona social) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como barulho 

Frequência - Todos os dias na semana, à tarde e à noite 

Per íodo - Durante as refeições, por cerca de 5 minutos 

Usuários Envolvidos - Mulheres adultas e jovens 
   (isolado ou em grupo) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Mesa 
- Aparador (guarda-louças) 
- Bandeja 
- Carrinho de chá e café 

Ambiente Adequado - Sala de jantar 

Ambientes Possíveis - Copa ou Sala de almoço 
- Área para churrasco 

Observações  
Tabulação: autor 
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Quadro 32 – Consumo de Refe ições 

Função 4. Consumo de Refeições 

Sistema de Atividades b) Refeições formais 

At iv idade - Servir os alimentos 

Grupo Funcional Secundária, relacionada ao ‘comer e beber’ 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semipúblico (zona social) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como barulho e odor 

Frequência - Todos os dias na semana, à tarde e à noite 

Per íodo - Durante as refeições, por cerca de 5 minutos 

Usuários Envolvidos - Adultos e jovens 
   (isolado) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Mesa 
- Aparador (guarda-louças) 
- Bandeja 
- Carrinho de chá e café 

Ambiente Adequado - Sala de jantar 

Ambientes Possíveis - Copa ou Sala de almoço 
- Área para churrasco 

Observações Trata-se de alguém servir os alimentos para as 
pessoas que a consumirão; não de cada indivíduo 
servir-se dos alimentos para si 

Tabulação: autor 
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Quadro 33 – Consumo de Refe ições 

Função 4. Consumo de Refeições 

Sistema de Atividades b) Refeições formais 

At iv idade - Comer e beber 

Grupo Funcional Principal, como unidade biológica 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semipúblico (zona social) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como barulho e odor 

Frequência - Todos os dias na semana, à tarde e à noite 

Per íodo - Durante as refeições, por cerca de 1 hora 

Usuários Envolvidos - Adultos, jovens e idosos 
   (isoladamente) 
- Menores e limitados 
   (isoladamente, com auxílio) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Mesa 
- Cadeiras 
- Louças e talheres 

Ambiente Adequado - Sala de jantar 

Ambientes Possíveis - Copa ou Sala de almoço 
- Área para churrasco 

Observações - Requer permanência prolongada no ambiente 
Tabulação: autor 
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Quadro 34 – Consumo de Refe ições 

Função 4. Consumo de Refeições 

Sistema de Atividades c) Estar à mesa 

At iv idade - Conviver à mesa – conversar 
- Ver TV 

Grupo Funcional Secundária, relacionada ao ‘comer e beber’ 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semipúblico (zona social) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como barulho e claridade 

Frequência - Indefinida 

Per íodo - Durante as refeições 

Usuários Envolvidos - Adultos, jovens, idosos e limitados 
   (aos pares ou em grupo) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Mesa 
- Cadeiras 
- Aparelho de TV 
- Estante de áudio e vídeo 

Ambientes Adequados - Sala de jantar 
- Copa ou Sala de almoço 

Ambiente Poss ível  - Área para churrasco 

Observações - Requer permanência prolongada no ambiente 
Tabulação: autor 
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Quadro 35 – Consumo de Refe ições 

Função 4. Consumo de Refeições 

Sistema de Atividades c) Estar à mesa 

At iv idade - Alimentar criança 

Grupo Funcional Secundária, relacionada ao ‘comer e beber’ 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semipúblico (zona social) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como barulho e odor 

Frequência - Indefinida 

Per íodo - Durante as refeições 

Usuários Envolvidos - Bebês, infantes e crianças 
   (isoladamente, com assistência) 
- Adultos 
   (isoladamente, no auxílio a menores) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Mesa 
- Cadeiras 
- Cadeirão de bebê 

Ambientes Adequados - Sala de jantar 
- Copa ou Sala de almoço 

Ambiente Poss ível  - Área para churrasco 

Observações - Requer permanência prolongada no ambiente 
Tabulação: autor 
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Quadro 36 – Consumo de Refe ições 

Função 4. Consumo de Refeições 

Sistema de Atividades c) Estar à mesa 

At iv idade - Receber visitas à mesa 
- Reunir à mesa em ocasiões especiais 

Grupo Funcional Secundária, relacionada ao ‘comer e beber’ 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semipúblico (zona social) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como barulho 

Frequência - Indefinida 

Per íodo - Durante as refeições 

Usuários Envolvidos - Adultos, jovens, idosos e limitados 
   (aos pares ou em grupo) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Mesa 
- Cadeiras 

Ambientes Adequados - Sala de jantar 
- Copa ou Sala de almoço 

Ambiente Poss ível  - Área para churrasco 

Observações - Requer permanência prolongada no ambiente 
Tabulação: autor 
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Quadro 37 – Estar  | Lazer 

Função 5. Estar | Lazer 

Sistema de Atividades a) Estar passivo 

At iv idade - Ver TV 
- Ouvir música 

Grupo Funcional Principal, como unidade individual 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semipúblico (zona social) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É sensível a incômodo, como barulho 
- Gera incômodo, como barulho e claridade 

Frequência - Indefinida 
- Todos os dias na semana 

Per íodo - Indefinido 

Usuários Envolvidos - Adultos, jovens e idosos 
   (isolado, aos pares ou em grupo) 
- Menores e limitados 
   (com assistência) 

Mobil iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Sofá 
- Poltrona 
- Cadeira de balanço 
- Estante de áudio e vídeo 
- Aparelhos de áudio e vídeo (TV e Som) 
- Tapete 

Ambiente Adequado - Sala de estar 

Ambientes Possíveis - Dormitório 
- Escritório 
- Varanda 

Observações - Requer permanência prolongada no ambiente 
Tabulação: autor 
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Quadro 38 – Estar  | Lazer 

Função 5. Estar | Lazer 

Sistema de Atividades a) Estar passivo 

At iv idade - Ler 

Grupo Funcional Principal, como unidade individual 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semipúblico (zona social) 

Incompatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Requer privacidade 
- É sensível a incômodo, como barulho 
- Não gera incômodo algum 

Frequência - Indefinida 

Per íodo - Indefinido 

Usuários Envolvidos - Adultos, jovens,idosos e limitados 
   (isolado) 
- Menores  
   (com assistência) 

Mobil iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Sofá 
- Poltrona 
- Cadeira de balanço 
- Abajur ou luminária de coluna 
- Estante 
- Lareira 

Ambiente Adequado - Sala de estar 

Ambientes Possíveis - Dormitório 
- Escritório 
- Varanda 

Observações - Requer permanência prolongada no ambiente 
Tabulação: autor 
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Quadro 39 – Estar  | Lazer 

Função 5. Estar | Lazer 

Sistema de Atividades a) Estar passivo 

At iv idade - Conversar ao telefone 

Grupo Funcional Secundária, como unidade comum 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semipúblico (zona social) 

Incompatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Requer privacidade 
- É sensível a incômodo, como barulho 
- Gera incômodo, como barulho 

Frequência - Indefinida 

Per íodo - Indefinido 

Usuários Envolvidos - Adultos, jovens, idosos e limitados 
   (isolado) 
- Menores  
   (com assistência) 

Mobil iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Sofá 
- Poltrona 
- Cadeira 
- Banco 
- Cadeira de balanço 
- Telefone 

Ambientes Adequados - Sala de estar 
- Escritório 

Ambientes Possíveis - Dormitório 
- Varanda 

Observações - Requer permanência prolongada no ambiente 
Tabulação: autor 
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Quadro 40 – Estar  | Lazer 

Função 5. Estar | Lazer 

Sistema de Atividades b) Receber visitas 

At iv idade - Receber visitas 
- Conversar 
- Ver televisão em grupo 
- Ouvir música em grupo 
- Servir aperitivos e bebidas 

Grupo Funcional Secundária, como unidade comum 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semipúblico (zona social) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É sensível a incômodo, como barulho 
- Gera incômodo, como barulho e claridade 

Frequência - Indefinida 

Per íodo - Indefinido 

Usuários Envolvidos - Adultos, jovens, idosos e limitados 
   (aos pares ou em grupo) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Sofá 
- Poltrona 
- Estante de áudio e vídeo 
- Bar 
- Aparelhos de áudio e vídeo (TV e Som) 
- Mesa de centro 
- Lareira 
- Tapete 
- Quadros e esculturas 

Ambientes Adequados - Sala de estar 
- Sala de TV 

Ambientes Possíveis - Escritório 
- Varanda 

Observações - Requer permanência prolongada no ambiente 
Tabulação: autor 
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Quadro 41 – Estar  | Lazer 

Função 5. Estar | Lazer 

Sistema de Atividades c) Recreio de crianças 

At iv idade - Estar com criança pequena 
- Vigiar criança 
- Brincar e jogar 
- Desenhar e pintar 
- Ouvir estórias 
- Reunir com amigos 

Grupo Funcional Principal, como unidade individual 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semipúblico (zona social) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É sensível a incômodo, como barulho 
- Gera incômodo, como barulho 

Frequência - Indefinida 

Per íodo - Indefinido 

Usuários Envolvidos - Bebês, infantes e crianças 
   (isolado ou em grupo, com assistência) 
- Adultos 
   (isoladamente, no auxílio a menores) 

Mobil iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Sofá 
- Poltrona 
- Mesa 
- Cadeiras 
- Cadeira de balanço 
- Estante 

Ambientes Adequados - Sala de estar 
- Sala de TV 

Ambientes Possíveis - Escritório 
- Dormitório 
- Varanda 

Observações - Mobília de permanência, como sofá ou cadeira 
pode ser substituída pela própria cama, quando 
em dormitório 
- Requer permanência prolongada no ambiente 

Tabulação: autor 
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Quadro 42 – Estar  | Lazer 

Função 5. Estar | Lazer 

Sistema de Atividades d) Diversão de jovens e adultos 

At iv idade - Brincar e jogar 
- Reunir com amigos 

Grupo Funcional Secundária, como unidade comum 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semipúblico (zona social) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É sensível a incômodo, como barulho 
- Gera incômodo, como barulho 

Frequência - Indefinida 

Per íodo - Indefinido 

Usuários Envolvidos - Adultos, jovens, idosos e limitados 
   (aos pares ou em grupo) 

Mobil iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Sofá 
- Poltrona 
- Mesa 
- Cadeiras 

Ambientes Adequados - Sala de estar 
- Sala de TV 

Ambientes Possíveis - Escritório 
- Dormitório 
- Varanda 

Observações - Mobília de permanência, como sofá ou cadeira 
pode ser substituída pela própria cama, quando 
em dormitório 
- Requer permanência prolongada no ambiente 

Tabulação: autor 
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Quadro 43 – Estar  | Lazer 

Função 5. Estar | Lazer 

Sistema de Atividades d) Diversão de jovens e adultos 

At iv idade - Usar computador 
- Praticar artes manuais 
- Tocar instrumentos musicais 
- Fazer ginástica 

Grupo Funcional Principal, como unidade individual 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semipúblico (zona social) 

Incompatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Requer privacidade 
- É sensível a incômodo, como barulho 
- Gera incômodo, como barulho e claridade 

Frequência - Indefinida 

Per íodo - Indefinido 

Usuários Envolvidos - Adultos, jovens, idosos e limitados 
   (isolado) 

Mobil iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Poltrona 
- Mesa 
- Cadeiras 
- Computador portátil 
- Instrumentos musicais, como piano, bateria, 
violão e afins, etc. 
- Aparelhos de ginástica, como esteiras ou 
bicicletas ergométricas 

Ambientes Adequados - Sala de estar 
- Escritório 

Ambientes Possíveis - Sala de TV 
- Dormitório 
- Varanda 

Observações - Mobília de permanência, como poltrona ou 
cadeira pode ser substituída pela própria cama, 
quando em dormitório 
- Requer permanência prolongada no ambiente 

Tabulação: autor 
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Quadro 44 – Estar  | Lazer 

Função 5. Estar | Lazer 

Sistema de Atividades e) Lazer em família 

At iv idade - Conversar 
- Brincar e jogar 
- Tocar instrumentos musicais 

Grupo Funcional Secundária, como unidade comum 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semipúblico (zona social) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É sensível a incômodo, como barulho 
- Gera incômodo, como barulho 

Frequência - Indefinida 

Per íodo - Indefinido 

Usuários Envolvidos - Adultos, jovens e idosos 
   (aos pares ou em grupo) 
- Menores e limitados 
   (com assistência) 

Mobil iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Sofá 
- Poltrona 
- Mesa 
- Cadeiras 
- Cadeira de balanço 
- Instrumentos musicais, como piano, bateria, 
violão e afins, etc. 
- Lareira 

Ambientes Adequados - Sala de estar 

Ambientes Possíveis - Sala de TV 
- Escritório 
- Dormitório 
- Varanda 

Observações - Mobília de permanência, como sofá ou cadeira 
pode ser substituída pela própria cama, quando 
em dormitório 
- Requer permanência prolongada no ambiente 

Tabulação: autor 
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Quadro 45 – Estar  | Lazer 

Função 5. Estar | Lazer 

Sistema de Atividades f) Eventos sociais em grupo 

At ividade - Reunir em ocasiões especiais 
- Meditar ou orar em grupo 
- Receber em confraternização e festas 
- Dançar e jogar em grupo 

Grupo Funcional Secundária, relacionada ao ‘receber visitas’ 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semipúblico (zona social) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como barulho 

Frequência - Indefinida 
- Às noites e aos finais de semana 

Per íodo - Indefinido 

Usuários Envolvidos - Adultos, jovens e idosos 
   (em grupo) 
- Menores e limitados 
   (com assistência) 

Mobil iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Sofá 
- Poltrona 
- Mesa 
- Cadeiras 
- Estante de áudio e vídeo 
- Bar 
- Aparelhos de áudio e vídeo (TV e Som) 
- Lareira 

Ambientes Adequados - Sala de estar 
- Sala de TV 

Ambientes Possíveis - Sala de Jantar 
- Escritório 
- Varanda 

Observações - Mobília de permanência, como cadeiras e 
poltronas, deve ser considerada pelo número de 
pessoas envolvidas nas atividades 
- Requer permanência prolongada no ambiente 

Tabulação: autor 
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Quadro 46 – Estar  | Lazer 

Função 5. Estar | Lazer 

Sistema de Atividades g) Estar em ambiente externo privado 

At ividade - Descansar 
- Tomar sol 
- Deitar à rede 
- Contemplar a paisagem 

Grupo Funcional Secundária, relacionada ao ‘estar passivo’ 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semipúblico (zona social) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É sensível a incômodo, como barulho 
- Não gera incômodo algum 

Frequência - Indefinida 
- Aos finais de semana 

Per íodo - Indefinido 

Usuários Envolvidos - Adultos, jovens e idosos 
   (isolado, aos pares ou em grupo) 
- Menores e limitados 
   (com assistência) 

Mobil iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Banco 
- Cadeira de balanço 
- Espreguiçadeira 
- Esteira 
- Rede 

Ambientes Adequados - Quintal 
- Varanda 
- Terraço 

Ambiente Poss ível  - Não há outro possível 

Observações - Requer permanência prolongada no ambiente 
Tabulação: autor 
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Quadro 47 – Estar  | Lazer 

Função 5. Estar | Lazer 

Sistema de Atividades h) Receber em ambiente externo privado 

At ividade - Receber visitas em ambiente externo 
- Reunir com amigos em ambiente externo 

Grupo Funcional Secundária, relacionada ao ‘receber visitas’ 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semipúblico (zona social) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como barulho 

Frequência - Indefinida 
- Aos finais de semana 

Per íodo - Indefinido 

Usuários Envolvidos - Adultos, jovens, idosos e limitados 
   (em grupo) 

Mobil iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Mesa 
- Banco 
- Cadeiras 
- Cadeira de balanço 
- Espreguiçadeira 

Ambientes Adequados - Quintal 
- Varanda 
- Terraço 

Ambiente Poss ível  - Área para churrasco 

Observações - Mobília de permanência, como banco e cadeiras, 
deve ser considerada pelo número de pessoas 
envolvidas nas atividades 
- Requer permanência prolongada no ambiente 

Tabulação: autor 
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Quadro 48 – Estar  | Lazer 

Função 5. Estar | Lazer 

Sistema de Atividades h) Receber em ambiente externo privado 

At ividade - Comer e beber em ambiente externo 
- Fazer churrasco 

Grupo Funcional Secundária, relacionada ao ‘comer e beber’ 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semipúblico (zona social) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como barulho, calor e odor 

Frequência - Indefinida 
- Aos finais de semana 

Per íodo - Indefinido 

Usuários Envolvidos - Adultos, jovens e idosos 
   (em grupo) 
- Menores e limitados 
   (com assistência) 

Mobil iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Mesa 
- Cadeiras 
- Churrasqueira 
- Coifa 
- Bancada com pia 
- Utensílios, panelas e afins 
- Louças e talheres 

Ambientes Adequados - Quintal 
- Varanda 
- Terraço 

Ambiente Poss ível  - Área para churrasco 

Observações - Mobília de permanência, como banco e cadeiras, 
deve ser considerada pelo número de pessoas 
envolvidas nas atividades 
- Requer permanência prolongada no ambiente 

Tabulação: autor 
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Quadro 49 – Estar  | Lazer 

Função 5. Estar | Lazer 

Sistema de Atividades i) Lazer em ambiente externo privado 

At ividade - Brincar e jogar em ambiente externo 
- Cuidar e brincar de/com animais 
- Tocar instrumentos musicais em ambiente externo
- Praticar artes manuais em ambiente externo 
- Fazer ginástica em ambiente externo 
- Praticar jardinagem 

Grupo Funcional Secundária, relacionada ao ‘lazer em família' 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semipúblico (zona social) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como barulho 

Frequência - Indefinida 
- Aos finais de semana 

Per íodo - Indefinido 

Usuários Envolvidos - Adultos, jovens e idosos 
   (isolado, aos pares ou em grupo) 
- Menores e limitados 
   (com assistência) 

Mobil iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Mesa 
- Banco 
- Esteira 
- Instrumentos musicais portáteis 
- Objetos de uso de animais 
- Aparelhos de ginástica portáteis 
- Equipamentos de jardinagem 

Ambientes Adequados - Quintal 
- Varanda 
- Terraço 

Ambiente Poss ível  - Não há outro possível 

Observações - Requer permanência prolongada no ambiente 
Tabulação: autor 
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Quadro 50 – Estudo | Trabalho 

Função 6. Estudo | Trabalho 

Sistema de Atividades a) Estudo de crianças e jovens 

At iv idade - Estudar (ler e escrever) 
- Usar computador 
- Consultar livros 
- Desenhar e pintar 

Grupo Funcional Principal, como unidade individual 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Privado (zona íntima) 

Incompatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Requer privacidade 
- É sensível a incômodo, como barulho 
- Gera incômodo, como claridade 

Frequência - Todos os dias na semana, exceto finais de semana

Período - Durante o dia, por algumas horas 

Usuários Envolvidos - Jovens 
   (isolado, aos pares ou em grupo) 
- Menores 
   (isolado ou em grupo, com auxílio de adultos) 
- Adultos 
   (isolado, em auxílio a menores) 

Mobil iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Escrivaninha 
- Mesa de computador 
- Computador pessoal 
- Cadeira 
- Poltrona 
- Estante 

Ambientes Adequados - Dormitório 
- Escritório 

Ambientes Possíveis - Sala de estar 
- Sala de jantar 
- Copa ou Sala de almoço 

Observações - Mobília de permanência, como poltrona ou 
cadeira pode ser substituída pela própria cama, 
quando em dormitório 
- Requer permanência prolongada no ambiente 

Tabulação: autor 

 



 

Qualidade Funcional 
no Programa e Projeto da Habitação 

 
 

 
 

A lexandre  Kenchian                             FAU USP 2011 

404

 

Quadro 51 – Estudo | Trabalho 

Função 6. Estudo | Trabalho 

Sistema de Atividades b) Estudo de adultos 

At iv idade - Estudar (ler e escrever) 
- Usar computador 
- Consultar livros 

Grupo Funcional Principal, como unidade individual 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Privado (zona íntima) 

Incompatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Requer privacidade 
- É sensível a incômodo, como barulho 
- Gera incômodo, como claridade 

Frequência - Todos os dias na semana, exceto finais de semana

Período - Durante o dia ou à noite, por algumas horas 

Usuários Envolvidos - Adultos, jovens, idosos e limitados 
   (isolado, aos pares ou em grupo) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Escrivaninha 
- Mesa de computador 
- Computador pessoal 
- Cadeira 
- Poltrona 
- Estante 

Ambientes Adequados - Dormitório 
- Escritório 

Ambientes Possíveis - Sala de estar 
- Sala de jantar 
- Copa ou Sala de almoço 

Observações - Mobília de permanência, como poltrona ou 
cadeira pode ser substituída pela própria cama, 
quando em dormitório 
- Requer permanência prolongada no ambiente 

Tabulação: autor 
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Quadro 52 – Estudo | Trabalho 

Função 6. Estudo | Trabalho 

Sistema de Atividades c) Trabalho de adultos 

At iv idade - Trabalhar intelectualmente 
- Usar computador 
- Conversar ao telefone 

Grupo Funcional Principal, como unidade individual 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Privado (zona íntima) 

Incompatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Requer privacidade 
- É sensível a incômodo, como barulho 
- Gera incômodo, como claridade 

Frequência - Todos os dias na semana, exceto finais de semana

Período - Durante todo o período do dia 

Usuários Envolvidos - Adultos, jovens, idosos e limitados 
   (isolado) 

Mobil iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Escrivaninha 
- Mesa de computador 
- Computador pessoal 
- Cadeira 
- Poltrona 
- Estante 
- Telefone 

Ambientes Adequados - Dormitório 
- Escritório 

Ambientes Possíveis - Sala de estar 
- Sala de jantar 
- Copa ou Sala de almoço 

Observações - Considera-se o trabalho profissional, com 
remuneração pelo serviço realizado 
- Mobília de permanência, como poltrona ou 
cadeira pode ser substituída pela própria cama, 
quando em dormitório 
- Requer permanência prolongada no ambiente 

Tabulação: autor 
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Quadro 53 – Estudo | Trabalho 

Função 6. Estudo | Trabalho 

Sistema de Atividades c) Trabalho de adultos 

At iv idade - Trabalhar manualmente 

Grupo Funcional Principal, como unidade individual 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semiprivado (zona de serviço) 

Incompatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Requer privacidade 
- É sensível a incômodo, como barulho 
- Gera incômodo, como barulho e claridade 

Frequência - Todos os dias na semana, exceto finais de semana

Período - Durante todo o período do dia 

Usuários Envolvidos - Adultos, jovens e idosos 
   (isolado ou em grupo) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Mesa 
- Bancada 
- Cadeira 
- Ferramentas manuais 
- Ferramentas de bancada 

Ambientes Adequados - Oficina 
- Garagem 
- Escritório 

Ambientes Possíveis - Sala de estar 
- Sala de jantar 
- Copa ou Sala de almoço 

Observações - Considera-se o trabalho profissional, com 
remuneração pelo serviço realizado 
- Requer permanência prolongada no ambiente 

Tabulação: autor 
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Quadro 54 – Gestão Domést ica 

Função 7. Gestão Domést ica 

Sistema de Atividades a) Limpeza 

At ividade - Arrumar a cama 

Grupo Funcional Principal, como unidade de serviço 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Privado (zona íntima) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Não gera incômodo algum 

Frequência - Todos os dias na semana 

Per íodo - Durante o dia, por cerca de 5 minutos 

Usuários Envolvidos - Mulheres adultas e jovens 
   (isoladamente) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Cama 

Ambientes Adequados - Dormitório de casal 
- Dormitório de solteiro 

Ambiente Poss ível  - Dependência de serviço 

Observações  
Tabulação: autor 
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Quadro 55 – Gestão Domést ica 

Função 7. Gestão Domést ica 

Sistema de Atividades a) Limpeza 

At ividade - Varrer o chão 
- Aspirar, lavar, passar pano, encerar o piso 
- Tirar o pó dos móveis e dos objetos 

Grupo Funcional Principal, como unidade de serviço 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semiprivado (zona de serviço) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como ruído e poeira 

Frequência - Duas a três vezes na semana 

Per íodo - Durante o dia, por algumas horas 

Usuários Envolvidos - Mulheres adultas e jovens 
   (isoladamente) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Material de limpeza 
- Aspirador de pó 
- Enceradeira 
- Rodo e vassoura 

Ambientes Adequados - Todos os ambientes internos da habitação 

Ambiente Poss ível  - Não há outro possível 

Observações - A atividade não requer uso de água na limpeza 
Tabulação: autor 
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Quadro 56 – Gestão Domést ica 

Função 7. Gestão Domést ica 

Sistema de Atividades a) Limpeza 

At ividade - Lavar instalações sanitárias 

Grupo Funcional Principal, como unidade de serviço 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semiprivado (zona de serviço) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como ruído e umidade 

Frequência - Três a seis vezes na semana 

Per íodo - Durante o dia, por algumas horas 

Usuários Envolvidos - Mulheres adultas e jovens 
   (isoladamente) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Material de limpeza 
- Rodo e vassoura 

Ambientes Adequados - Banheiro 
- Lavabo 
- Cozinha 
- Área de serviço 
- Lavanderia 

Ambientes Possíveis - Outros ambientes da habitação 

Observações - A atividade requer uso de água na limpeza 
Tabulação: autor 
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Quadro 57 – Gestão Domést ica 

Função 7. Gestão Domést ica 

Sistema de Atividades b) Estocagem 

Atividade - Guardar roupa de casa e roupa individual 
- Armazenar brinquedos e afins 
- Armazenar despensa 
 (alimentos, remédios, produtos de limpeza) 
- Armazenar depósito 
 (equipamentos e objetos de uso eventual) 
- Armazenar objetos volumosos 
 (malas e equipamentos grandes) 

