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RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como objetivo caracterizar a produção de apartamentos de dois 

dormitórios do mercado imobiliário na sua relação com o dimensionamento e a funcionalidade 

dos espaços das habitações, através da análise do programa, do dimensionamento e da 

distribuição da planta, utilizando para tanto variáveis quantitativas, geométricas e topológicas. 

Nesse sentido, seu objeto de estudo corresponde as plantas baixas dos projetos de unidades 

com áreas entre 45m² e 60m² das cinco principais empresas de construção civil da cidade de 

Natal (RN), entre os anos de 2005 e 2015, período de elevada produção habitacional na 

cidade. Como ferramenta de análise, propõe-se uma adaptação do método de valoração das 

plantas, desenvolvido por Alexander Klein (1980), cujos critérios de análise utilizados foram: 

a) exame preliminar; b) redução dos projetos a uma mesma escala; c) organização das áreas 

de passagem e percursos; d) concentração das superfícies livres; e) relação entre os 

elementos da planta. Os resultados demonstram que, apesar de variações nos layouts, as 

unidades analisadas apresentam um padrão relativamente hegemônico de áreas e padrões 

topológicos, com variações apenas em algumas geometrias de cômodos e disposições de 

mobiliário. A partir do exposto, espera-se contribuir para a discussão sobre a qualidade 

habitacional na sua relação com o ambiente construído, especialmente no que tange ao 

dimensionamento e aos usos dos espaços domésticos.  

 

Palavras-chaves: apartamentos, habitação mínima; dimensionamento; funcionalidade. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to characterize the production of apartments with two bedrooms offered by 

the real estate market from the viewpoint of dimensioning and functionality of the housing 

spaces, from analysis of the architectural program, dimensioning and spaces distribution, 

which also considers metric, geometrical and topological criteria,. In this sense, our study 

object consists of housing plans’ from the five main builders’ companies of the city of Natal 

(RN) with areas between 45sqm and 60sqm and between 2005 and 2015, a period of high 

housing production in the city. For that, our analysis method proposes an adaptation of 

Alexander Klein’s methodological research, which selected criteria are: a) preliminary 

examination; b) reduction of projects to the same scale; c) organization of circulation and 

movement areas’; d) concentration of empty areas; e) relation between the plan’s elements. 

The results reveal that the standard of living offered by the real estate market has similar areas 

and topological patterns, although some rooms geometries and furniture layout may vary. In 

this sense, our contribution is to expand the discussion about housing quality in it relation with 

the built environment especially in the sense of dimensioning and house’s uses. 

 

Keywords: apartments, minimum housing, dimensioning, functionality. 
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INTRODUÇÃO 

Ainda que o problema habitacional não constitua um tema novo na agenda da arquitetura 

nacional e internacional, ele está longe de ser esgotado. As danosas consequências da 

Revolução Industrial para as cidades e as habitações urbanas industriais despertam, desde 

de meados do século XIX, o interesse pelo estudo de soluções para este problema. As 

preocupações higienistas do final do século XIX, com as propostas do chamado urbanismo 

utópico (Choay, 2005) de Charles Fourier e Tony Garnier, ganham novos rumos com o 

advento, do Movimento Moderno, na passagem do século XIX para o século XX. Como 

resposta a um contexto marcado pelo crescimento das cidades, pelas crises habitacionais 

oriundas da Revolução Industrial e das duas grandes Guerras Mundiais, pela consolidação 

do modernismo e a apropriação das novas tecnologias e novos materiais construtivos e 

motivados, principalmente, pelas amplas discussões dos Congressos Internacionais de 

Arquitetura Moderna (CIAMs), desenvolvem-se diferentes métodos e teorias a respeito do que 

seria a superfície habitável mínima compatível com as necessidades dos usuários. Surge, 

portanto, o conceito da habitação para a mínima existência (Existenzminimum), tratada na 

literatura especializada como habitação mínima, habitar mínimo, habitações compactas ou 

reduzidas. 

Segundo os precursores do Modernismo, através da produção em larga escala, da 

racionalização da planta por meio do agrupamento de funções, da análise dos movimentos 

dos usuários nestes espaços, considerando tantos os mobiliários, quanto os novos modos de 

morar modernos seria possível atingir uma área mínima, que apesar da redução dimensional, 

atenderia tanto as necessidades de redução de custo das unidades, quanto as necessidades 

físicas e psicológicas dos usuários. Apesar das contribuições dos modernistas respeito das 

necessidades dos usuários no espaço doméstico, a produção vertical e multifamiliar que deu 

continuidade ao processo, interpretou segundo Liziane Jorge (2012, p.23), “equivocadamente 

o conceito do funcionalismo e do Existenzminimum, criando um álibi para atingir 

prioritariamente vantagens econômicas”. O predomínio desse fator econômico sobre o técnico 

e sociocultural determina, segundo Elvan Silva (1982, p. 9), “uma dolorosa simplificação do 

processo de dimensionamento da moradia”.  

Nesse sentido, justificado pelo controle de gastos, as tipologias contemporâneas de 

habitações mínimas verticais tendem a restringir-se prioritariamente a valores meramente 

quantitativos, levando ao surgimento do que Lourival Costa Filho et al. (2005) intitula como 

“Apertamento”. Ao analisar as plantas de empreendimentos produzidos pelo mercado 

imobiliário no Recife, os autores identificaram que “o dimensionamento dos espaços 

habitacionais tem sido tão sacrificado que, muitas vezes, atingem proporções prejudiciais ao 
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desenvolvimento das funções às quais se destinam” (COSTA FILHO et al., 2005, p. 1), 

levando ao surgindo não de apartamentos, mas sim de verdadeiros “apertamentos”1.  

Além do mau dimensionamento, essas tipologias também tendem a adotar programas 

arbitrários baseados no modelo de tripartição burguês do espaço e de família nuclear, em que 

os espaços são estanqueis, hierarquizados e se orientam pela divisão do espaço doméstico 

em três setores distintos, social, íntimo e de serviços, sem que haja sobreposição de um sobre 

o outro. Esse modelo produz objetos estáticos e fortemente hierarquizados, cujas relações 

dos espaços internos são altamente controladas, o que em muito difere da pretendida 

paridade atual das relações domésticas.  

Nessa direção, passados quase um século das primeiras habitações mínimas, as marcas 

deixadas pelo Movimento Moderno na organização interna das unidades habitacionais (UHs), 

no que diz respeito a setorização espacial, ainda parecem determinar os projetos 

contemporâneos, produzindo objetos estáticos e fortemente hierarquizados, onde o espaço 

interno nem sempre reflete as atuais dinâmicas da sociedade. Por outro lado, as relações 

entre as necessidades físicas humanas e as atividades domésticas, preconizadas pelos 

primeiros modernistas, parecem ser um caminho viável para atender as demandas 

dimensionais dos espaços habitacionais. Esse contexto desperta, portanto, o interesse pelo 

estudo das formas como o mercado imobiliário e os agentes reguladores tratam o tema da 

habitação mínima multifamiliar vertical e quais parâmetros da qualidade arquitetônica, em 

termos dimensionais e funcionais, são considerados na produção das plantas desse padrão.  

A fim de exemplificar a relação entre esses diferentes agentes e contextos, esta dissertação 

tem como objetivo geral caracterizar a produção de apartamentos ofertados pelo mercado 

imobiliário na sua relação com a qualidade dimensional e funcional dos espaços internos das 

habitações. Nessa direção, seus objetivos específicos são: a) compreender o conceito de 

habitação mínima e sua evolução ao longo do tempo; b) identificar os principais fatores que 

influenciam a qualidade habitacional, na sua relação com a qualidade dimensional e a 

funcionalidade dos espaços da habitação, à luz da ergonomia, antropometria e das funções e 

atividades essenciais ao morar; c) escolher um método de análise identificando os parâmetros 

mínimos necessários a garantia da qualidade dimensional e funcional das habitações, a partir 

de métodos nacionais e internacionais de avaliação da qualidade habitacional; e, por fim, d) 

                                                

1 O título da dissertação leva esse nome em razão das semelhanças de dimensionamentos encontrados 
entre as amostras do estudo citado e as propostas por este trabalho, sendo a referência do nome 
autorizada pelo autor, e membro da banca de qualificação e defesa, arquiteto e professor Lourival Costa 
Filho.  
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analisar as plantas baixas dos projetos de apartamentos com área entre 45m² e 60m² das 

cinco principais construtoras da cidade de Natal (RN), entre 2005 e 2015. 

Quadro 1: Quadro resumo dos procedimentos metodológicos  

 

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

Sendo assim, o objeto de estudo da pesquisa em tela abrange a relação entre as plantas 

baixas de diferentes projetos habitacionais multifamiliares e verticais, produzidos pela 

iniciativa privada na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte (RN), entre 2005 e 2015, e os 

aspectos geométricos e topológicos. Estudos precedentes sobre a qualidade dimensional e a 

funcionalidade dos espaços, como as dissertações de Luiz Rifrano Leite (2003), sobre o 

projeto Chico Mendes, e de Alexsandro Porangaba (2011), sobre o Projeto de Arrendamento 

Residencial – PAR Maceió (AL), os artigos de João Branco Pedro e José Boueri Filho (2012), 
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sobre o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), a tese de Gabriela Pereira (2015), 

sobre a NBR 15.575, entre outros, apontam que o dimensionamento mínimo proposto pelos 

órgãos reguladores ou pelos projetos e programas habitacionais nacionais não atendem as 

demandas de qualidade dimensional e funcional.  

Nessa direção, assume-se como hipótese que a produção de apartamentos, na cidade de 

Natal, atende prioritariamente aos níveis mínimos exigidos por órgãos reguladores e estes, 

estando baseados em modelos advindos do movimento moderno, não atendem nem as 

demandas de qualidade dimensional, nem se adequam às tendências contemporâneas de 

uso dos espaços. Assume-se que algumas relações específicas entre espaços ou relações 

de áreas definidas pelo movimento moderno devem ter se modificado. Contudo, a visão 

setorial da organização das plantas, sem que haja sobreposição de um setor sobre o outro e 

a redução dos preceitos do Existenzminimum a meros valores dimensionais ainda parece 

determinar o plano geral das habitações.  

Desse modo, o recorte focado no ambiente interno, deve-se a sua relação íntima com os 

modos de vida da sociedade na qual se insere, de maneira que a partir das funções e 

compartimentos das habitações, é possível compreender as relações sociais que tendem a 

se desenvolver nestes espaços. De acordo com Sandra Pereira,  

Ao olhar para o espaço interior de uma habitação, é possível identificar um 
sistema espacial doméstico específico que é uma combinação de ambientes 
distintos ou compartimentos, que são designados para atender a prática de 
diferentes atividades domésticas - funções. Os compartimentos são então 
organizados, quer parcialmente como globalmente, por algumas regras e, 
como um todo, eles prefiguram uma unidade autônoma com uma lógica 
própria que lhes dá alguma inteligibilidade (PEREIRA, 2011, p.2). 

Nessa direção, a partir da análise da organização das plantas, do programa, das relações 

numéricas, geométricas e da distribuição do layout, pode-se entender como as funções 

domesticas estão dispostas e como se apresentam o dimensionamento e a funcionalidade 

nas habitações mínimas atuais. De forma complementar, a análise morfológica fornece, 

segundo Julienne Hanson (1998, p. 1), “a ligação entre a concepção das habitações e a sua 

consequência social2”. A partir desse recurso metodológico, podemos entender como se 

comporta morfologicamente o espaço na sua interação com o usuário, verificando se a 

organização e distribuição dos espaços na planta favorece a diversidade de arranjos 

familiares existentes atualmente.  

Quanto ao recorte geográfico, a opção pela cidade de Natal se deu em razão da inserção do 

trabalho dentro do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

                                                

2 Tradução livre de: “The analysis of domestic space configuration provides the link between the design of dwellings 
and their social consequences” (HANSON, 1998, p.1).  
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Federal do Rio Grande do Norte, onde tem sido realizado diversos estudos sobre o tema da 

habitação e da cidade, entre outros. Apesar da existência desses estudos, muitos realçando 

a verticalização ou a produção de habitações sociais, identificam-se lacunas sobre pesquisas 

a respeito do ambiente interno na produção imobiliária. Em relação ao recorte temporal, os 

estudos sobre a produção habitacional vertical em Natal (Silva, 2010; Queiroz, 2012) apontam 

que a partir de 2005 a unidades com padrões mínimos passam a ser dominantes na pauta do 

mercado imobiliário. Esse aumento foi influenciado tanto pelo contexto local de produção de 

flats, quanto pelo contexto nacional através do PMCMV, bem como pelas medidas de âmbito 

internacional que privilegiaram os créditos a empreendedores do mercado imobiliário3.  

Por fim, no que se refere às áreas das unidades habitacionais os estudos da base de pesquisa 

Nomads, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo 

(NOMADS.USP, 2007) apontam que as metragens dos apartamentos de dois dormitórios 

oferecidos pelo mercado imobiliário têm se mantido estáveis ao longo do tempo4 – entre 50m² 

e 60m². Uma breve análise de plantas de vendas da cidade, corroboraram com essas 

dimensões, visto que, nos apartamentos acima dos 60m² já se pode encontrar unidades com 

três dormitórios.  

Vale ressaltar que o presente estudo não pretende diminuir a importância dos demais fatores 

associados a qualidade habitacional, tais como inserção urbanística ou conforto ambiental. 

Nem pretende diminuir a importância das habitações produzidas pelo setor público, das 

habitações térreas unifamiliares predominantes na cidade ou das habitações de interesse 

social, por exemplo. Pelo contrário, busca-se a partir da análise de um tipo de produção do 

setor privado demonstrar que os requisitos funcionais e dimensionais são, muitas vezes, 

menosprezados por especialistas da área e que esse fenômeno não se aplica apenas aos 

setores menos favorecidos da sociedade. Além disso, segundo Fabio Queiroz,  

basta voltar os olhos para as grandes cidades brasileiras para que se perceba 
que grande parte dos investimentos na área habitacional tem sido direcionada 
na construção de conjuntos residências direcionados às classes médias, e 
que essa produção, arquitetonicamente anônima e dominada pela iniciativa 
privado, carece de uma revisão (QUEIROZ, 2008, p. 17). 

                                                

3 Em 2006, o mercado imobiliário sofreu importantes mudanças, ampliando o papel de protagonismo nas 
transformações urbanas no país. Medidas institucionais de diversas naturezas contribuíram para promover 
segurança jurídica e financeira ao setor. A significativa ampliação do crédito e o fim de gargalos administrativos 
institucionais trouxeram maior disponibilidade financeira ao mercado da construção (...). Em decorrência do 
aumento significativo do crédito, o mercado imobiliário, pela primeira vez, começou a deslocar de forma mais 
consistente a sua oferta para as chamadas classes médias, com renda mensal entre 6 e 15 salários mínimos 
(classe C, segundo a classificação do IBGE), até mesmo porque a disponibilidade de dinheiro para investir 
extrapolava o limitado universo dos empreendimentos de alto padrão (FERREIRA, 2012, p. 20). 
4 Em 2007, o professor livre-docente Marcelo Tramontano, coordenador do grupo Nomads.USP, divulgou um 
relatório de pesquisa intitulado “97_07: dez anos de morar urbano no Brasil”, cujo documento reúne dados e 
reflexões sobre transformações ocorridas no morar urbano brasileiro nas classes médias, no período entre 1997 e 
2007, com os resultados oriundos da base de dados do Nomads.usp.  
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No que se refere aos procedimentos metodológicos (Quadro 1), assume-se que a pesquisa 

foi de caráter exploratório e qualitativa, a partir de estudos de casos múltiplos. Dessa maneira, 

os procedimentos adotados observam três fases principais, quais sejam: revisão bibliográfica, 

destacando os conceitos que permeiam o objeto e universo de estudo; estudos de caso 

através da análise de projetos selecionados, aplicando-se o método desenvolvido; e as 

considerações finais definindo quais problemas/soluções foram mais recorrentes nos projetos 

analisados. Nesse sentido, a dissertação estrutura-se em cinco capítulos distintos que reúnem 

tanto os conceitos e procedimentos adotados, a partir das principais referências bibliográficas 

selecionadas, como os resultados e as conclusões do trabalho. 

O capítulo 01 trata do dimensionamento em apartamentos na sua relação com a habitação 

mínima e as diferentes políticas habitacionais ao longo do tempo, apresentando uma breve 

contextualização sobre a construção do conceito da habitação para mínima existência e seus 

desdobramentos, tanto no contexto internacional, quanto no nacional. Sendo assim, sobre o 

contexto internacional foram priorizados os estudos de Karel Teige (2002), Kenneth Frampton 

(2008), Peter Hall (2009), Christian Norberg-Schulz (2009), Guido Zuconni (2009), Françoise 

Choay (2005) e Leonardo Benévolo (2014). Sobre o contexto nacional, considerou-se 

principalmente os estudos de Flávio Villaça (1986), Paulo Bruna (2010), Marcelo Tramontano 

(1993) e (2003), Nabil Bonduki (1998), Lilian Vaz (2002). Além disso, alguns artigos e 

dissertações que tratam das habitações mínimas, como os trabalhos de Rosana Folz (2008), 

Simone Villa (2008) e (2010), Nadja Fonseca (2011), Liziane Jorge (2012), Graziela Rubin 

(2013), André Correia da Silva (2013) e Ana Moreira (2013) também contribuíram para 

construção dos conceitos adotados neste trabalho.  

O capítulo 02 define inicialmente o que entendemos nessa dissertação como qualidade 

habitacional e em que direção os conceitos de ergonomia, antropometria, usos e funções 

domésticas influenciam a garantia desta. Nessa direção, a qualidade habitacional foi 

conceituada com base nos estudos de Pedro (2000), Villa (2008) e (2010), Marcio Fabrício e 

Sheila Ornstein (2010) e Theo J. M. van der Voordt e Herman B. R. van Wegen (2013). Sobre 

a ergonomia e a antropometria foram revisadas as definições e produções de Jorge Boueri 

(2004) e (2008), Alexandre Kenchian (2005), Itiro Iida (2005), Lourival Costa Filho (2005), 

Julius Panero e Martin Zelnik (2008) e Vanderlei Corrêa e Rosane Boletti (2015). Sobre os 

usos e funções das habitações, recorreu-se aos estudos de Nuno Portas (1969), Elvan Silva 

(1982), João Branco Pedro (2000), Jorge Boueri (2004), NOMADS.USP (2007), Carolina 

Palermo (2009), Cristiana Griz (2012).  

Além da discussão conceitual sobre a qualidade das habitações, e com o propósito de 

embasar as alterações do método de análise escolhido, apresentam-se ainda, neste capitulo, 

https://www.google.com.br/search?safe=active&q=Christian+Norberg-Schulz&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NCqLL0w3zylX4tLP1TcwLUsrLynUkslOttJPys_P1i8vyiwpSc2LL88vyrZKLC3JyC8CAIMFkd06AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwj22N6v1JPVAhUECpAKHXnDAIYQmxMIkwEoATAP
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diferentes métodos de análise e avaliação da qualidade habitacional no contexto internacional 

e nacional. Sobre os internacionais, foram selecionados os métodos: alemão, por Alexander 

Klein (1980), o suíço, Système d’Évaluation de Logements (OFL, 2015), o inglês, Housing 

Quality Indicators (HOUSING CORPORATION, 2008), o francês desenvolvido pela 

L’association Qualitel (CERQUAL, 2015) e o português de Pedro (2000). No âmbito nacional 

foram selecionados os métodos de Leite (2003), Louise Logsdon (2012), Miguel Buzzar e 

equipe (HABITARE, 2007), bem como, foram apresentadas as diretrizes da Norma Brasileira 

15.575 (NBR) (ABNT, 2013) e a legislação municipal de Natal, retratada pelo Código de Obras 

e Edificações do município (NATAL, 2004).  

Consideradas as diretrizes recomendadas pelos diferentes métodos de avaliação e pelas 

legislações vigentes, o Capítulo 03 é reservado para a discussão da proposta de método de 

análise de plantas adotado nos estudos de caso selecionados. Este método se baseia tanto 

na análise dos aspectos quantitativos e geométricos das plantas através das áreas dos 

cômodos e da unidade habitacional (UH), das circulações, do mobiliários e dos seus 

respectivos espaços de atividades, como nos aspectos topológicos, através das relações de 

acessibilidade das plantas, com base na teoria da Sintaxe Espacial, desenvolvida por Bill 

Hillier e Julliene Hanson (1984).  

Nessa direção, o capítulo 4 apresenta a análise dos estudos de caso selecionados. Como os 

estudos envolvem tanto a análise das plantas, quanto a compatibilidade destas aos novos 

modos de morar contemporâneos, o capítulo apresenta incialmente breves comentários a 

respeito da produção de apartamentos em Natal, bem como, sobre as tendências 

contemporâneas do morar. Para tanto, apresenta-se, inicialmente, uma breve 

contextualização sobre a produção de habitações verticais na cidade de Natal (RN), através 

dos estudos desenvolvidos por Ruth Ataíde (1997), Pedro Lima (1998), Ademir Costa (2000), 

Matheus Duarte (2006), Alexsandro Silva (2010) e Alessandro Queiroz (2012). Em seguida, 

apresentam-se estudos sobre as tendências de morar contemporâneas no que se relaciona a 

produção do mercado de apartamentos compactos, embasados especialmente nos achados 

do NOMADS.USP (2007), Griz (2012) e demais artigos de sua coautoria. A partir disso, o 

capítulo evidencia os estudos de caso selecionados, cujas informações sobre localização, 

área e ano de incorporação foram obtidas e atualizadas a partir dos dados primários da tese 

de doutorado de Queiroz (2012). Conhecidas as características gerais dos casos 

selecionados, apresentam-se as plantas de vendas dos empreendimentos e as análises sobre 

o programa, dimensionamento e organização em planta.  
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O capítulo 5, por seu turno, reúne a discussão dos resultados obtidos na análise dos projetos 

selecionados e as considerações finais sobre a pesquisa, sintetizando a discussão do objeto 

de estudo, apontando-se ainda as limitações, alcances e sugestões de trabalhos futuros.  

Dessa maneira, nota-se que o trabalho se justifica, por trazer a discussão sobre a qualidade 

do ambiente construído, muitas vezes esquecida em meio aos graves problemas urbanísticos 

ou sociais que assolam a realidade do país. Em face à baixa qualidade das habitações 

mínimas construídas no país, com atenção especial para o caso a cidade de Natal (RN), torna-

se urgente ampliar as discussões sobre o que o mercado imobiliário, respaldado pelas 

legislações vigentes, produz e das consequências disso para a sociedade que está 

adquirindo, muitas vezes, o bem material mais precioso das suas vidas. A habitação, seja ela 

social ou não, deve ser objeto constante de estudos de novas possibilidades arquitetônicas 

uma vez que reflete a forma como os indivíduos se relacionam em sociedade.  
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1 HABITAÇÃO MÍNIMA E A PRODUÇÃO DE APARTAMENTOS: BREVE 

HISTÓRICO E REFERÊNCIAS CONCEITUAIS 

Ainda que de maneira intuitiva, desde as habitações primitivas identificam-se as 

preocupações da sociedade sobre as dimensões e proporções do corpo humano e sua 

relação com a arquitetura, tanto a partir do dimensionamento dos espaços, como da 

distribuição e uso destes segundo suas funções. Apesar desses esforços, é apenas no século 

XIX com as mudanças impulsionadas pela Revolução Industrial e com a consolidação do 

movimento moderno no século XX, que ocorre a efetiva associação entre as necessidades 

humanas e as atividades desenvolvidas dentro do espaço doméstico, através do racionalismo 

e da arquitetura funcionalista. Nesse sentido, amparadas pela intervenção estatal no campo 

habitacional, surgem as primeiras habitações sociais de baixo custo, cujo objetivo era atender 

à crescente demanda por moradia garantindo os padrões mínimos de habitabilidade5 destas. 

Logo, a partir dos estudos sobre a habitação mínima, a ergonomia e as funções domésticas 

desenvolve-se a ideia de que seria possível ter-se um espaço habitacional ergonomicamente 

seguro e confortável para os usuários, sendo o ser humano, suas atividades e as respectivas 

dimensões necessárias para o uso, elementos determinantes na organização do ambiente 

construído. 

Assim, este capítulo tem por objetivo apresentar um breve resgate histórico sobre a habitação 

mínima e seus conceitos correlatos, identificando como se deu a aplicação deste conceito na 

produção de habitações coletivas de padrão vertical do tipo apartamento. Com este fim, o 

capítulo encontra-se estruturado em cinco tópicos: 1) as cidades industriais e as primeiras 

habitações sociais; 2) o movimento moderno e o Existenzminimum; 3) a reprodução massiva 

de habitações: subversão dos conceitos do Existenzminimum; 4) habitação coletiva brasileira: 

o caso dos cortiços e as primeiras habitações mínimas; 5) políticas habitacionais brasileiras 

em massa e a banalização do Existezminimum.  

A partir das definições sobre os conceitos que envolvem a habitação mínima encontra-se uma 

delimitação das orientações projetuais que contribuem para qualidade dos ambientes 

internos, enfocando nas necessidades funcionais e dimensionais destes. Seu principal 

contributo é, portanto, oferecer a base teórica que fundamenta a pesquisa em tela, a qual 

encontra na relação entre as necessidades dos usuários e as funções e atividades das 

habitações, a chave para a garantia do bom funcionamento dos projetos habitacionais com 

dimensões reduzidas. 

                                                

5 Neste trabalho, a habitabilidade foi entendida conforme definição de Elvan Silva (1982, p.18), segundo o qual, é 
“no plano físico, função de certas características geométricas, espaciais e construtivas que podem ser pesquisadas 
e que admitem esforço de codificação” e, portanto, podem ser medidas e quantificadas.  
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Apesar disso, antes de apresentar o conceito original da habitação mínima e seu rebatimento 

no dimensionamento dos espaços da moradia, faz-se necessário realizar uma breve retomada 

histórica para que se compreenda minimamente o contexto, segundo o qual, o conceito foi 

concebido e idealizado, quais mudanças e fatores históricos e sociais levaram ao seu 

surgimento, como e porque se deu a intervenção estatal no campo habitacional. Esse resgate 

histórico tem início no século XVIII, quando surgiram as primeiras grandes mudanças nas 

cidades medievais e, consequentemente, as primeiras cidades industriais. Se de um lado é 

no século XX que surge o conceito de habitação mínima e a utopia modernista de garantir 

habitações acessíveis a todos, de outro foram nas cidades industriais e, especialmente, nas 

suas consequências, tanto do ponto de vista da organização social, quanto da estruturação 

das habitações coletivas, que emergiram as primeiras discussões a esse respeito. 

 

1.1 AS CIDADES INDUSTRIAIS E A PRIMEIRAS HABITAÇÕES SOCIAIS  

 

Impulsionadora de grandes inovações técnicas e sociais, a Revolução Industrial foi 

responsável não só pela mudança dos meios de produção de bens e serviços, mas também 

por mudanças urbanas e sociais sem precedentes, originando o que se convenciona chamar 

de cidade industrial do século XIX. Durante os séculos XVII e XVIII, afirma Zuconni (2009, p. 

14), “mesmo se a referência eram centros (urbanos) em crescimento, o universo urbano 

correspondia a uma noção de equilíbrio entre suas diversas componentes”. De um lado as 

cidades medievais, que precederam as cidades do século XIX, caracterizavam-se por serem 

estáticas, com limites bem definidos através de muros e ruas estreitas que serviam para a 

circulação de pessoas ou animais, onde os principais prédios eram as igrejas e castelos. De 

outro as cidades industriais, que as sucederam, foram marcadas pela industrialização, pelo 

constante movimento, pela abertura dos espaços, pela facilidade de circulação, pelo caráter 

cosmopolita das grandes cidades, por novos edifícios e por uma menor rigidez nas relações 

sociais, que, em conjunto, derrubaram os antigos limites e a estaticidade das cidades antigas 

e medievais (CHOAY, 2005; FRAMPTON, 2008; BENÉVOLO, 2014; NORBERG-SCHULZ, 

2009). 

Emergindo pela primeira vez no final do século XVIII, as inovações técnicas, tais como a 

produção em massa de ferrovias, o desenvolvimento dos transportes terrestres e aquáticos, 

a semeadeira mecânica, o desenvolvimento da indústria têxtil e a emergência de novas 

funções urbanas, levaram a manufatura tradicional a abandonar sua base predominantemente 

rural e concentrar o trabalho nas indústrias em larga escala que se localizavam nas cidades 

(CHOAY, 2005; FRAMPTON, 2008). Assim, elementos como as muralhas, os aparatos de 

defesa, os feudos e as propriedades da igreja tornaram-se obsoletos dentro da nova ordem 
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urbana (ZUCONNI, 2009). Essa nova ordem caracterizava-se, segundo Choay (2005), pela 

racionalização das vias de comunicação, com abertura de grandes vias e a criação de 

estações, pela especialização bastante ativada de setores urbanos (quarteirões de negócios, 

novas Igrejas, bairros residenciais), por novos edifícios como grandes lojas, hotéis, cafés ou 

prédios para aluguel e pela suburbanização que suprimiu a ideia de cidade como um território 

rigidamente delimitado. 

Nesse contexto, sejam em nós dos sistemas de transportes, em razão da instalação de portos 

ou ferrovias para escoamento e abastecimento da produção industrial, seja pela preexistência 

de antigos centros urbanos, ou até mesmo pela implantação de indústrias em núcleos 

completamente novos, as cidades dos séculos XIX passaram a atrair um maior fluxo de 

pessoas. Assim, a maior oferta de emprego e renda que levou à migração da população do 

campo para a cidade, acompanhada da queda da mortalidade, de melhores padrões 

nutritivos, sanitários e de níveis de instrução contribuíram para que, em épocas distintas e 

dependendo da situação econômica e industrial de cada núcleo urbano, a densidade 

populacional aumentasse vertiginosamente, tanto nos países europeus, quanto nas Américas 

e na Ásia, caracterizando-se como um processo universal, ainda que em diferentes escalas 

(CHOAY, 2005; FRAMPTON, 2008; BENÉVOLO, 2014; ZUCONNI, 2009).  

Desse modo, o crescimento econômico proporcionado pelo desenvolvimento das indústrias e 

do capitalismo contribuiu para ascensão e afirmação da burguesia no controle dos meios 

produção e capitais. Assim, com a industrialização, o modo de produção baseado na mão-de-

obra da família extensa foi substituído pelos patrões e empregados, levando tanto a 

nuclearização das famílias, quanto a distinção entre o público e o privado. Para atender a 

essa nova classe e seus novos modos de vida baseados nas novas concepções de público e 

privado, na nuclearização da família e na evolução dos conceitos de privacidade, intimidade, 

moralidade e conforto (TRAMONTANO, 1998; VILLA, 2002; RYBCZYNSKI, 2002; QUEIROZ, 

2008), surgem em Paris, ainda no século XIX, os novos apartamentos burgueses. De acordo 

com Queiroz,  

Na entrada do século XX, a então remodelada capital francesa representava 
um importante referencial cultural para classes dominantes de outras grandes 
cidades, tanto na Europa quanto em outros continentes. Seus modos de vida 
burgueses eram divulgados por meios de comunicação cada vez mais 
eficientes e rápidos, (...) exportaram seus modelos comportamentais 
revestidos do refinamento da vida burguesa parisiense, numa estratégia para 
a venda dos objetos, todos industrializados, necessários para a reprodução 
desse estilo de vida (QUEIROZ, 2008, p. 23 e 24). 