Grupo Funcional Principal, como unidade de serviço 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semiprivado (zona de serviço) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como ruído 

Frequência - Três a seis vezes na semana 

Per íodo - Durante o dia, por algumas horas 

Usuários Envolvidos - Adultos e jovens 
   (isoladamente) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Armário embutido 
- Guarda-roupa 
- Cômoda 
- Sapateira 
- Estante 
- Prateleira 
- Gaveteiro 
- Cabideiro 

Ambientes Adequados - Closet ou Rouparia 
- Depósito 
- Despensa 

Ambientes Possíveis - Dormitório 
- Cozinha 
- Área de serviço 
- Garagem 
- Oficina 

Observações  
Tabulação: autor 
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Quadro 58 – Gestão Domést ica 

Função 7. Gestão Domést ica 

Sistema de Atividades c) Manutenção da casa 

At iv idade - Reparar equipamentos, instalações e 
componentes da casa 

Grupo Funcional Secundária, como unidade comum 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semiprivado (zona de serviço) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como ruído e resíduos 

Frequência - Três a seis vezes no ano 

Per íodo - Durante o dia, por algumas horas 

Usuários Envolvidos - Homens adultos e jovens 
   (isoladamente) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Ferramentas manuais 
- Ferramentas de bancada 
- Bancada 
- Armário 

Ambientes Adequados - Oficina 
- Garagem 

Ambientes Possíveis - Todos os ambientes da habitação 

Observações  
Tabulação: autor 
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Quadro 59 – Gestão Domést ica 

Função 7. Gestão Domést ica 

Sistema de Atividades c) Manutenção da casa 

At iv idade - Podar vegetação 
- Cortar grama 
- Regar plantas 

Grupo Funcional Secundária, como unidade comum 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semiprivado (zona de serviço) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como ruído e resíduos 

Frequência - Três a seis vezes no ano 

Per íodo - Durante o dia, por algumas horas 

Usuários Envolvidos - Homens adultos e jovens 
   (isoladamente) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Equipamentos de jardinagem 
- Vaso e canteiro de plantas 

Ambientes Adequados - Quintal 
- Varanda 
- Terraço 

Ambiente Poss ível  - Qualquer ambiente interno que tenha vegetação 

Observações  
Tabulação: autor 
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Quadro 60 – Gestão Domést ica 

Função 7. Gestão Domést ica 

Sistema de Atividades d) Controle ambiental 

At iv idade - Abrir/fechar janelas e cortinas 
- Ligar/desligar equipamento de aquecimento e 
arrefecimento 

Grupo Funcional Principal, como unidade de serviço 

Zona de 
Desenvolvimento 

- Indefinida 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como ruído 

Frequência - Indefinida 
- Regularmente 

Per íodo - Indefinido 

Usuários Envolvidos - Adultos, jovens e idosos 
   (isoladamente) 
- Limitados 
   (com auxílio) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Janela 
- Cortina ou Persiana 
- Ventilador 
- Aquecedor 
- Aparelho de ar condicionado 
- Lareira 

Ambientes Adequados - Todos os ambientes da habitação 

Ambiente Poss ível  - Não há outro possível 

Observações  
Tabulação: autor 
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Quadro 61 – Gestão Domést ica 

Função 7. Gestão Domést ica 

Sistema de Atividades e) Vigilância e segurança 

At ividade - Gerir sistemas de vigilância e segurança 
doméstica 

Grupo Funcional Principal, como unidade de serviço 

Zona de 
Desenvolvimento 

- Indefinida 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Não gera incômodo algum 

Frequência - Indefinida 
- Regularmente 

Per íodo - Indefinido 

Usuários Envolvidos - Adultos, jovens e idosos 
   (isoladamente) 
- Limitados 
   (com auxílio) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Janela 
- Porta com fechadura 
- Sistema de Alarme 

Ambientes Adequados - Todos os ambientes da habitação 

Ambiente Poss ível  - Não há outro possível 

Observações  
Tabulação: autor 
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Quadro 62 – Gestão Domést ica 

Função 7. Gestão Domést ica 

Sistema de Atividades f) Tratamento de resíduos domésticos 

At iv idade - Recolher, separar, reciclar e eliminar resíduos 
domésticos 

Grupo Funcional Principal, como unidade de serviço 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semiprivado (zona de serviço) 

Incompatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Requer privacidade 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como ruído e odor 

Frequência - Todos os dias na semana 

Per íodo - Indefinido 

Usuários Envolvidos - Adultos e jovens 
   (isoladamente) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Lixeira 

Ambientes Adequados - Cozinha 
- Área de serviço 

Ambiente Poss ível  - Quintal 

Observações  
Tabulação: autor 
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Quadro 63 – Gestão Domést ica 

Função 7. Gestão Domést ica 

Sistema de Atividades g) Cuidado com animais domésticos 

At iv idade - Prover descanso, alimentação e lazer a animais 
- Proceder à higiene de animais (banho e 
excreções) 
- Armazenar alimentos e utensílios de animais 

Grupo Funcional Secundária, como unidade comum 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semiprivado (zona de serviço) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como ruído, odor, umidade e 
resíduos 

Frequência - Todos os dias na semana 

Per íodo - Indefinido 

Usuários Envolvidos - Adultos e jovens 
   (isoladamente) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Objetos de uso do animal, como acolchoado, 
tigela, etc. 

Ambientes Adequados - Área de serviço 
- Lavanderia 
- Quintal 

Ambientes Possíveis - Todos os ambientes internos da habitação 

Observações  
Tabulação: autor 
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Quadro 64 – Gestão Domést ica 

Função 7. Gestão Domést ica 

Sistema de Atividades h) Manutenção de veículo 

At iv idade - Lavar, secar e polir o veículo 
- Aspirar o pó do interior do veículo 
- Fazer consertos no veículo 
- Armazenar ferramentas e peças do veículo 
- Armazenar bicicleta, cadeira de roda e afins 

Grupo Funcional Secundária, como unidade comum 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semiprivado (zona de serviço) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como ruído, odor, umidade e 
resíduos 

Frequência - Três a seis vezes no ano 

Per íodo - Durante o dia, por algumas horas 

Usuários Envolvidos - Homens adultos e jovens 
   (isoladamente) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Veículo: automóvel, motocicleta, utilitário 
- Bicicleta, cadeira de rodas e afins 
- Material de limpeza 
- Aspirador de pó 
- Ferramentas manuais 
- Ferramentas de bancada 
- Bancada 
- Armário 

Ambientes Adequados  - Garagem 
- Oficina 

Ambiente Poss ível  - Quintal 

Observações  
Tabulação: autor 
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Quadro 65 – Tratamento de Roupa 

Função 8. Tratamento de Roupa 

Sistema de Atividades a) Lavar roupa 

At ividade - Armazenar roupa suja 

Grupo Funcional Principal, como unidade de serviço 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semiprivado (zona de serviço) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Não gera incômodo algum 

Frequência - Duas a três vezes na semana 

Per íodo - Indefinido 

Usuários Envolvidos - Mulheres adultas e jovens 
   (isoladamente) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Bancada 
- Cesto de roupas 

Ambiente Adequado - Área de serviço 
- Lavanderia 

Ambiente Poss ível  - Banheiro 

Observações  
Tabulação: autor 
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Quadro 66 – Tratamento de Roupa 

Função 8. Tratamento de Roupa 

Sistema de Atividades a) Lavar roupa 

At ividade - Lavar roupa à mão 

Grupo Funcional Principal, como unidade de serviço 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semiprivado (zona de serviço) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como ruído e umidade 

Frequência - Duas a três vezes na semana 

Per íodo - Durante o dia, por cerca de 1 hora 

Usuários Envolvidos - Mulheres adultas e jovens 
   (isoladamente) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Tanque 
- Bancada 
- Cesto de roupas 

Ambientes Adequados - Área de serviço 
- Lavanderia 

Ambiente Poss ível  - Banheiro 
- Cozinha 

Observações  
Tabulação: autor 
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Quadro 67 – Tratamento de Roupa 

Função 8. Tratamento de Roupa 

Sistema de Atividades a) Lavar roupa 

At ividade - Lavar roupa à máquina 

Grupo Funcional Principal, como unidade de serviço 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semiprivado (zona de serviço) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como ruído e umidade 

Frequência - Duas a três vezes na semana 

Per íodo - Durante o dia, por uma ou duas horas 

Usuários Envolvidos - Mulheres adultas e jovens 
   (isoladamente) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Máquina de lavar roupas 
- Bancada 
- Cesto de roupas 

Ambientes Adequados - Área de serviço 
- Lavanderia 

Ambiente Poss ível  - Banheiro 
- Cozinha 

Observações  
Tabulação: autor 
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Quadro 68 – Tratamento de Roupa 

Função 8. Tratamento de Roupa 

Sistema de Atividades b) Secar roupa 

At ividade - Estender e apanhar roupa no varal 

Grupo Funcional Principal, como unidade de serviço 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semiprivado (zona de serviço) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como ruído e umidade 

Frequência - Duas a três vezes na semana 

Per íodo - Durante o dia, por cerca de 1 hora 

Usuários Envolvidos - Mulheres adultas e jovens 
   (isoladamente) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Varal suspenso ou de piso 
- Bancada 
- Cesto de roupas 

Ambientes Adequados - Área de serviço 
- Lavanderia 

Ambiente Poss ível  - Banheiro 
- Cozinha 

Observações  
Tabulação: autor 
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Quadro 69 – Tratamento de Roupa 

Função 8. Tratamento de Roupa 

Sistema de Atividades b) Secar roupa 

At ividade - Secar roupa à máquina 

Grupo Funcional Principal, como unidade de serviço 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semiprivado (zona de serviço) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como ruído e umidade 

Frequência - Duas a três vezes na semana 

Per íodo - Durante o dia, por uma ou duas horas 

Usuários Envolvidos - Mulheres adultas e jovens 
   (isoladamente) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Máquina de secar roupas 
- Bancada 
- Cesto de roupas 

Ambientes Adequados - Área de serviço 
- Lavanderia 

Ambiente Poss ível  - Banheiro 
- Cozinha 

Observações  
Tabulação: autor 
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Quadro 70 – Tratamento de Roupa 

Função 8. Tratamento de Roupa 

Sistema de Atividades b) Secar roupa 

At ividade - Limpar e guardar roupa 

Grupo Funcional Principal, como unidade de serviço 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semiprivado (zona de serviço) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Não gera incômodo algum 

Frequência - Duas a três vezes na semana 

Per íodo - Durante o dia, por cerca de 1 hora 

Usuários Envolvidos - Mulheres adultas e jovens 
   (isoladamente) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Bancada 
- Cesto de roupas 

Ambientes Adequados - Área de serviço 
- Lavanderia 

Ambiente Poss ível  - Banheiro 
- Cozinha 

Observações  
Tabulação: autor 

 



 

Qualidade Funcional 
no Programa e Projeto da Habitação 

 
 

 
 

A lexandre  Kenchian                             FAU USP 2011 

424

 

Quadro 71 – Tratamento de Roupa 

Função 8. Tratamento de Roupa 

Sistema de Atividades c) Passar roupa 

At ividade - Passar roupa a ferro 
- Dobrar roupa 

Grupo Funcional Principal, como unidade de serviço 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semiprivado (zona de serviço) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como ruído e calor 

Frequência - Duas a três vezes na semana 

Per íodo - Durante o dia, por uma ou duas horas 

Usuários Envolvidos - Mulheres adultas e jovens 
   (isoladamente) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Tábua e ferro de passar roupas 
- Bancada 
- Cesto de roupas 

Ambientes Adequados - Área de serviço 
- Lavanderia 
- Dormitório 

Ambientes Possíveis - Sala de jantar 
- Cozinha 

Observações  
Tabulação: autor 
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Quadro 72 – Tratamento de Roupa 

Função 8. Tratamento de Roupa 

Sistema de Atividades d) Costurar roupa 

At ividade - Costurar roupa à mão 

Grupo Funcional Secundária, como unidade comum 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semiprivado (zona de serviço) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Não gera incômodo algum 

Frequência - Três a seis vezes no ano 

Per íodo - Durante o dia, por cerca de 1 hora 

Usuários Envolvidos - Mulheres adultas e jovens 
   (isoladamente) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Mesa 
- Cadeira 

Ambiente Adequado - Oficina 

Ambientes Possíveis - Dormitório 
- Sala de jantar 
- Sala de estar 

Observações  
Tabulação: autor 
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Quadro 73 – Tratamento de Roupa 

Função 8. Tratamento de Roupa 

Sistema de Atividades d) Costurar roupa 

At ividade - Costurar roupa à máquina 

Grupo Funcional Secundária, como unidade comum 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semiprivado (zona de serviço) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como ruído 

Frequência - Três a seis vezes no ano 

Per íodo - Durante o dia, por algumas horas 

Usuários Envolvidos - Mulheres adultas e jovens 
   (isoladamente) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Máquina de costura 

Ambiente Adequado - Oficina 

Ambientes Possíveis - Dormitório 
- Sala de jantar 
- Sala de estar 

Observações  
Tabulação: autor 
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Quadro 74 – Tratamento de Roupa 

Função 8. Tratamento de Roupa 

Sistema de Atividades e) Cuidar de calçados 

At iv idade - Limpar e engraxar sapatos 

Grupo Funcional Secundária, como unidade comum 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semiprivado (zona de serviço) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como odor 

Frequência - Três a seis vezes no ano 

Per íodo - Durante o dia, por até meia hora 

Usuários Envolvidos - Adultos e jovens 
   (isoladamente) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Cadeira 

Ambiente Adequado - Área de serviço 
- Lavanderia 

Ambiente Poss ível  - Dormitório 
- Cozinha 

Observações  
Tabulação: autor 
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Quadro 75 – Circulação 

Função 9. Circulação 

Sistema de Atividades a) Entrada / saída 

At iv idade - Entrar e sair da habitação 

Grupo Funcional Principal, como unidade de serviço 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semipúblico (zona social) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Não gera incômodo algum 

Frequência Indefinida 

Per íodo Indefinido 

Usuários Envolvidos - Adultos, jovens e idosos 
   (isolado, aos pares ou em grupo) 
- Menores 
   (com acompanhamento) 
- Limitados 
   (com auxílio) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Porta de entrada 
- Quadros e Esculturas 

Ambientes Adequados - Hall de entrada 
- Galeria 
- Vestíbulo 

Ambientes Possíveis - Corredor 
- Garagem 

Observações Os ambientes para o desenvolvimento dessas 
atividades de circulação interligam-se a: 
- Sala de estar ou jantar 
- Cozinha ou área de serviço 
- Garagem 

Tabulação: autor 
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Quadro 76 – Circulação 

Função 9. Circulação 

Sistema de Atividades a) Entrada / saída 

At iv idade - Atender pessoas desconhecidas à porta 
- Esperar e receber visitas 
- Receber correspondência 

Grupo Funcional Secundária, relacionada ao ‘entrar e sair’ 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semipúblico (zona social) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Não gera incômodo algum 

Frequência Indefinida 

Per íodo Indefinido 

Usuários Envolvidos - Adultos, jovens e idosos 
   (isoladamente) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Porta de entrada, com visor ou ‘olho mágico’ 
para vigia 

Ambientes Adequados - Hall de entrada 
- Galeria 
- Vestíbulo 

Ambientes Possíveis - Corredor 
- Garagem 

Observações Os ambientes para o desenvolvimento dessas 
atividades de circulação interligam-se a: 
- Sala de estar ou jantar 
- Cozinha ou área de serviço 
- Garagem 

Tabulação: autor 

 



 

Qualidade Funcional 
no Programa e Projeto da Habitação 

 
 

 
 

A lexandre  Kenchian                             FAU USP 2011 

430

 

Quadro 77 – Circulação 

Função 9. Circulação 

Sistema de Atividades a) Entrada / saída 

At iv idade - Observar-se ao espelho 
- Vestir e despir roupa de uso exterior 
- Apoiar-se para colocar e retirar calçados 
- Armazenar calçados e roupa de uso exterior 

Grupo Funcional Secundária, relacionada ao ‘vestir-se e despir-se’ 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semipúblico (zona social) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Não gera incômodo algum 

Frequência Indefinida 

Per íodo Indefinido 

Usuários Envolvidos - Adultos, jovens e idosos 
   (isoladamente) 
- Menores e limitados 
   (isolado, com auxílio) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Chapeleiro 
- Espelho 
- Sapateira 
- Guarda-roupa 
- Cômoda 
- Mancebo 
- Cadeira 
- Banco 

Ambientes Adequados - Hall de entrada 
- Galeria 
- Vestíbulo 

Ambientes Possíveis - Sala de estar ou jantar 
- Corredor 

Observações Os ambientes para o desenvolvimento dessas 
atividades de circulação interligam-se a: 
- Sala de estar ou jantar 
- Cozinha ou área de serviço 
- Garagem 

Tabulação: autor 
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Quadro 78 – Circulação 

Função 9. Circulação 

Sistema de Atividades b) Comunicação / separação 

At ividade - Circular entre compartimentos 
- Transportar objetos e afins 
- Circular com cadeira de roda 

Grupo Funcional Principal, como unidade de serviço 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semiprivado (zona de serviço) ou Privado 
(zona íntima) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Não gera incômodo algum 

Frequência Indefinida 

Per íodo Indefinido 

Usuários Envolvidos - Adultos, menores, jovens e idosos 
   (isolado) 
- Limitados 
   (isolado, com auxílio) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Porta de cômodos 
- Carrinho de chá e café 
- Bandeja 
- Cadeira de rodas 
- Carrinho de feira 

Ambientes Adequados - Corredor 
- Caixa de escada 
- Rampa 

Ambientes Possíveis - Galeria 
- Vestíbulo 

Observações Os ambientes para o desenvolvimento dessas 
atividades de circulação interligam-se a todos os 
outros ambientes da habitação 

Tabulação: autor 
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Quadro 79 – Circulação 

Função 9. Circulação 

Sistema de Atividades c) Uso de veículo 

At iv idade - Estacionar veículo 

Grupo Funcional Principal, como unidade de serviço 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semiprivado (zona de serviço) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como ruído e odor 

Frequência Indefinida 

Per íodo Indefinido 

Usuários Envolvidos - Adultos, jovens e idosos 
   (isolado ou em grupo) 
- Limitados 
   (isolado, com auxílio) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Veículo: automóvel, utilitário, motocicleta 

Ambiente Adequado - Garagem 

Ambiente Poss ível  - Quintal 

Observações Os ambientes para o desenvolvimento dessas 
atividades de circulação interligam-se a: 
- Hall de entrada 
- Galeria 
- Vestíbulo 
- Sala de estar ou jantar 
- Cozinha ou área de serviço 

Tabulação: autor 
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Quadro 80 – Circulação 

Função 9. Circulação 

Sistema de Atividades c) Uso de veículo 

At iv idade - Entrar e sair do veículo 
- Colocar e retirar malas, pacotes e objetos do 
veículo 

Grupo Funcional Principal, como unidade de serviço 

Zona de 
Desenvolvimento 

Espaço Semiprivado (zona de serviço) 

Compatível com outras atividades Condições de 
Desenvolvimento 

- Permite o convívio de pessoas 
- É insensível a qualquer incômodo 
- Gera incômodo, como ruído 

Frequência Indefinida 

Per íodo Indefinido 

Usuários Envolvidos - Adultos, jovens e idosos 
   (isolado ou em grupo) 
- Menores e limitados 
   (isolado, com auxílio) 

Mobi l iár io/Equipamento 
Requeridos 

- Veículo: automóvel, utilitário, motocicleta 

Ambiente Adequado - Garagem 

Ambiente Poss ível  - Quintal 

Observações Os ambientes para o desenvolvimento dessas 
atividades de circulação interligam-se a: 
- Hall de entrada 
- Galeria 
- Vestíbulo 
- Sala de estar ou jantar 
- Cozinha ou área de serviço 

Tabulação: autor 
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ANEXO C. Fichário de Mobiliário e Equipamentos 

 

Neste anexo é apresentada uma coleção de fichas com as características 
de uso dos itens de mobiliário e equipamentos, utilizados na elaboração de 
um programa de necessidades para o projeto habitacional, a partir das 
funções e atividades desenvolvidas pela família nos espaços da habitação. 

Está subdividida em dois grupos principais: 

-  Necessidade de uso essencial, imprescindível às atividades invariáveis, 
ou principais realizadas na habitação; conforme o mínimo requerido para 
cada tipo familiar; 

-  Necessidade de uso opcional, para aqueles que prescindem de sua 
existência dentro da habitação, sendo utilizados em atividades variáveis, ou 
secundárias, conforme os hábitos da família e o seu tipo familiar, nas 
possibilidades maiores de uso dos espaços habitacionais. 

Para os itens de uso essencial são apresentados, além de dados sobre as 
características de uso, as características físicas da peça, considerando as 
medidas maiores e menores, encontradas no mercado varejista, e as 
medidas mínima, recomendável e ótima do espaço de atividades, conforme 
publicação sobre o tema. 

Não fazem parte desta coleção, itens de mobiliário e equipamentos que 
tem seu uso como aparelhos portáteis, pois não ocupam espaço físico 
próprio, onde se possibilita utilizá-los apoiados ou armazenados em outros 
itens, e objetos decorativos, itens absolutamente inertes e sem função de 
uso essencial além do efeito decorativo. 

Destes, podem ser listados: Tapete; Telefone; Bandeja; Computador 
portátil; Aparelho de áudio e vídeo; Ventilador; Aquecedor; Sistema de 
alarme; Escorredor de louças; Objetos de uso animal; Equipamentos de 
jardinagem; Ferramentas manuais e de bancada; Utensílios de cozinha; 
Louças e talheres; Materiais de limpeza; Rodo e vassoura; Quadros e 
esculturas. 
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Ficha 1 – Cama de casa l  

I tem Cama de casal  

T ipo Mobília 

Necess idade de uso essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

1. Repouso Pessoal: dormir, descansar, convalescer de 
doença, vestir-se e despir-se, conversar, ler, ouvir música, 
ver TV; exercitar-se, ter práticas sexuais 
7. Gestão Doméstica: arrumar cama 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, jovens e idosos 
   (isolado ou em casal) 

Quant idade - 1 peça para 1 ou 2 usuários 

Local ização Prev ista - Dormitório de casal 

Local ização Poss íve l  - Dormitório de solteiro 

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 1,20 2,20 0,48 

máximo 1,90 2,45 0,68 

Espaço de At iv idades medida (f) medida (g) medida (h) 
mínimo 0,70 0,60 1,70 

recomendável 0,60 0,80 1,90 

ót imo 0,50 0,90 - 

Arranjo com outros i tens - criado-mudo (mesa de cabeceira) 
- armário embutido ou guarda-roupa 
- cômoda 
- estante de áudio e vídeo 

I lust ração (sem escala) 
 

 
 

Tabulação: autor 
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Ficha 2 – Cama de solte i ro 

I tem Cama de sol te i ro 

T ipo Mobília 

Necess idade de uso essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

1. Repouso Pessoal: dormir, descansar, convalescer de 
doença, vestir-se e despir-se, vestir e despir crianças, 
conversar, ler, ouvir música, ver TV 
7. Gestão Doméstica: arrumar cama 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, menores, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 ou mais peças, para 1 usuário cada peça 

Local ização Prev ista - Dormitório de solteiro 

Local ização Poss íve l  - Dormitório de casal 

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 0,73 1,90 0,38 

máximo 1,10 2,11 0,58 

Espaço de At iv idades medida (f) medida (g) medida (h) 
mínimo 0,70 0,60 1,70 

recomendável 0,60 0,80 1,90 

ót imo 0,50 0,90 - 

Arranjo com outros i tens - criado-mudo (mesa de cabeceira) 
- armário embutido ou guarda-roupa 
- cômoda 
- estante de áudio e vídeo 

I lust ração (sem escala) 
 

 

 
 

Tabulação: autor 
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Ficha 3 – Cr iado-mudo (mesa de cabeceira)  

I tem Cr iado-mudo (mesa de cabeceira) 

T ipo Mobília 

Necess idade de uso essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

1. Repouso Pessoal: permanência em reservado 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, menores, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça por usuário 

Local ização Prev ista - Dormitório: de casal, simples 

Local ização Poss íve l  - 

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 0,27 0,36 0,48 

máximo 0,40 0,60 0,58 

Espaço de At iv idades medida (f) medida (g) medida (h) 
mínimo 0,60 0,50 1,45 

recomendável 0,70 0,60 1,70 

ót imo 0,80 0,70 1,90 

Arranjo com outros i tens - cama: de casal, de solteiro, beliche, bicama, sofá cama 
- abajur 
- armário embutido ou guarda-roupa 
- cômoda ou gaveteiro 

I lust ração (sem escala) 

 

 
 
 

Tabulação: autor 
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Ficha 4 – Berço 

I tem Berço 

T ipo Mobília 

Necess idade de uso essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

1. Repouso Pessoal: dormir, descansar, convalescer de 
doença, vestir e despir crianças 
7. Gestão Doméstica: arrumar cama 

Usuár ios Envolv idos - Menores (bebês) 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça por usuário 

Local ização Prev ista - Dormitório de solteiro 

Local ização Poss íve l  - Dormitório de casal 

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 0,90 1,30 0,70 

máximo 1,17 2,01 0,85 

Espaço de At iv idades medida (f) medida (g) medida (h) 
mínimo 0,40 - 1,70 

recomendável 0,50 - 1,90 

ót imo 0,60 - - 

Arranjo com outros i tens - criado-mudo (mesa de cabeceira) 
- armário embutido ou guarda-roupa 
- cômoda ou gaveteiro 
- trocador 

I lust ração (sem escala) 
 

 
 
 

Tabulação: autor 
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Ficha 5 – Guarda-roupa 