Sendo assim, essas novas relações provocaram no espaço habitacional tanto a separação 

entre o social e o íntimo, quanto a hierarquização dos espaços e a distinção entre seus usos 

(Figura 1). Segundo Villa (2002), o “sistema multifuncional en enfilade continua a existir, 
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porém, pouco a pouco, os cômodos vão recebendo nomes e funções específicas – chambre, 

cabinet, salle6 –, e, ainda, espaços cujos nomes deixam supor um uso mais público – 

antichambre, anticabinet, antisalle” (VILLA, 2002, p. 21). 

Figura 1: Planta do Hôtel Particulier da 8 rue de Lota, arquiteto R. Bouwens van der Boijen, 
1899. 

 
Fonte: ELEB, 1995. 

Nota: obtido em VILLA, 2002, p. 21. 

Paulatinamente as separações entre público e privado consolidaram a espacialidade dos 

apartamentos burgueses oitocentistas. Conhecida como tripartição da habitação, este modelo 

baseia-se na adoção de espaços funcionalmente estanques e hierarquizados, organizados 

em três setores distintos, de acordo com suas funções. Segundo Queiroz (2008), a partir dos 

estudos de Tramontano (1998), esse modelo habitacional possui as seguintes caraterísticas:  

                                                

6 Expressões em francês traduzidas como quarto, gabinete e sala, respectivamente. 
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1. A divisão da planta em cômodos, como estratégia de organização de usos; 
2. A estanqueidade funcional de espaços, com a vinculação de atividades a 
cômodos determinados; 3. A existência de uma relação de hierarquia entre 
os espaços;4. A tripartição da habitação com o agrupamento de cômodos em 
zonas Social, Íntima, e de Serviços; 5. A articulação dos cômodos por meio 
de corredores e dispositivos de circulação; 6. A existência de uma relação de 
hierarquia também entre circulações, separadas para o uso de patrões e 
empregados, inclusive no âmbito coletivo do edifício (QUEIROZ, 2008, p. 25). 

Apesar disso, na contramão da burguesia ascendente, encontravam-se as famílias e 

habitações operárias. O acelerado crescimento da população urbana resultou, segundo 

Frampton (2008), na transformação dos centros ou bairros antigos em áreas habitacionais 

miseráveis. As famílias operárias foram abrigadas em antigos cômodos de casas urbanas 

sublocados para fins habitacionais ou em conjuntos habitacionais de diferentes tipologias 

construídos nas sobras de espaços das cidades ou em áreas periféricas destas, cuja 

finalidade principal, era proporcionar da forma mais econômica possível a máxima quantidade 

de alojamentos. Em muitas situações, as famílias habitavam residências insalubres, sem 

ventilação ou iluminação adequadas, cuja distribuição era dada por um ou dois cômodos que 

poderiam abrigar até 20 pessoas, onde não havia separação entre as diferentes famílias, nem 

distinção por gênero ou idade. Tais condições levaram a acumulação de excrementos, lixos, 

inundações e proliferação de doenças, que provocaram tensões sociais e despertaram a 

atenção de diversos segmentos sociais e profissionais, tais como, sociólogos, médicos, 

engenheiros e do poder público para a situação7 (BENEVOLO, 2014; HALL, 2009). 

Dessa maneira, a falta de infraestrutura das cidades, que não conseguiram absorver o 

acelerado deslocamento populacional, os baixos salários recebidos pelos operários e a 

atividade do mercado imobiliário, elevando os preços dos aluguéis, contribuíram para que a 

maioria dos centros urbanos se caracterizassem pela alta densidade populacional em 

condições elevadas de insalubridade e vulnerabilidade social (BENEVOLO, 2014; HALL, 

2009). Tal panorama conduziu a visão da produção habitacional como um grave problema 

social da sociedade industrial, que se mantém até hoje: a necessidade de intervenção estatal 

na regulação e construção de habitações. Nesse sentido, com o propósito de solucionar os 

problemas das cidades industriais, especialmente os relacionados as habitações coletivas, 

emergem políticas sanitaristas, que amparadas por arquitetos, engenheiros, sociólogos e em 

alguns casos por industriais, se dedicaram a tratar das questões urbanas e habitacionais. 

Sobre as ações decorrentes, Zuconni afirma, 

                                                

7 Procurando estabelecer um paralelo entre as habitações urbanas do século XIX e as rurais dos séculos 
anteriores, Benévolo (2014) destaca que, analisadas de maneira isolada, o conjunto das casas das cidades 
industriais eram mais higiênicas e confortáveis do que as da geração precedente, contudo, a sua aglomeração 
produziu consequências danosas a qualidade de vida nas cidades, como a insalubridade e o congestionamento.  
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O tema da casa de aluguel, e em geral da moradia para os trabalhadores, 
deu vida, durante o século XIX e na primeira metade do século XX, a uma 
vasta literatura desenvolvida por filantropos e reformadores, engenheiros, 
economistas e sociólogos. Modelos tipológicos e esquemas de organização, 
modalidades de intervenção e critérios de financiamento foram, um de cada 
vez, propostos na esperança de resolver tecnicamente a grave emergência 
de habitação que marcou a vida de todas as cidades, principalmente após 
1850 (ZUCONNI, 2009, p. 14) 

Nesse contexto, surgem diversas propostas também denominadas de utópicas, tais como a 

vila operária de Robert Owen, o falanstério de Charles Fourier, o familistério de Jean-Baptista 

Godin, a cidade jardim de Ebenezer Howard e a cidade industrial de Tony Garnier, as quais, 

contribuíram para o início dos debates sobre possíveis discussões soluções para a situação 

caótica em que se encontravam as cidades e as condições de moradia. Estas, apesar de 

utópicas, foram relevantes para o desenvolvimento de novas correntes de pensamento sobre 

as condições de vida urbana que mais tarde influenciaram Walter Gropius, Bruno Taut e, 

principalmente, Le Corbusier. 

 

1.2 O MOVIMENTO MODERNO E O EXISTENZMINIMUM 

 

O início do século XIX é marcado pelas inovações da Revolução Industrial e das tensões 

sociais e problemas habitacionais gerados por ela, os quais levaram os governos ao final do 

século a promoverem reformas sanitaristas e melhorias dos padrões habitacionais, em virtude 

das regulamentações do planejamento e desenvolvimento urbano. Por outro lado, a primeira 

grande Guerra Mundial, ocorrida entre 1914 e 1918, e o período entre as duas grandes 

guerras do século XX agravaram ainda mais a situação da população e a crise por moradias 

nas cidades. De acordo com Alexander Klein,  

A experiência traumática da guerra, a inflação, o desemprego e a miséria que 
acompanharam o crescente processo de urbanização aumentaram o 
descontentamento dos estudiosos e possibilitaram uma tomada de 
consciência social e política muito mais profunda da que se houvera 
produzido em circunstâncias normais (KLEIN, 1980, p.29).8   

Além disso, consolida-se no início do século XX o movimento moderno e com ele ampliam-se 

as discussões e aplicações práticas sobre os novos modos de pensar a cidade, morar e 

construir, cujas discussões iniciaram-se ainda no século XIX. Para Anatole Kopp (1990), o 

movimento moderno era uma tentativa de participar da transformação da sociedade, através 

da definição da sociedade ideal do futuro, mas também do seu meio ambiente construído. 

                                                

8 Tradução livre de: “la experiencia traumática de la guerra, la inflación, el paro y la mísera que acompañaban el 
creciente proceso de urbanización aumentaron de hecho el malestar de los intelectuales y posibilitaron una toma 
de conciencia social y política mucho más profunda de la que se hubiera producido en circunstancias normales” 
(KLEIN, 1980, p.29). 



26 

 

Ainda sobre o movimento, Bruna (2010) destaca sua natureza dual. Para o autor, a 

modernidade possuía de um lado um caráter objetivo, segundo os conceitos associados à 

industrialização e ao cientificismo e de outro um subjetivo com reflexões sobre a condição da 

sociedade. Para ele, a modernidade é,  

de um lado objetiva, associada a processos de desenvolvimento sociais e 
econômicos, que derivam diretamente da industrialização e da mecanização; 
enseja o enfraquecimento dos limites entre as classes sociais e um aumento 
da mobilidade social; o aumento da educação; o aparecimento de novos 
procedimentos de negociação industrial; o desenvolvimento dos serviços 
públicos etc. De outro lado ela é subjetiva, associada ao crescimento pessoal, 
e resulta da vivencia e incorporação artística, pela reflexão teórica do 
processo de modernização. Nesse sentido o modernismo coube uma vasta 
extensão de fenômenos artísticos e desenvolveu-se em diferentes 
momentos, por meio de diferentes modalidades (BRUNA, 2010, p. 24). 

Com o final da I Guerra Mundial em 1918, uma nova ordem surgia na Arquitetura, 

principalmente na Alemanha devastada, onde era chamada de Neues Bauen, ou “Nova 

Arquitetura”, em que a discussão sobre relação a ser humano-máquina e a preocupação com 

a humanização dos espaços ganhava destaque. A Nova Arquitetura foi precursora de estudos, 

que envolviam projetos funcionais e sistemas construtivos racionais, aplicados na habitação 

de caráter social (BOUERI, 2004; BRUNA, 2010).  

Segundo Walter Gropius (2001, p.15), “querer construir na era da industrialização com os 

recursos de um período artesanal é considerado, cada vez mais, como algo sem futuro”. 

Desenvolve-se assim, um novo contexto para a arquitetura em que predominam o 

cientificismo e racionalização das habitações, a reprodução em série e de baixo custo, 

considerando os novos materiais e técnicas construtivas, as questões higiênicas e a 

padronização dos modelos das necessidades dos usuários. Apesar dessas realizações terem 

sido construídas com técnicas, contextos socioculturais e concepções formais diversas, Bruna 

(2010) destaca como traços comuns do movimento, a busca por um projeto derivado do 

cientificismo, o projeto como indutor de uma nova cultura de morar e um novo comportamento 

social, a produção industrial dos componentes da habitação e, por fim, o reconhecimento do 

papel do Estado como planejador.  

Nota-se, portanto, que a necessidade de reduzir os custos de produção das habitações 

conduzia a investigação tipológica de formas mais funcionais, que atendessem tanto as 

questões higiênicas, quanto as de redução das suas dimensões. Se tratava, portanto, de 

unificar a reflexão sobre os sistemas construtivos, com a correspondente atualização dos 

programas arquitetônicos e sua organização espacial, conduzindo a novos desenhos das 
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habitações. Nesse sentido, a “Nova Arquitetura” e as Deustche Werkbunds9 promoveram a 

primeira grande exposição internacional da nova arquitetura, o Weissenhof10 (Figura 2), bairro 

construído em 1927, em Stuttgart, com o objetivo de demonstrar as novas tipologias, 

princípios e técnicas da produção em série. Na sequência, os Congressos Internacionais de 

Arquitetura Moderna (CIAMs), que deram continuidade a organização alemã, universalizaram 

e divulgaram internacionalmente as novas formas de concepção das moradias segundo os 

parâmetros industriais.  

 Figura 2: Bairro Weissenhof, Sttugart, 1927 

 

Fonte: thecharnelhouse.org 

De acordo com Frampton (2008), os quatro primeiros CIAMs, de 1928 a 1933, traduzem a 

primeira fase do congresso, cujas principais discussões versavam sobre as novas formas de 

habitar. Segundo o autor, dominados pelos arquitetos alemães da “nova objetividade”, esses 

congressos voltaram-se para os problemas dos padrões mínimos de vida e para a 

racionalização da construção, através do uso mais eficiente do solo e dos materiais. Nesse 

contexto de padronização, estandardização e de discussão sobre conceitos científicos e, 

segundo a lógica modernista, universais, as habitações passam a ser debatidas como sendo 

um problema teórico e científico. Sobre isso, Ana Margarida Fleming afirma que “a habitação 

passou a ser construída com base nas medidas mínimas admissíveis de habitabilidade, (que) 

                                                

9 De acordo com Nicolau Pevsner, a Werkbund, fundada em 1907, defendia a estandardização e reunia 
representantes da arte, da indústria, dos ofícios e do comércio a fim de “conjugar todos os esforços para a produção 
de trabalho industrial de alta qualidade e de constituir uma plataforma de união para todos aqueles que quisessem 
e fossem capazes de trabalhar para conseguir uma qualidade superior” (PEVSNER, 1962, p. 39).  
10 De caráter experimental, o Weissenhof fazia parte da exposição de Stuttgart, em 1927, e consistiu de um bairro 
de moradias permanentes construído na periferia da cidade, que reunindo os precursores do movimento Moderno 
na Europa, tais como Peter Behrens, Walter Gropius, Mies van der Rohe, constroem “o primeiro panorama unitário 
do movimento” (BENÉVOLO, 2014, p.458). Enquanto Mies van de Rohe ficou responsável pela organização do 
plano urbanístico do bairro, os demais arquitetos, e o próprio Mies, ficaram responsáveis por construir diferentes 
tipologias de moradias que utilizando os novos materiais, sistemas e métodos construtivos demonstrassem as 
novas possibilidades da arquitetura e os novos modos de morar da sociedade industrial.  
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deveria responder às necessidades mínimas do ser humano, partindo do princípio de que as 

necessidades do ser humano são igualmente padronizadas” (FLEMING, 2015, p.8). Nesse 

contexto, destaca-se a cozinha de Frankfurt11 (Figura 3), desenvolvida por Margarete Schutte-

Lihotzkt, integrante da equipe do arquiteto Ernest May, os estudos de Alexander Klein e, 

principalmente, a publicação das atas do II CIAM12 (Die Wohnung Existenzminimum), ocorrido 

em Frankfurt, em 1929, cujo conteúdo constava de um conjunto de pelo menos 100 propostas 

distintas de habitações com dimensões reduzidas, concebidas segundo diferentes países e 

tipologias (Figura 4).  

Figura 3: A cozinha de Frankfurt, de Margarete Schutte-Lihotzkt, 1926 

      

Fonte: Bruna, 2010 (p.43 e 44) 

Dessa maneira, iniciados pelas Deustche Werkbunds, continuados pela Nova Arquitetura e 

amplamente difundidos pelos CIAMs, desenvolve-se o conceito da habitação para a mínima 

existência (Existenzminimum), segundo a qual, a partir da racionalização dos processos 

construtivos, dos espaços e dos mobiliários, seria possível atingir a superfície habitável 

mínima compatível com as necessidades dos usuários. Essa racionalização seria atingida 

através da produção em larga escala, da otimização dos espaços, por meio do agrupamento 

de funções e setores funcionais, da análise dos movimentos dos usuários nestes espaços, 

considerando tantos os mobiliários necessários para o desenvolvimento das atividades, 

quanto os novos modos de morar modernos e as necessidades psicológicas destes usuários. 

A definição das necessidades dos usuários se baseava, portanto, nos novos modos de morar 

                                                

11 “Projetada pela arquiteta austríaca Grete Schutte-Lihotzkt, a cozinha altamente industrializada, era organizada 
de modo a permitir uma racionalidade e eficiência dos movimentos em seu interior (...). Organizada como uma 
cozinha de navio, media 1,87m de largura por 3,44m de comprimento, com apenas 0,86m livre no meio, separando 
duas fileiras de tampos de trabalho altamente especializados por funções, com gaveteiros, armários e tomada 
elétrica. A estandardização dos seus componentes permitiu que fosse produzida em série, com um custo baixa 
para época” (BRUNA, 2010, p. 45). 
12 “Sob o título “Die Wohnung für das Existenzminimum” (a habitação para a mínima existência), este CIAM (...) 
buscava tratar essa problemática, sistematizando o que seria o mínimo aceitável para uma família viver, abordando 
não somente o espaço físico da moradia, como as relações de mobiliário, modo de vida, bem como a racionalização 
da produção e do uso desse espaço. Com isso buscou-se apresentar diversas configurações internas das 
habitações com propostas inovadoras de agenciamento dos ambientes através da utilização de divisórias leves, 
painéis deslizantes, mobiliário escamoteável, dobrável e multifuncional.” (FOLZ, 2008, p.111) 
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modernos, segundo as novas atividades, mobiliários e a organização funcional da habitação, 

bem como nas novas organizações familiares, influenciadas pelos novos padrões sociais, 

oriundos da industrialização (KLEIN, 1980; TRAMONTANO, 1993; TEIGE, 2002; FOLZ, 2008; 

BRUNA, 2010).  

Figura 4: Plantas produzidas no II CIAM, Frankfurt, 1929 

 

Fonte: KLEIN, 1980 (p.26-27). 

Nesse sentido, o dimensionamento da célula habitacional era dado pela distribuição dos 

mobiliários e equipamentos e pelas áreas mínimas necessárias ao desenvolvimento das 

atividades domésticas dentro deste espaço. Enquanto a distribuição espacial era definida 

pelos novos modos morar modernos, que em virtude da diminuição do núcleo familiar13, do 

aumento do número de mulheres no mercado de trabalho e do surgimento de novos 

equipamentos domésticos criavam espaços onde prevalecia a simplificação das atividades 

domésticas, através do agrupamento funcional e da separação entre o social e íntimo, como 

já se observara nos apartamentos burgueses parisienses.  

Desse modo, apesar de pregar a planta-livre e a flexibilidade, o movimento ao listar as 

atividades que seriam desenvolvidas nas habitações e classificá-la em grupos ou setores, 

baseados no funcionalismo, acabou por consolidar, na prática do mercado a tripartição 

burguesa da habitação. Os espaços sociais, chamados de representativos, abrigavam as 

dependências de prestígio, salas e, eventualmente, quartos que se voltam para a fachada 

principal; nos espaços íntimos, representados pelos quartos e banheiros, deveriam ser 

garantidos o isolamento e privacidade dos habitantes, cada indivíduo deveria ter o seu próprio 

quarto, ou pelo deveria haver a distinção de quartos por gêneros e/ou idades; finalmente, 

                                                

13 Sobre as famílias modernas, Tramontano (1993) afirma que, apesar da tendência de a nuclearização ter se 
iniciado nos séculos anteriores, é apenas no século XX que a família nuclear tem sua aceitação como modelo de 
família “moderna”. 
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espaços de serviço, também conhecidos como de rejeição, foram reduzidos às menores 

dimensões possíveis e abrigavam as cozinhas, concebidas da modo a simplificar ao máximo 

as atividades domésticas, áreas de serviços e os quartos de empregados (TRAMONTANO, 

1993; OLIVEIRA et al., 2013, BRUNA, 2010). 

No que se refere a tipologia dessas novas habitações, a escassez de terrenos e as 

necessidades de redução de custo levaram tanto à redução das áreas das habitações, como 

à produção de habitações coletivas verticais baseada na (re)produção de apartamentos 

mínimos, atendendo as necessidades de industrialização e estandardização imperativas ao 

Movimento. Ao apresentar o panorama das habitações mínimas verticais, Teige argumenta,  

o objetivo principal era transformar o apartamento de acordo com as 
necessidades utilitárias, estudando as suas características como se 
estudavam a organização de uma fábrica ou terminal ferroviário: a casa 
particular deveria ser concebida como uma máquina para viver e o 
apartamento como uma fábrica para moradia (TEIGE, 2002, p.232).14  

Dessa maneira, considerando os conceitos iniciais sobre a produção de habitações mínimas, 

preconizados pelos primeiros modernistas, Walter Gropius, apud Moreira (2013), afirma que, 

o programa para a habitação mínima não pode ser resolvido simplesmente 
reduzindo o apartamento maior e convencional em área e número de 
divisões. É necessária uma nova fórmula, baseada no conhecimento de 
exigências naturais e sociológicas mínimas (...). Devemos tentar estabelecer 
standards mínimos para todos os países, baseados em factos sociológicos e 
condições geográficas e climáticas (GROPIUS, apud MOREIRA, 2003, p. 44). 

Seguindo diretrizes semelhantes, Alexander Klein salientava que apesar de adotar valores 

mínimos, as reduções das áreas não deveriam implicar em perdas de habitabilidade, pois, 

segundo ele, “apesar da redução da área da habitação até seu limite mínimo (com a 

consequente redução dos custos), a sua qualidade em tais condições pode experimentar um 

aumento, o que não será possível se tal esforço se limita a uma redução simplista15” (KLEIN, 

1980, p.81). 

Com uma visão mais racionalista da habitação, mas ainda considerando as necessidades 

humanas (escala humana), Le Corbusier, apud Moreira (2013), afirmava,  

o desenvolvimento doméstico consiste numa sucessão regular de funções 
precisas. A sucessão regular daquelas funções constitui um fenómeno de 
circulação. A circulação exata, económica e rápida é a chave da arquitetura 
contemporânea. As funções precisas da vida doméstica exigem diversos 

                                                

14 Tradução livre de: “The primary aim was to transform the apartment in accordance with the requirements of 
utilitarian factors, studying its characteristics just as one would study the organization of a factory or a railroad 
terminal: the private house was to be conceived as a machine for living and the apartment house as factory for 
dwelling” (TEIGE, 2002, p. 232).  
15 Tradução livre de: “(...) a pesar de la reducción de la superficie de la vivienda hasta el límite del “mínimo de 
vivienda” (con la consiguiente reducción de los costes), la “calidad de vivienda” en tales condiciones puede 
experimentar un aumento, si bien esto no será posible si tal esfuerzo se limita a una reducción simplista (…)” 
(KLEIN, 1980, p.81). 
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espaços cuja capacidade mínima pode ser fixada com bastante precisão; em 
cada função é necessária ‘uma capacidade mínima tipo’, característica, 
standard, necessária e suficiente (escala humana) (CORBUSIER, apud 
MOREIRA, 2013, p. 43).  

Logo, partindo desses pressupostos, o conceito de habitação mínima, adotado nesta 

dissertação, segue os ideais preconizados por Alexandre Klein, Walter Gropius e Le 

Corbusier. Nessa direção, considerando as discussões apresentadas, entende-se a habitação 

mínima como sendo o resultado das necessidades dos usuários dentro do espaço doméstico, 

respeitando-se a condições mínimas de habitabilidade. Para a definição destas, toma-se, em 

particular, os estudos sobre as atividades e necessidades humanas dentro dos espaços 

habitacionais, partindo das funções, atividades e relações que estes podem abrigar e do 

dimensionamento mínimo necessário para tanto. 

 

1.3 REPRODUÇÃO MASSIVA DE HABITAÇÕES: A SUBVERSÃO DOS CONCEITOS DO 
EXISTENZMINIMUM  

 

Apesar dos esforços na definição do conceito e dos alertas relativos às reduções simplistas 

das células habitacionais, a deflagração da Segunda Guerra Mundial mudou os rumos do 

Existenzminimum. Com duração de 1939 a 1945, o referido conflito devastou diversas cidades 

na Europa que, em virtude da ampla necessidade de reconstrução, encontraram na 

estandardização e na industrialização desenvolvidas pelo movimento moderno, a 

possibilidade de se reconstruírem, com taxas de produção imobiliária anual que alcançaram 

valores próximo ao dobro do período anterior, entre guerras (FRAMPTON, 2008; CHOAY, 

2005; BENÉVOLO, 2014; BRUNA, 2010). 

Desse modo, o desenvolvimento de novas técnicas construtivas e da industrialização no 

campo habitacional produziu fenômenos antagônicos aos preconizados pelos primeiros 

modernistas. De um lado, possibilitaram a “rápida” (re)construção das cidades que 

precisavam acomodar rapidamente seus operários ou desabrigados. De outro, o mercado 

imobiliário e seus múltiplos agentes aproveitaram-se da disseminação dos ideários de 

habitação mínima para subverter seus conceitos originais a meros valores dimensionais, 

restringindo-os, na maioria dos casos, a normativas de estandartes mínimos rígidos que 

levaram a reprodução acrítica de modelos habitacionais caracterizados por um padrão 

homogêneo de blocos idênticos repetidos em série. Dessa maneira, a racionalização dos 

espaços através da distribuição das plantas por setores funcionais e, a consequente, redução 

dimensional justificada para o controle de gastos, ao invés de garantir a adequação às 

necessidades dos usuários e as suas dinâmicas sociais, tornaram-se fatores decisivos da 

perda de qualidade habitacional.  
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Segundo Mara Eskinazi, a reprodução de blocos residenciais de padrão único, em muitos 

casos, não respeitavam as particularidades dos lugares onde eram implantados, ocasionando 

inúmeras críticas a respeito da qualidade arquitetônica desses edifícios, que para a autora 

pode se classificar como uma “extrapolação dos princípios de projeto relacionados à 

habitação”. (Eskinazi, 2013, p. 6). Sobre a produção massiva de edifícios modernos, a referida 

autora afirma,  

obras individuais de arquitetos como Le Corbusier, Alvar Aalto, John Utzon 
ou Arne Jacobsen se destacaram num pano de fundo de edifícios modernos 
relativamente neutros que forneceram soluções para uma série de problemas 
imperativos, como os de higiene e abrigo, mas que muitas vezes foram 
realizados em ritmo de urgência, com orçamentos reduzidos e em grandes 
escalas, originando uma produção em parte regida por fórmulas mais 
abstratas e menos atentas aos detalhes e às particularidades das 
circunstâncias locais. (ESKINAZI, 2013, p. 6). 

A produção massiva de modelos repetidos em série e de maneira acrítica levou ao colapso 

do movimento moderno, originando uma série de dissidências as quais se convenciona chama 

de movimento pós-moderno16. Apesar das diferenças conceituais, este período, que deu 

sucedeu o modernismo e perdura até os dias atuais, não expressou mudanças significativas 

na organização interna dos espaços das habitações, reproduzindo unidades setorizadas, com 

estanqueidade de cômodos e com dimensionamentos baseado prioritariamente em valores 

mínimos de áreas do pós-guerra, desvirtuando, com isso, os princípios do Existenzminimum, 

pregado pelos primeiros modernistas. Segundo Silva (2013), citando Charles Jencks,  

o principal motivo para o surgimento da arquitetura pós-moderna é o falhanço 
social da arquitetura moderna. Contudo, o pós-modernismo assenta-se na 
combinação entre as novas técnicas e padrões antigos. A consequência disto 
mesmo é que a divergência conseguida por este movimento, de reação ao 
modernismo, é estabelecida essencialmente por via da alteração da 
linguagem e não por via de alterações na estrutura da organização do espaço 
(JENCKS, apud SILVA, 2013, p. 12). 

Ainda nesse sentido Tramontano, destaca que,  

depois de Archigram (1960), resta o silêncio no deserto de novas propostas 
em que se converteu o campo de pesquisas sobre habitação na maior parte 
do mundo. Social ou não, coletiva ou não, urbana ou não, projetada ou não 
por arquitetos, o fato é que seu desenho permanece aproximadamente o 
mesmo há muitas décadas, apenas com alguma variação de superfície e de 

                                                

16 Apesar da recusa de diferentes autores e arquitetos em aceitar o termo, entenderemos o pós-modernismo como 
o movimento que, após a Segunda Guerra Mundial se posicionaram contra o movimento moderno, cujos 
argumentos em diferentes vertentes e campos de conhecimento vigoram até os dias atuais. Nesse sentido, Maria 
Lucia Malard (2003), afirma: “na segunda metade do Século XX as propostas modernistas começam a se esgotar, 
pois não dão conta da problemática colocada pela sociedade pós-industrial. (...) dos principais movimentos 
arquitetônicos que se apresentaram como uma alternativa ao modernismo, três merecem especial atenção, seja 
pela rapidez com que se internacionalizaram, seja pela importância que a crítica lhes atribuiu. São eles o 
pósmodernismo historicista, que alinha Robert Venturi, Charles Jencks, Charles Moore e Robert Krier; o high-tech, 
com Renzo Piano, Richard Rogers e Norman Foster; e o desconstrutivismo, com Peter Eisenman, Bernard Tchumi, 
Zaha Hadid e outros”.  
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equipamentos, em função, principalmente, de flutuações na economia dos 
diversos países. (...) as inovações das propostas limitam-se ao uso de alguma 
técnica construtiva alternativa ou a novos desenhos de fachada incorporando 
traços da moda, sem que, contudo, a função, o desenho e a articulação dos 
espaços de habitar sejam sequer questionados (TRAMONTANO, 2003, p. 
19). 

Logo, apesar das críticas e dos problemas sociais que decorreram da organização da cidade 

moderna, o Modernismo foi um dos poucos momentos em que a célula habitacional, e 

especialmente o seu dimensionamento e sua relação com os novos formatos de grupos 

domésticos, foram discutidos de maneira universal. Segundo Tramontano (2003, p. 18), “o 

movimento moderno europeu do entre guerras constituiu o primeiro e único momento em toda 

a história da Arquitetura em que o desenho e a produção de espaços de morar foram 

integralmente revistos”. Também nesse sentido, Fonseca afirma,  

seria um erro salientar apenas o lado negativo de todo o movimento 
racionalista, deixando de lado o seu mérito na questão da habitação popular. 
Embora o percurso destes arquitetos modernos se tenha transformado num 
“manual” de standards mínimos rígidos, é de honrar a preocupação e 
intenção de melhoria de vida das populações, dado que estas medidas 
estipuladas vieram garantir de fato o mínimo de qualidade e conforto nas suas 
vidas (FONSECA, 2011, p.43). 

Dessa maneira, como a organização dos espaços habitacionais sofreu pouca alteração desde 

o movimento moderno e a exiguidade dos espaços intensificou-se por meio da atividade 

imobiliária, as habitações mínimas contemporâneas apresentam, com algumas exceções, 

distribuições de plantas e dimensões que não se adequam às necessidades dos seus 

usuários. As reduções de áreas, muitas vezes justificadas pelo mercado através da oferta de 

equipamentos e serviços coletivos no interior do empreendimento consistem de esforços que 

buscam garantir, prioritariamente, a comercialização de unidades cada vez menores, por 

valores cada vez mais elevados (QUEIROZ, 2008; JORGE, 2012, ROLNIK, 2017). Ou seja, a 

habitação mínima e o conceito de moradia acessível tanto do ponto de vista dos usos e 

funções, quanto de valores de áreas úteis, tornou-se uma simples questão de mercado. E 

dentro dessa lei de oferta e procura, o que o mercado oferece é um produto pronto e 

padronizado cuja produção em geral, é ditada pelo maior lucro e não pelas reais necessidades 

dos moradores. 

Em sua etapa inicial, a habitação mínima que foi destinada a resolver os problemas das 

moradias operárias, cujos baixos salários e condições precárias, justificavam a necessidade 

de produção a um baixo custo. Em contrapartida, o mercado imobiliário que se afirmou na 

consolidação da produção dessa tipologia, reduziu a concepção das células habitacionais a 

meros valores dimensionais e encontrou no Existenzminimum uma forma de responder as 

necessidades de uma população socioeconomicamente bastante variada, que compreende 
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diversos formatos de grupos domésticos. Esse fenômeno revela que a atuação do mercado 

conduziu a reprodução do modelo de habitação mínima a uma escala internacional 

abrangendo moradores que não necessariamente são integrantes dos estratos sociais mais 

pobres, de pouca ou nenhuma renda. 