I tem Guarda-roupa 

T ipo Mobília 

Necess idade de uso essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

1. Repouso Pessoal: vestir-se e despir-se 
7. Gestão Doméstica: estocagem 
9. Circulação: arrumar, vestir e despir roupa de exterior 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 módulo por usuário 

Local ização Prev ista - Dormitório: de casal, simples 

Local ização Poss íve l  - Closet 
- Dormitório de serviço 
- Vestíbulo ou galeria 

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 1,80 0,50 1,85 

máximo 2,80 0,62 2,10 

Espaço de At iv idades medida (f) medida (g) medida (h) 
mínimo - 0,80 2,20 

recomendável - - 2,50 

ót imo - 1,20 - 

Arranjo com outros i tens - cama: de casal, de solteiro, beliche, bicama, sofá cama 
- criado-mudo (mesa de cabeceira) 
- cômoda 
- sapateiro 

I lust ração (sem escala) 
 

 
 
 

Tabulação: autor 
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Ficha 6 – Lavatór io 

I tem Lavatór io 

T ipo Instalação 

Necess idade de uso essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

2. Higiene Pessoal: lavagens corporais 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, menores, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Banheiro 

Local ização Poss íve l  - Lavabo 
- Área de serviço 

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 0,55 0,50 0,85 

máximo 0,60 1,40 1,00 

Espaço de At iv idades medida (f) medida (g) medida (h) 
mínimo 0,90 0,60 1,80 

recomendável 1,00 0,70 - 

ót imo - 0,80 - 

Arranjo com outros i tens - vaso sanitário 
- box com chuveiro 
- banheira 
- bidê 

I lust ração (sem escala) 
 

 
 
 

Tabulação: autor 
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Ficha 7 – Gabinete 

I tem Gabinete 

T ipo mobília 

Necess idade de uso essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

2. Higiene Pessoal: lavagens corporais 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, menores, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Banheiro 

Local ização Poss íve l  - Lavabo 
- Área de serviço 

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 0,55 0,50 0,85 

máximo 0,60 1,40 1,00 

Espaço de At iv idades medida (f) medida (g) medida (h) 
mínimo - 0,50 0,85 

recomendável - 0,60 1,00 

ót imo - 0,70 - 

Arranjo com outros i tens - vaso sanitário 
- box com chuveiro 
- banheira 
- bidê 

I lust ração (sem escala) 
 

 
 
 

Tabulação: autor 
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Ficha 8 – Box com chuveiro 

I tem Box com chuveiro 

T ipo Instalação 

Necess idade de uso essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

2. Higiene Pessoal: lavagens corporais 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, menores, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Banheiro 

Local ização Poss íve l  - Varanda ou terraço 

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 0,65 0,85 2,10 

máximo 1,00 1,50 2,20 

Espaço de At iv idades medida (f) medida (g) Medida (h) 
mínimo 0,60 0,60 2,20 

recomendável 0,80 0,80 - 

ót imo 0,90 0,90 - 

Arranjo com outros i tens - lavatório 
- vaso sanitário 
- banheira 
- bidê 

I lust ração (sem escala) 

 

 
 
 

Tabulação: autor 
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Ficha 9 – Vaso sanitár io (com caixa acoplada) 

I tem Vaso sanitár io (com caixa acoplada)  

T ipo Instalação 

Necess idade de uso essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

2. Higiene Pessoal: funções vitais 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, menores, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Banheiro 

Local ização Poss íve l  - Lavabo 

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 0,34 0,69 0,38 

máximo 0,70 0,51 0,50 

Espaço de At iv idades medida (f) medida (g) medida (h) 
mínimo 0,70 0,55 1,20 

recomendável 0,90 0,70 1,90 

ót imo - - - 

Arranjo com outros i tens - lavatório 
- box com chuveiro 
- banheira 
- bidê 

I lust ração (sem escala) 

 

 
 
 

Tabulação: autor 
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Ficha 10 – Polt rona com braço 

I tem Polt rona com braço 

T ipo Mobília 

Necess idade de uso Essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

1. Repouso Pessoal: tratar de pessoa doente, permanecer 
em reservado 
5. Estar | Lazer: conversar, ler, ouvir música, ver TV, 
receber visitas, recreio de crianças, diversão de jovens e 
adultos, lazer em família 
6. Estudo e Trabalho: consultar livros 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, menores, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça por usuário 

Local ização Prev ista - Sala de estar ou de TV 
- Escritório 

Local ização Poss íve l  - Dormitório 

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 0,44 0,51 0,45 

máximo 0,83 1,09 0,55 

Espaço de At iv idades medida (f) medida (g) medida (h) 
mínimo - 0,55 1,20 

recomendável - 0,70 1,90 

ót imo - 0,90 - 

Arranjo com outros i tens - sofá 
- mesa de centro 
- estante de áudio e vídeo 
- estante 
- abajur (sobre mesa de canto) 
- luminária de coluna 
- tapete 

I lust ração (sem escala) 
 

 
 
 

Tabulação: autor 
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Ficha 11 – Polt rona sem braço 

I tem Polt rona sem braço 

T ipo Mobília 

Necess idade de uso essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

1. Repouso Pessoal: tratar de pessoa doente, permanecer 
em reservado 
5. Estar | Lazer: conversar, ler, ouvir música, ver TV, 
receber visitas, recreio de crianças, diversão de jovens e 
adultos, lazer em família 
6. Estudo e Trabalho: consultar livros 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, menores, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça por usuário 

Local ização Prev ista - Sala de estar ou de TV 
- Escritório 

Local ização Poss íve l  - Dormitório 

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 0,63 0,52 0,45 

máximo 0,88 0,95 0,55 

Espaço de At iv idades medida (f) medida (g) medida (h) 
mínimo - 0,55 1,20 

recomendável - 0,70 1,90 

ót imo - 0,90 - 

Arranjo com outros i tens - sofá 
- mesa de centro 
- estante de áudio e vídeo 
- estante 
- abajur (sobre mesa de canto) 
- luminária de coluna 
- tapete 

I lust ração (sem escala) 
 

 
 
 

Tabulação: autor 
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Ficha 12 – Sofá com braço (2 lugares)  

I tem Sofá com braço (2 lugares)  

T ipo Mobília 

Necess idade de uso Essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

1. Repouso Pessoal: tratar de pessoa doente, permanecer 
em reservado 
5. Estar | Lazer: conversar, ler, ouvir música, ver TV, 
receber visitas, recreio de crianças, diversão de jovens e 
adultos, lazer em família 
6. Estudo e Trabalho: consultar livros 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, menores, jovens e idosos 
   (isolado ou em grupo) 

Quant idade - 1 peça para 2 usuários 

Local ização Prev ista - Sala de estar ou de TV 
- Escritório 

Local ização Poss íve l  - Dormitório 

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 0,80 1,30 0,45 

máximo 0,83 1,79 0,55 

Espaço de At iv idades medida (f) medida (g) medida (h) 
mínimo - 0,55 1,20 

recomendável - 0,70 1,90 

ót imo - 0,90 - 

Arranjo com outros i tens - poltrona 
- mesa de centro 
- estante de áudio e vídeo 
- estante 
- abajur (sobre mesa de canto) 
- luminária de coluna 
- tapete 

I lust ração (sem escala) 
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Ficha 13 – Sofá sem braço (2 lugares)  

I tem Sofá sem braço (2 lugares)  

T ipo Mobília 

Necess idade de uso essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

1. Repouso Pessoal: tratar de pessoa doente, permanecer 
em reservado 
5. Estar | Lazer: conversar, ler, ouvir música, ver TV, 
receber visitas, recreio de crianças, diversão de jovens e 
adultos, lazer em família 
6. Estudo e Trabalho: consultar livros 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, menores, jovens e idosos 
   (isolado ou em grupo) 

Quant idade - 1 peça para 2 usuários 

Local ização Prev ista - Sala de estar ou de TV 
- Escritório 

Local ização Poss íve l  - Dormitório 

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 1,00 1,27 0,45 

máximo 0,80 1,50 0,55 

Espaço de At iv idades medida (f) medida (g) medida (h) 
mínimo - 0,55 1,20 

recomendável - 0,70 1,90 

ót imo - 0,90 - 

Arranjo com outros i tens - poltrona 
- mesa de centro 
- estante de áudio e vídeo 
- estante 
- abajur (sobre mesa de canto) 
- luminária de coluna 
- tapete 

I lust ração (sem escala) 
 

 
 
 

Tabulação: autor 
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Ficha 14 – Sofá com braço (3 lugares)  

I tem Sofá com braço (3 lugares)  

T ipo Mobília 

Necess idade de uso essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

1. Repouso Pessoal: tratar de pessoa doente, permanecer 
em reservado 
5. Estar | Lazer: conversar, ler, ouvir música, ver TV, 
receber visitas, recreio de crianças, diversão de jovens e 
adultos, lazer em família 
6. Estudo e Trabalho: consultar livros 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, menores, jovens e idosos 
   (isolado ou em grupo) 

Quant idade - 1 peça para 3 usuários 

Local ização Prev ista - Sala de estar ou de TV 
- Escritório 

Local ização Poss íve l  - Dormitório 

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 0,75 1,75 0,45 

máximo 0,83 2,49 0,55 

Espaço de At iv idades medida (f) medida (g) medida (h) 
mínimo - 0,55 1,20 

recomendável - 0,70 1,90 

ót imo - 0,90 - 

Arranjo com outros i tens - poltrona 
- mesa de centro 
- estante de áudio e vídeo 
- estante 
- abajur (sobre mesa de canto) 
- luminária de coluna 
- tapete 

I lust ração (sem escala) 
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Ficha 15 – Sofá sem braço (3 lugares)  

I tem Sofá sem braço (3 lugares)  

T ipo Mobília 

Necess idade de uso essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

1. Repouso Pessoal: tratar de pessoa doente, permanecer 
em reservado 
5. Estar | Lazer: conversar, ler, ouvir música, ver TV, 
receber visitas, recreio de crianças, diversão de jovens e 
adultos, lazer em família 
6. Estudo e Trabalho: consultar livros 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, menores, jovens e idosos 
   (isolado ou em grupo) 

Quant idade - 1 peça para 3 usuários 

Local ização Prev ista - Sala de estar ou de TV 
- Escritório 

Local ização Poss íve l  - Dormitório 

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 0,90 1,90 0,45 

máximo 0,80 2,25 0,55 

Espaço de At iv idades medida (f) medida (g) medida (h) 
mínimo - 0,55 1,20 

recomendável - 0,70 1,90 

ót imo - 0,90 - 

Arranjo com outros i tens - poltrona 
- mesa de centro 
- estante de áudio e vídeo 
- estante 
- abajur (sobre mesa de canto) 
- luminária de coluna 
- tapete 

I lust ração (sem escala) 
 

 
 

Tabulação: autor 
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Ficha 16 – Estante 

I tem Estante 

T ipo Mobília 

Necess idade de uso essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

5. Estar | Lazer: recreio de crianças 
6. Estudo | Trabalho: consultar livros 
7. Gestão Doméstica: estocagem 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, menores, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Sala de estar 
- Dormitório: de casal, simples 

Local ização Poss íve l  - Dormitório de serviço 
- Área de serviço 
- Escritório ou oficina 

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 0,91 0,42 0,46 

máximo 1,92 0,46 0,42 

Espaço de At iv idades medida (f) medida (g) medida (h) 
mínimo - 0,80 0,30 

recomendável - 0,90 1,00 

ót imo - 1,00 - 

Arranjo com outros i tens - poltrona 
- abajur (sobre mesa de canto) 
- luminária de coluna 
- tapete 

I lust ração (sem escala) 
 

 
 
 

Tabulação: autor 
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Ficha 17 – Estante de áudio e v ídeo ( ‘ rack ’ )  

I tem Estante de áudio e v ídeo ( ‘ rack ’ )  

T ipo Mobília 

Necess idade de uso essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

4. Consumo de Refeições: estar à mesa 
5. Estar | Lazer: ver TV, ouvir música, receber visitas 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, menores, jovens e idosos 
   (isolado ou em grupo) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Sala de estar ou de TV 

Local ização Poss íve l  - Dormitório: de casal, simples 
- Sala de jantar 
- Copa / Sala de almoço 
- Cozinha 

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 0,37 0,90 0,38 

máximo 0,62 2,30 0,60 

Espaço de At iv idades medida (f) medida (g) medida (h) 
mínimo - 1,00 1,20 

recomendável - 2,00 - 

ót imo - 2,50 - 

Arranjo com outros i tens - sofá 
- poltrona 
- mesa de centro 
- estante 
- mesa 
- cadeiras 
- abajur (sobre mesa de canto) 
- luminária de coluna 
- tapete 

I lust ração (sem escala) 
 

 
 

Tabulação: autor 
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Ficha 18 – Mesa de centro 

I tem Mesa de centro 

T ipo Mobília 

Necess idade de uso essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

5. Estar | Lazer: estar passivo, receber visitas 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, menores, jovens e idosos 
   (isolado ou em grupo) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Sala de estar ou de TV 

Local ização Poss íve l  - Escritório 

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 0,25 0,40 0,31 

máximo 0,96 1,37 0,65 

Espaço de At iv idades medida (f) medida (g) medida (h) 
mínimo 0,50 0,50 1,45 

recomendável 0,60 0,60 1,90 

ót imo 0,70 0,70 - 

Arranjo com outros i tens - sofá 
- poltrona 
- estante 
- estante de áudio e vídeo 
- cadeiras 
- abajur (sobre mesa de canto) 
- luminária de coluna 
- tapete 

I lust ração (sem escala) 
 

 
 

Tabulação: autor 
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Ficha 19 – Aparador (guarda- louças)  

I tem Aparador – (guarda- louças)  

T ipo Mobília 

Necess idade de uso essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

4. Consumo de Refeições: pôr e retirar a mesa, servir os 
alimentos 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Sala de jantar 
- Copa / Sala de almoço 

Local ização Poss íve l  - Sala de estar 

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 1,40 0,42 0,73 

máximo 1,60 0,45 0,82 

Espaço de At iv idades medida (f) medida (g) medida (h) 
mínimo - 0,50 1,90 

recomendável - 0,60 - 

ót imo - 0,70 - 

Arranjo com outros i tens - cadeiras 
- aparador (guarda-louças) 

I lust ração (sem escala) 
 

 
 
 

Tabulação: autor 
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Ficha 20 – Mesa redonda com 4 cadeiras 

I tem Mesa redonda com 4 cadeiras 

T ipo Mobília 

Necess idade de uso essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

3. Preparo de Refeições: preparar alimentos 
4. Consumo de Refeições: comer e beber, estar à mesa 
5. Estar | Lazer: conversar, receber visitas, recreio de 
crianças, diversão de jovens e adultos, lazer em família, 
receber em ambiente externo 
6. Estudo | Trabalho: ler, escrever, usar computador, 
consultar livros, desenhar e pintar, trabalhar manualmente 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, menores, jovens e idosos 
   (isolado ou em grupo) 

Quant idade - 1 peça para até 4 usuários 

Local ização Prev ista - Sala de jantar 
- Copa / Sala de almoço 

Local ização Poss íve l  - Sala de estar 
- Cozinha 
- Escritório ou oficina 
- Varanda ou terraço 

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 0,80 0,80 0,73 

máximo 1,10 1,10 0,78 

Espaço de At iv idades medida (f) medida (g) medida (h) 
mínimo 0,60 0,60 1,90 

recomendável 0,75 0,75 - 

ót imo - - - 

Arranjo com outros i tens - cadeiras 
- aparador (guarda-louças) 

I lust ração (sem escala) 
 

 
 

Tabulação: autor 



 

Qualidade Funcional 
no Programa e Projeto da Habitação 

 
 

 
 

A lexandre  Kenchian                             FAU USP 2011 

455

Ficha 21 – Mesa redonda com 6 cadeiras 

I tem Mesa redonda com 6 cadeiras 

T ipo Mobília 

Necess idade de uso essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

3. Preparo de Refeições: preparar alimentos 
4. Consumo de Refeições: comer e beber, estar à mesa 
5. Estar | Lazer: conversar, receber visitas, recreio de 
crianças, diversão de jovens e adultos, lazer em família, 
receber em ambiente externo 
6. Estudo | Trabalho: ler, escrever, usar computador, 
consultar livros, desenhar e pintar, trabalhar manualmente 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, menores, jovens e idosos 
   (isolado ou em grupo) 

Quant idade - 1 peça para até 6 usuários 

Local ização Prev ista - Sala de jantar 
- Copa / Sala de almoço 

Local ização Poss íve l  - Sala de estar 
- Cozinha 
- Escritório ou oficina 
- Varanda ou terraço 

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 1,20, 1,20 0,73 

máximo 1,20 1,20 0,78 

Espaço de At iv idades medida (f) medida (g) medida (h) 
mínimo 0,60 0,60 1,90 

recomendável 0,75 0,75 - 

ót imo - - - 

Arranjo com outros i tens - cadeiras 
- aparador (guarda-louças) 

I lust ração (sem escala) 
 

 
 
 

Tabulação: autor 
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Ficha 22 – Mesa quadrada com 4 cadeiras 

I tem Mesa quadrada com 4 cadeiras 

T ipo Mobília 

Necess idade de uso essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

3. Preparo de Refeições: preparar alimentos 
4. Consumo de Refeições: comer e beber, estar à mesa 
5. Estar | Lazer: conversar, receber visitas, recreio de 
crianças, diversão de jovens e adultos, lazer em família, 
receber em ambiente externo 
6. Estudo | Trabalho: ler, escrever, usar computador, 
consultar livros, desenhar e pintar, trabalhar manualmente 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, menores, jovens e idosos 
   (isolado ou em grupo) 

Quant idade - 1 peça para até 4 usuários 

Local ização Prev ista - Sala de jantar 
- Copa / Sala de almoço 

Local ização Poss íve l  - Sala de estar 
- Cozinha 
- Escritório ou oficina 
- Varanda ou terraço 

Dimensionamento Largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 0,75 0,75 0,73 

máximo 0,90 1,10 0,78 

Espaço de At iv idades medida (f) medida (g) medida (h) 
mínimo 0,60 0,60 1,90 

recomendável 0,75 0,75 - 

ót imo - - - 

Arranjo com outros i tens - cadeiras 
- aparador (guarda-louças) 

I lust ração (sem escala) 
 

 
 

Tabulação: autor 
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Ficha 23 – Mesa quadrada com 6 cadeiras 

I tem Mesa quadrada com 6 cadeiras 

T ipo Mobília 

Necess idade de uso essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

3. Preparo de Refeições: preparar alimentos 
4. Consumo de Refeições: comer e beber, estar à mesa 
5. Estar | Lazer: conversar, receber visitas, recreio de 
crianças, diversão de jovens e adultos, lazer em família, 
receber em ambiente externo 
6. Estudo | Trabalho: ler, escrever, usar computador, 
consultar livros, desenhar e pintar, trabalhar manualmente 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, menores, jovens e idosos 
   (isolado ou em grupo) 

Quant idade - 1 peça para até 6 usuários 

Local ização Prev ista - Sala de jantar 
- Copa / Sala de almoço 

Local ização Poss íve l  - Sala de estar 
- Cozinha 
- Escritório ou oficina 
- Varanda ou terraço 

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 1,40 1,40 0,73 

máximo 1,50 1,50 0,78 

Espaço de At iv idades medida (f) medida (g) medida (h) 
mínimo 0,60 0,60 1,90 

recomendável 0,75 0,75 - 

ót imo - - - 

Arranjo com outros i tens - cadeiras 
- aparador (guarda-louças) 

I lust ração (sem escala) 
 

 
 
 

Tabulação: autor 
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Ficha 24 – Mesa retangular com 4 cadeiras 

I tem Mesa retangular com 4 cadeiras 

T ipo Mobília 

Necess idade de uso essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

3. Preparo de Refeições: preparar alimentos 
4. Consumo de Refeições: comer e beber, estar à mesa 
5. Estar | Lazer: conversar, receber visitas, recreio de 
crianças, diversão de jovens e adultos, lazer em família, 
receber em ambiente externo 
6. Estudo | Trabalho: ler, escrever, usar computador, 
consultar livros, desenhar e pintar, trabalhar manualmente 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, menores, jovens e idosos 
   (isolado ou em grupo) 

Quant idade - 1 peça para até 4 usuários 

Local ização Prev ista - Sala de jantar 
- Copa / Sala de almoço 

Local ização Poss íve l  - Sala de estar 
- Cozinha 
- Escritório ou oficina 
- Varanda ou terraço 

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 0,72 1,10 0,73 

máximo 0,80 1,40 0,78 

Espaço de At iv idades medida (f) medida (g) medida (h) 
mínimo 0,60 0,60 1,90 

recomendável 0,75 0,75 - 

ót imo - - - 

Arranjo com outros i tens - cadeiras 
- aparador (guarda-louças) 

I lust ração (sem escala) 
 

 
 
 

Tabulação: autor 
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Ficha 25 – Mesa retangular com 6 cadeiras 

I tem Mesa retangular com 6 cadeiras 

T ipo Mobília 

Necess idade de uso essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

3. Preparo de Refeições: preparar alimentos 
4. Consumo de Refeições: comer e beber, estar à mesa 
5. Estar | Lazer: conversar, receber visitas, recreio de 
crianças, diversão de jovens e adultos, lazer em família, 
receber em ambiente externo 
6. Estudo | Trabalho: ler, escrever, usar computador, 
consultar livros, desenhar e pintar, trabalhar manualmente 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, menores, jovens e idosos 
   (isolado ou em grupo) 

Quant idade - 1 peça para até 6 usuários 

Local ização Prev ista - Sala de jantar 
- Copa / Sala de almoço 

Local ização Poss íve l  - Sala de estar 
- Cozinha 
- Escritório ou oficina 
- Varanda ou terraço 

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 0,84 1,37 0,73 

máximo 0,90 1,60 0,78 

Espaço de At iv idades medida (f) medida (g) medida (h) 
mínimo 0,60 0,60 1,90 

recomendável 0,75 0,75 - 

ót imo - - - 

Arranjo com outros i tens - cadeiras 
- aparador (guarda-louças) 

I lust ração (sem escala) 
 

 
 
 

Tabulação: autor 
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Ficha 26 – Escr ivaninha (mesa de estudo) 

I tem Escr ivaninha (mesa de estudo) 

T ipo Mobília 

Necess idade de uso essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

6. Estudo | Trabalho: ler, escrever, usar computador 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça para 1 usuário 

Local ização Prev ista - Escritório 
- Sala de estar 

Local ização Poss íve l  - Dormitório: de casal, simples 
- Sala de jantar 

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 0,45 0,80 0,73 

máximo 0,55 1,40 0,80 

Espaço de At iv idades medida (f) medida (g) medida (h) 
mínimo - 0,60 1-90 

recomendável - 0,75 - 

ót imo - - - 

Arranjo com outros i tens - cadeiras 
- estante 

I lust ração (sem escala) 

 

 
 
 

Tabulação: autor 



 

Qualidade Funcional 
no Programa e Projeto da Habitação 

 
 

 
 

A lexandre  Kenchian                             FAU USP 2011 

461

Ficha 27 – P ia com gabinete 

I tem Pia com gabinete 

T ipo Instalação 

Necess idade de uso essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

3. Preparo de Refeições: lavar alimentos, preparar 
alimentos (selecionar, cortar, temperar, misturar), cozinhar, 
fritar ou assar alimentos 
5. Estar | Lazer: fazer churrasco 

Usuár ios Envolv idos - Adultos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Cozinha 

Local ização Poss íve l  - Área para churrasco 
- Terraço 

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 0,60 1,20 0,85 

máximo 0,60 2,00 0,92 

Espaço de At iv idades medida (f) medida (g) medida (h) 
mínimo - 0,40 1,70 

recomendável - 0,50 1,90 

ót imo - 0,60 - 

Arranjo com outros i tens - geladeira 
- freezer 
- fogão 
- mesa 
- churrasqueira 

I lust ração (sem escala) 
 

 
 
 

Tabulação: autor 



 

Qualidade Funcional 
no Programa e Projeto da Habitação 

 
 

 
 

A lexandre  Kenchian                             FAU USP 2011 

462

Ficha 28 – Armár io suspenso 

I tem Armário suspenso 

T ipo Mobília 

Necess idade de uso essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

1. Repouso Pessoal: vestir-se e despir-se 
3. Preparo de Refeições: guardar alimento, guardar louças 
e utensílios 
7. Gestão Doméstica: estocagem 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Dormitório: de casal, simples 
- Cozinha 
- Despensa 

Local ização Poss íve l  - Closet 
- Dormitório de serviço 
- Área de serviço 

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 1,20 0,33 1,35 

máximo 1,45 0,40 1,45 

Espaço de At iv idades medida (f) Medida (g) medida (h) 
mínimo - 0,40 0,30 

recomendável - 0,50 1,37 

ót imo - - - 

Arranjo com outros i tens - cama: de casal, de solteiro, beliche, bicama, sofá cama 
- criado-mudo (mesa de cabeceira) 
- cômoda 
- sapateiro 
- bancada 

I lust ração (sem escala) 
 

 
 
 

Tabulação: autor 
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Ficha 29 – Prate le i ra 

I tem Prate le i ra 

T ipo Mobília 

Necess idade de uso essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

3. Preparo de Refeições: guardar alimento, guardar louças 
e utensílios 
7. Gestão Doméstica: estocagem 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Cozinha 

Local ização Poss íve l  - Despensa 
- Dormitório de serviço 
- Área de serviço 
- Escritório ou oficina 

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 0,60 0,25 1,50 

máximo 1,00 0,30 2,20 

Espaço de At iv idades medida (f) medida (g) medida (h) 
mínimo - 0,80 1,00 

recomendável - 0,90 1,40 

ót imo - 1,00 1,65 

Arranjo com outros i tens - bancada 
- balcão de apoio 
- bancada com pia 

I lust ração (sem escala) 
 