Nesse sentido, entendido o conceito da habitação mínima e os fatores históricos que levaram 

ao seu surgimento e desenvolvimento, faz-se necessário discutir como se desenvolveram as 

vertentes desse modelo aqui no Brasil. Assim, apresentamos, na sequência, um breve 

histórico sobre as habitações coletivas industriais brasileira e a aplicação dos conceitos do 

Existenzminimum nesse tipo de produção. 

 

1.4 HABITAÇÃO COLETIVA BRASILEIRA: O CASO DOS CORTIÇOS E AS PRIMEIRAS 
HABITAÇÕES MÍNIMAS  

 

O final do século XIX e o início do século XX marcam um período de grandes transformações 

nas estruturas sociais e econômicas de então, que se iniciou na Europa e espalhou por todo 

o mundo. Nesse período, o Brasil vivia a transição entre o Império e a República, momento 

em que conduzido pelos ideais liberais também instaurava as novas relações de produção 

capitalista no seu território. A partir da substituição do trabalho escravo pelo trabalho 

assalariado, da passagem da economia mercantil-exportadora para a capitalista industrial, do 

desenvolvimento dos setores terciários e secundários, do crescimento do mercado 

consumidor, da imigração, do aumento da população urbana, da consolidação do sistema 

bancário e do impulso ao aparecimento de novos serviços públicos de infraestrutura, o novo 

modelo capitalista se afirmou e fez emergir os primeiros núcleos operários urbanos no país 

(BONDUKI, 1998; VAZ, 2002; RUBIN, 2013). Nesse processo de impulso do crescimento 

urbano, assim como ocorreu nos diferentes países europeus, as cidades brasileiras, que ainda 

tinham características do período colonial, não conseguiram atender as também crescentes 

demandas por infraestruturas e habitação.  

No que se refere a habitação, a necessidade de alojar rapidamente a classe pobre 

trabalhadora, a escassez de terrenos, a valorização imobiliária das áreas centrais, os aluguéis 

elevados, os baixos salários dos operários e a possibilidade de bons rendimentos pelo 

nascente mercado imobiliário resultou no aparecimento do que se convencionou chamar aqui 

de cortiços (VILLAÇA, 1986; BONDUKI, 1998; VAZ, 2002). Apesar de se apresentar de 

diferentes formas e tipologias, tais como o hotel-cortiço, a casa de cômodos, cortiços 

improvisados, cortiços-pátios, cortiços-corredor (Figura 5) ou as casas isoladas, os cortiços 

podem ser definidos, de maneira geral, como as habitações coletivas de alta densidade e de 
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baixo custo destinadas a abrigar a emergente população operária, que funcionavam 

normalmente em regimes de aluguéis (BONDUKI, 1998; VAZ, 2002).  

Figura 5: Exemplo de cortiço corredor 

 

Fonte: Bonduki, 1998, p. 24 

De acordo com Bonduki (1998), o cortiço-pátio era o tipo mais comum de habitação popular 

em São Paulo. Ao citar o Relatório da Comissão de Exame e Inspeção das Habitações 

Operárias e Cortiços no Distrito de Santa Ephigênia, o autor comenta:  

O cortiço normalmente ocupa uma área no interior do quarteirão: quase 
sempre um quintal (...) um portão lateral da entrada por estreito e comprido 
corredor para um pátio com 3 a 4 metros de largo nos casos dos mais 
favorecidos. Para este pátio abrem-se as portas e janelas (...) raramente cada 
casinha mais de 3m de largura, 5 a 6m de fundo e altura de 3m a 3,5m (...) 
no cômodo do fundo, (...), assenta um fogão ordinário e rudimentar, (...) no 
cômodo de dormir, aposento que ocupa o centro da construção, não tem luz, 
nem ventilação nem capacidade para a gente que o ocupa a noite. A família 
toda aí se agasalha em número de quatro a seis pessoas e os móveis 
acumulados tomam por um terço a capacidade do aposento. Na área livre, 
que pouco mais é do que um corredor, há assentado um ralo para esgoto, 
uma torneira para água, um tanque para lavagem e uma latrina de ordinário 
muito mal instalada (MOTTA, 1984, apud BONDUKI, 1998, p. 23 e 24). 

A multiplicação desse tipo de habitação, a ineficiência dos serviços de esgoto e a 

contaminação da água levou a propagação de diferentes doenças, acarretando na 

deterioração das condições habitacionais e sanitárias dos novos e antigos núcleos urbanos. 
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Nesse contexto, as habitações coletivas passam a ser vistas como as principais responsáveis 

pela insalubridade das cidades e o poder público inicia sua intervenção no campo 

habitacional. Contudo, movida pelos ideais liberais, a atuação estatal limitou-se basicamente 

a higienização das habitações proletárias, através da normalização e homogeneização do 

comportamento social, a ampliação de obras de saneamento, distribuição de água e coleta 

de esgoto e a legislações urbanísticas de controle de uso de solo, afastando os cortiços dos 

centros urbanos e, em casos extremos, demolindo-os, delegando à iniciativa privada a 

responsabilidade para construção de novas habitações (VILLAÇA, 1986; BONDUKI, 1998; 

VAZ, 2002; RUBIN, 2013). 

Nessa direção, a fim de incentivar a produção de “habitações higiênicas”, o Estado passa a 

conceder incentivos fiscais ao setor privado, estimulando a construção do que se 

convencionou chamar de vilas operárias. Baseadas nos ideais dos socialistas utópicos 

(Vilaça, 1986), como os já citados Fourier e Owen, as vilas operárias eram vistas como o 

modelo de moradia ideal para os higienistas, pois eram salubres e continham equipamentos 

sanitários em cada unidade. No que se refere a tipologia dessas habitações, Bonduki (1998) 

afirma que, à exceção do sanitário individual, a distribuição das plantas dos cortiços e vilas 

pouco diferiam. De acordo com o autor,  

na posição relativa ao quarteirão, os dois se assemelhavam, uma vez que 
ambos perfuravam o quarteirão perpendicularmente à rua, ocupando seus 
meandros e interiores. Em termos de dimensões, os limites também são 
vagos, pois entre a menos moradia da vila (cômodo (de dormir), sala e 
cozinha) e a maior unidade do que se considerava cortiço, a diferença era 
pequena. A maior diferença estava na situação dos equipamentos hidráulicos 
(banheiros e tanques): na vila, eles eram individuais e ficavam no fundo da 
casa; no cortiço, eram coletivos e localizados na área comum (BONDUKI, 
1998, p.54). 

Apesar das tentativas de criação das vilas, seja em função dos altos aluguéis, da quantidade 

insuficiente de moradias construídas ou do exacerbado controle social impostos aos 

moradores, esse modelo não logrou o êxito esperado17 e a maior parte da população proletária 

continuou habitando cortiços, ocupando terrenos vazios encontrados em subúrbios ou até 

mesmo em encostas de morros, igualmente insalubres (VILLAÇA, 1986). Essa situação se 

manteve até meados da década de 1930, quando a propagação dos preceitos do movimento 

moderno, no Brasil, e a ascensão do governo de Getúlio Vargas conduziram a intervenção 

direta do Estado na produção de moradias.  

                                                

17 Apesar da abrangência ter sido menor do que o enorme déficit que havia, as vilas operárias tiveram papel 
importante nas origens das primeiras habitações coletivas brasileiras. Segundo Bonduki (1998), estas iniciativas 
tiveram um impacto importante em várias cidades brasileiras, pois são os primeiros empreendimentos 
habitacionais de grande porte construídos no país.  
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Contrariamente ao liberalismo da Primeira República, a questão da moradia assumiu papel 

fundamental nas realizações do Estado Novo. Em virtude da ineficiência da iniciativa privada 

em resolver o problema habitacional que se agravará, o Estado tomou para si a 

responsabilidade do provimento de moradias. Através da difusão da ideia de “casa própria”, 

buscou facilitar o acesso às habitações através do barateamento do custo, da produção direta 

e de financiamentos, atuando por meio de dois órgãos principais, os Institutos de 

Aposentadoria e Pensões (IAPs) e a Fundação da Casa Popular18 (FCP) (BONDUKI, 1998; 

BRUNA, 2010).  

No que se refere a política habitacional, Bonduki (1998, p. 84) afirma que uma das razões 

para o incentivo das casas individuais atendia aos interesses do Governo de “criar a ilusão de 

um progresso econômico para a estabilidade da ordem macro política”, sendo fundamental 

para tanto o papel da família. Segundo o autor,  

a recriação do espírito (burguês, cristão, etnocêntrico) de família requer outro 
tipo de moradia. A construção ideológica desse modelo alternativo parte da 
família nuclear monogâmica e individual, considerada o padrão “natural” de 
organização social. (...) a habitação sadia, higiênica, individual e própria será 
o ponto de partida para a eliminação dos riscos de convulsão social e para a 
difusão de uma visão conservadora de organização social através da sua 
unidade gerado: a família (BONDUKI, 1998, p. 86 e 95). 

A fim de atingir um maior número de pessoas, a política buscou meios de baratear o custo da 

produção de moradias. Nessa direção, demonstrando conhecimento atualizado do debate 

internacional sobre o papel do Estado e sobre a questão habitacional19 foram discutidas pela 

primeira vez, em âmbito técnico, questões associadas ao dimensionamento dos ambientes e 

tamanho das células, a adequação dos móveis buscando evitar sua interferência sobre 

circulações, iluminação e ventilação da habitação, a redução das áreas e dos custos sem 

prejuízo as condições de moralidade e salubridade (BONDUKI, 1998; FOLZ, 2002; BRUNA, 

2010).  Ao citar os trabalhos do engenheiro Henrique Dória, do arquiteto Bruno Simões Magro 

e do livro publicado pelo arquiteto Rubens Porto sobre a produção dos IAPs, durante o 

Primeiro Congresso de Habitação, em São Paulo, em 1931, Bruna (2010) demonstra que 

desde a década de 1930, havia no Brasil a consciência e uma certa cultura para a implantação 

dos princípios teóricos do movimento moderno.  

                                                

18 “A Fundação da Casa Popular foi o primeiro órgão em escala nacional criado com a finalidade de oferecer 
habitação popular ao povo em geral. Propunha-se a financiar não apenas casas, mas também infraestrutura 
urbana, produção de materiais de construção, estudos e pesquisas etc. Tais finalidades parecem indicar que houve 
avanços na compreensão de que o problema da habitação não se limita ao edifício casa, mas que houve pouco 
progresso na compreensão da faceta econômica e financeira da questão. ” (VILLAÇA, 1986, p.25) 
19 Apesar da importância dessas referências históricas, especialmente no que se refere a atuação do Estado na 
questão habitacional e ao surgimento das primeiras habitações baseadas nos conceitos mínimos, não cabe ao 
nosso trabalho discutir em detalhes as políticas habitacionais e suas consequências.  Logo, nos detivemos na 
atuação do Estado, através dos IAPs, especialmente na sua relação com a qualidade física dos resultados obtidos, 
os quais se alinham aos ideais preconizados pelo movimento moderno sobre as habitações mínimas. 
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Nesse contexto, através da atuação conjunta de arquitetos e engenheiros e dos subsídios 

oriundos dos IAPs20, surgem as primeiras propostas de habitações mínimas no país. A partir 

de 1937, os Institutos construíram e/ou financiaram mais de 120.000 unidades21, as quais se 

caracterizam, principalmente, pela qualidade dos resultados alcançados, tanto do ponto de 

vista da unidade habitacional, quanto da inserção urbanística e valorização do espaço público 

(Bonduki, 1998; Souza, 2007; Bruna, 2010), com exemplo singular no Conjunto Residencial 

Pedregulho, construído em 1946 (Figura 6).  

Figura 6: Conjunto Residencial Pedregulho, Rio de Janeiro, 1946 

 

Fonte: Bruna, 2010 (p. 161). 

Sobre esse a produção habitacional fruto dos IAPs, Bonduki afirma que essas unidades 

significaram,  

a formulação de uma nova proposta não apenas de arquitetura e urbanismo, 
mas também de produção, incorporando os pressupostos do movimento 
moderno que propunham a edificação em série, com padronização e pré-
fabricação, como instrumentos para atender às grandes demandas existentes 
nas cidades contemporâneas, marcadas pela presença do operariado 
(BONDUKI, 1998, p.15).  

Nesse sentido, seguindo as propostas do Estilo Internacional, as tipologias dos IAPs 

baseavam-se, segundo Mayara Souza,  

em blocos laminares de três, quatro e cinco pavimentos que eram dispostos 
em composições geométricas variadas no terreno. Em geral esses blocos não 
possuíam elevador e tinham a forma de paralelepípedos, sem ornamentação, 

                                                

20 As opções imobiliárias dos IAPs baseavam-se, segundo Bonduki (1998) em três planos distintos: plano A, com 
a locação ou venda de unidades habitacionais em conjuntos residenciais adquiridos ou construídos pelo instituto, 
plano B com financiamento aos associados para aquisição de moradia ou construção em terreno próprio e o plano 
C - empréstimos hipotecários feitos a qualquer pessoa física ou jurídica.  
21 Em seu livro, “Os primeiros arquitetos modernos”, Paulo Bruna destaca alguns projetos significativos da 
produção dos IAPs. Dentre eles estão, no Rio de Janeiro, o conjunto residencial Pedregulho e o Marquês de São 
Vicente, de Affonso Reidy, no Recife, o edifício da delegacia do IAPI, doe Carlos Frederico Ferreira e Hélio Duarte 
e, em São Paulo, os conjuntos Várzea do Carmo, de Attillio Lima, Hélio Cavalcanti e José Theodolu da Silva, 
Residencial da Mooca Iapi, de Paulo Antunes Ribeiro, Vila Guiomar, de Carlos Frederico Ferreira, o Edifício 
Anchieta de M.M.M. Roberto, dentre outros.  
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mas com elementos de composição que garantiam o movimento da fachada 
e um jogo articulado de cheio e vazio. As caixas de escada eram compostas 
por elementos vazados, que estabeleciam uma marcação vertical. Em alguns 
casos, os blocos tinham estrutura independente, pilotis, fachada livre e 
apartamentos duplex. Os apartamentos possuíam dois ou três dormitórios, e 
a disposição interna, na maioria dos casos, estava dividida em zonas social, 
íntima e de serviços, constituindo-se, portanto, na tripartição burguesa 
europeia. O espaço livre do terreno era de uso público. Os equipamentos 
sociais e comunitários eram utilizados para o desenvolvimento de tarefas 
domésticas (SOUZA, 2007, p. 45). 

Nessa perspectiva, no tocante a distribuição espacial, os espaços reestruturam-se segundo o 

modelo funcional tripartido, predominando, como na Europa, a produção moderna com 

plantas setorizadas e estanques. Segundo Queiroz, independente do padrão das habitações, 

os projetos de apartamentos modernos apresentavam, no geral,   

estrutura de concreto armado, detalhamento cuidadoso de instalações, das 
esquadrias, e de todas as fachadas dos edifícios, que tinham varandas curvas 
e linhas bastante simplificadas (...) em apartamentos bem iluminados e 
ventilados. Mas os programas propostos se espelhavam na casa burguesa, 
dividida em áreas social, íntima e de serviços, e incluindo dependências de 
empregados nas unidades. (...) tanto as obras de (Rino) Levi como as de 
outros arquitetos locais se referenciavam na produção de edifícios de 
habitação não-operária dos grandes mestres do movimento moderno, que por 
sua vez continuavam seguindo o modelo espacial burguês nesses projetos. 
(QUEIROZ, 2008, p. 38 e 39) 

Apesar da destacada importância, a produção dos IAPs por atuar de maneira descentralizada, 

através de administrações distintas e não associados a um órgão específico, por ser destinada 

apenas a associados, majoritariamente a população de classe média, e por não ter resolvido 

o problema habitacional das camadas populares, que continuaram a resolver suas demandas 

por moradia através de loteamentos clandestinos ou da autoconstrução (Villaça, 1986; 

Bonduki, 1998; Bruna, 2010), conduziu à  criação, partir de 1946, da Fundação Casa 

Popular22.  

Surgida como uma resposta do Estado à crise de moradia que se agravou por todo o mundo 

no pós-guerra23, a fundação foi o primeiro órgão em escala nacional criado com a finalidade 

de oferecer habitação em massa para a população de baixa renda. Segundo Bonduki (1998), 

“o anteprojeto da FCP compreendia os elementos fundamentais para a reforma da atuação 

                                                

22 Nesse mesmo período, com o objetivo de resolver a grave crise habitacional, surgem também órgãos estaduais 
e municipais para provimento ou facilitação de aquisição de moradias, tais como a Caixa Estadual de Casas para 
o Povo (CECAP), em São Paulo e o Departamento de Habitação Popular, no Rio de Janeiro.  
23 De acordo com Bonduki (1998), “a crise habitacional (brasileira) atingiu seu clímax no período da Segunda 
Guerra e anos seguintes. Em meio a desenfreada especulação imobiliária e ao aumento de produção de edifícios 
de luxo em parte financiados com recursos previdenciários, desaparecem as casas e os apartamentos para 
locação. (...) o crescimento da atividade econômica pela conjuntura da guerra gerou uma intensificação do 
processo de urbanização e migração internacional em direção ás grandes cidades, ampliando a demando por 
alojamento (BONDUKI, 1998, p. 115 e 116)” 
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do Estado no setor: centralização da gestão, fontes permanentes de recursos24 e uma visão 

abrangente que buscava articular a produção da moradia com o desenvolvimento urbano” 

(BONDUKI, 1998, p.117).  

Com uma visão mais ampla do problema habitacional, a fundação propunha financiar não 

apenas casas, mas também infraestrutura urbana, produção de materiais de construção, 

estudos e pesquisas relacionados a área e etc. Contudo, a falta de compreensão financeira 

da questão, a falta de organização dos grupos sociais beneficiados, bem como a falta de apoio 

por parte dos estados e municípios, fez com que os objetivos dessa política social não 

lograssem êxito, nem no âmbito da política habitacional, nem nos projetos de infraestrutura 

(Villaça, 1986; Bonduki, 1998). Diante das fragilidades financeiras e institucionais, a atuação 

da FCP restringiu-se a construção de pequenos conjuntos ou a construção de casas de 

locação, agravando ainda mais o problema de moradia e evidenciando a incapacidade dos 

governos populistas em dialogar com diferentes atores (Bonduki, 1998), na resolução do 

problema habitacional.    

 

1.5 POLÍTICAS HABITACIONAIS BRASILEIRAS EM MASSA E A BANALIZAÇÃO DO 
EXISTENZMINIMUM  

 

A inércia do Estado e da sociedade frente ao problema da moradia se mantém por quase vinte 

anos, até que em 1964, com o Golpe Militar, o governo extingue a FCP e anuncia novos 

financiamentos habitacionais através de uma Política Habitacional de abrangência nacional 

articulada ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH) que objetivava garantir fontes estáveis 

e permanentes de financiamentos, tendo como principal agente financeiro o Banco Nacional 

de Habitação (BNH). Utilizando recursos exclusivamente privados, o SFH captava fundos 

através das poupanças compulsórias do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) ou 

das cadernetas de poupança privada do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo 

(SBPE) (VILLAÇA, 1986). De acordo com Sergio de Azevedo, a política  

materializou-se através da implantação de uma completa rede de agências 
públicas e privadas que funcionava sob a égide do BNH. Paulatinamente, o 
Banco limitou seu papel ao de um órgão normativo e de supervisão, deixando 
a seus diferentes agentes especializados a aplicação de sua política. O 
mercado imobiliário foi estratificado segundo níveis de renda dos mutuários 
(popular, econômico e médio), cada qual sob a responsabilidade de um 
agente promotor e com legislação específica (AZEVEDO, 1988, apud 
CARDOSO et al., 2017, p. 172). 

                                                

24 No anteprojeto da FCP, o governo Dutra previa a criação de uma taxa sobre a transação ou produção imobiliária, 
de modo que os adquirentes de imóveis de valores mais elevados estariam subsidiando os financiamentos dos 
menos favorecidos. Rejeitado por diferentes atores, desde os sindicatos ao Partido Comunista, a cobrança desse 
imposto nunca se viabilizou (BONDUKI, 1998).  
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Nesse sentido observa-se que, enquanto a produção dos IAPs se destaca pela qualidade do 

espaço interno, por se instalarem em áreas consolidadas, dotando os conjuntos de espaços 

comunitários, de lazer e serviços, sendo, contudo, uma política “restrita e insuficiente” 

(ANTONUCCI et al, 2007). Os conjuntos habitacionais construídos pelo BNH buscaram 

solucionar o problema através produção em série e em grande escala, sendo comumente 

criticados pela falta de qualidade urbanística e/ou arquitetônica25 (BONDUKI, 1998; RUBIN e 

BOLFE, 2014; FOLZ, 2002). De acordo com Bonduki,  

quando o BNH buscou reduzir o custo da moradia para tentar atender a uma 
população que vinha se empobrecendo, ao invés alterar o processo de gestão 
e produção que encarecia o produto final, (...) optou por rebaixar a qualidade 
da construção e tamanho das unidades, financiando moradias cada vez 
menores, mais precárias e distantes. Mesmo assim, estas soluções 
permaneciam inacessíveis à população de baixa renda que, sem alternativas, 
continuou a auto empreender a construção da casa (BONDUKI, 1998, p. 320). 

No que se refere aos ambientes dos apartamentos financiados, Felipe Anitelli e Marcelo 

Tramontano (2011) consideram que as diretrizes do programa determinaram os usos no 

interior da unidade habitacional, através de cômodos funcionalmente estanques. Ao 

pesquisarem a espacialidade dos apartamentos paulistanos financiados pelo BNH, os autores 

reforçam que estas plantas também possuem a principais características dos apartamentos 

burgueses parisienses oitocentistas, quais sejam:  

a) três zonas principais, separadas em função de seus usos. Zona social: 
entrada social, sala de estar, sala de jantar, saleta íntima, etc.; Zona Íntima: 
dormitórios, suítes, banheiros, corredor; Zona de Serviços: lavanderia, 
cozinha, banheiro e quarto de empregados, entrada de serviço; b) a relação 
de atividades previstas no programa habitacional a determinados cômodos; 
c) a existência de cômodos monofuncionais; d) a hierarquia na disposição 
dos cômodos. Distinção entre entrada social e de serviços; da primeira, se 
tem acesso as salas e a cozinha; das salas se tem acesso ao corredor íntimo; 
da cozinha se tem acesso a área de serviço; do corredor íntimo se tem acesso 
aos quartos e aos banheiros; da cozinha se tem acesso a lavanderia; da 
lavanderia se tem acesso ao quarto e banheiro de empregado e a entrada de 
serviço; e) a utilização de corredores como solução para a circulação; f) a 
distinção das entradas social e de serviço (ANITELLI; TRAMONTANO, 2011, 
p. 2 e 3). 

Agenciando ou promovendo o financiamento de mais de quatro milhões de unidades 

habitacionais, o BNH foi extinto em 1986, quando a inadimplência e a crise financeira do início 

de década de 1980 comprometem mais gravemente os investimentos do SFH, que transfere 

para a Caixa Econômica Federal (CEF) suas funções. Assim, os investimentos do BNH 

possibilitaram em todo país tanto a estruturação do mercado imobiliário26, quanto a produção 

                                                

25 Como política, entretanto, destaca-se por terem estimulado a construção, reduzindo o desemprego e por ser, 
segundo Rubin e Bolfe (2014, p. 208) “o (primeiro) período em que o país teve, de fato, uma Política Nacional de 
Habitação”. 
26 De acordo com Viviane Oliveira (2014), a principal inovação do Banco Nacional de Habitação (BNH) foi a 
introdução do sistema de correção monetária nos financiamentos habitacionais, como mecanismo de 
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de conjuntos habitacionais que, respaldados pelas diretrizes da nova política habitacional, 

privilegiavam a produção em série e em grande escala, reduzindo o Existenzminimum a meros 

valores dimensionais. Mais uma vez, assim como ocorrera no âmbito internacional, a ideia 

modernista de garantir moradias acessíveis a todos, através da redução dimensional e de 

custos, foi convertida em fórmula para garantir maiores lucros ao mercado imobiliário que, de 

acordo com Verissimo e Bittar (1999), através da necessidade de construir mais, e não melhor, 

reduzem-se cada vez mais as áreas dos compartimentos, em razão inversamente 

proporcional ao aumento de suas funções.  

Com o fim do BNH, o período compreendido pela década de 1990 e o início dos anos 2000 é 

marcado por ações isoladas no campo da moradia, tais como o Programa de Arrendamento 

Residencial (PAR) e Estatuto da Cidade27, que não se configuraram como políticas 

habitacionais consistentes, não tendo, portanto, grande efetividade. O panorama das políticas 

de habitação em escala nacional se reestabelece apenas em 2009, durante segundo governo 

Lula, com o lançamento do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), integrado ao 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Com intuito de superar os baixos índices de 

crescimento econômico no país e evitar a recessão, o governo lançou uma série de medidas 

anticíclicas que através de investimentos públicos em diferentes setores, promoveu a geração 

de empregos e dinamizou da economia. Segundo artigo de Rolnik et al., 

Para além do enfrentamento das necessidades habitacionais, o lançamento 
do programa surgiu como medida emergencial para minimizar o impacto da 
crise internacional de 2008 sobre o emprego e o crescimento econômico no 
Brasil. O PMCMV foi concebido com o intuito de promover o aquecimento da 
economia por meio do estímulo ao setor da construção civil, segmento que 
gera demanda expressiva por mão de obra de baixa qualificação, sendo 
frequentemente mobilizado como elemento de políticas econômicas 
anticíclicas em momentos de recessão (ROLNIK et al, 2015, p.130). 

Com moldes semelhantes ao do BNH, o programa foi lançado em três fases distintas, atuando 

até os dias atuais e envolvendo diferentes segmentos econômicos. Os empreendimentos são 

financiados pela CEF28, que atua tanto como agente financeiro e gestor dos recursos alocados 

pela União, quanto como agente fiscalizador da política.  

                                                

compensação inflacionária. Esse sistema ao promover a articulação entre setor público e privado na produção de 
moradias fez com que a política social deixasse de ter o intuito de reduzir o déficit habitacional existente, para 
assumir funções econômicas de estímulo ao capital privado.  
27 De acordo com Luana Motta (2011, p. 8), “sobre a questão da habitação, o Estatuto reforçou instrumentos para 
garantia da função social da propriedade e da regularização fundiária, tais como imposto sobre propriedade 
imobiliária urbana progressivo, desapropriação com títulos da dívida pública, usucapião urbano, concessão 
especial para fins de moradia, demarcação de zonas especiais de interesse social etc.” 
28 Os segmentos econômicos foram divididos em três faixas principais, cujos critérios de classificação variam de 

acordo com a renda. Independente das alterações relativas a renda, em todas as fases do programa, os 
financiamentos da faixa 1 (grupo 01) são subsidiados pelos Estado, enquanto que para as faixas 2 e 3 (grupo 02), 
os financiamentos utilizam recursos do FGTS.  Para o primeiro grupo, após análise simplificada, a CAIXA contrata 
a operação, acompanha a execução da obra pela construtora, libera recursos conforme cronograma e, concluído 
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No que se refere ao papel de agente fiscalizador, a CEF atua na análise e aprovação dos 

projetos dos empreendimentos. Desde a primeira fase do programa, a instituição define uma 

série de parâmetros que devem ser atendidos pelos projetos, a saber: (1) condições do projeto 

arquitetônico referentes à funcionalidade e segurança (acessibilidade, compartimentação, 

iluminação, ventilação); (2) avaliação do valor de mercado das unidades habitacionais; (3) 

orçamento da obra, com foco nos quantitativos de serviços e preços unitários; (4) análise do 

cronograma físico-financeiro (NASCIMENTO; TOSTES, 2011). Em relação a tipologia, a CEF 

define dois tipos: casa ou apartamento.  

No tocante aos espaços internos da habitação, assim como ocorrera no BNH, o PMCMV 

estabelece a predeterminação do modo de morar dos usuários, baseando a distribuição de 

plantas segundo o modelo tripartido francês, através de cômodos funcionais estanqueis. 

Desde a sua primeira edição, tanto para a tipologia casa, quanto para a apartamento são 

definidos os cômodos do programa arquitetônico mínimo das UHs, quais sejam: sala de 

estar/refeições, dormitório casal, dormitório duas pessoas, cozinha, banheiro, área de serviço.  

O dimensionamento desses espaços, por sua vez, é definido pelos mobiliários e circulações 

mínimos por ambiente (definidos em quantidade e dimensões), deixando aos projetistas a 

competência de distribuí-los segundo as exigências previstas e evitando conflitos com 

legislações estaduais ou municipais que versam sobre dimensões mínimas dos ambientes. A 

área das unidades seria, portanto, o somatório resultante das dimensões mínimas atendendo 

aos mobiliários mínimos previstos nas especificações por ambiente, de modo que, o programa 

previa a área útil mínima da unidade, de acordo com a tipologia adotada. Para a tipologia 

casa, a área útil não poderia ser menor do que 36m², no caso de áreas de serviços externas 

ou 38m², para as internas. Já para a tipologia apartamento, a área não poderia ser inferior a 

41m².  

Na primeira edição do PMCMV e a título ilustrativo, a CEF divulgou plantas-tipos (Figura 7) 

para os projetos de casas e apartamentos que, embora não fossem obrigatórias, acabaram 

servindo de modelo para aprovação de projetos, dando origem a repetições em série do tipo 

proposto. Em virtude da baixa qualidade arquitetônica desta e pressionados pela Federação 

Nacional dos Arquitetos e Urbanistas (FNA), a cartilha foi revisada e as plantas-tipo foram 

                                                

o empreendimento, realiza a sua comercialização. Já para o segundo, construtoras apresentam projetos de 
empreendimentos às superintendências regionais da CAIXA, que realizam pré-análise e autorizam o lançamento 
e comercialização. Após conclusão da análise e comprovação da comercialização mínima exigida, é assinado o 
Contrato de Financiamento à Produção. Durante a obra, a CAIXA financia o mutuário pessoa física e o montante 
é abatido da dívida da construtora, sendo os recursos são liberados conforme cronograma e após vistorias. 
Concluído o empreendimento, a construtora entrega as unidades aos mutuários (CAIXA, 2009). 
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retiradas do site da instituição que passou a adotar novos parâmetros de análise (BOEURI et 

al., 2012).  

Figura 7: Exemplo das tipologias casa-térrea e apartamento para o PMCMV, fase 01 

 

Fonte: CAIXA, 2009  

Nesse sentido, a partir de 2010 os parâmetros da NBR 15575 - parte 1 (ABNT, 2008) foram 

definidos como os mínimos necessários ao dimensionamento de ambientes internos dos 

projetos financiados pelo programa. Sobre o dimensionamento dos mobiliários mínimos 

previstos na norma, os estudos de Boueri et al. (2012), apontam que as dimensões exigidas 

pela CEF e consequentemente pela NBR 15.575 (ABNT, 2013)29 não estão adequadas ao 

contexto nacional. Segundo os autores, as dimensões de mobiliários encontradas nas lojas 

de varejo são maiores do que as definidas pela norma, fazendo com que as áreas mínimas 

dos cômodos sejam insuficientes para alocação dos mobiliários e utilização dos mesmos.  

Além disso, os autores destacam que as exigências de área das UHs definidas pelo PMCMV 

são inferiores aos mínimos estabelecidos em outros programas de financiamento habitacional, 

de países como a Argentina, Espanha, França, Inglaterra e Portugal (BOEURI et al., 2012).  