 
 
 

Tabulação: autor 
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Ficha 30 – Geladeira ou Freezer vert ica l  

I tem Geladeira ou Freezer vert ica l  

T ipo Aparelho eletromecânico 

Necess idade de uso essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

3. Preparo de Refeições: guardar e conservar alimentos 

Usuár ios Envolv idos - Adultos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Cozinha 

Local ização Poss íve l  - Área de serviço 
- Área de churrasco 

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 0,48 0,53 0,63 

máximo 0,65 0,73 1,79 

Espaço de At iv idades medida (f) medida (g) medida (h) 
mínimo 0,85 0,70 1,90 

recomendável - - - 

ót imo - 1,00 - 

Arranjo com outros i tens - bancada com pia 
- fogão e forno 
- freezer horizontal 
- mesa 

I lust ração (sem escala) 
 

 
 
 

Tabulação: autor 
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Ficha 31 – Fogão e Forno 

I tem Fogão e Forno 

T ipo Aparelho eletromecânico 

Necess idade de uso essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

3. Preparo de Refeições: cozinhar, fritar ou assar alimentos 

Usuár ios Envolv idos - Adultos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Cozinha 

Local ização Poss íve l  - Área de churrasco 

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 0,50 0,50 0,64 

máximo 0,67 0,77 0,85 

Espaço de At iv idades medida (f) medida (g) medida (h) 
mínimo 0,80 1,00 1,70 

recomendável - 1,10 1,90 

ót imo - 1,20 - 

Arranjo com outros i tens - bancada com pia 
- geladeira ou freezer vertical 
- mesa 

I lust ração (sem escala) 
 

 
 
 

Tabulação: autor 
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Ficha 32 – L ixe i ra 

I tem L ixe i ra 

T ipo Aparelho portátil 

Necess idade de uso essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

3. Preparo de Refeições: eliminar e reciclar lixo 
7. Gestão Doméstica: tratar resíduos domésticos 

Usuár ios Envolv idos - Adultos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 ou mais peças 

Local ização Prev ista - Cozinha 
- Banheiro 

Local ização Poss íve l  - Área de serviço 
- Escritório 

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 0,20 0,20 0,29 

máximo 0,30 0,30 0,64 

Espaço de At iv idades medida (f) medida (g) medida (h) 
mínimo 0,85 0,50 1,45 

recomendável 1,00 0,60 1,90 

ót imo - - - 

Arranjo com outros i tens -  

I lust ração (sem escala) 
 

 
 
 

Tabulação: autor 
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Ficha 33 – Cesto de roupas 

I tem Cesto de roupas 

T ipo Aparelho portátil 

Necess idade de uso essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

8. Tratamento de Roupa: lavar, secar e passar roupas 

Usuár ios Envolv idos - Adultos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Área de serviço 
- Lavanderia 

Local ização Poss íve l  - Cozinha 

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 0,38 0,38 0,58 

máximo ,50 0,50 0,65 

Espaço de At iv idades medida (f) medida (g) medida (h) 
mínimo 0,85 0,50 1,60 

recomendável 1,00 0,60 1,90 

ót imo   - 

Arranjo com outros i tens - tanque 
- máquina de lavar roupas 
- varal 
- máquina de secar roupas 
- tábua e ferro de passar roupas 
- bancada 

I lust ração (sem escala) 
 

 
 
 

Tabulação: autor 
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Ficha 34 – Tanque 

I tem Tanque 

T ipo Instalação 

Necess idade de uso essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

8. Tratamento de Roupa: lavar roupas 

Usuár ios Envolv idos - Adultos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Área de serviço 
- Lavanderia 

Local ização Poss íve l  - Cozinha 
- Terraço 

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 0,49 0,54 0,73 

máximo 0,56 0,66 0,85 

Espaço de At iv idades medida (f) medida (g) medida (h) 
mínimo - 0,5 1,60 

recomendável - 0,60 1,90 

ót imo - - - 

Arranjo com outros i tens - máquina de lavar roupas 
- máquina de secar roupas 
- varal 
- armário embutido 
- bancada 
- tábua e ferro de passar ferro 

I lust ração (sem escala) 
 

 
 
 

Tabulação: autor 
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Ficha 35 – Máquina de lavar roupas 

I tem Máquina de lavar roupas 

T ipo Aparelho eletromecânico 

Necess idade de uso essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

8. Tratamento de Roupa: lavar roupas 

Usuár ios Envolv idos - Adultos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Área de serviço 
- Lavanderia 

Local ização Poss íve l  - Cozinha 
- Terraço 

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 0,50 0,51 0,73 

máximo 0,70 0,66 0,81 

Espaço de At iv idades medida (f) medida (g) medida (h) 
mínimo - 0,60 1,70 

recomendável - 0,90 1,90 

ót imo - 1,00 - 

Arranjo com outros i tens - tanque 
- máquina de secar roupas 
- varal 
- armário embutido 
- bancada 
- tábua e ferro de passar ferro 

I lust ração (sem escala) 
 

 
 
 

Tabulação: autor 
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Ficha 36 – Vara l  suspenso 

I tem Varal  suspenso 

T ipo Instalação 

Necess idade de uso essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

8. Tratamento de Roupa: secar roupas 

Usuár ios Envolv idos - Adultos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Área de serviço 
- Lavanderia 

Local ização Poss íve l  - Terraço 

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 1,30 0,42 - 

máximo 1,42 0,56 - 

Espaço de At iv idades Medida (f) medida (g) medida (h) 
mínimo 0,40 - 1,90 

recomendável 0,60 - - 

ót imo - - - 

Arranjo com outros i tens - máquina de lavar roupas 
- máquina de secar roupas 
- tanque 
- armário embutido 
- bancada 
- tábua e ferro de passar ferro 

I lust ração (sem escala) 
 

 
 
 

Tabulação: autor 
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Ficha 37 – Tábua e ferro de passar roupas 

I tem Tábua e ferro de passar roupas 

T ipo Aparelho eletromecânico 

Necess idade de uso essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

8. Tratamento de Roupa: passar roupas 

Usuár ios Envolv idos - Adultos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça de cada 

Local ização Prev ista - Área de serviço 
- Lavanderia 

Local ização Poss íve l  - Cozinha 
- Dormitório: de casal, simples 
- Sala de jantar 
- Terraço 

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 0,37 1,08 0,85 

máximo 0,41 1,38 0,85 

Espaço de At iv idades medida (f) medida (g) medida (h) 
mínimo 0,50 - 1,90 

recomendável 0,60 - - 

ót imo - - - 

Arranjo com outros i tens - tanque 
- máquina de lavar roupas 
- máquina de secar roupas 
- varal 
- armário embutido 
- bancada 

I lust ração (sem escala) 
 

 
 
 

Tabulação: autor 
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Ficha 38 – Porta 

I tem Porta 

T ipo Instalação 

Necess idade de uso essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

7. Gestão Doméstica: vigilância e segurança 
9. Circulação: entrada / saída, comunicação / separação 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, menores, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - ‘N’ peças, conforme o número de ambientes 

Local ização Prev ista - Vestíbulo 
- Corredor 
- Todos os cômodos da casa 

Local ização Poss íve l  - Galeria 
- Vestíbulo 

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 0,60 0,60 2,10 

máximo 0,90 0,90 2,40 

Espaço de At iv idades medida (f) medida (g) medida (h) 
mínimo 0,90 1,00 2,10 

recomendável 1,00 1,20 - 

ót imo 1,30 1,40 - 

Arranjo com outros i tens -  

I lust ração (sem escala) 

 

 
 
 

Tabulação: autor 
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Ficha 39 – Janela 

I tem Janela 

T ipo Instalação 

Necess idade de uso essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

7. Gestão Doméstica: vigilância e segurança, controle 
ambiental 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - ‘N’ peças, conforme o número de ambientes 

Local ização Prev ista - Todos os cômodos da casa 

Local ização Poss íve l  -  

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 0,60 - 0,40 

máximo 1,80 - 1,50 

Espaço de At iv idades medida (f) medida (g) medida (h) 
mínimo - 0,40 1,70 

recomendável - 0,50 - 

ót imo - 0,60 - 

Arranjo com outros i tens - cortina ou persiana 

I lust ração (sem escala) 
 

 
 

Tabulação: autor 
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Ficha 40 – Cort ina ou Pers iana 

I tem Cort ina ou Pers iana 

T ipo Instalação 

Necess idade de uso essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

7. Gestão Doméstica: vigilância e segurança, controle 
ambiental 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - ‘N’ peças, conforme o número de janelas 

Local ização Prev ista - Sala de estar 
- Sala de jantar 
- Dormitório: de casal, simples 

Local ização Poss íve l  - Escritório 

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 0,60 - 0,80 

máximo 2,00 - 2,25 

Espaço de At iv idades medida (f) medida (g) medida (h) 
mínimo - 0,40 1,70 

recomendável - 0,50 - 

ót imo - 0,60 - 

Arranjo com outros i tens - janela 

I lust ração (sem escala) 
 

 
 
 

Tabulação: autor 
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Ficha 41 – Cadeira de rodas 

I tem Cadeira de rodas 

T ipo Aparelho eletromecânico 

Necess idade de uso essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

7. Gestão Doméstica: manutenção 
9. Circulação: entre compartimentos 

Usuár ios Envolv idos - Limitado 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Todos os ambientes da habitação 

Local ização Poss íve l  - Garagem 

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 0,64 0,94 0,76 

máximo 0,70 1,10 0,95 

Espaço de At iv idades medida (f) medida (g) medida (h) 
mínimo 0,40 0,20 1,20 

recomendável 0,50 0,30 - 

ót imo - - - 

Arranjo com outros i tens -  

I lust ração (sem escala) 
 
 

 
 
 

Tabulação: autor 
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Ficha 42 – B ic ic leta 

I tem Bic ic leta 

T ipo Aparelho eletromecânico 

Necess idade de uso essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

7. Gestão Doméstica: manutenção 
9. Circulação: uso de veículo 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, menores e jovens 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Garagem 

Local ização Poss íve l  - Quintal 

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 0,43 1,83 1,08 

máximo 0,50 1,98 1,22 

Espaço de At iv idades medida (f) medida (g) medida (h) 
mínimo 0,85 0,40 1,90 

recomendável - 0,70 - 

ót imo - - - 

Arranjo com outros i tens - bancada 

I lust ração (sem escala) 
 

 
 
 

Tabulação: autor 
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Ficha 43 – Veículo 

I tem Veículo 

T ipo Aparelho eletromecânico 

Necess idade de uso essencial 

Funções e At iv idades de 
Uso 

7. Gestão Doméstica: manutenção 
9. Circulação: uso de veículo 

Usuár ios Envolv idos - Adultos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Garagem 

Local ização Poss íve l  - Estacionamento 

Dimensionamento largura (L) profundidade (P) altura (A) 
mínimo 1,69 3,90 1,53 

máximo 2,37 5,75 2,00 

Espaço de At iv idades medida (f) medida (g) medida (h) 
mínimo 0,85 0,75 1,90 

recomendável - 0,95 2,10 

ót imo - 1,10 - 

Arranjo com outros i tens - motocicleta 
- bancada 

I lust ração (sem escala) 
 

 
 

Tabulação: autor 
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Ficha 44 – Sofá cama 

I tem Sofá cama 

T ipo Mobília 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

1. Repouso Pessoal: dormir, descansar, convalescer de 
doença, vestir-se e despir-se, vestir e despir crianças 
5. Estar | Lazer: conversar, ler, ouvir música, ver TV, 
receber visitas, recreio de crianças, lazer em família 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, menores, jovens e idosos 
   (isolado ou em dupla) 

Quant idade - 1 peça para 1 ou 2 usuários 

Local ização Prev ista - Dormitório de solteiro 
- Sala de estar ou de TV 

Local ização Poss íve l  - Dormitório de casal 
- Escritório 

Tabulação: autor 

F icha 45 – B icama 

I tem Bicama 

T ipo Mobília 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

1. Repouso Pessoal: dormir, descansar, convalescer de 
doença, vestir-se e despir-se, vestir e despir crianças, 
conversar, ler, ouvir música, ver TV 
7. Gestão Doméstica: arrumar cama 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, menores, e jovens 
   (isolado ou em dupla) 

Quant idade - 1 peça para 1 ou 2 usuários 

Local ização Prev ista - Dormitório de solteiro 

Local ização Poss íve l  - Dormitório de casal 
Tabulação: autor 

F icha 46 – Cama bel iche 

I tem Cama bel iche 

T ipo Mobília 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

1. Repouso Pessoal: dormir, descansar, convalescer de 
doença, vestir-se e despir-se, vestir e despir crianças, 
conversar, ler, ouvir música, ver TV 
7. Gestão Doméstica: arrumar cama 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, menores, e jovens 
   (isolado ou em dupla) 

Quant idade - 1 peça para 1 ou 2 usuários 

Local ização Prev ista - Dormitório de solteiro 

Local ização Poss íve l  - Dormitório de casal 
Tabulação: autor 
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Ficha 47 – Abajur (sobre mesa de canto)  

I tem Abajur (sobre mesa de canto)  

T ipo Aparelho eletromecânico 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

1. Repouso Pessoal: permanência em reservado 
5. Estar | Lazer: estar passivo 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, menores, jovens e idosos 
   (isolado ou em grupo) 

Quant idade - 1 ou mais peças 

Local ização Prev ista - Dormitório: de casal, simples 
- Sala de estar 

Local ização Poss íve l  - Sala de jantar 
- Escritório 

Tabulação: autor 

F icha 48 – Luminár ia de coluna 

I tem Luminár ia de coluna 

T ipo Aparelho eletromecânico 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

1. Repouso Pessoal: permanência em reservado 
5. Estar | Lazer: estar passivo 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, menores, jovens e idosos 
   (isolado ou em grupo) 

Quant idade - 1 ou mais peças 

Local ização Prev ista - Dormitório: de casal, simples 
- Sala de estar 

Local ização Poss íve l  - Sala de jantar 
- Escritório 

Tabulação: autor 

F icha 49 – Trocador 

I tem Trocador 

T ipo Mobília 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

1. Repouso Pessoal: vestir e despir crianças 
2. Higiene Pessoal: trocar fraldas de crianças 

Usuár ios Envolv idos - Menores (bebês) 
   (isolado) 
- Adultos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Dormitório de solteiro 

Local ização Poss íve l  - Dormitório de casal 
Tabulação: autor 
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Ficha 50 – Chapele i ro 

I tem Chapele i ro 

T ipo Mobília 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

9. Circulação: arrumar, vestir e despir roupa de exterior 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - \vestíbulo ou galeria 

Local ização Poss íve l  - Sala de estar 
- Sala de jantar 
- Escritório 

Tabulação: autor 

F icha 51 – Gavete i ro 

I tem Gavete i ro 

T ipo Mobília 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

3. Preparo de Refeições: guardar louças e utensílios 
7. Gestão Doméstica: estocagem 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 ou mais peças 

Local ização Prev ista - Dormitório: de casal, simples 
- Cozinha 

Local ização Poss íve l  - Closet 
- Despensa 
- Dormitório de serviço 
- Área de serviço 
- Escritório ou oficina 

Tabulação: autor 

F icha 52 – Penteadeira 

I tem Penteadeira 

T ipo Mobília 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

2. Higiene Pessoal: cuidar da aparência 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Dormitório: de casal, simples 

Local ização Poss íve l  - Closet 
- Banheiro 

Tabulação: autor 
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Ficha 53 – Cômoda 

I tem Cômoda 

T ipo Mobília 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

1. Repouso Pessoal: vestir-se e despir-se 
7. Gestão Doméstica: estocagem 
9. Circulação: arrumar, vestir e despir roupa de exterior 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 ou mais peças 

Local ização Prev ista - Dormitório: de casal, simples 

Local ização Poss íve l  - Closet 
- Dormitório de serviço 
- Vestíbulo ou galeria 

Tabulação: autor 

F icha 54 – Sapate i ro 

I tem Sapate i ro 

T ipo Mobília 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

1. Repouso Pessoal: vestir-se e despir-se 
7. Gestão Doméstica: estocagem 
9. Circulação: arrumar, vestir e despir calçado de exterior 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 ou mais peças 

Local ização Prev ista - Dormitório: de casal, simples 

Local ização Poss íve l  - Closet 
- Dormitório de serviço 
- Vestíbulo ou galeria 

Tabulação: autor 

F icha 55 – Cabideiro 

I tem Cabideiro 

T ipo Mobília 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

1. Repouso Pessoal: vestir-se e despir-se, vestir e despir 
crianças 
7. Gestão Doméstica: estocagem 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Dormitório: de casal, simples 

Local ização Poss íve l  - Área de serviço 
Tabulação: autor 
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Ficha 56 – Mancebo 

I tem Mancebo 

T ipo Mobília 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

1. Repouso Pessoal: vestir-se e despir-se, vestir e despir 
crianças 
9. Circulação: arrumar, vestir e despir roupa de exterior 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, menores, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Dormitório: de casal, simples 

Local ização Poss íve l  - Área de serviço 
- Vestíbulo ou galeria 

Tabulação: autor 

F icha 57 – Oratór io 

I tem Oratór io 

T ipo Mobília 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

1. Repouso Pessoal: meditar ou orar 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, menores, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Dormitório: de casal, simples 

Local ização Poss íve l  - Sala de estar 
- Sala de jantar 
- Vestíbulo ou galeria 

Tabulação: autor 

F icha 58 – Apare lho de ginást ica 

I tem Aparelho de ginást ica 

T ipo Aparelho eletromecânico 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

1. Repouso Pessoal: permanência em reservado 
5. Estar | Lazer: lazer em ambiente externo 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 ou mais peças 

Local ização Prev ista - Dormitório: de casal, simples 

Local ização Poss íve l  - Quintal 
- Varanda ou terraço 

Tabulação: autor 
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Ficha 59 – Este i ra 

I tem Este i ra 

T ipo Aparelho portátil 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

1. Repouso Pessoal: permanência em reservado 
5. Estar | Lazer: estar passivo 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Dormitório: de casal, simples 

Local ização Poss íve l  - Quintal 
- Varanda ou terraço 

Tabulação: autor 

F icha 60 – Balança portát i l  

I tem Balança portát i l  

T ipo Aparelho portátil 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

2. Higiene Pessoal: cuidar da aparência 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, menores, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Banheiro 

Local ização Poss íve l  - Dormitório: de casal, simples 
Tabulação: autor 

F icha 61 – B idê 

I tem Bidê 

T ipo Instalação 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

2. Higiene Pessoal: lavagens corporais 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, menores, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Banheiro 

Local ização Poss íve l  - Lavabo 
Tabulação: autor 
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Ficha 62 – Banheira 

I tem Banheira 

T ipo Instalação 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

2. Higiene Pessoal: lavagens corporais 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, menores, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Banheiro 

Local ização Poss íve l  - Dormitório 
Tabulação: autor 

F icha 63 – Ofurô 

I tem Ofurô 

T ipo Instalação 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

2. Higiene Pessoal: lavagens corporais 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, menores, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Banheiro 

Local ização Poss íve l  - Varanda ou terraço 
Tabulação: autor 

F icha 64 – Banheira infant i l  

I tem Banheira infant i l  

T ipo Instalação 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

2. Higiene Pessoal: lavagens corporais 

Usuár ios Envolv idos - Menores (bebês) 
   (isolado) 
- Adultos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Banheiro 

Local ização Poss íve l  - Dormitório 
Tabulação: autor 
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Ficha 65 – Bacia turca 

I tem Bacia turca 

T ipo Instalação 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

2. Higiene Pessoal: funções vitais 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, menores, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Banheiro 

Local ização Poss íve l  - Lavabo 
Tabulação: autor 

F icha 66 – Mictór io 

I tem Mictór io 

T ipo Instalação 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

2. Higiene Pessoal: funções vitais 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, menores, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Banheiro 

Local ização Poss íve l  - Lavabo 
Tabulação: autor 

F icha 67 – Fr igobar 

I tem Fr igobar 

T ipo Aparelho eletromecânico 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

3. Preparo de Refeições: guardar e conservar alimentos 

Usuár ios Envolv idos - Adultos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Dormitório: de casal, simples 
- Sala de estar 

Local ização Poss íve l  - Cozinha 
- Sala de jantar 
- Área de churrasco 

Tabulação: autor 
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Ficha 68 – Freezer horizonta l  

I tem Freezer horizonta l  

T ipo Aparelho eletromecânico 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

3. Preparo de Refeições: guardar e conservar alimentos 

Usuár ios Envolv idos - Adultos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Cozinha 

Local ização Poss íve l  - Área de serviço 
- Área de churrasco 

Tabulação: autor 

F icha 69 – Forno micro ondas ou Forno e létr ico 

I tem Forno micro ondas ou Forno e létr ico 

T ipo Aparelho eletromecânico 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

3. Preparo de Refeições: cozinhar ou assar alimentos 

Usuár ios Envolv idos - Adultos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Cozinha 

Local ização Poss íve l  - Área de churrasco 
Tabulação: autor 

F icha 70 – Coi fa 

I tem Coi fa 

T ipo Aparelho eletromecânico 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

3. Preparo de Refeições: cozinhar, fritar ou assar alimentos 

Usuár ios Envolv idos - Adultos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Cozinha 

Local ização Poss íve l  - Área de churrasco 
Tabulação: autor 
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Ficha 71 – Churrasqueira 

I tem Churrasqueira 

T ipo Instalação 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

3. Preparo de Refeições: assar alimentos 
5. Estar | Lazer: fazer churrasco 

Usuár ios Envolv idos - Adultos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Área para churrasco 

Local ização Poss íve l  - Terraço 
Tabulação: autor 

F icha 72 – Máquina de lavar louças 

I tem Máquina de lavar louças 

T ipo Aparelho eletromecânico 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

3. Preparo de Refeições: lavar louça e utensílios 

Usuár ios Envolv idos - Adultos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Cozinha 

Local ização Poss íve l  - Área de serviço 
Tabulação: autor 

F icha 73 – Cadeirão de bebê 

I tem Cadeirão de bebê 

T ipo Mobília 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

4. Consumo de Refeições: alimentar criança 

Usuár ios Envolv idos - Menores (bebê) 
   (isolado) 
- Adultos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça para 1 usuário 

Local ização Prev ista - Copa / Sala de almoço 
- Sala de jantar 

Local ização Poss íve l  - Sala de estar 
- Varanda ou terraço 

Tabulação: autor 
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Ficha 74 – Cadeira 

I tem Cadeira 

T ipo Mobília 

Necess idade de uso opcional (quando isolado) 

Funções e At iv idades de 
Uso 

1. Repouso Pessoal: vestir-se e despir-se, vestir e despir 
crianças, tratar de pessoa doente, permanecer em 
reservado 
3. Preparo de Refeições: arrumar a mesa 
4. Consumo de Refeições: comer e beber, estar à mesa 
5. Estar | Lazer: conversar, ler, ouvir música, ver TV, 
receber visitas, recreio de crianças, diversão de jovens e 
adultos, lazer em família, receber em ambiente externo 
6. Estudo | Trabalho: ler, escrever, usar computador, 
consultar livros, desenhar e pintar, trabalhar manualmente 
8. Tratamento de Roupa: costurar 
9. Circulação: apoiar-se ao entrar e sair 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, menores, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça por usuário 

Local ização Prev ista - Dormitório 
- Sala de estar ou de TV 
- Sala de jantar 
- Copa / Sala de almoço 

Local ização Poss íve l  - Cozinha 
- Escritório ou oficina 
- Varanda ou terraço 
- Vestíbulo ou galeria 

Tabulação: autor 

F icha 75 – Banqueta 

I tem Banqueta 

T ipo Mobília 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

1. Repouso Pessoal: tratar de pessoa doente 
2. Higiene Pessoal: cuidar da aparência 
3. Preparo de Refeições: preparar alimentos 
4. Consumo de Refeições: comer e beber, estar à mesa 
6. Estudo e Trabalho: trabalhar manualmente 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, menores, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça para 1 usuário 

Local ização Prev ista - Banheiro 
- Copa / Sala de almoço 

Local ização Poss íve l  - Cozinha 
- Sala de jantar 
- Escritório ou oficina 
- Varanda ou terraço 

Tabulação: autor 
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Ficha 76 – Banco 

I tem Banco 

T ipo Mobília 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

4. Consumo de Refeições: comer e beber, estar à mesa 
5. Estar | Lazer: conversar, receber visitas, lazer em família, 
receber em ambiente externo 
6. Estudo e Trabalho: trabalhar manualmente 
9. Circulação: apoiar-se ao entrar e sair 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, menores, jovens e idosos 
   (isolado ou em grupo) 

Quant idade - 1 peça para 2 usuários 

Local ização Prev ista - Sala de estar ou de TV 
- Sala de jantar 
- Copa / Sala de almoço 

Local ização Poss íve l  - Cozinha 
- Escritório ou oficina 
- Varanda ou terraço 

Tabulação: autor 

F icha 77 – Bancada 

I tem Bancada 

T ipo Mobília 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

3. Preparo de Refeições: preparar alimentos 
6. Estudo e Trabalho: trabalhar manualmente 
7. Gestão Doméstica: reparar a casa, reparar veículos 
8. Tratamento de Roupa: lavar, secar e passar roupas 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça para 2 usuários 

Local ização Prev ista - Cozinha 
- Área de serviço 

Local ização Poss íve l  - Garagem 
- Copa / Sala de almoço 
- Escritório ou oficina 
- Terraço 

Tabulação: autor 
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Ficha 78 – Bar 

I tem Bar 

T ipo Mobília 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

4. Consumo de Refeições: preparar alimentos 
5. Estar | Lazer: servir aperitivos e bebidas 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Sala de jantar 
- Sala de estar 