Em relação a estanqueidade dos ambientes, suas configurações e consequências para 

relações entre os usuários, Denise Nascimento e Simone Tostes afirmam que,  

a consideração de cômodos funcionais tais como sala, dormitório, banheiro, 
cozinha, todos rigidamente separados e definidos de antemão indicam uma 
consideração das demandas do morar em termos de necessidades universais 
e genéricas – dormir, cozinhar, descansar, circular – como se estas 
demandas não fossem culturalmente informadas e singularizadas (...). A 
única menção a possibilidades de alterações diz respeito à especificação do 
material de janelas e esquadrias para regiões litorâneas. (...). No que se 
refere aos espaços internos da habitação, as variações no tamanho e na 

                                                

29 Os estudos baseiam-se nos requisitos gerais da NBR 15.575/2008. Apesar desta norma ter sofrido revisão em 

2013 (ABNT, 2013), a parte em que se refere aos requisitos de mobiliário e dimensionamento de ambientes 
não sofreu alterações significativas. Sendo esses dados, portanto, válidos até os dias atuais.  
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tipologia – casa ou apartamento – resultam de uma mesma concepção geral 
baseada na predeterminação do modo de morar, por sua vez ancorada em 
um perfil igualmente pré-determinado do grupo doméstico, a saber a família 
nuclear (NASCIMENTO; TOSTES, 2011, p. 3). 

Assim, o PMCMV além de estimular a produção em grande escala de UHs idênticas para 

diferentes segmentos econômicos, sociais e diferentes contextos locais, também estimulou a 

produção de ambientes com áreas mínimas rígidas, estabelecidas como critérios mínimos 

pela CEF. Apesar dos avanços, sejam projetados com base na primeira cartilha ou na NBR 

15575 (ABNT, 2013), os projetos continuam sem atender aos requisitos de qualidade da célula 

habitacional como mostram os estudos de Anelise Anapolski e Nirce Medvedovski (2010), 

Nascimento e Tostes (2011), Pedro e Boueri (2012), Boueri et al. (2012), Pereira (2015). 

Entende-se, portanto, que apesar de tentar suprir o elevado déficit habitacional através da 

produção massiva de unidades, o programa atual adota soluções semelhantes às produzidas 

pelo BNH, caracterizando-se, portanto, como um produto de baixa qualidade arquitetônica.  

As políticas habitacionais brasileiras que se destacaram pela qualidade das primeiras 

habitações mínimas, estão marcadas há mais de 40 anos pela reprodução indiscriminada de 

um produto que não demonstra maiores avanços em relação a adequação a diferentes 

contextos e modos de vida. Ao favorecerem a atuação da iniciativa privada30, estas políticas 

incitaram o uso de soluções padronizadas de espaços internos que parecem ter regredido os 

níveis de qualidade a parâmetros que, muitas vezes, tornam o produto habitacional 

imprestável ao uso a que se propõe. Ao replicar plantas estanqueis com cômodos 

monofuncionais, baseados em padrões familiares de famílias nucleares, o produto 

habitacional encontra-se submetido a dimensionamentos que não atendem às demandas de 

uso dos mobiliários e a distribuições programáticas que nem sempre responde às 

necessidades habitacionais de famílias diferentes, mostrando sérios problemas no que diz 

respeito a qualidade habitacional.  

 

1.6 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPÍTULO 01: REFLEXÕES SOBRE O 
EXISTENZMINIMUM 

 

As consequências da Revolução Industrial, ainda no século XIX, proporcionaram tanto um 

desenvolvimento industrial e tecnológico sem precedentes, como também levaram a 

transformações sociais igualmente novas. Em meio a esse conjunto de transformações, a 

                                                

30 O PMCMV previa a construção, em sua primeira etapa, de um milhão de moradias sendo 97% do subsídio 
público são destinados à oferta e produção direta por construtoras privadas e apenas 3% a cooperativas e 
movimentos sociais, evidenciando mais uma vez o favorecimento a iniciativa privada frente ao problema 
habitacional (FIX e ARANTES, 2009).  
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sociedade enxergou na vida urbana seu novo padrão de vida. Dessa maneira, as cidades 

industriais e as habitações operárias foram marcadas pela falta de salubridade, pelas 

elevadas densidades populacionais, pela escassez de espaços urbanos e pelos elevados 

valores de alugueis, chegando ao colapso ao final do século. A partir de então, as habitações 

foram tratadas como um problema social, que necessitava de intervenções no sentido de 

controlar e regular a sua produção, cabendo ao Estado o agenciamento de soluções para o 

problema.  

Nesse contexto, em meio a consolidação do capitalismo e da produção industrial, surge ainda 

o Movimento Moderno que baseado no racionalismo e no cientificismo, procurou resolver a 

questão habitacional através de amplas discussões de bases filosóficas, políticas e técnicas. 

Entre as soluções propostas prevaleceu a ideia de conceber habitações econômicas com 

dimensões reduzidas que conciliassem tanto as elevadas demandas habitacionais, como as 

necessidades físicas e psicológicas dos seus usuários. Surge, assim, o conceito de habitação 

mínima, o qual se refere, em síntese, a unidades habitacionais com medidas mínimas de 

habitabilidade. Para a produção imobiliária, esses parâmetros mínimos, que deveriam ser 

utilizados em condições extremas e ainda assim deveriam respeitar as necessidades físicas 

e psicológicas dos usuários, tornaram-se as referências máximas e ótimas, em face da 

necessidade de maior rentabilidade do capital e alcance de maiores lucros.  

Assim, com projetos baseados no cientificismo, nos novos modos de morar oriundos da 

industrialização e da urbanização, na produção industrial, na atuação do Estado como 

promotor de políticas habitacionais e, principalmente, na verticalização, o movimento 

moderno, através do habitar mínimo, inicia a produção de habitações sociais. Se de um lado 

Existenzminimum buscou resolver as graves questões higiênicas das camadas mais pobres 

das cidades industriais, de outro a atuação do mercado imobiliário, que deu continuidade ao 

processo, através principalmente da produção de apartamentos, expandiu as habitações com 

dimensões reduzidas a diferenciados segmentos sociais, e converteu os ideais modernista a 

meros padrões dimensionais.  

No Brasil, desde a criação dos IAPs as políticas habitacionais nacionais sempre favoreceram 

os recursos privados e as classes média e alta. Se a perda de qualidade já era denunciada 

desde o BNH, a produção do PMCMV e as manuais da Caixa reacenderam e consolidaram 

no país, o que outrora ocorreu no exterior: a simplificação do modo de morar a normativas de 

estandartes mínimos e rígidos que levaram a reprodução acrítica de modelos em série. Esse 

processo persiste até os dias atuais, originando, com suas exceções, produtos de baixa 

qualidade arquitetônica e urbanística, como no caso atual do Programa Minha Casa, Minha 

Vida. Nesse sentido, apesar de as habitações mínimas terem sido utilizadas em contexto 
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diverso e de excepcionalidade, a produção atual de apartamentos parece adotar as mesmas 

reduções dimensionais, como parâmetros fundamentais para a produção das unidades 

desconsiderando, contudo, as ressalvas feitas pelos primeiros modernistas sobre a 

simplificação do processo. 

Não buscamos neste trabalho defender a produção massiva que resultou do conceito do 

Existezminimum, ampla e adequadamente criticada por diferentes estudos. Mas pretendemos 

evidenciar que os estudos dos modernistas sobre o espaço doméstico e a tentativa, ainda que 

frustrada, de rebater estas no plano das habitações demonstram ser um caminho fundamental 

a ser seguido na busca por soluções que adequem as necessidades contemporâneas de 

morar aos objetos arquitetônicos. Necessidades estas que devem ser definidas não apenas 

por questões financeiras, mas, principalmente, pela garantia de produtos de qualidade, que 

realmente correspondam àquilo que seus usuários anseiam. Em razão disso, estudar os 

problemas relacionadas ao dimensionamento, a organização da planta e a definição do 

programa, considerando as novas dinâmicas familiares pode ser um caminho viável para se 

produzir habitações com níveis satisfatórios de qualidade, mesmo que dentro de parâmetros 

dimensionais mínimos. Nessa direção, a fim de compreender melhor os aspectos que 

envolvem a qualidade dos espaços internos no projeto habitacional, especialmente no que se 

refere ao dimensionamento das habitações mínimas, o próximo capítulo traz alguns conceitos 

e métodos de avaliação que visam garantir produtos arquitetônicos mais próximos dos 

desejos efetivos dos usuários.   



48 

 

2 QUALIDADE ARQUITETONICA: DIMENSIONAMENTO E FUNCIONALIDADE NO 

PROJETO HABITACIONAL  

Conforme visto, considerando o panorama internacional e nacional, o século XIX e o início do 

século XX foram marcados por graves crises habitacionais oriundas do elevado déficit 

habitacional e da precariedade das condições de salubridade das cidades e dos espaços de 

moradia populares. Mesmo com o advento dos tratados sobre as cidades jardins, das 

melhorias de infraestruturas dos núcleos urbanos e das propostas habitacionais baseados no 

Existenzminimum, o período subsequente, assinalado pelo fim da Segunda Grande Guerra 

Mundial, é marcado pela necessidade de uma rápida reconstrução das cidades, pela 

consolidação de elementos pré-fabricados e pela crescente atuação do mercado imobiliário.  

Diante desse cenário, a crescente necessidade de construção de moradias encontrou nos 

moldes modernistas um terreno fértil para disseminação de um tipo padrão de habitação, que 

se limitava prioritariamente a dimensões mínimas e que pouco tinha relação com os ideários 

dos primeiros modernistas, tal como se nota na assertiva de Klein (1980),  

Não se pode resolver todo problema por mera redução de cada uma das 
exigências fundamentais de uma habitação; é, ademais, imprescindível 
elaborar um programa completo de habitações e criar novas tipologias tendo 
em conta tanto as questões sociais, econômicas, o número de membros de 
cada família e seu modo de vida como a distribuição dos diferentes tipos de 
habitação segundo as características dos diferentes bairros da cidade 
(KLEIN, 1980, p. 75) 31. 

Com isso, motivados pela baixa qualidade das habitações existentes ou em processo de 

produção, diversos países, notadamente para esse estudo os europeus, desenvolveram 

programas de certificações e avaliação da qualidade habitacional. Um dos primeiros métodos 

científicos pautado na análise da qualidade habitacional, foi desenvolvido por Alexander Klein, 

arquiteto russo radicado na Alemanha. Publicado no ano de 1928, quando era conselheiro de 

edificações da Sociedade Estatal para a Investigação sobre a Economia da Construção e das 

Habitações32, o método de Klein deu início a busca por um cientificismo dos projetos de 

habitações através de um processo didático que se propunha a transmissão de conhecimento 

e a qualificação dos profissionais da área.  

Apesar de vários autores já terem discorrido sobre a produção de unidades habitacionais e o 

modo como esta contraria os princípios básicos da habitabilidade (VILLA, 2010), a oferta atual 

                                                

31 Tradução livre de: “no se puede resolver todo el problema por mera reducción de cada una de las exigencias 
elementales de una vivienda; es además, imprescindible elaborar un programa completo de viviendas, creae 
nuevas tipologías teniendo en cuenta tanto las condiciones sociales y económicas y el número de miembros de 
cada familia y su modo de vida (independiente o no) como la distribución de los diferentes tipos de vivienda según 
las características de los diferentes barrios de la ciudad” (KLEIN, 1980, p. 75).  
32 Tradução livre de “Reichsforschungsgesellchaft für Wirtschaftlichkeit im Bau-und Wohnungswesen” (KLEIN, 
1980, p.12). 
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de moradias com áreas entre 45m² e 60m², consideradas neste trabalho como as habitações 

mínimas de dois dormitórios, apresenta ambientes cada vez menores, que comprometem a 

qualidade dos espaços, especialmente na sua relação com o dimensionamento e a 

funcionalidade. Nesse sentido, ainda que as discussões relacionadas a qualidade habitacional 

das moradias, suas funções e uso não constituam um tema novo na arquitetura, uma breve 

análise da realidade atual de plantas disponibilizadas pelo mercado imobiliário permite 

apreender que, se de um lado o problema ainda não foi resolvido, de outro não se restringe 

apenas a produção de unidades populares ou para fins de interesse social. 

Sendo assim, o presente capítulo tem por objetivo entender quais fatores influenciam a 

qualidade dimensional e funcional das habitações a partir de uma breve discussão sobre o 

conceito de qualidade arquitetônica de projetos habitacionais, tomando como referência a 

ergonomia e a antropometria aplicada ao projeto residencial, os usos e funções domesticas, 

bem como os métodos internacionais e nacionais de avaliação desta qualidade. A principal 

contribuição do capítulo é, portanto, ampliar a discussão sobre a qualidade habitacional, 

especialmente no que se refere ao dimensionamento e a funcionalidade dos espaços a partir 

da identificação dos parâmetros que a determinam.  

 

2.1 QUALIDADE HABITACIONAL  

 

Em sentido mais amplo, a qualidade pode ser entendida, segundo a NBR ISO 9000/200033 

como sendo o grau no qual um conjunto de características inerentes a um produto, processo 

ou sistema satisfaz as necessidades ou expectativas que são expressas, geralmente, de 

forma implícita ou obrigatória. Segundo José Carlos Toledo, apud Villa (2008), a capacidade 

de satisfação da qualidade relacionada as necessidades ou expectativas, possui duas 

dimensões: a dimensão objetiva, relativa as propriedades físicas do objeto em questão e a 

subjetiva que se refere a capacidade que as pessoas têm de perceber e mensurar as 

características agregadas ao objeto.  

No que se refere a sua aplicação no objeto arquitetônico, Voordt e Wegen (2013) entendem 

que a qualidade arquitetônica envolve a capacidade da edificação de cumprir funções de 

vários tipos: utilitária, climatológica, cultural, simbólica, estética, econômica, entre outras, 

sendo vista, portanto, como a integração dos aspectos funcionais, formais, técnicos e 

econômicos de determinado projeto e/ou unidade construída. Nesse sentido, Fabrício et al. 

(2010), afirmam que o conceito de qualidade agrega diversas interpretações ao longo da vida 

                                                

33 A NBR ISO 9000, publicada em 2000, versa sobre os sistemas de gestão da qualidade - fundamentos e 
vocabulário 
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do produto e que muitas dessas variáveis estão diretamente relacionadas ao processo de 

concepção de projeto dos edifícios. Assim, ao citarem os trabalhos de Charles Nelson, 

afirmam que um “programa de qualidade em arquitetura significa a implementação de 

melhorias do nível de necessidade e expectativas ao qual o projeto atende” (FABRÍCIO et al., 

2010, p.7). A garantia da qualidade de um objeto arquitetônico está, portanto, associada ao 

projeto e ao cumprimento deste às funções para as quais foi concebido. Em relação às 

habitações, Pedro (2000) define a qualidade habitacional como:  

adequação das características espaço-funcionais, socioculturais 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 (PEDRO, 2000, p. 10). 

Nota-se com isso que a qualidade habitacional, por ser um desdobramento da qualidade 

arquitetônica, envolve diferentes variáveis multidisciplinares que permeiam tanto os aspectos 

técnicos-construtivos como os de ordem urbanísticas ou econômica. Desse modo, muitos 

autores sugerem a subdivisão da análise da qualidade habitacional em diferentes aspectos 

tais como: inserção urbana, composição formal, sustentabilidade, unidade habitacional, 

acessibilidade, sistemas construtivos, economia, densidade, segurança entre outros.  