Local ização Poss íve l  - Copa / Sala de almoço 
- Varanda ou terraço 

Tabulação: autor 

F icha 79 – Carr inho de chá e café 

I tem Carr inho de chá e café 

T ipo Mobília 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

4. Consumo de Refeições: pôr e retirar a mesa, servir os 
alimentos 
9. Circulação: entre compartimentos 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Sala de jantar 

Local ização Poss íve l  - Sala de estar 
Tabulação: autor 

F icha 80 – Cadeira de balanço 

I tem Cadeira de balanço 

T ipo Mobília 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

1. Repouso Pessoal: descansar, permanecer em reservado 
5. Estar | Lazer: conversar, ler, ouvir música 
6. Estudo e Trabalho: consultar livros 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça para 1 usuário 

Local ização Prev ista - Sala de estar ou de TV 
- Escritório 

Local ização Poss íve l  - Dormitório 
Tabulação: autor 
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Ficha 81 – Espreguiçadeira 

I tem Espreguiçadeira 

T ipo Mobília 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

1. Repouso Pessoal: descansar, permanecer em reservado 
5. Estar | Lazer: conversar, ler, ouvir música 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça para 1 usuário 

Local ização Prev ista - Varanda ou terraço 

Local ização Poss íve l  - Sala de estar 
Tabulação: autor 

F icha 82 – Rede 

I tem Rede 

T ipo Mobília 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

1. Repouso Pessoal: descansar, permanecer em reservado 
5. Estar | Lazer: conversar, ler, ouvir música 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, menores, jovens e idosos 
   (isolado ou em dupla) 

Quant idade - 1 peça para 1 ou 2 usuários 

Local ização Prev ista - Varanda ou terraço 

Local ização Poss íve l  - 
Tabulação: autor 

F icha 83 – P iano 

I tem Piano 

T ipo Mobília 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

5. Estar | Lazer: tocar instrumento musical, ouvir música 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, menores, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Sala de estar ou de TV 

Local ização Poss íve l  - Sala de jantar 
- Escritório 

Tabulação: autor 
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Ficha 84 – Lare i ra 

I tem Lare i ra 

T ipo Instalação 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

5. Estar | Lazer: estar passivo, receber visitas 
7. Gestão Doméstica: controle ambiental 

Usuár ios Envolv idos - Adultos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Sala de estar 

Local ização Poss íve l  - Sala de jantar 
- Escritório 

Tabulação: autor 

F icha 85 – Mesa de computador 

I tem Mesa de computador 

T ipo Mobília 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

5. Estar | Lazer: diversão de jovens e adultos 
6. Estudo | Trabalho: ler, escrever, usar computador 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Escritório 
- Sala de estar 

Local ização Poss íve l  - Dormitório: de casal, simples 
- Sala de jantar 

Tabulação: autor 

F icha 86 – Vara l  de piso 

I tem Varal  de piso 

T ipo Instalação 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

8. Tratamento de Roupa: secar roupas 

Usuár ios Envolv idos - Adultos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Área de serviço 
- Lavanderia 

Local ização Poss íve l  - Terraço 
Tabulação: autor 
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Ficha 87 – Máquina de secar roupas 

I tem Máquina de secar roupas 

T ipo Aparelho eletromecânico 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

8. Tratamento de Roupa: secar roupas 

Usuár ios Envolv idos - Adultos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Área de serviço 
- Lavanderia 

Local ização Poss íve l  - Cozinha 
- Terraço 

Tabulação: autor 

F icha 88 – Máquina de costura 

I tem Máquina de costura 

T ipo Aparelho eletromecânico 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

8. Tratamento de Roupa: costurar roupas 

Usuár ios Envolv idos - Adultos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Área de serviço 
- Lavanderia 

Local ização Poss íve l  - Oficina 
- Dormitório: de casal, simples 
- Dormitório de serviço 
- Sala de estar 

Tabulação: autor 

F icha 89 – Aspirador de pó 

I tem Aspirador de pó 

T ipo Aparelho eletromecânico 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

7. Gestão Doméstica: limpeza 

Usuár ios Envolv idos - Adultos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Área de serviço 
- Lavanderia 

Local ização Poss íve l  - Uso em todos os ambientes da casa 
Tabulação: autor 
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Ficha 90 – Enceradeira 

I tem Enceradeira 

T ipo Aparelho eletromecânico 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

7. Gestão Doméstica: limpeza 

Usuár ios Envolv idos - Adultos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Área de serviço 

Local ização Poss íve l  - Uso em todos os ambientes da casa 
Tabulação: autor 

F icha 91 – Apare lho de ar condic ionado 

I tem Aparelho de ar condic ionado 

T ipo Instalação 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

7. Gestão Doméstica: controle ambiental 

Usuár ios Envolv idos - Adultos 
   (isolado) 

Quant idade - ‘N’ peças, conforme o número de ambientes 

Local ização Prev ista - Sala de estar 
- Sala de jantar 
- Dormitório: de casal, simples 

Local ização Poss íve l  - Escritório 
Tabulação: autor 

F icha 92 – Vaso de plantas 

I tem Vaso de plantas 

T ipo Objeto decorativo 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

7. Gestão Doméstica: manutenção 

Usuár ios Envolv idos - Adultos e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 ou mais peças 

Local ização Prev ista - Sala de estar 
- Sala de jantar 

Local ização Poss íve l  - Escritório 
- Varanda ou terraço 

Tabulação: autor 
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Ficha 93 – Espelho 

I tem Espelho 

T ipo Objeto decorativo 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

2. Higiene Pessoal: lavagens e cuidados corporais 
9. Circulação: ao entrar e sair da habitação 

Usuár ios Envolv idos - Adultos, jovens e idosos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 ou mais peças 

Local ização Prev ista - Banheiro 
- Vestíbulo ou galeria 

Local ização Poss íve l  - Dormitório: de casal, simples 
- Sala de estar 

Tabulação: autor 

F icha 94 – Carr inho de fe i ra 

I tem Carr inho de fe i ra 

T ipo Aparelho eletromecânico 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

9. Circulação: entre compartimentos 

Usuár ios Envolv idos - Adultos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Área de serviço 
- Garagem 

Local ização Poss íve l  - Cozinha 
Tabulação: autor 

F icha 95 – Motocic leta 

I tem Motoc ic leta 

T ipo Aparelho eletromecânico 

Necess idade de uso opcional 

Funções e At iv idades de 
Uso 

7. Gestão Doméstica: manutenção 
9. Circulação: uso de veículo 

Usuár ios Envolv idos - Adultos 
   (isolado) 

Quant idade - 1 peça 

Local ização Prev ista - Garagem 

Local ização Poss íve l  - Estacionamento 
Tabulação: autor 
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PARTE 3. PADRÕES E TIPOLOGIAS DE HABITAÇÃO 

 

3.1. DETERMINAÇÃO DAS TIPOLOGIAS DE HABITAÇÃO 

Uma unidade habitacional pode ser tipificada com o objetivo de permitir, 
na fase de elaboração, a concentração das características espaço-funcionais 
e construtivas do objeto a ser projetado, e na fase de avaliação e utilização, 
a comparação e classificação das características ocupacionais do objeto 
construído, conforme as necessidades de uso pelos seus moradores. 

Conforme João Branco Pedro, as tipologias da habitação podem ser 
definidas segundo três perspectivas de classificação, discriminadas em 
seguida156: 

1). perspectiva programática – conforme a definição do programa de 
espaços/compartimentos, como o número de dormitórios ou o valor de 
área útil total; 

2). perspectiva morfológica – conforme as características da forma, como 
número de pisos, número de fachadas e forma da planta, número e 
localização de acessos; 

3). perspectiva topológica – conforme a relação entre os compartimentos, 
como o número de espaços de circulação, de espaços comuns, de blocos 
individuais, sanitários e de serviços. 

Mantendo o enfoque pela perspectiva programática, as tipologias da 
habitação são determinadas e estabelecidas a partir da seleção dos 
ambientes previstos no programa de necessidades para a elaboração de um 
projeto. A maior variação de ambientes que se encontra é em relação ao 
número de dormitórios, que pode ser diretamente vinculada ao número de 
pessoas que compõe uma família. 

A definição de uma tipologia da habitação, a partir da informação da sua 
lotação, tem como vantagem permitir a realização de uma descrição mais 
rigorosa de cada tipologia. Contudo, como já comentado, nem sempre é 
possível pré-determinar essa lotação da habitação, nem tampouco conhecer 
as características de cada indivíduo pertencente ao grupo familiar, usuário 
da habitação, nos projetos produzidos para o mercado imobiliário. 

                                            
156 Pedro, João Branco – Programa Habitacional – Habitação - ITA 5, 1999. 
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3.1.1. TIPOLOGIAS FUNCIONAIS DA HABITAÇÃO POR TIPOS FAMILIARES 

O estudo do programa de necessidades para o projeto da habitação deve 
levar em consideração, para sua elaboração, toda uma série de funções e 
atividades que necessariamente se desenvolvem, ou as que são passíveis de 
se desenvolver, dentro do espaço habitacional, determinado pela presença 
dos indivíduos que compõem a família abrigada nesse espaço. 

Por essa abordagem, e conforme já compreendido, as atividades podem 
ser invariáveis, consideradas como intrínsecas ao abrigo no lar, ou variáveis, 
tratadas pelo relacionamento humano e realização pessoal. Além disso, para 
efeito de definição de um programa habitacional, sobre as atividades 
invariáveis podem ser estabelecidos ainda dois aspectos, conforme a sua 
ocorrência, a partir da presença ou não de um perfil específico de usuário. 

Para tanto, propõe-se distinguir as atividades invariáveis, que são as 
efetivamente realizadas dentro do espaço habitacional e independe de 
quaisquer características do indivíduo, membro de um tipo familiar, das 
atividades passíveis de ocorrer em função das características físicas e 
comportamentais desse indivíduo, conforme haja ou não a sua presença 
dentro da estrutura familiar. Pode-se, então, classificar essa distinção de 
atividades invariáveis, somando-se a ocorrência das atividades variáveis, em 
três grupos de ocorrência: 

-  independentes do perfil e hábitos do usuário: atividades invariáveis 
que absolutamente devem estar abrigadas no espaço habitacional, 
indiferente às características físicas e de comportamento de qualquer um de 
seus usuários; como por exemplo, ao dormir, ao tomar banho, ao fazer as 
excreções, ao comer, ao tratar a roupa, ao circular pela casa, etc. 

-  vinculadas ao perfil do usuário: atividades, mesmo que invariáveis, 
dependem da presença do indivíduo morando na casa e de suas 
características físicas, para se realizar; como, por exemplo, para bebês, ao 
dormir, ao dar banho e ao alimentá-lo, ou para o idoso, ao tratar de sua 
convalescência. 

-  vinculadas aos hábitos do usuário: atividades variáveis que dependem 
das características comportamentais dos usuários e da família para se 
realizar; como, por exemplo, o momento das refeições formais, num almoço 
de domingo, ou a recepção de visitas em eventos sociais; a necessidade de 
desenvolver trabalho profissional por alguém da família dentro da habitação; 
e o interesse de se fazer em casa serviços que podem ser adquiridos, como 
preparar e congelar alimentos, tratar do jardim, confeccionar roupas, etc. 
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A combinação desses três grupos de ocorrência das atividades leva a 
classificar as tipologias da habitação a partir da determinação de níveis 
mínimos e níveis confortáveis de ocupação para a habitação, conforme as 
atividades desenvolvidas por cada tipo familiar. 

O nível mínimo considera o estritamente realizável pela família, conforme 
o seu tipo familiar, dentro dos espaços habitacionais. Já o nível confortável 
considera as atividades que vão além dos mínimos necessários, atividades de 
interesse conforme os hábitos da família e o seu tipo familiar, partindo para 
possibilidades maiores de uso dos espaços habitacionais. 

De modo similar, e apoiado pelo número de pessoas de uma família a 
ocupar uma habitação, a pesquisa de João Branco Pedro, - baseado nas 
regulamentações de Portugal, - estabelece que as tipologias da habitação 
podem ser designadas, a partir do tipo familiar, em: correntes, quando se 
têm definidos o número de dormitórios e a lotação da habitação; e em 
alternativas, quando, para o mesmo número de dormitórios, propõe-se uma 
menor lotação da habitação. 

As tipologias habitacionais são divididas por número de dormitórios, e, 
então, caracterizadas conforme os grupos familiares a que se destinam, e 
quanto às principais características de habitabilidade. As tipologias correntes 
respondem às necessidades dos usuários mais frequentes, descritas a seguir: 

- a habitação de 1 dormitório destina-se a casais sem filhos, jovens ou 
idosos; implica um elevado índice de área útil por morador; 

- a habitação de 2 dormitórios destina-se a o que se entende por família 
nuclear (casal com 1 ou 2 filhos), onde o principal inconveniente é a 
impossibilidade de separar os dormitórios dos filhos por sexo; implica em um 
médio índice de área útil por morador; 

- a habitação de 3 dormitórios destina-se também a uma família nuclear, 
porém maior (casal com 2 a 4 filhos), onde se permite a separação dos 
dormitórios dos filhos por sexo; implica também em um médio índice de 
área útil por morador; 

- a habitação de 4 ou mais dormitórios destina-se essencialmente a uma 
família nuclear extensa (casal com 4 ou mais filhos),ou a uma família 
alargada (com filhos e agregados), onde se permite a separação dos 
dormitórios dos filhos por sexo, se prevê um dormitório extra, com acesso 
pelo espaço social (e que pode ser utilizado como expansão da sala) ou pelo 
vestíbulo (que pode ser utilizado por adultos,filhos ou agregados, ou mesmo 
para receber visitas); implica em um baixo índice de área útil por morador. 



 

Qualidade Funcional 
no Programa e Projeto da Habitação 

 
 

 
 

A lexandre  Kenchian                             FAU USP 2011 

499

E as tipologias programáticas alternativas permitem desenvolver 
habitações adequadas a grupos de moradores com necessidades 
específicas, descritas a seguir: 

- a habitação de 1 dormitório destina-se a moradores que vivem sós, 
permitindo a separação entre os espaços privativo e social; 

- a habitação de 2 dormitórios destina-se a pares de moradores que 
partilham uma moradia mas não constituem um casal, como dois jovens 
que dividem uma habitação durante o período de estudo em outra cidade, 
ou como famílias monoparentais com um único filho; esta tipologia 
naturalmente é uma alternativa mais econômica que o custo de duas 
habitações de 1 dormitório, do ponto de vista do índice de área útil por 
morador, assim como em outros aspectos, como as tarefas domésticas; 

- as habitações de 3 ou mais dormitórios destinam-se essencialmente aos 
mesmos grupos de moradores relacionados para as tipologias correntes, 
mas oferecem uma qualidade a mais pela maior individualidade dos espaços 
de dormir, assim como é aumentado o índice de área útil por morador.157 

Contudo, isoladamente, o número de dormitórios não representa o 
parâmetro adequado para se estabelecer e qualificar o programa de 
necessidades de uma habitação destinada a uma variada gama de tipos 
familiares, com suas características e particularidades intrínsecas, e por vezes 
desconhecida no momento da elaboração do programa e projeto para essa 
habitação. 

Em outro estudo sobre o projeto habitacional, elaborado pelo grupo de 
trabalho do Ministério do Trabalho e Habitação de Israel, junto com a 
Universidade de Tel Aviv,158 é apresentado um plano genérico de espaços 
funcionais básicos, requeridos para diferentes tamanhos de família, 
incluindo-se a conexão entre eles, que especifica um ambiente fisicamente 
apropriado para um modelo de habitação. Em outras palavras, para cada 
tamanho de família, há um conjunto relevante de espaços funcionais 
básicos, que determinam uma tipologia de habitação. 

Como exemplo, na tabela elaborada por esse estudo e a seguir 
apresentada, são indicados, além do dormitório de casal, até quatro 
dormitórios de solteiro, conforme a lotação da família, sem a discriminação 
desses indivíduos. Não foi detalhado nem os espaços requeridos para 
armazenamento, nem os espaços de circulação interna. 

                                            
157 Pedro, João Branco – Programa Habitacional – Habitação - ITA 5, 1999 – op. cit. 
158 Herbert, Gilbert; Swope, Mary H.; – Project for Innovations and Improvements in Housing, 1978. 
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Tabela N -  Espaços Funcionais  Bás icos por Tamanho de Famíl ia  

 Espaços Funcionais Pessoas por família 
  1 2 3 4 5 6 

1 Hall de entrada  || || || || || 

2a Banheiro || || || || || || 

2b 2º Banheiro / Lavabo      || 

3 Lavabo || || || || || || 

4 Dormitório de Casal || || || || || || 

5a Dormitório de Solteiro   || || || || 

5b Dormitório de Solteiro    || || || 

5c Dormitório de Solteiro     || || 

5d Dormitório de Solteiro      || 

6 Área de serviço  || || || || || 

7 Cozinha || || || || || || 

8 Sala de jantar || || || || || || 

9 Sala de estar || || || || || || 

Fonte: Herbert, Gilbert; Swope, Mary H. - “Project for Innovations and Improvements in Housing”, 1978 

Assim, o desenvolvimento deste trabalho tem como proposta, sobre as 
tipologias, correntes e alternativas, descritas na pesquisa portuguesa, 
associar os conceitos de níveis de ocupação da habitação, - mínimo e 
confortável, - aplicados para uma definição mais precisa do programa de 
necessidades ao projeto da habitação. 

Tem como interesse, então, apresentar para cada tipo familiar já 
estabelecido, uma tipologia habitacional específica e detalhada nas fichas 
apresentadas a seguir. Nestas fichas, discriminadas a partir do nível de 
ocupação da habitação, são elencadas todas as funções e atividades 
necessárias e passíveis de se desenvolverem, a coleção de mobiliário e 
equipamentos requeridos para o desenvolvimento dessas atividades, e os 
ambientes necessários para a locação das atividades dentro de um espaço 
construído. 

Com estes dados, torna-se possível configurar um modelo de programa 
de necessidades a um projeto habitacional, ilustrado por um fluxograma 
espacial para a tipologia da habitação proposta. 

A distinção das tipologias habitacionais não deve levar em consideração 
apenas o número de dormitórios, relacionados à sua lotação, mas também 
prever, a partir da configuração da estrutura da família e das atividades que 
esta pretende realizar dentro dos espaços da habitação, toda uma série de 
ambientes necessários a acomodar uma coleção definida de mobiliário e 
equipamentos, requeridos para o desenvolvimento dessas atividades. 



 

Qualidade Funcional 
no Programa e Projeto da Habitação 

 
 

 
 

A lexandre  Kenchian                             FAU USP 2011 

501

Ficha 1 A – Indiv íduo Iso lado: Funções e At iv idades 

T ipo Fami l iar  1.  Indiv íduo Iso lado 

     /    

Funções e At iv idades Programadas 
Mínimo: Dormir e descansar; Vestir-se e despir-se; Convalescer de doença 1.  

Repouso Pessoal Confortável: Ler; Ouvir música; Ver TV; Conversar ao telefone; Exercitar-se; Ter 
práticas sexuais; Meditar ou orar 

Mínimo: Lavar a mão e o rosto; Escovar os dentes; Tomar banho; Fazer as 
excreções; Maquiar-se e cuidar da aparência; Cuidar dos cabelos; Remover pelos 
corporais; Proceder a curativos 

2.  
Higiene Pessoal 

Confortável: Relaxar na banheira; Verificar o peso em balança portátil 

Mínimo: Guardar e Conservar alimentos; Lavar e Preparar alimentos; Cozinhar, fritar 
ou assar alimentos; Arrumar, Lavar, Secar e Guardar louça e utensílios; Eliminar e 
reciclar lixo 

3.  
Preparo de 
Refeições 

Confortável: Consultar e elaborar menus e receitas 

Mínimo: Refeições correntes: Pôr e retirar a mesa, Comer e beber 4.  
Consumo de 
Refeições 

Confortável: Refeições formais: Pôr e retirar a mesa, Servir os alimentos, Comer e 
beber; Ver TV 

Mínimo: Ver TV; Ouvir música; Ler; Conversar ao telefone; Usar computador; 
Brincar e jogar 

5.  
Estar | Lazer 

Confortável: Receber visitas; Conversar; Servir aperitivos e bebidas; Praticar artes 
manuais; Tocar instrumentos musicais; Fazer ginástica; Tomar sol; Deitar à rede; 
Contemplar a paisagem; Cuidar e brincar de/com animais; Praticar jardinagem 

Mínimo: Usar computador; Conversar ao telefone 6.  
Estudo | Trabalho Confortável: Estudar (ler e escrever); Consultar livros; Trabalhar intelectualmente; 

Trabalhar manualmente 

Mínimo: Arrumar a cama; Varrer o chão; Aspirar, lavar, passar pano; Tirar o pó dos 
móveis e objetos; Lavar instalações sanitárias; Guardar roupa de casa e roupa 
individual; Armazenar alimentos, remédios, produtos de limpeza; Armazenar malas, 
equipamentos, objetos de uso eventual e volumosos; Abrir/fechar janelas e cortinas

7.  
Gestão Doméstica 

Confortável: Encerar o piso; Armazenar víveres em despensa; Armazenar objetos 
em depósito; Manter e reparar equipamentos, instalações e componentes da casa; 
Cortar grama, podar vegetação e regar plantas; Acionar equipamento de 
aquecimento e arrefecimento; Gerir sistemas de vigilância e segurança doméstica; 
Tratar resíduos domésticos; Cuidar de animais domésticos; Manter e consertar 
veículo; Armazenar bicicleta 

Mínimo: Lavar roupa à mão ou à máquina; Armazenar roupa suja; Estender e 
apanhar roupa no varal; Limpar e guardar roupa; Passar e dobrar roupa; Costurar 
roupa à mão; Limpar e engraxar sapatos 

8.  
Tratamento de 
Roupa 

Confortável: Secar roupa à máquina; Costurar roupa à máquina 

Mínimo: Entrar e sair da habitação; Atender pessoas à porta; Receber 
correspondência. Circular e Transportar objetos entre compartimentos 

9.  
Circulação 

Confortável: Observar-se ao espelho; Vestir e despir roupa de exterior; Apoiar-se 
para colocar e retirar calçados; Armazenar calçados e roupa de exterior; Esperar e 
receber visitas; Estacionar, entrar e sair do veículo; Colocar e retirar malas, pacotes 
e objetos do veículo 

Tabulação: autor 
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Ficha 1 B – Indiv íduo Iso lado: Mobi l iár io e Equipamentos 

T ipo Fami l iar  1.  Indiv íduo Iso lado 

     /    

Mobi l iár io e Equipamentos Requer idos 
1. Repouso Pessoal: 
Cama de casal, Criado-mudo (mesa de cabeceira), 
Armário embutido ou Guarda-roupa (mín. 2 módulos), 

2. Higiene Pessoal: 
Lavatório, Gabinete, Espelho, Box com chuveiro, Vaso sanitário, 

3. Preparo de Refeições: 
Geladeira, Pia com gabinete, Fogão e Forno, Escorredor de louças, 
Prateleira, Armário suspenso, Lixeira, 

4. Consumo de Refeições: 
Aparador (guarda-louças), Mesa com cadeiras (mín. 4 lugares), 

5. Estar | Lazer: 
Poltrona com ou sem braço, Sofá com ou sem braço (2 ou + lugares), Estante, 
Estante e aparelhos de áudio e vídeo (TV e Som), Telefone, Mesa de centro, 

6. Estudo | Trabalho: 
Escrivaninha, 

7. Gestão Doméstica: 
Janela, Cortina ou Persiana, 

8. Tratamento de Roupa: 
Tanque, Varal suspenso ou de piso, Máquina de lavar roupas, 
Tábua e ferro de passar roupas, Cesto de roupas, Rodo e vassoura, 

Mínimo: 

9. Circulação: 
Porta, Veículo, Bicicleta 

1. Repouso Pessoal: 
Sofá-cama, Abajur ou Luminária de coluna, Tapete, Aparelho de ginástica, 
Gaveteiro, Cômoda, Sapateiro, Cabideiro, Mancebo, Oratório, 

2. Higiene Pessoal: 
Bidê, Banheira, Ofurô, Penteadeira, Banqueta, Balança portátil, 

3. Preparo de Refeições: 
Bancada, Frigobar, Freezer (vertical e horizontal), Forno micro-ondas, 
Forno elétrico, Coifa, Churrasqueira, Máquina de lavar louças, 

4. Consumo de Refeições: 
Banco (mín. 2 lugares), Carrinho de chá e café, 

5. Estar | Lazer: 
Bar, Lareira, Piano, Cadeira de balanço, Esteira, Rede, Espreguiçadeira, 

6. Estudo | Trabalho: 
Mesa de computador, Computador portátil, Ferramentas de bancada, 

7. Gestão Doméstica: 
Aspirador de pó, Enceradeira, Vaso de plantas, Ventilador, Aquecedor, 
Aparelho de ar condicionado, Sistema de Alarme, 

8. Tratamento de Roupa: 
Máquina de secar roupas, Máquina de costura, 

Confortável: 

9. Circulação: 
Chapeleiro, Carrinho de feira 

Tabulação: autor 
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Ficha 1 C – Indiv íduo Iso lado: T ipologia da Habitação 

T ipo Fami l iar  1.  Indiv íduo Iso lado 

     /    

Ambientes Prev istos 

Mínimo: Dormitório de casal, Banheiro social, 
Sala de jantar, Sala de estar, Cozinha, Copa, 
Área de serviço ou Lavanderia, Garagem, Vestíbulo / Galeria, Corredor 

Confortável: Banheiro de suíte, Closet, Lavabo, Depósito, 
Escritório / Biblioteca, Sala de TV, Varanda / Terraço, Escada 

F luxograma Espacia l  da T ipologia da Habitação  (sem escala) 

Mínimo: 

Confortável: 

Tabulação: autor 
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Ficha 2 A – Casal  Sem Menores ou Agregados:  Funções e At iv idades 

T ipo Fami l iar  2.  Casal  Sem Menores ou Agregados 

 {  }     {  } 

Funções e At iv idades Programadas 
Mínimo: Dormir e descansar; Vestir-se e despir-se; Convalescer de doença; Tratar de 
pessoa doente 

1.  
Repouso Pessoal 

Confortável: Conversar em privado; Conversar ao telefone; Ler; Ouvir música; Ver 
TV; Exercitar-se; Ter práticas sexuais; Meditar ou orar 

Mínimo: Lavar a mão e o rosto; Escovar os dentes; Tomar banho; Fazer as 
excreções; Maquiar-se e cuidar da aparência; Cuidar dos cabelos; Remover pelos 
corporais; Proceder a curativos 

2.  
Higiene Pessoal 

Confortável: Relaxar na banheira; Verificar o peso em balança portátil 

Mínimo: Guardar e Conservar alimentos; Lavar e Preparar alimentos; Cozinhar, fritar 
ou assar alimentos; Arrumar, Lavar, Secar e Guardar louça e utensílios; Eliminar e 
reciclar lixo 

3.  
Preparo de 
Refeições 

Confortável: Consultar e elaborar menus e receitas 

Mínimo: Refeições correntes: Pôr e retirar a mesa, Comer e beber 4.  
Consumo de 
Refeições 

Confortável: Refeições formais: Pôr e retirar a mesa, Servir os alimentos, Comer e 
beber; Ver TV; Conviver à mesa – conversar; Receber visitas à mesa; Reunir à mesa 
em ocasiões especiais 

Mínimo: Ver TV; Ouvir música; Ler; Conversar ao telefone; Usar computador; 
Brincar e jogar 

5.  
Estar | Lazer 

Confortável: Receber visitas; Conversar; Servir aperitivos e bebidas; Praticar artes 
manuais; Tocar instrumentos musicais; Fazer ginástica; Tomar sol; Deitar à rede; 
Contemplar a paisagem; Cuidar e brincar de/com animais; Praticar jardinagem 

Mínimo: Usar computador; Conversar ao telefone 6.  
Estudo | Trabalho Confortável: Estudar (ler e escrever); Consultar livros; Trabalhar intelectualmente; 

Trabalhar manualmente 

Mínimo: Arrumar a cama; Varrer o chão; Aspirar, lavar, passar pano; Tirar o pó dos 
móveis e objetos; Lavar instalações sanitárias; Guardar roupa de casa e roupa 
individual; Armazenar alimentos, remédios, produtos de limpeza; Armazenar malas, 
equipamentos, objetos de uso eventual e volumosos; Abrir/fechar janelas e cortinas

7.  
Gestão Doméstica 

Confortável: Encerar o piso; Armazenar víveres em despensa; Armazenar objetos 
em depósito; Manter e reparar equipamentos, instalações e componentes da casa; 
Cortar grama, podar vegetação e regar plantas; Acionar equipamento de 
aquecimento e arrefecimento; Gerir sistemas de vigilância e segurança doméstica; 
Tratar resíduos domésticos; Cuidar de animais domésticos; Manter e consertar 
veículo; Armazenar bicicleta 

Mínimo: Lavar roupa à mão ou à máquina; Armazenar roupa suja; Estender e 
apanhar roupa no varal; Limpar e guardar roupa; Passar e dobrar roupa; Costurar 
roupa à mão; Limpar e engraxar sapatos 

8.  
Tratamento de 
Roupa 

Confortável: Secar roupa à máquina; Costurar roupa à máquina 

Mínimo: Entrar e sair da habitação; Atender pessoas à porta; Receber 
correspondência. Circular e Transportar objetos entre compartimentos 

9.  
Circulação 

Confortável: Observar-se ao espelho; Vestir e despir roupa de exterior; Apoiar-se 
para colocar e retirar calçados; Armazenar calçados e roupa de exterior; Esperar e 
receber visitas; Estacionar, entrar e sair do veículo; Colocar e retirar malas, pacotes 
e objetos do veículo 

Tabulação: autor 
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Ficha 2 B – Casal  Sem Menores ou Agregados:  Mobi l iár io e Equipamentos 

T ipo Fami l iar  2.  Casal  Sem Menores ou Agregados 

 {  }     {  } 

Mobi l iár io e Equipamentos Requer idos 
1. Repouso Pessoal: 
Cama de casal, Criado-mudo (mesa de cabeceira), 
Armário embutido ou Guarda-roupa (mín. 2 módulos), 

2. Higiene Pessoal: 
Lavatório, Gabinete, Espelho, Box com chuveiro, Vaso sanitário, 

3. Preparo de Refeições: 
Geladeira, Pia com gabinete, Fogão e Forno, Escorredor de louças, 
Prateleira, Armário suspenso, Lixeira, 

4. Consumo de Refeições: 
Aparador (guarda-louças), Mesa com cadeiras (mín. 4 lugares), 

5. Estar | Lazer: 
Poltrona com ou sem braço, Sofá com ou sem braço (2 ou + lugares), Estante, 
Estante e aparelhos de áudio e vídeo (TV e Som), Telefone, Mesa de centro, 

6. Estudo | Trabalho: 
Escrivaninha, 

7. Gestão Doméstica: 
Janela, Cortina ou Persiana, 

8. Tratamento de Roupa: 
Tanque, Varal suspenso ou de piso, Máquina de lavar roupas, 
Tábua e ferro de passar roupas, Cesto de roupas, Rodo e vassoura, 

Mínimo: 

9. Circulação: 
Porta, Veículo, Bicicleta, Cadeira de rodas 

1. Repouso Pessoal: 
Sofá-cama, Abajur ou Luminária de coluna, Tapete, Aparelho de ginástica, 
Gaveteiro, Cômoda, Sapateiro, Cabideiro, Mancebo, Oratório, 

2. Higiene Pessoal: 
Bidê, Banheira, Ofurô, Penteadeira, Banqueta, Balança portátil, 

3. Preparo de Refeições: 
Bancada, Frigobar, Freezer (vertical e horizontal), Forno micro-ondas, 
Forno elétrico, Coifa, Churrasqueira, Máquina de lavar louças, 

4. Consumo de Refeições: 
Banco (mín. 2 lugares), Carrinho de chá e café, 

5. Estar | Lazer: 
Bar, Lareira, Piano, Cadeira de balanço, Esteira, Rede, Espreguiçadeira, 

6. Estudo | Trabalho: 
Mesa de computador, Computador portátil, Ferramentas de bancada, 

7. Gestão Doméstica: 
Aspirador de pó, Enceradeira, Vaso de plantas, Ventilador, Aquecedor, 
Aparelho de ar condicionado, Sistema de Alarme, 

8. Tratamento de Roupa: 
Máquina de secar roupas, Máquina de costura, 

Confortável: 

9. Circulação: 
Chapeleiro, Carrinho de feira 

Tabulação: autor 
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Ficha 2 C – Casal  Sem Menores ou Agregados:  T ipologia da Habitação 

T ipo Fami l iar  2.  Casal  Sem Menores ou Agregados 

 {  }     {  } 

Ambientes Prev istos 

Mínimo: Dormitório de casal, Banheiro social, 
Sala de jantar, Sala de estar, Cozinha, Copa, 
Área de serviço ou Lavanderia, Garagem, Vestíbulo / Galeria, Corredor 

Confortável: Banheiro de suíte, Closet, Lavabo, Depósito, 
Escritório / Biblioteca, Sala de TV, Varanda / Terraço, Escada 

F luxograma Espacia l  da T ipologia da Habitação  (sem escala) 

Mínimo: 

Confortável: 

Tabulação: autor 
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Ficha 3 A – Adultos Agrupados:  Funções e At iv idades 

T ipo Fami l iar  3.  Adultos Agrupados 

  +  +  +   ... 

Funções e At iv idades Programadas 
Mínimo: Dormir e descansar; Vestir-se e despir-se; Convalescer de doença; Tratar de 
pessoa doente 

1.  
Repouso Pessoal 

Confortável: Conversar em privado; Conversar ao telefone; Ler; Ouvir música; Ver 
TV; Exercitar-se; Ter práticas sexuais; Meditar ou orar 

Mínimo: Lavar a mão e o rosto; Escovar os dentes; Tomar banho; Fazer as 
excreções; Maquiar-se e cuidar da aparência; Cuidar dos cabelos; Remover pelos 
corporais; Proceder a curativos 

2.  
Higiene Pessoal 

Confortável: Relaxar na banheira; Verificar o peso em balança portátil 

Mínimo: Guardar e Conservar alimentos; Lavar e Preparar alimentos; Cozinhar, fritar 
ou assar alimentos; Arrumar, Lavar, Secar e Guardar louça e utensílios; Eliminar e 
reciclar lixo 

3.  
Preparo de 
Refeições 

Confortável: Consultar e elaborar menus e receitas 

Mínimo: Refeições correntes: Pôr e retirar a mesa, Comer e beber 4.  
Consumo de 
Refeições 

Confortável: Refeições formais: Pôr e retirar a mesa, Servir os alimentos, Comer e 
beber; Ver TV; Conviver à mesa – conversar; Receber visitas à mesa; Reunir à mesa 
em ocasiões especiais 

Mínimo: Ver televisão em grupo; Ouvir Música em grupo; Ler; Conversar ao 
telefone; Usar computador; Reunir com amigos; Brincar e jogar; Conversar 

5.  
Estar | Lazer 

Confortável: Receber visitas; Servir aperitivos e bebidas; Praticar artes manuais; 
Tocar instrumentos musicais; Reunir em ocasiões especiais; Meditar ou orar em 
grupo; Dançar e jogar em grupo; Fazer ginástica; Tomar sol; Deitar à rede; 
Contemplar a paisagem; Cuidar e brincar de/com animais; Praticar jardinagem; 
Fazer churrasco 

Mínimo: Usar computador; Conversar ao telefone 6.  
Estudo | Trabalho Confortável: Estudar (ler e escrever); Consultar livros; Trabalhar intelectualmente; 

Trabalhar manualmente 

Mínimo: Arrumar a cama; Varrer o chão; Aspirar, lavar, passar pano; Tirar o pó dos 
móveis e objetos; Lavar instalações sanitárias; Guardar roupa de casa e roupa 
individual; Armazenar alimentos, remédios, produtos de limpeza; Armazenar malas, 
equipamentos, objetos de uso eventual e volumosos; Abrir/fechar janelas e cortinas

7.  
Gestão Doméstica 

Confortável: Encerar o piso; Armazenar víveres em despensa; Armazenar objetos 
em depósito; Manter e reparar equipamentos, instalações e componentes da casa; 
Cortar grama, podar vegetação e regar plantas; Acionar equipamento de 
aquecimento e arrefecimento; Gerir sistemas de vigilância e segurança doméstica; 
Tratar resíduos domésticos; Cuidar de animais domésticos; Manter e consertar 
veículo; Armazenar bicicleta, cadeira de roda e afins 

Mínimo: Lavar roupa à mão ou à máquina; Armazenar roupa suja; Estender e 
apanhar roupa no varal; Limpar e guardar roupa; Passar e dobrar roupa; Costurar 
roupa à mão; Limpar e engraxar sapatos 

8.  
Tratamento de 
Roupa 

Confortável: Secar roupa à máquina; Costurar roupa à máquina 

Mínimo: Entrar e sair da habitação; Atender pessoas à porta; Receber 
correspondência. Circular e Transportar objetos entre compartimentos 

9.  
Circulação 

Confortável: Observar-se ao espelho; Vestir e despir roupa de exterior; Apoiar-se 
para colocar e retirar calçados; Armazenar calçados e roupa de exterior; Esperar e 
receber visitas; Estacionar, entrar e sair do veículo; Colocar e retirar malas, pacotes 
e objetos do veículo; Circular com cadeira de roda 

Tabulação: autor 
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Ficha 3 B – Adultos Agrupados:  Mobi l iár io e Equipamentos 

T ipo Fami l iar  3.  Adultos Agrupados 

  +  +  +   ... 

Mobi l iár io e Equipamentos Requer idos 
1. Repouso Pessoal: 
Cama de solteiro (+ de 1 peça), Criado-mudo (mesa de cabeceira), 
Armário embutido ou Guarda-roupa (mín. 4 módulos), 

2. Higiene Pessoal: 
Lavatório, Gabinete, Espelho, Box com chuveiro, Vaso sanitário, 

3. Preparo de Refeições: 
Geladeira, Pia com gabinete, Fogão e Forno, Escorredor de louças, 
Prateleira, Armário suspenso, Lixeira, 

4. Consumo de Refeições: 
Aparador (guarda-louças), Mesa com cadeiras (mín. 4 lugares), 

5. Estar | Lazer: 
Poltrona com ou sem braço, Sofá com ou sem braço (2 ou + lugares), Estante, 
Estante e aparelhos de áudio e vídeo (TV e Som), Telefone, Mesa de centro, 

6. Estudo | Trabalho: 
Escrivaninha, 

7. Gestão Doméstica: 
Janela, Cortina ou Persiana, 

8. Tratamento de Roupa: 
Tanque, Varal suspenso ou de piso, Máquina de lavar roupas, 
Tábua e ferro de passar roupas, Cesto de roupas, Rodo e vassoura, 

Mínimo: 

9. Circulação: 
Porta, Veículo, Bicicleta, Cadeira de rodas 

1. Repouso Pessoal: 
Sofá-cama, Bicama, Beliche, Abajur ou Luminária de coluna, Tapete, 
Gaveteiro, Cômoda, Sapateiro, Cabideiro, Mancebo, 
Oratório, Aparelho de ginástica, 

2. Higiene Pessoal: 
Bidê, Banheira, Ofurô, Bacia turca, Mictório, 
Penteadeira, Banqueta, Balança portátil, 

3. Preparo de Refeições: 
Bancada, Frigobar, Freezer (vertical e horizontal), Forno micro-ondas, 
Forno elétrico, Coifa, Churrasqueira, Máquina de lavar louças, 

4. Consumo de Refeições: 
Cadeira (+ 4 peças.), Banco (mín. 2 lugares), Carrinho de chá e café, 

5. Estar | Lazer: 
Bar, Lareira, Piano, Cadeira de balanço, Esteira, Rede, Espreguiçadeira, 

6. Estudo | Trabalho: 
Mesa de computador, Computador portátil, Ferramentas de bancada, 

7. Gestão Doméstica: 
Aspirador de pó, Enceradeira, Vaso de plantas, Ventilador, Aquecedor, 
Aparelho de ar condicionado, Sistema de Alarme, 

8. Tratamento de Roupa: 
Máquina de secar roupas, Máquina de costura, 

Confortável: 

9. Circulação: 
Chapeleiro, Carrinho de feira 

Tabulação: autor 
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Ficha 3 C – Adultos Agrupados:  T ipologia da Habi tação 

T ipo Fami l iar  3.  Adultos Agrupados 

  +  +  +   ... 

Ambientes Prev istos 

Mínimo: Dormitório de solteiro (+ de 1), Banheiro social (1 ou +), 
Sala de jantar, Sala de estar, Cozinha, Copa, 
Área de serviço ou Lavanderia, Garagem, Vestíbulo / Galeria, Corredor 

Confortável: Banheiro de suíte, Dependência de serviço, Banheiro de serviço, 
Despensa, Depósito, Closet, Rouparia, Lavabo, Sala de almoço, 
Escritório / Biblioteca, Sala de TV, Sala íntima, 
Oficina, Área para churrasco, Quintal, Varanda / Terraço, Escada 

F luxograma Espacia l  da T ipologia da Habitação  (sem escala) 

Mínimo: 

Confortável: 

Tabulação: autor 
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Ficha 4 A – Casal  com Menores:  Funções e At iv idades 

T ipo Fami l iar  Casal  Com Menores 

 {  }   +    ...    ...     /  ... 

Funções e At iv idades Programadas 
Mínimo: Dormir e descansar; Vestir-se e despir-se; Convalescer de doença; Tratar de 
pessoa doente; Ter crianças a dormir e descansar; Vestir e despir crianças 

1.  
Repouso Pessoal 

Confortável: Conversar em privado; Conversar ao telefone; Ler; Ouvir música; Ver 
TV; Exercitar-se; Ter práticas sexuais; Meditar ou orar 

Mínimo: Lavar a mão e o rosto; Escovar os dentes; Tomar banho; Dar banho em 
criança; Fazer as excreções; Trocar fraldas em bebês; Maquiar-se e cuidar da 
aparência; Cuidar dos cabelos; Remover pelos corporais; Proceder a curativos 

2.  
Higiene Pessoal 

Confortável: Relaxar na banheira; Verificar o peso em balança portátil 

Mínimo: Guardar e Conservar alimentos; Lavar e Preparar alimentos; Cozinhar, fritar 
ou assar alimentos; Arrumar, Lavar, Secar e Guardar louça e utensílios; Eliminar e 
reciclar lixo 

3.  
Preparo de 
Refeições 

Confortável: Consultar e elaborar menus e receitas 

Mínimo: Refeições correntes: Pôr e retirar a mesa, Comer e beber; Alimentar criança4.  
Consumo de 
Refeições 

Confortável: Refeições formais: Pôr e retirar a mesa, Servir os alimentos, Comer e 
beber; Ver TV; Conviver à mesa – conversar; Receber visitas à mesa; Reunir à mesa 
em ocasiões especiais 

Mínimo: Ver televisão; Ouvir Música; Ler; Conversar ao telefone; Usar computador; 
Estar com criança; Vigiar criança; Brincar e jogar; Desenhar e pintar; Reunir com 
amigos; Conversar 

5.  
Estar | Lazer 

Confortável: Receber visitas; Servir aperitivos e bebidas; Praticar artes manuais; 
Tocar instrumentos musicais; Fazer ginástica; Tomar sol; Deitar à rede; Contemplar 
a paisagem; Cuidar e brincar de/com animais; Praticar jardinagem; Fazer churrasco

Mínimo: Ter crianças a estudar (ler e escrever); Desenhar e pintar; Usar 
computador; Conversar ao telefone 

6.  
Estudo | Trabalho 

Confortável: Estudar (ler e escrever); Consultar livros; Trabalhar intelectualmente; 
Trabalhar manualmente 

Mínimo: Arrumar a cama; Varrer o chão; Aspirar, lavar, passar pano; Tirar o pó dos 
móveis e objetos; Lavar instalações sanitárias; Guardar roupa de casa e roupa 
individual; Armazenar alimentos, remédios, produtos de limpeza; Armazenar malas, 
equipamentos, objetos de uso eventual e volumosos; Abrir/fechar janelas e cortinas

7.  
Gestão Doméstica 

Confortável: Encerar o piso; Armazenar víveres em despensa; Armazenar objetos 
em depósito; Manter e reparar equipamentos, instalações e componentes da casa; 
Cortar grama, podar vegetação e regar plantas; Acionar equipamento de 
aquecimento e arrefecimento; Gerir sistemas de vigilância e segurança doméstica; 
Tratar resíduos domésticos; Cuidar de animais domésticos; Manter e consertar 
veículo; Armazenar bicicleta 

Mínimo: Lavar roupa à mão ou à máquina; Armazenar roupa suja; Estender e 
apanhar roupa no varal; Limpar e guardar roupa; Passar e dobrar roupa; Costurar 
roupa à mão; Limpar e engraxar sapatos 

8.  
Tratamento de 
Roupa 

Confortável: Secar roupa à máquina; Costurar roupa à máquina 

Mínimo: Entrar e sair da habitação; Atender pessoas à porta; Receber 
correspondência. Circular e Transportar objetos entre compartimentos 

9.  
Circulação 

Confortável: Observar-se ao espelho; Vestir e despir roupa de exterior; Apoiar-se 
para colocar e retirar calçados; Armazenar calçados e roupa de exterior; Esperar e 
receber visitas; Estacionar, entrar e sair do veículo; Colocar e retirar malas, pacotes 
e objetos do veículo; Circular com carrinho de bebê 

Tabulação: autor 
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Ficha 4 B – Casal  com Menores:  Mobi l iár io e Equipamentos 

T ipo Fami l iar  Casal  Com Menores 

 {  }   +    ...    ...     /  ... 

Mobi l iár io e Equipamentos Requer idos 
1. Repouso Pessoal: 
Cama de casal, Cama de solteiro (1 ou + peças), Berço, 
Criado-mudo (mesa de cabeceira), 
Armário embutido ou Guarda-roupa (mín. 4 módulos), 

2. Higiene Pessoal: 
Lavatório, Gabinete, Espelho, Box com chuveiro, Vaso sanitário, 

3. Preparo de Refeições: 
Geladeira, Pia com gabinete, Fogão e Forno, Escorredor de louças, 
Prateleira, Armário suspenso, Lixeira, 

4. Consumo de Refeições: 
Aparador (guarda-louças), Mesa com cadeiras (mín. 4 lugares), 

5. Estar | Lazer: 
Poltrona com ou sem braço, Sofá com ou sem braço (2 ou + lugares), Estante, 
Estante e aparelhos de áudio e vídeo (TV e Som), Telefone, Mesa de centro, 

6. Estudo | Trabalho: 
Escrivaninha, 

7. Gestão Doméstica: 
Janela, Cortina ou Persiana, 

8. Tratamento de Roupa: 
Tanque, Varal suspenso ou de piso, Máquina de lavar roupas, 
Tábua e ferro de passar roupas, Cesto de roupas, Rodo e vassoura, 

Mínimo: 

9. Circulação: 
Porta, Veículo, Bicicleta 

1. Repouso Pessoal: 
Sofá-cama, Bicama, Beliche, Abajur ou Luminária de coluna, Tapete, 
Trocador, Gaveteiro, Cômoda, Sapateiro, Cabideiro, Mancebo, 
Oratório, Aparelho de ginástica, 

2. Higiene Pessoal: 
Bidê, Banheira, Banheira infantil, Ofurô, Bacia turca, Mictório, 
Penteadeira, Banqueta, Balança portátil, 

3. Preparo de Refeições: 
Bancada, Frigobar, Freezer (vertical e horizontal), Forno micro-ondas, 
Forno elétrico, Coifa, Churrasqueira, Máquina de lavar louças, 

4. Consumo de Refeições: 
Banco (mín. 2 lugares), Cadeirão de bebê, 

5. Estar | Lazer: 
Bar, Lareira, Piano, Cadeira de balanço, Esteira, Rede, Espreguiçadeira, 

6. Estudo | Trabalho: 
Mesa de computador, Computador portátil, Ferramentas de bancada, 

7. Gestão Doméstica: 
Aspirador de pó, Enceradeira, Vaso de plantas, Ventilador, Aquecedor, 
Aparelho de ar condicionado, Sistema de Alarme, 

8. Tratamento de Roupa: 
Máquina de secar roupas, Máquina de costura, 

Confortável: 

9. Circulação: 
Chapeleiro, Carrinho de feira, Carrinho de bebê 

Tabulação: autor 
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Ficha 4 C – Casal  com Menores:  T ipologia da Habitação 

T ipo Fami l iar  Casal  Com Menores 

 {  }   +    ...    ...     /  ... 

Ambientes Prev istos 

Mínimo: Dormitório de casal, Dormitório de crianças (1 ou +), 
Banheiro de suíte, Banheiro social (1 ou +), 
Sala de jantar, Sala de estar, Cozinha, Copa, 
Área de serviço ou Lavanderia, Garagem, Vestíbulo / Galeria, Corredor 

Confortável: Dependência de serviço, Banheiro de serviço, Despensa, Depósito, 
Closet, Rouparia, Lavabo, Sala de almoço, Escritório / Biblioteca, Sala de TV, 
Sala íntima, Oficina, Área para churrasco, Quintal, Varanda / Terraço, Escada 

F luxograma Espacia l  da T ipologia da Habitação  (sem escala) 

Mínimo: 

Confortável: 

Tabulação: autor 
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Ficha 5 A – Adulto Com Menores: Funções e At iv idades 

T ipo Fami l iar  5.  Adulto Com Menores  

     /      +    ...    ...     /  ... 

Funções e At iv idades Programadas 
Mínimo: Dormir e descansar; Vestir-se e despir-se; Convalescer de doença; Tratar de 
pessoa doente; Ter crianças a dormir e descansar; Vestir e despir crianças 

1.  
Repouso Pessoal 

Confortável: Conversar em privado; Conversar ao telefone; Ler; Ouvir música; Ver 
TV; Exercitar-se; Ter práticas sexuais; Meditar ou orar 

Mínimo: Lavar a mão e o rosto; Escovar os dentes; Tomar banho; Dar banho em 
criança; Fazer as excreções; Trocar fraldas em bebês; Maquiar-se e cuidar da 
aparência; Cuidar dos cabelos; Remover pelos corporais; Proceder a curativos 

2.  
Higiene Pessoal 

Confortável: Relaxar na banheira; Verificar o peso em balança portátil 

Mínimo: Guardar e Conservar alimentos; Lavar e Preparar alimentos; Cozinhar, fritar 
ou assar alimentos; Arrumar, Lavar, Secar e Guardar louça e utensílios; Eliminar e 
reciclar lixo 

3.  
Preparo de 
Refeições 

Confortável: Consultar e elaborar menus e receitas 

Mínimo: Refeições correntes: Pôr e retirar a mesa, Comer e beber; Alimentar criança4.  
Consumo de 
Refeições 

Confortável: Refeições formais: Pôr e retirar a mesa, Servir os alimentos, Comer e 
beber; Ver TV; Conviver à mesa – conversar; Receber visitas à mesa; Reunir à mesa 
em ocasiões especiais 

Mínimo: Ver televisão; Ouvir Música; Ler; Conversar ao telefone; Usar computador; 
Estar com criança; Vigiar criança; Brincar e jogar; Desenhar e pintar; Reunir com 
amigos; Conversar 

5.  
Estar | Lazer 

Confortável: Receber visitas; Servir aperitivos e bebidas; Praticar artes manuais; 
Tocar instrumentos musicais; Fazer ginástica; Tomar sol; Deitar à rede; Contemplar 
a paisagem; Cuidar e brincar de/com animais; Praticar jardinagem; Fazer churrasco

Mínimo: Ter crianças a estudar (ler e escrever); Desenhar e pintar; Usar 
computador; Conversar ao telefone 

6.  
Estudo | Trabalho 

Confortável: Estudar (ler e escrever); Consultar livros; Trabalhar intelectualmente; 
Trabalhar manualmente 

Mínimo: Arrumar a cama; Varrer o chão; Aspirar, lavar, passar pano; Tirar o pó dos 
móveis e objetos; Lavar instalações sanitárias; Guardar roupa de casa e roupa 
individual; Armazenar alimentos, remédios, produtos de limpeza; Armazenar malas, 
equipamentos, objetos de uso eventual e volumosos; Abrir/fechar janelas e cortinas

7.  
Gestão Doméstica 

Confortável: Encerar o piso; Armazenar víveres em despensa; Armazenar objetos 
em depósito; Manter e reparar equipamentos, instalações e componentes da casa; 
Cortar grama, podar vegetação e regar plantas; Acionar equipamento de 
aquecimento e arrefecimento; Gerir sistemas de vigilância e segurança doméstica; 
Tratar resíduos domésticos; Cuidar de animais domésticos; Manter e consertar 
veículo; Armazenar bicicleta 

Mínimo: Lavar roupa à mão ou à máquina; Armazenar roupa suja; Estender e 
apanhar roupa no varal; Limpar e guardar roupa; Passar e Dobrar roupa; Costurar 
roupa à mão; Limpar e engraxar sapatos 

8.  
Tratamento de 
Roupa 

Confortável: Secar roupa à máquina; Costurar roupa à máquina 

Mínimo: Entrar e sair da habitação; Atender pessoas à porta; Receber 
correspondência. Circular e Transportar objetos entre compartimentos 

9.  
Circulação 

Confortável: Observar-se ao espelho; Vestir e despir roupa de exterior; Apoiar-se 
para colocar e retirar calçados; Armazenar calçados e roupa de exterior; Esperar e 
receber visitas; Estacionar, entrar e sair do veículo; Colocar e retirar malas, pacotes 
e objetos do veículo; Circular com carrinho de bebê 

Tabulação: autor 
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Ficha 5 B – Adulto Com Menores: Mobi l iár io e Equipamentos 

T ipo Fami l iar  5.  Adulto Com Menores  

     /      +    ...    ...     /  ... 

Mobi l iár io e Equipamentos Requer idos 
1. Repouso Pessoal: 
Cama de casal, Cama de solteiro (1 ou + peças), Berço, 
Criado-mudo (mesa de cabeceira), 
Armário embutido ou Guarda-roupa (mín. 4 módulos), 

2. Higiene Pessoal: 
Lavatório, Gabinete, Espelho, Box com chuveiro, Vaso sanitário, 

3. Preparo de Refeições: 
Geladeira, Pia com gabinete, Fogão e Forno, Escorredor de louças, 
Prateleira, Armário suspenso, Lixeira, 

4. Consumo de Refeições: 
Aparador (guarda-louças), Mesa com cadeiras (mín. 4 lugares), 

5. Estar | Lazer: 
Poltrona com ou sem braço, Sofá com ou sem braço (2 ou + lugares), Estante, 
Estante e aparelhos de áudio e vídeo (TV e Som), Telefone, Mesa de centro, 

6. Estudo | Trabalho: 
Escrivaninha, 

7. Gestão Doméstica: 
Janela, Cortina ou Persiana, 

8. Tratamento de Roupa: 
Tanque, Varal suspenso ou de piso, Máquina de lavar roupas, 
Tábua e ferro de passar roupas, Cesto de roupas, Rodo e vassoura, 

Mínimo: 

9. Circulação: 
Porta, Veículo, Bicicleta 

1. Repouso Pessoal: 
Sofá-cama, Bicama, Beliche, Abajur ou Luminária de coluna, Tapete, 
Trocador, Gaveteiro, Cômoda, Sapateiro, Cabideiro, Mancebo, 
Oratório, Aparelho de ginástica, 

2. Higiene Pessoal: 
Bidê, Banheira, Banheira infantil, Ofurô, Bacia turca, Mictório, 
Penteadeira, Banqueta, Balança portátil, 

3. Preparo de Refeições: 
Bancada, Frigobar, Freezer (vertical e horizontal), Forno micro-ondas, 
Forno elétrico, Coifa, Churrasqueira, Máquina de lavar louças, 

4. Consumo de Refeições: 
Banco (mín. 2 lugares), Cadeirão de bebê, 

5. Estar | Lazer: 
Bar, Lareira, Piano, Cadeira de balanço, Esteira, Rede, Espreguiçadeira, 

6. Estudo | Trabalho: 
Mesa de computador, Computador portátil, Ferramentas de bancada, 

7. Gestão Doméstica: 
Aspirador de pó, Enceradeira, Vaso de plantas, Ventilador, Aquecedor, 
Aparelho de ar condicionado, Sistema de Alarme, 

8. Tratamento de Roupa: 
Máquina de secar roupas, Máquina de costura, 

Confortável: 

9. Circulação: 
Chapeleiro, Carrinho de feira, Carrinho de bebê 

Tabulação: autor 
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Ficha 5 C – Adulto Com Menores: T ipologia da Habitação 

T ipo Fami l iar  5.  Adulto Com Menores  

     /      +    ...    ...     /  ... 

Ambientes Prev istos 

Mínimo: Dormitório de casal, Dormitório de crianças (1 ou +), 
Banheiro de suíte, Banheiro social (1 ou +), 
Sala de jantar, Sala de estar, Cozinha, Copa, 
Área de serviço ou Lavanderia, Garagem, Vestíbulo / Galeria, Corredor 

Confortável: Dependência de serviço, Banheiro de serviço, Despensa, Depósito, 
Closet, Rouparia, Lavabo, Sala de almoço, Escritório / Biblioteca, Sala de TV, 
Sala íntima, Oficina, Área para churrasco, Quintal, Varanda / Terraço, Escada 

F luxograma Espacia l  da T ipologia da Habitação  (sem escala) 

Mínimo: 

Confortável: 

Tabulação: autor 
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Ficha 6 A – Casal  Com Agregados:  Funções e At iv idades 

T ipo Fami l iar  6.  Casal  Com Agregados 

 {  }   +    /  ...   /  ...   /  ... 

Funções e At iv idades Programadas 
Mínimo: Dormir e descansar; Vestir-se e despir-se; Convalescer de doença; Tratar de 
pessoa doente 

1.  
Repouso Pessoal 

Confortável: Conversar em privado; Conversar ao telefone; Ler; Ouvir música; Ver 
TV; Exercitar-se; Ter práticas sexuais; Meditar ou orar 

Mínimo: Lavar a mão e o rosto; Escovar os dentes; Tomar banho; Fazer as 
excreções; Trocar fraldas em idosos ou limitados; Maquiar-se e cuidar da aparência; 
Cuidar dos cabelos; Remover pelos corporais; Proceder a curativos 

2.  
Higiene Pessoal 

Confortável: Relaxar na banheira; Verificar o peso em balança portátil 

Mínimo: Guardar e Conservar alimentos; Lavar e Preparar alimentos; Cozinhar, fritar 
ou assar alimentos; Arrumar, Lavar, Secar e Guardar louça e utensílios; Eliminar e 
reciclar lixo 

3.  
Preparo de 
Refeições 

Confortável: Consultar e elaborar menus e receitas 

Mínimo: Refeições correntes: Pôr e retirar a mesa, Comer e beber 4.  
Consumo de 
Refeições 

Confortável: Refeições formais: Pôr e retirar a mesa, Servir os alimentos, Comer e 
beber; Ver TV; Conviver à mesa – conversar; Receber visitas à mesa; Reunir à mesa 
em ocasiões especiais 

Mínimo: Ver televisão em grupo; Ouvir Música em grupo; Ler; Conversar ao 
telefone; Usar computador; Reunir com amigos; Conversar 

5.  
Estar | Lazer 

Confortável: Receber visitas; Servir aperitivos e bebidas; Praticar artes manuais; 
Tocar instrumentos musicais; Reunir em ocasiões especiais; Meditar ou orar em 
grupo; Dançar e jogar em grupo; Fazer ginástica; Tomar sol; Deitar à rede; 
Contemplar a paisagem; Cuidar e brincar de/com animais; Praticar jardinagem; 
Fazer churrasco 

Mínimo: Usar computador; Conversar ao telefone 6.  
Estudo | Trabalho Confortável: Estudar (ler e escrever); Consultar livros; Trabalhar intelectualmente; 

Trabalhar manualmente 

Mínimo: Arrumar a cama; Varrer o chão; Aspirar, lavar, passar pano; Tirar o pó dos 
móveis e objetos; Lavar instalações sanitárias; Guardar roupa de casa e roupa 
individual; Armazenar alimentos, remédios, produtos de limpeza; Armazenar malas, 
equipamentos, objetos de uso eventual e volumosos; Abrir/fechar janelas e cortinas

7.  
Gestão Doméstica 

Confortável: Encerar o piso; Armazenar víveres em despensa; Armazenar objetos 
em depósito; Manter e reparar equipamentos, instalações e componentes da casa; 
Cortar grama, podar vegetação e regar plantas; Acionar equipamento de 
aquecimento e arrefecimento; Gerir sistemas de vigilância e segurança doméstica; 
Tratar resíduos domésticos; Cuidar de animais domésticos; Manter e consertar 
veículo; Armazenar bicicleta, cadeira de roda e afins 

Mínimo: Lavar roupa à mão ou à máquina; Armazenar roupa suja; Estender e 
apanhar roupa no varal; Limpar e guardar roupa; Passar e Dobrar roupa; Costurar 
roupa à mão; Limpar e engraxar sapatos 

8.  
Tratamento de 
Roupa 

Confortável: Secar roupa à máquina; Costurar roupa à máquina 

Mínimo: Entrar e sair da habitação; Atender pessoas à porta; Receber 
correspondência. Circular e Transportar objetos entre compartimentos 

9.  
Circulação 

Confortável: Observar-se ao espelho; Vestir e despir roupa de exterior; Apoiar-se 
para colocar e retirar calçados; Armazenar calçados e roupa de exterior; Esperar e 
receber visitas; Estacionar, entrar e sair do veículo; Colocar e retirar malas, pacotes 
e objetos do veículo; Circular com cadeira de roda; Circular com carrinho de chá e 
café 

Tabulação: autor 
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Ficha 6 B – Casal  Com Agregados:  Mobi l iár io e Equipamentos 

T ipo Fami l iar  6.  Casal  Com Agregados 

 {  }   +    /  ...   /  ...   /  ... 

Mobi l iár io e Equipamentos Requer idos 
1. Repouso Pessoal: 
Cama de casal, Cama de solteiro (1 ou + peças), 
Criado-mudo (mesa de cabeceira), 
Armário embutido ou Guarda-roupa (mín. 4 módulos), 

2. Higiene Pessoal: 
Lavatório, Gabinete, Espelho, Box com chuveiro, Vaso sanitário, 

3. Preparo de Refeições: 
Geladeira, Pia com gabinete, Fogão e Forno, Escorredor de louças, 
Prateleira, Armário suspenso, Lixeira, 

4. Consumo de Refeições: 
Aparador (guarda-louças), Mesa com cadeiras (mín. 4 lugares), 

5. Estar | Lazer: 
Poltrona com ou sem braço, Sofá com ou sem braço (2 ou + lugares), Estante, 
Estante e aparelhos de áudio e vídeo (TV e Som), Telefone, Mesa de centro, 

6. Estudo | Trabalho: 
Escrivaninha, 

7. Gestão Doméstica: 
Janela, Cortina ou Persiana, 

8. Tratamento de Roupa: 
Tanque, Varal suspenso ou de piso, Máquina de lavar roupas, 
Tábua e ferro de passar roupas, Cesto de roupas, Rodo e vassoura, 

Mínimo: 

9. Circulação: 
Porta, Veículo, Bicicleta, Cadeira de rodas 

1. Repouso Pessoal: 
Sofá-cama, Bicama, Beliche, Abajur ou Luminária de coluna, Tapete, 
Gaveteiro, Cômoda, Sapateiro, Cabideiro, Mancebo, 
Oratório, Aparelho de ginástica, 

2. Higiene Pessoal: 
Bidê, Banheira, Ofurô, Bacia turca, Mictório, 
Penteadeira, Banqueta, Balança portátil, 

3. Preparo de Refeições: 
Bancada, Frigobar, Freezer (vertical e horizontal), Forno micro-ondas, 
Forno elétrico, Coifa, Churrasqueira, Máquina de lavar louças, 

4. Consumo de Refeições: 
Cadeira (+ 4 peças.), Banco (mín. 2 lugares), Carrinho de chá e café, 

5. Estar | Lazer: 
Bar, Lareira, Piano, Cadeira de balanço, Esteira, Rede, Espreguiçadeira, 

6. Estudo | Trabalho: 
Mesa de computador, Computador portátil, Ferramentas de bancada, 

7. Gestão Doméstica: 
Aspirador de pó, Enceradeira, Vaso de plantas, Ventilador, Aquecedor, 
Aparelho de ar condicionado, Sistema de Alarme, 

8. Tratamento de Roupa: 
Máquina de secar roupas, Máquina de costura, 

Confortável: 

9. Circulação: 
Chapeleiro, Carrinho de feira 

Tabulação: autor 
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Ficha 6 C – Casal  Com Agregados:  T ipologia da Habitação 

T ipo Fami l iar  6.  Casal  Com Agregados 

 {  }   +    /  ...   /  ...   /  ... 

Ambientes Prev istos 

Mínimo: Dormitório de casal, Dormitório de solteiro (1 ou +), 
Banheiro de suíte, Banheiro social (1 ou +), 
Sala de jantar, Sala de estar, Cozinha, Copa, 
Área de serviço ou Lavanderia, Garagem, Vestíbulo / Galeria, Corredor 

Confortável: Dependência de serviço, Banheiro de serviço, Despensa, Depósito, 
Closet, Rouparia, Lavabo, Sala de almoço, Escritório / Biblioteca, Sala de TV, 
Sala íntima, Oficina, Área para churrasco, Quintal, Varanda / Terraço, Escada 

F luxograma Espacia l  da T ipologia da Habitação  (sem escala) 

Mínimo: 

Confortável: 

Tabulação: autor 
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Ficha 7 A – Adulto Com Agregados:  Funções e At iv idades 

T ipo Fami l iar  7.  Adulto Com Agregados 

     /      +    /  ...   /  ...   /  ... 

Funções e At iv idades Programadas 
Mínimo: Dormir e descansar; Vestir-se e despir-se; Convalescer de doença; Tratar de 
pessoa doente 

1.  
Repouso Pessoal 

Confortável: Conversar em privado; Conversar ao telefone; Ler; Ouvir música; Ver 
TV; Exercitar-se; Ter práticas sexuais; Meditar ou orar 

Mínimo: Lavar a mão e o rosto; Escovar os dentes; Tomar banho; Fazer as 
excreções; Trocar fraldas em idosos ou limitados; Maquiar-se e cuidar da aparência; 
Cuidar dos cabelos; Remover pelos corporais; Proceder a curativos 

2.  
Higiene Pessoal 

Confortável: Relaxar na banheira; Verificar o peso em balança portátil 

Mínimo: Guardar e Conservar alimentos; Lavar e Preparar alimentos; Cozinhar, fritar 
ou assar alimentos; Arrumar, Lavar, Secar e Guardar louça e utensílios; Eliminar e 
reciclar lixo 

3.  
Preparo de 
Refeições 

Confortável: Consultar e elaborar menus e receitas 

Mínimo: Refeições correntes: Pôr e retirar a mesa, Comer e beber 4.  
Consumo de 
Refeições 

Confortável: Refeições formais: Pôr e retirar a mesa, Servir os alimentos, Comer e 
beber; Ver TV; Conviver à mesa – conversar; Receber visitas à mesa; Reunir à mesa 
em ocasiões especiais 

Mínimo: Ver televisão em grupo; Ouvir Música em grupo; Ler; Conversar ao 
telefone; Usar computador; Reunir com amigos; Conversar 

5.  
Estar | Lazer 

Confortável: Receber visitas; Servir aperitivos e bebidas; Praticar artes manuais; 
Tocar instrumentos musicais; Reunir em ocasiões especiais; Meditar ou orar em 
grupo; Dançar e jogar em grupo; Fazer ginástica; Tomar sol; Deitar à rede; 
Contemplar a paisagem; Cuidar e brincar de/com animais; Praticar jardinagem; 
Fazer churrasco 

Mínimo: Usar computador; Conversar ao telefone 6.  
Estudo | Trabalho Confortável: Estudar (ler e escrever); Consultar livros; Trabalhar intelectualmente; 

Trabalhar manualmente 

Mínimo: Arrumar a cama; Varrer o chão; Aspirar, lavar, passar pano; Tirar o pó dos 
móveis e objetos; Lavar instalações sanitárias; Guardar roupa de casa e roupa 
individual; Armazenar alimentos, remédios, produtos de limpeza; Armazenar malas, 
equipamentos, objetos de uso eventual e volumosos; Abrir/fechar janelas e cortinas

7.  
Gestão Doméstica 

Confortável: Encerar o piso; Armazenar víveres em despensa; Armazenar objetos 
em depósito; Manter e reparar equipamentos, instalações e componentes da casa; 
Cortar grama, podar vegetação e regar plantas; Acionar equipamento de 
aquecimento e arrefecimento; Gerir sistemas de vigilância e segurança doméstica; 
Tratar resíduos domésticos; Cuidar de animais domésticos; Manter e consertar 
veículo; Armazenar bicicleta, cadeira de roda e afins 

Mínimo: Lavar roupa à mão ou à máquina; Armazenar roupa suja; Estender e 
apanhar roupa no varal; Limpar e guardar roupa; Passar e Dobrar roupa; Costurar 
roupa à mão; Limpar e engraxar sapatos 

8.  
Tratamento de 
Roupa 

Confortável: Secar roupa à máquina; Costurar roupa à máquina 

Mínimo: Entrar e sair da habitação; Atender pessoas à porta; Receber 
correspondência. Circular e Transportar objetos entre compartimentos 

9.  
Circulação 

Confortável: Observar-se ao espelho; Vestir e despir roupa de exterior; Apoiar-se 
para colocar e retirar calçados; Armazenar calçados e roupa de exterior; Esperar e 
receber visitas; Estacionar, entrar e sair do veículo; Colocar e retirar malas, pacotes 
e objetos do veículo; Circular com cadeira de roda; Circular com carrinho de chá e 
café 

Tabulação: autor 
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Ficha 7 B – Adulto Com Agregados:  Mobi l iár io e Equipamentos 

T ipo Fami l iar  7.  Adulto Com Agregados 

     /      +    /  ...   /  ...   /  ... 

Mobi l iár io e Equipamentos Requer idos 
1. Repouso Pessoal: 
Cama de casal, Cama de solteiro (1 ou + peças), 
Criado-mudo (mesa de cabeceira), 
Armário embutido ou Guarda-roupa (mín. 4 módulos), 

2. Higiene Pessoal: 
Lavatório, Gabinete, Espelho, Box com chuveiro, Vaso sanitário, 

3. Preparo de Refeições: 
Geladeira, Pia com gabinete, Fogão e Forno, Escorredor de louças, 
Prateleira, Armário suspenso, Lixeira, 

4. Consumo de Refeições: 
Aparador (guarda-louças), Mesa com cadeiras (mín. 4 lugares), 

5. Estar | Lazer: 
Poltrona com ou sem braço, Sofá com ou sem braço (2 ou + lugares), Estante, 
Estante e aparelhos de áudio e vídeo (TV e Som), Telefone, Mesa de centro, 

6. Estudo | Trabalho: 
Escrivaninha, 

7. Gestão Doméstica: 
Janela, Cortina ou Persiana, 

8. Tratamento de Roupa: 
Tanque, Varal suspenso ou de piso, Máquina de lavar roupas, 
Tábua e ferro de passar roupas, Cesto de roupas, Rodo e vassoura, 

Mínimo: 

9. Circulação: 
Porta, Veículo, Bicicleta, Cadeira de rodas 

1. Repouso Pessoal: 
Sofá-cama, Bicama, Beliche, Abajur ou Luminária de coluna, Tapete, 
Gaveteiro, Cômoda, Sapateiro, Cabideiro, Mancebo, 
Oratório, Aparelho de ginástica, 

2. Higiene Pessoal: 
Bidê, Banheira, Ofurô, Bacia turca, Mictório, 
Penteadeira, Banqueta, Balança portátil, 

3. Preparo de Refeições: 
Bancada, Frigobar, Freezer (vertical e horizontal), Forno micro-ondas, 
Forno elétrico, Coifa, Churrasqueira, Máquina de lavar louças, 

4. Consumo de Refeições: 
Cadeira (+ 4 peças.), Banco (mín. 2 lugares), Carrinho de chá e café, 

5. Estar | Lazer: 
Bar, Lareira, Piano, Cadeira de balanço, Esteira, Rede, Espreguiçadeira, 

6. Estudo | Trabalho: 
Mesa de computador, Computador portátil, Ferramentas de bancada, 

7. Gestão Doméstica: 
Aspirador de pó, Enceradeira, Vaso de plantas, Ventilador, Aquecedor, 
Aparelho de ar condicionado, Sistema de Alarme, 

8. Tratamento de Roupa: 
Máquina de secar roupas, Máquina de costura, 

Confortável: 

9. Circulação: 
Chapeleiro, Carrinho de feira 

Tabulação: autor 
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Ficha 7 C – Adulto Com Agregados:  T ipologia da Habitação 

T ipo Fami l iar  7.  Adulto Com Agregados 

     /      +    /  ...   /  ...   /  ... 

Ambientes Prev istos 

Mínimo: Dormitório de casal, Dormitório de solteiro (1 ou +), 
Banheiro de suíte, Banheiro social (1 ou +), 
Sala de jantar, Sala de estar, Cozinha, Copa, 
Área de serviço ou Lavanderia, Garagem, Vestíbulo / Galeria, Corredor 

Confortável: Dependência de serviço, Banheiro de serviço, Despensa, Depósito, 
Closet, Rouparia, Lavabo, Sala de almoço, Escritório / Biblioteca, Sala de TV, 
Sala íntima, Oficina, Área para churrasco, Quintal, Varanda / Terraço, Escada 

F luxograma Espacia l  da T ipologia da Habitação  (sem escala) 

Mínimo: 

Confortável: 

Tabulação: autor 
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Ficha 8 A – Casal  Com Menores e Agregados:  Funções e At iv idades 

T ipo Fami l iar  8.  Casal  Com Menores e Agregados 

 {  }   +    ...    ... +     /  ... 

Funções e At iv idades Programadas 
Mínimo: Dormir e descansar; Vestir-se e despir-se; Convalescer de doença; Tratar de 
pessoa doente; Ter crianças a dormir e descansar; Vestir e despir crianças 

1.  
Repouso Pessoal 

Confortável: Conversar em privado; Conversar ao telefone; Ler; Ouvir música; Ver 
TV; Exercitar-se; Ter práticas sexuais; Meditar ou orar 

Mínimo: Lavar a mão e o rosto; Escovar os dentes; Tomar banho; Dar banho em 
criança; Fazer as excreções; Trocar fraldas em bebês, idosos ou limitados; Maquiar-
se e cuidar da aparência; Cuidar dos cabelos; Remover pelos corporais; Proceder a 
curativos 

2.  
Higiene Pessoal 

Confortável: Relaxar na banheira; Verificar o peso em balança portátil 

Mínimo: Guardar e Conservar alimentos; Lavar e Preparar alimentos; Cozinhar, fritar 
ou assar alimentos; Arrumar, Lavar, Secar e Guardar louça e utensílios; Eliminar e 
reciclar lixo 

3.  
Preparo de 
Refeições 

Confortável: Consultar e elaborar menus e receitas 

Mínimo: Refeições correntes: Pôr e retirar a mesa, Comer e beber; Alimentar criança4.  
Consumo de 
Refeições 

Confortável: Refeições formais: Pôr e retirar a mesa, Servir os alimentos, Comer e 
beber; Ver TV; Conviver à mesa – conversar; Receber visitas à mesa; Reunir à mesa 
em ocasiões especiais 

Mínimo: Ver televisão em grupo; Ouvir Música em grupo; Ler; Conversar ao 
telefone; Usar computador; Estar com criança; Vigiar criança; Brincar e jogar; 
Desenhar e pintar; Reunir com amigos; Conversar 

5.  
Estar | Lazer 

Confortável: Receber visitas; Servir aperitivos e bebidas; Praticar artes manuais; 
Tocar instrumentos musicais; Reunir em ocasiões especiais; Meditar ou orar em 
grupo; Dançar e jogar em grupo; Fazer ginástica; Tomar sol; Deitar à rede; 
Contemplar a paisagem; Cuidar e brincar de/com animais; Praticar jardinagem; 
Fazer churrasco 

Mínimo: Ter crianças a estudar (ler e escrever); Desenhar e pintar; Usar 
computador; Conversar ao telefone 

6.  
Estudo | Trabalho 

Confortável: Estudar (ler e escrever); Consultar livros; Trabalhar intelectualmente; 
Trabalhar manualmente 

Mínimo: Arrumar a cama; Varrer o chão; Aspirar, lavar, passar pano; Tirar o pó dos 
móveis e objetos; Lavar instalações sanitárias; Guardar roupa de casa e roupa 
individual; Armazenar alimentos, remédios, produtos de limpeza; Armazenar malas, 
equipamentos, objetos de uso eventual e volumosos; Abrir/fechar janelas e cortinas

7.  
Gestão Doméstica 

Confortável: Encerar o piso; Armazenar víveres em despensa; Armazenar objetos 
em depósito; Manter e reparar equipamentos, instalações e componentes da casa; 
Cortar grama, podar vegetação e regar plantas; Acionar equipamento de 
aquecimento e arrefecimento; Gerir sistemas de vigilância e segurança doméstica; 
Tratar resíduos domésticos; Cuidar de animais domésticos; Manter e consertar 
veículo; Armazenar bicicleta, cadeira de roda e afins 

Mínimo: Lavar roupa à mão ou à máquina; Armazenar roupa suja; Estender e 
apanhar roupa no varal; Limpar e guardar roupa; Passar e Dobrar roupa; Costurar 
roupa à mão; Limpar e engraxar sapatos 

8.  
Tratamento de 
Roupa 

Confortável: Secar roupa à máquina; Costurar roupa à máquina 

Mínimo: Entrar e sair da habitação; Atender pessoas à porta; Receber 
correspondência. Circular e Transportar objetos entre compartimentos 

9.  
Circulação 

Confortável: Observar-se ao espelho; Vestir e despir roupa de exterior; Apoiar-se 
para colocar e retirar calçados; Armazenar calçados e roupa de exterior; Esperar e 
receber visitas; Estacionar, entrar e sair do veículo; Colocar e retirar malas, pacotes 
e objetos do veículo; Circular com cadeira de roda; Circular com carrinho de bebê 
e carrinho de chá e café 

Tabulação: autor 
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Ficha 8 B – Casal  Com Menores e Agregados:  Mobi l iár io e Equipamentos 

T ipo Fami l iar  8.  Casal  Com Menores e Agregados 

 {  }   +    ...    ... +     /  ... 

Mobi l iár io e Equipamentos Requer idos 
1. Repouso Pessoal: 
Cama de casal, Cama de solteiro (1 ou + peças), Berço, 
Criado-mudo (mesa de cabeceira), 
Armário embutido ou Guarda-roupa (mín. 4 módulos), 

2. Higiene Pessoal: 
Lavatório, Gabinete, Espelho, Box com chuveiro, Vaso sanitário, 

3. Preparo de Refeições: 
Geladeira, Pia com gabinete, Fogão e Forno, Escorredor de louças, 
Prateleira, Armário suspenso, Lixeira, 

4. Consumo de Refeições: 
Aparador (guarda-louças), Mesa com cadeiras (mín. 4 lugares), 

5. Estar | Lazer: 
Poltrona com ou sem braço, Sofá com ou sem braço (2 ou + lugares), Estante, 
Estante e aparelhos de áudio e vídeo (TV e Som), Telefone, Mesa de centro, 

6. Estudo | Trabalho: 
Escrivaninha, 

7. Gestão Doméstica: 
Janela, Cortina ou Persiana, 

8. Tratamento de Roupa: 
Tanque, Varal suspenso ou de piso, Máquina de lavar roupas, 
Tábua e ferro de passar roupas, Cesto de roupas, Rodo e vassoura, 

Mínimo: 

9. Circulação: 
Porta, Veículo, Bicicleta 

1. Repouso Pessoal: 
Sofá-cama, Bicama, Beliche, Abajur ou Luminária de coluna, Tapete, 
Trocador, Gaveteiro, Cômoda, Sapateiro, Cabideiro, Mancebo, 
Oratório, Aparelho de ginástica, 

2. Higiene Pessoal: 
Bidê, Banheira, Banheira infantil, Ofurô, Bacia turca, Mictório, 
Penteadeira, Banqueta, Balança portátil, 

3. Preparo de Refeições: 
Bancada, Frigobar, Freezer (vertical e horizontal), Forno micro-ondas, 
Forno elétrico, Coifa, Churrasqueira, Máquina de lavar louças, 

4. Consumo de Refeições: 
Cadeira (+ 4 peças.), Banco (mín. 2 lugares), Carrinho de chá e café, 
Cadeirão de bebê, 

5. Estar | Lazer: 
Bar, Lareira, Piano, Cadeira de balanço, Esteira, Rede, Espreguiçadeira, 

6. Estudo | Trabalho: 
Mesa de computador, Computador portátil, Ferramentas de bancada, 

7. Gestão Doméstica: 
Aspirador de pó, Enceradeira, Vaso de plantas, Ventilador, Aquecedor, 
Aparelho de ar condicionado, Sistema de Alarme, 

8. Tratamento de Roupa: 
Máquina de secar roupas, Máquina de costura, 

Confortável: 

9. Circulação: 
Chapeleiro, Carrinho de feira, Carrinho de bebê 

Tabulação: autor 
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Ficha 8 C – Casal  Com Menores e Agregados:  T ipologia da Habitação 

T ipo Fami l iar  8.  Casal  Com Menores e Agregados 

 {  }   +    ...    ... +     /  ... 

Ambientes Prev istos 

Mínimo: Dormitório de casal, Dormitório de solteiro (1 ou +), 
Dormitório de crianças, Banheiro de suíte, Banheiro social (1 ou +), 
Sala de jantar, Sala de estar, Cozinha, Copa ou Sala de almoço, 
Área de serviço ou Lavanderia, Garagem, Vestíbulo / Galeria, Corredor 

Confortável: Dependência de serviço, Banheiro de serviço, Despensa, Depósito, 
Closet, Rouparia, Lavabo, Escritório / Biblioteca, Sala de TV, Sala íntima, 
Oficina, Área para churrasco, Quintal, Varanda / Terraço, Escada 

F luxograma Espacia l  da T ipologia da Habitação  (sem escala) 

Mínimo: 

Confortável: 

Tabulação: autor 
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Ficha 9 A – Adulto Com Menores e Agregados:  Funções e At iv idades 

T ipo Fami l iar  9.  Adulto Com Menores e Agregados 

     /      +    ...    ... +     /  ... 

Funções e At iv idades Programadas 
Mínimo: Dormir e descansar; Vestir-se e despir-se; Convalescer de doença; Tratar de 
pessoa doente; Ter crianças a dormir e descansar; Vestir e despir crianças 

1.  
Repouso Pessoal 

Confortável: Conversar em privado; Conversar ao telefone; Ler; Ouvir música; Ver 
TV; Exercitar-se; Ter práticas sexuais; Meditar ou orar 

Mínimo: Lavar a mão e o rosto; Escovar os dentes; Tomar banho; Dar banho em 
criança; Fazer as excreções; Trocar fraldas em bebês, idosos ou limitados; Maquiar-
se e cuidar da aparência; Cuidar dos cabelos; Remover pelos corporais; Proceder a 
curativos 

2.  
Higiene Pessoal 

Confortável: Relaxar na banheira; Verificar o peso em balança portátil 

Mínimo: Guardar e Conservar alimentos; Lavar e Preparar alimentos; Cozinhar, fritar 
ou assar alimentos; Arrumar, Lavar, Secar e Guardar louça e utensílios; Eliminar e 
reciclar lixo 

3.  
Preparo de 
Refeições 

Confortável: Consultar e elaborar menus e receitas 

Mínimo: Refeições correntes: Pôr e retirar a mesa, Comer e beber; Alimentar criança4.  
Consumo de 
Refeições 

Confortável: Refeições formais: Pôr e retirar a mesa, Servir os alimentos, Comer e 
beber; Ver TV; Conviver à mesa – conversar; Receber visitas à mesa; Reunir à mesa 
em ocasiões especiais 

Mínimo: Ver televisão em grupo; Ouvir Música em grupo; Ler; Conversar ao 
telefone; Usar computador; Estar com criança; Vigiar criança; Brincar e jogar; 
Desenhar e pintar; Reunir com amigos; Conversar 

5.  
Estar | Lazer 

Confortável: Receber visitas; Servir aperitivos e bebidas; Praticar artes manuais; 
Tocar instrumentos musicais; Reunir em ocasiões especiais; Meditar ou orar em 
grupo; Dançar e jogar em grupo; Fazer ginástica; Tomar sol; Deitar à rede; 
Contemplar a paisagem; Cuidar e brincar de/com animais; Praticar jardinagem; 
Fazer churrasco 

Mínimo: Ter crianças a estudar (ler e escrever); Desenhar e pintar; Usar 
computador; Conversar ao telefone 

6.  
Estudo | Trabalho 

Confortável: Estudar (ler e escrever); Consultar livros; Trabalhar intelectualmente; 
Trabalhar manualmente 

Mínimo: Arrumar a cama; Varrer o chão; Aspirar, lavar, passar pano; Tirar o pó dos 
móveis e objetos; Lavar instalações sanitárias; Guardar roupa de casa e roupa 
individual; Armazenar alimentos, remédios, produtos de limpeza; Armazenar malas, 
equipamentos, objetos de uso eventual e volumosos; Abrir/fechar janelas e cortinas

7.  
Gestão Doméstica 

Confortável: Encerar o piso; Armazenar víveres em despensa; Armazenar objetos 
em depósito; Manter e reparar equipamentos, instalações e componentes da casa; 
Cortar grama, podar vegetação e regar plantas; Acionar equipamento de 
aquecimento e arrefecimento; Gerir sistemas de vigilância e segurança doméstica; 
Tratar resíduos domésticos; Cuidar de animais domésticos; Manter e consertar 
veículo; Armazenar bicicleta, cadeira de roda e afins 

Mínimo: Lavar roupa à mão ou à máquina; Armazenar roupa suja; Estender e 
apanhar roupa no varal; Limpar e guardar roupa; Passar e Dobrar roupa; Costurar 
roupa à mão; Limpar e engraxar sapatos 

8.  
Tratamento de 
Roupa 

Confortável: Secar roupa à máquina; Costurar roupa à máquina 

Mínimo: Entrar e sair da habitação; Atender pessoas à porta; Receber 
correspondência. Circular e Transportar objetos entre compartimentos 

9.  
Circulação 

Confortável: Observar-se ao espelho; Vestir e despir roupa de exterior; Apoiar-se 
para colocar e retirar calçados; Armazenar calçados e roupa de exterior; Esperar e 
receber visitas; Estacionar, entrar e sair do veículo; Colocar e retirar malas, pacotes 
e objetos do veículo; Circular com cadeira de roda; Circular com carrinho de bebê 
e carrinho de chá e café 

Tabulação: autor 
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Ficha 9 B – Adulto Com Menores e Agregados:  Mobi l iár io e Equipamentos 

T ipo Fami l iar  9.  Adulto Com Menores e Agregados 

     /      +    ...    ... +     /  ... 

Mobi l iár io e Equipamentos Requer idos 
1. Repouso Pessoal: 
Cama de casal, Cama de solteiro (1 ou + peças), Berço, 
Criado-mudo (mesa de cabeceira), 
Armário embutido ou Guarda-roupa (mín. 4 módulos), 

2. Higiene Pessoal: 
Lavatório, Gabinete, Espelho, Box com chuveiro, Vaso sanitário, 

3. Preparo de Refeições: 
Geladeira, Pia com gabinete, Fogão e Forno, Escorredor de louças, 
Prateleira, Armário suspenso, Lixeira, 

4. Consumo de Refeições: 
Aparador (guarda-louças), Mesa com cadeiras (mín. 4 lugares), 

5. Estar | Lazer: 
Poltrona com ou sem braço, Sofá com ou sem braço (2 ou + lugares), Estante, 
Estante e aparelhos de áudio e vídeo (TV e Som), Telefone, Mesa de centro, 

6. Estudo | Trabalho: 
Escrivaninha, 

7. Gestão Doméstica: 
Janela, Cortina ou Persiana, 

8. Tratamento de Roupa: 
Tanque, Varal suspenso ou de piso, Máquina de lavar roupas, 
Tábua e ferro de passar roupas, Cesto de roupas, Rodo e vassoura, 

Mínimo: 

9. Circulação: 
Porta, Veículo, Bicicleta 

1. Repouso Pessoal: 
Sofá-cama, Bicama, Beliche, Abajur ou Luminária de coluna, Tapete, 
Trocador, Gaveteiro, Cômoda, Sapateiro, Cabideiro, Mancebo, 
Oratório, Aparelho de ginástica, 

2. Higiene Pessoal: 
Bidê, Banheira, Banheira infantil, Ofurô, Bacia turca, Mictório, 
Penteadeira, Banqueta, Balança portátil, 

3. Preparo de Refeições: 
Bancada, Frigobar, Freezer (vertical e horizontal), Forno micro-ondas, 
Forno elétrico, Coifa, Churrasqueira, Máquina de lavar louças, 

4. Consumo de Refeições: 
Cadeira (+ 4 peças.), Banco (mín. 2 lugares), Carrinho de chá e café, 
Cadeirão de bebê, 

5. Estar | Lazer: 
Bar, Lareira, Piano, Cadeira de balanço, Esteira, Rede, Espreguiçadeira, 

6. Estudo | Trabalho: 
Mesa de computador, Computador portátil, Ferramentas de bancada, 

7. Gestão Doméstica: 
Aspirador de pó, Enceradeira, Vaso de plantas, Ventilador, Aquecedor, 
Aparelho de ar condicionado, Sistema de Alarme, 

8. Tratamento de Roupa: 
Máquina de secar roupas, Máquina de costura, 

Confortável: 

9. Circulação: 
Chapeleiro,Carrinho de feira, Carrinho de bebê 

Tabulação: autor 
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Ficha 9 C – Adulto Com Menores e Agregados:  T ipologia da Habitação 

T ipo Fami l iar  9.  Adulto Com Menores e Agregados 

     /      +    ...    ... +     /  ... 

Ambientes Prev istos 

Mínimo: Dormitório de casal, Dormitório de solteiro (1 ou +), 
Dormitório de crianças, Banheiro de suíte, Banheiro social (1 ou +), 
Sala de jantar, Sala de estar, Cozinha, Copa ou Sala de almoço, 
Área de serviço ou Lavanderia, Garagem, Vestíbulo / Galeria, Corredor 

Confortável: Dependência de serviço, Banheiro de serviço, Despensa, Depósito, 
Closet, Rouparia, Lavabo, Escritório / Biblioteca, Sala de TV, Sala íntima, 
Oficina, Área para churrasco, Quintal, Varanda / Terraço, Escada 

F luxograma Espacia l  da T ipologia da Habitação  (sem escala) 

Mínimo: 

Confortável: 

Tabulação: autor 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A arquitetura trata do espaço construído, como artefato humano, cujo 
principal objetivo compreende o preenchimento do seu interior, 
conformado pelo vazio criado. A forma desse artefato só terá sentido 
quando a ela se define uma função. A forma, descolada de sua função, 
deixa de ser objeto da arquitetura, e passa a ser uma produção artística. 

O homem, ao ocupar o espaço construído, dá a essa forma a sua função 
devida. O sentido dado à forma depende, então, da ocupação que o 
homem dá a esse artefato. E o modo como o homem ocupa o espaço 
construído determina a sua forma e o seu tamanho. 

Indiscutivelmente, o espaço construído que se relaciona diretamente com 
o homem, de modo atuante e permanente, é a habitação. É este artefato 
que abriga o homem, que o protege, que o permite viver. E que, em última 
instância, determina o seu grau de satisfação e de qualidade de vida. 

Ao abrigar-se, isto é, ao dirigir-se para o interior do vazio criado pelo 
espaço construído, como um invólucro, e nele permanecer, o homem traz 
significado a esse espaço como habitação. E define o conceito de habitar. 

Assim, habitar, como conceito plural e coletivo, constitui-se em um 
conjunto de atos ligados a práticas cotidianas, dentro de um invólucro 
produzido para esse fim. Significa ocupar um espaço construído para realizar 
diversas atividades, como dormir, banhar-se, preparar os alimentos e 
alimentar-se deles, ler, guardar suas posses..., basicamente, viver! 

No entanto, também é um conceito diverso, pela simples razão de que as 
pessoas se abrigam de formas diferentes, de variadas maneiras. Cada uma 
dessas atividades humanas, tão diferentes uma das outras, podem ser 
exercidas de maneiras diferentes, conforme o homem ou a família que 
habita. E, pela força de se repetirem, dia após dia, tornam-se hábitos. 

Desta forma, pode se estabelecer certa relação, que se revela entre o ato 
de habitar e a criação de hábitos. Habitar, então, significa possuir hábitos. 
Apenas habita o homem que tem hábitos, porque a maioria das suas 
atividades cotidianas necessariamente se repete, dia após dia, no mesmo 
espaço habitado.159 

                                            
159 Lima, Adson Cristiano Bozzi Ramatis – Artigo “Habitare e Habitus — Um Ensaio sobre a Dimensão 
Ontológica do Ato de Habitar”, 2007. 
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Ao elevar o nível do conceito de habitar para o grau de satisfação e de 
qualidade de vida, remete-se imediatamente ao projeto, - como expressão 
da arquitetura, - do espaço construído onde o ato de habitar se realiza na 
plenitude, do invólucro, da habitação. 

A maneira como a habitação é projetada determina como pode ser a 
qualidade de vida das pessoas. A perspectiva de uma maior gama de 
atividades, então compreendidas como hábitos do homem, que podem ser 
realizadas dentro do espaço projetado e construído para habitar, caracteriza 
e qualifica esse invólucro. 

Com isto, ao abordar a questão da qualidade arquitetônica dos projetos 
habitacionais, as funções e atividades desenvolvidas na habitação devem ser 
analisadas de forma mais abrangente, como um instrumento poderoso para 
agregar valores e influenciar na melhoria do modo de vida das pessoas. 

“A habitação influencia de forma determinante e sobre múltiplos 
aspectos o dia-a-dia dos moradores, marcando profundamente a sua 
qualidade de vida, e as suas expectativas e possibilidades de 
desenvolvimento futuro. A qualidade residencial, com expressão direta 
dos usuários, constitui, portanto um importante objetivo de todos os 
intervenientes nos processos de promoção, financiamento, projeto, 
construção, fiscalização, utilização e gestão de empreendimentos 
habitacionais.” 160 

Assim, a reflexão sobre a utilização das funções e atividades na habitação 
deve ser considerada para a busca da melhoria das condições sociais, 
econômicas e culturais de uma população urbana, principalmente quando 
consideradas as famílias com baixo poder aquisitivo que, devido a restrições 
econômicas, se sujeitam a viver em moradias subdimensionadas, sem 
qualidade funcional nem espacial. 

Mas também essa análise se aplica, por conta da urbanização e do 
adensamento populacional das últimas décadas, aos espaços habitacionais 
produzidos para os estratos sociais mais altos, que têm sido sistematicamente 
reduzidos, e mascarados com recursos tecnológicos e propostas de 
alternativa ao modo de viver nos grandes centros urbanos. 

Por um lado, há a necessidade, ou o interesse, dos agentes promotores 
de empreendimentos habitacionais de reduzir a área das habitações 
proporcionando a construção do maior número de unidades possíveis com 
o mesmo investimento, e com custo por unidade compatível com a 
condição econômica das famílias. 

                                            
160 Pedro, João Branco – Definição e Avaliação da Qualidade Arquitectónica Habitacional, 2000. 
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Por outro lado, pretende-se prover as habitações de espaços tão amplos e 
agradáveis quanto possível, para o desenvolvimento do maior número de 
atividades requeridas e desejadas; a qualidade de vida está diretamente 
relacionada à amplitude dos espaços habitacionais, de modo a garantir, a 
partir de limites mínimos, as condições básicas de saúde e segurança dos 
moradores. 

Logo, a importância de um aprofundamento no estudo das funções e 
atividades realizadas na habitação se mostra na busca de um equilíbrio entre 
estas duas orientações opostas, em que as condições de habitabilidade 
compreendem a um conjunto de práticas econômicas, políticas, funcionais, 
de usos e costumes, e que tornam possíveis a construção e ocupação desses 
espaços. 

 

Uma unidade habitacional, quando produzida ou comercializada no 
mercado imobiliário, apresenta em um de seus atributos básicos, a 
discriminação dos ambientes configurados para uso da família interessada 
em adquirir esse espaço construído, ao transformá-lo em seu abrigo. Isto é 
fartamente verificável nos materiais de publicidade, para a promoção de 
vendas dessa unidade habitacional. 

Assim, pode ser visto casas ou apartamentos à venda com 2, 3 ou 4 
dormitórios, com uma ou duas suítes (com banheiro integrado); sala de TV, 
mais conhecido como “home theater”; um nicho para estudo ou trabalho, 
também chamado de “home office”; com ‘N’ vagas na garagem para os 
carros da família; entre outros mais atributos físicos. 

Essa relação de ambientes discriminada pressupõe um programa de 
necessidades, elaborado a partir da família interessada, com base na 
demanda pelas funções e atividades que ela solicita realizar ao ocupar a 
moradia projetada e oferecida à venda. 

Contudo, essa condição de elaboração de um programa de necessidades 
somente é verificada como realidade quando a moradia pretendida é 
projetada especificamente para uma família interessada, e não quando é 
projetada para ser oferecida ao mercado imobiliário. 

Ao tratar do planejamento de uma habitação, na definição e escolha do 
mobiliário que vá atender ao menos adequadamente uma família, o 
programa de necessidades de um projeto habitacional requer uma 
complexidade que, por parecer óbvio, pode passar despercebido. José Luis 
Moia, a seguir, faz uma descrição de como deve ser elaborado um 
programa de necessidades para uma família: 
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“A primeira fase consiste na preparação de uma lista ou inventário 
completo que concretize as necessidades e os gostos de cada membro da 
família, e a seguir os da família em conjunto, resultante da discussão e 
adoção de soluções que conciliem os desejos em conflito. É 
imprescindível determinar com exatidão aquilo que se deseja, aquilo que 
se necessita e aquilo que se está em condições de adquirir. É conveniente 
distinguir o que se deseja e não chega à categoria de essencial, e 
reconhecer tudo o que corresponde a luxos ou modas passageiras, que 
poderia ser omitido se não houvesse recursos. Deve estabelecer uma 
linha nítida de demarcação entre o supérfluo e o necessário. Também é 
de primordial importância conhecer as exigências do momento, as de um 
futuro imediato e as de longo prazo. 

“A segunda fase consiste na análise dos hábitos da família. Todos têm 
necessidade de comer e de dormir, mas nem todos o fazem de igual 
modo. Se bem que seja certo ter de haver móveis para comer, para 
dormir e para cozinhar, é grande a divergência de opiniões sobre as 
características que estes devam ter. Por exemplo, ao se considerarem os 
hábitos das famílias de um médico, de um artista, ou de um empresário, 
sem dúvida que cada uma delas terá ideias completamente diferentes no 
que se refere à importância e forma de comer, ler, estudar, etc. 

“O projetista hábil, depois de conversar demoradamente com o 
interessado na construção da moradia e com a sua família, deverá captar 
seus gostos, ainda que suas informações não sejam suficientemente 
precisas, pois muitas vezes acontece que são atacados por tantas ideias 
que não as podem estabelecer com exatidão, Das perguntas seriadas e 
da técnica do projetista dependerá então a dedução do programa de 
exigências que o mobiliário terá de satisfazer.”161 

De outro modo, a unidade habitacional produzida e comercializada para 
o mercado imobiliário não trata de estabelecer um programa de 
necessidades específico, pelo natural desconhecimento de quem seja a 
família a utilizar desse imóvel adquirido, e transformá-lo em seu abrigo. 

Empreendedores e promotores habitacionais atentos às necessidades do 
mercado consumidor buscam adequar a um perfil sócio-econômico, uma 
única tipologia de habitação, em que pretende alcançar, da melhor maneira 
possível, as mais variadas configurações familiares, ofertando a algumas 
famílias condições mínimas de habitabilidade e a outras condições mais 
confortáveis e alargadas, sempre com o mesmo produto, ou com algumas 
pequenas variações sobre ele. 

                                            
161 Moia, José Luis – Projectar uma Vivenda, 6ª edição, 2004. 
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Com isso, as unidades habitacionais oferecidas pelo mercado imobiliário, 
com a pretensa intenção de atender a essa variada gama de clientes, define-
se sobre uma mesma área construída, a partir de um programa de 
necessidades genérico. Permite, contudo, possibilidades de variação na 
divisão interna dos espaços, ao definir, por exemplo, mais ou menos 
dormitórios, conforme o tipo familiar que se apresenta interessado; por 
consequência, demarca-se cômodos menores ou maiores, resultante da 
quantidade destes. 

 

Este trabalho se encerra ao propor, baseado no estudo das funções e 
atividades, mínima e plenamente desenvolvidas por cada tipo familiar 
caracterizado, uma série de modelos de tipologias programáticas de 
habitação, como parâmetros para uma elaboração detalhada do programa 
de necessidades e do projeto habitacional. 

De maneira inversa, ao se deparar com uma unidade habitacional já 
projetada ou mesmo consolidada em sua existência, os modelos de 
tipologias programáticas podem servir ao avaliar esse espaço conformado, 
ao verificar se os ambientes encontrados atendem e acomodam toda uma 
coleção dos itens de mobiliário e equipamentos, requeridos para o 
desenvolvimento das atividades da família a qual se destina esta moradia. 

Por fim, tem como objetivo gerar informações relevantes no aspecto 
comportamental e, por consequência, funcional, a fim de buscar parâmetros 
qualitativos que podem servir como instrumento medidor da qualidade dos 
ambientes da habitação. 

Os resultados que se pretende conseguir podem ser utilizados também 
como suporte para novos estudos de unidades habitacionais, apresentando 
e motivando novas propostas de projetos atentos à ergonomia dos 
ambientes construídos, os quais resultarão certamente em conforto e 
desempenho tanto para os ambientes como para seus usuários, ao satisfazer 
as suas necessidades e exigências. 
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