Relativamente à unidade habitacional, Palermo (2009) afirma que a qualidade da habitação 

como espaço construído está relacionada ao projeto arquitetônico e as suas especificações, 

de modo que o uso de instrumentos de avaliação ainda em fase de projeto pode prevenir 

inadequações, atendendo a um leque maior de necessidades humanas. Em direção 

semelhante, Villa (2008, p. 167 e 168) aponta que a avaliação da qualidade do projeto tem 

duas direções complementares: uma de caráter objetivo, que representa o atendimento a 

aspectos mensuráveis do projeto e outra, com base na percepção sensorial dos usuários. É 

nesta primeira direção, portanto, que estão centrados os objetivos deste trabalho.  

Sobre as dimensões objetivas de avaliação da qualidade no produto habitacional, Fabrício et 

al. (2010) afirmam que a qualidade do projeto é determinada pela clareza das informações 

expressas no programa de necessidades. Por este, entende-se não só “a lista de ambientes 

e suas dimensões, mas também o layout de cada ambiente, suas especificações técnicas e 

normas de desempenho a serem atendidas” (FABRÍCIO et al., 2010, p. 9). 

Nesse âmbito, entende-se que por estar vinculada diretamente a concepção de projeto, a 

análise da qualidade habitacional pode ser obtida, por exemplo, através da análise dos 

elementos das plantas, dos quais pode-se extrair as informações gerais sobre o programa, 

nesse caso, ambientes, dimensões e layout. Ainda nesse sentido, se compararmos os 

estudos dos primeiros modernistas sobre as habitações mínimas, segundo os quais, as 
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unidades habitacionais deveriam refletir as necessidades dos usuários em relação as 

atividades e relações desenvolvidas no espaço habitacional, veremos que o estudo das 

funções domésticas, dos seus mobiliários e as necessidades de uso desses parece ser o 

caminho para se determinar a qualidade dimensional e funcional das habitações.  

Para tanto, torna-se necessário o entendimento de alguns conceitos relacionados a 

ergonomia, antropometria, uso e funções domésticas a fim de que se entenda como estes 

encontram-se rebatidos nas soluções de plantas de projetos. Além disso, é fundamental 

compreender também como os métodos de análise e avaliação da qualidade tratam a 

dimensão objetiva dos aspectos relacionados a qualidade dimensional e funcional dos 

espaços habitacionais, para que se entenda como se dá a avaliação da qualidade destes nas 

plantas selecionadas.  

 

2.2 ERGONOMIA E ANTROPOMETRIA APLICADAS AO PROJETO HABITACIONAL  

 

Inicialmente associada à atividade humana no trabalho militar e industrial, a ergonomia em 

seu sentido mais amplo consiste da aplicação dos conhecimentos científicos relativos ao ser 

humano e necessários para conceber instrumentos, máquinas e dispositivos que possam ser 

utilizados pelo maior número de pessoas, com o máximo de conforto, segurança e eficiência 

(LOPES, 2006, p. 21). Por ser bastante abrangente, o conceito é atualmente associado a 

diferentes escalas de uso, desde produtos até edificações, e sua definição é dada pela 

Associação Internacional de Ergonomia (IEA), sendo considerada, 

a disciplina científica envolvida com compreensão das intenções entre os 
seres humanos e outros elementos de um sistema. Como profissão aplica 
teorias, princípios, dados e métodos a projetos a fim de otimizar o bem-estar 
humano e o desempenho global do sistema.  Os profissionais da ergonomia 
contribuem para concepção e avaliação de tarefas, trabalhos, produtos, 
ambientes e sistemas de forma a torná-los compatíveis com as necessidades, 
habilidades e limitações das pessoas (IEA, 2017)34. 

Além disso, segundo Iida (2005, p.3) a ergonomia “estuda os diversos fatores que influem no 

desempenho do sistema produtivo e procura reduzir as suas consequências nocivas (...). 

Assim, ela procura reduzir a fadiga, o estresse, os erros e os acidentes”. Para tanto, estuda 

variáveis relacionadas ao ser humano, à máquina, ao ambiente ou ao sistema. Nessa 

perspectiva, sendo um campo de conhecimento que estuda a adequação de espaços e 

                                                

34 Tradução livre de: “Ergonomics (or human factors) is the scientific discipline concerned with the understanding 
of interactions among humans and other elements of a system, and the profession that applies theory, principles, 
data and methods to design in order to optimize human well-being and overall system performance. Practitioners 
of ergonomics and ergonomists contribute to the design and evaluation of tasks, jobs, products, environments and 
systems in order to make them compatible with the needs, abilities and limitations of people.” IEA, International 
Ergonomics Association, 2017. Disponível em: http://www.iea.cc/whats/. Acesso em: 05 jun. 2017.  
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produtos às necessidades de uso dos seres humanos, para que garanta o conforto, segurança 

e maior satisfação de um sistema, a ergonomia deve possuir uma abordagem holística que 

abrange domínios físicos, cognitivos e organizacionais (IIDA, 2005). No que se refere aos 

domínios físicos, o IEA define-os como sendo as características anatômicas, antropométricas, 

fisiológicas e biomecânicas da pessoa humana, relacionadas à atividade física, incluindo 

tópicos relevantes sobres as posturas de trabalho, manuseio de materiais, movimentos 

repetitivos, distúrbios musculoesqueléticos relacionados ao trabalho, disposição do local de 

trabalho, segurança e saúde.  

Nota-se, com isso que, enxergando a produção arquitetônica, no caso a habitação, como um 

produto fica evidente a sua relação com as necessidades de uso e dimensionamento 

adequado e, consequentemente, o bom desempenho da unidade habitacional. Conforme 

afirma Vilma Villarouco, apud Costa Filho (2005),  

Se, partindo do princípio que uma edificação é um produto, e que em seu 
interior diversas atividades são desenvolvidas, a ergonomia destaca-se como 
uma necessidade fundamental no sentido de contribuir para que, através do 
uso de suas ferramentas e métodos possam ser detectados e solucionados 
os problemas que possam comprometer o bom desempenho do produto 
arquitetônico (VILLAROUCO, apud COSTA FILHO, 2005, p. 33).  

Os conceitos apresentados permitem entender que a ergonomia associada ao projeto de 

arquitetura e especialmente ao projeto habitacional, pressupõe a consideração das atividades 

humanas como parâmetro projetual para o dimensionamento de ambientes de forma segura 

e confortável. Interessa-nos, portanto, as relações da ergonomia na interação ser humano –

produto no seu domínio físico, o que no caso da arquitetura corresponde a avaliação dos 

ambientes projetados ou construídos (produto construído). Nesse caso, considera-se 

especialmente o que se relaciona às características antropométrica dos usuários, suas 

posturas de trabalho e manuseio dos materiais – o ser humano; e as necessidades 

dimensionais de uso, funções, atividades, mobiliário e equipamentos da habitação – o 

produto. 

Considerando as necessidades ergonômicas dos usuários aplicáveis aos projetos 

habitacionais em seu domínio físico faz-se necessário inicialmente apresentar os conceitos 

relativos às características antropométricas destes, suas posturas de trabalho e manuseio dos 

materiais. A antropometria (palavra derivada do grego antro = homem e metro = medida) pode 

ser definida, segundo Corrêa e Boletti (2015), como um ramo das ciências biológicas que 

estuda os caracteres mensuráveis da morfologia humana, sendo seu objetivo geral predizer 

e estimar os vários componentes corporais de populações, através do estudo e da avaliação 

das medidas de tamanho, massa e proporções do corpo humano. Refere-se, portanto, 

segundo John Arthut Roebuck, apud Boueri (2008),  
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às dimensões, composição e propriedade de massa dos segmentos do corpo; 
às articulações que interligam os segmentos do corpo, à mobilidade das 
articulações, às reações mecânicas no campo de força, vibração e impactos; 
às ações voluntárias do corpo em relação ao controle dos movimentos, na 
aplicação de forças, torções, energia e potência, em relação a objetos 
externos, controles, ferramentas e outros equipamentos (ROEBUCK, apud 
BOUERI, 2008, p. 28). 

Aplicada à ergonomia, a antropometria determina, a partir de métodos científicos, as medidas 

físicas dos seres humanos e as diferenças entre indivíduos e grupos sociais, a fim de adequar 

produtos, equipamentos e postos de trabalho a seus usuários. Relacionada com a produção 

de habitações, a antropometria constitui-se um fator do processo projetual e se refere aos 

“estudos que relacionam as dimensões físicas do ser humano à sua habilidade e desempenho 

ao ocupar um espaço em que realiza várias atividades, utilizando-se de equipamentos e 

mobiliários adequados para o desenvolvimento das mesmas” (BOUERI, 2008, p. 9). Nesse 

sentido, entende-se que as variações de gênero e idade dos usuários bem como seus traços 

étnicos, culturais, históricos e econômicos influenciam no dimensionamento dos projetos, uma 

vez que as dimensões corporais, as atividades desenvolvidas e consequentemente as 

necessidades de uso dos espaços variam conforme se varia o biotipo do usuário.  

A fim de considerar as diferenças existentes entre os indivíduos, a antropometria 

frequentemente trabalha com percentis. De acordo com Etienne Grandjean (apud Boueri, 

2004), como não é possível atender aos extremos maiores e menores dos usuários, a 

antropometria trabalha com uma parcela desta, os chamados percentis. Para a habitação, os 

percentis correspondem em geral, a 90% da população, de modo que tanto os 5% maiores, 

quanto os 5% menores são desconsiderados. Nessa abordagem, ao invés de se considerar a 

média da população35, pois incorreria em erros, visto que, o ser humano médio pode não 

existir na prática, trabalha-se com um intervalo de medidas que variam entre os limites 

maiores (valor maior) e menores (valor menor) da população, abrangendo, portanto entre 90% 

da população usuária. Estes intervalos, por sua vez, podem variar de acordo com as 

atividades a serem desenvolvidas. Se um projeto considera o alcance do braço, por exemplo, 

considera-se o limite inferior para o seu dimensionamento, visto que os usuários com maiores 

alcances também serão atendidos. Por outro lado, quando se pretende dimensionar as áreas 

de passagem, deve-se considerar o limite superior dos padrões antropométricos, já que 

naturalmente os usuários dos limites inferiores terão sua circulação garantida (PANERO E 

ZELNIK, 2008; BOUERI, 2008). Ainda no que se refere a definição de um padrão 

                                                

35 Segundo Costa Filho (2005, p.48), “um erro muito sério na aplicação de dados antropométricos é pressupor que 
uma dimensão do percentil 50 representa um homem médio e criar um projeto para acomodar os dados desse 
percentil. Projetar considerando-se a média da curva é projetar apenas para 50% das pessoas, uma vez que, 
ninguém é médio com relação a todas as dimensões, e poucos o são para algumas. (...) É o que se costuma 
denominar de “Falácia do Homem Médio””.  
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antropométrico e, do espaço ocupado pelas diferentes tarefas domésticas, são considerados 

dois tipos principais de atividades, as estáticas e as dinâmicas, definidas por Boueri (2008), 

como  

Antropometria estática: informa sobre as dimensões físicas do corpo parado. 
Embora essas medidas sejam bastante utilizadas em projetos, elas nem 
sempre são adequadas para situações que envolvam movimentos. 
Antropometria dinâmica: inclui alcances, ângulos e forças de movimentos na 
tomada de medidas dinâmicas, sendo importante especificar qual é a função 
a ser executada pelo homem, pois essa função pode envolver interações 
entre movimentos musculares, de modo que o resultado final será diferente 
daquele que seria obtido se fossem considerados esses movimentos 
isoladamente (BOUERI, 2008, p. 29). 

Nessa mesma direção, William Cushman e Daniel Rosenberg, apud Barros (2004), referem-

se a antropometria estática como medidas de diversos segmentos do corpo, como estatura, 

peso, largura, comprimentos e perímetros do corpo, que podem ser obtidas em posições 

padronizadas, tais como em pé ou sentado, ou através da medição direta de partes 

específicas do corpo, como cabeça, pés e mãos. Enquanto a dinâmica, por se relacionar aos 

alcances do corpo, deve ser registrada segundo os diferentes movimentos que a envolvem. 

De acordo com Iida (2005), o registro desses movimentos é normalmente realizado a partir 

de um sistema de planos triortogonais (Figura 8).  

Figura 8: Sistema de planos triortogonais para registro dos movimentos corporais 

 

Fonte: Iida, 2005 (p. 125). 

Nesse sistema, um plano principal, chamado de sagital, “divide” o ser humano em duas partes 

simétricas. A partir desse plano são tomados outros planos paralelos ou perpendiculares a 

ele, que definem as dimensões do movimento em planos laterais, esquerdo ou direito, frontais 
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ou transversais, delimitando, assim, o espaço ocupado por determinada atividade através das 

dimensões em planta ou em elevações. Dessa maneira, a cada atividade, seja ela estática ou 

dinâmica, está associada uma determinada postura ou dimensão do usuário, representada 

pelos padrões antropométricos, obtidos através do registro dos movimentos (Figura 9). Estes, 

por sua vez, para estarem dimensionados adequadamente devem ser analisados segundo 

seus limites inferiores ou superiores, dependendo do seu uso.  

Figura 9: Medidas antropométricas aplicadas ao dimensionamento dos espaços habitacionais 

 

Fonte: Boueri, 2004 (p. 108). 
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A análise das medidas corporais necessárias ao desenvolvimento das diferentes atividades 

compõe, portanto, uma das ferramentas que determinam os espaços necessários a adequada 

execução destas. Diante desses conceitos, a ergonomia e antropometria aplicada à 

arquitetura e ao dimensionamento dos espaços encontram-se expressas, principalmente, 

através de manuais sobre dimensionamento. Dentre os primeiros escritos sobre o 

dimensionamento dos ambientes baseados nas medidas humanas, como propõe os conceitos 

atuais de antropometria aplicada a arquitetura, estão os estudos de Vitrúvio. Através do 

Tratado sobre a Arquitetura, De Architetura Libri Decem, Vitrúvio define, além dos padrões e 

conceitos arquitetônicos, as relações métricas entre os seres humanos e os edifícios.  

Nesse sentido, para se determinar as dimensões dos templos e edifícios gregos conforme as 

medidas humanas, Boueri (2004) destaca que Vitrúvio propôs as proporções humanas 

segundo sete medidas distintas, que se relacionam umas com as outras e dividem-se em 

(Figura 10): a) altura do corpo que é também a sua envergadura;  b) equivale a A/10, sendo 

a altura do rosto e da palma da mão; c)  altura da cabeça, que corresponde a A/8; d) altura do 

rosto mais pescoço ou do comprimento do pé e vale A/6; e) comprimento do antebraço, 

correspondente a A/4; f) altura da testa, do nariz ou do queixo ao nariz  e mede B/3 =; e, por 

fim g) Ø ou A que corresponde ao diâmetro de circunferência do corpo com raio a partir do 

umbigo, ou um quadrado de mesma dimensão do diâmetro onde o corpo está totalmente 

contido. Esses dados antropométricos foram sistematizados por Leonardo da Vinci, durante a 

Renascença, no seu trabalho conhecido como “Homem Vitruviano” (KENCHIAN, 2005; 

BOUERI, 2004). 

Figura 10: Relações de proporção do homem vitruviano, Leonardo da Vinci 

 

Fonte: Boueri, 2004 (p. 22). 
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Apesar dos esforços de Vitrúvio e das demais civilizações que o sucederam, foi apenas após 

na Revolução Industrial, com o avanço do Movimento Moderno no século XX, que as relações 

antropométricas e sua aplicação nas habitações ganharam caráter científico e passaram a 

respaldar as decisões arquitetônicas. A partir do desenvolvimento do conceito do 

Existenzminimum, para que pudessem desenvolver projetos com parâmetros mínimos de 

habitabilidade, os arquitetos precisavam conhecer as necessidades biológicas do ser humano 

e sua consequente necessidade de ocupação dos espaços. Nesse contexto, um dos primeiros 

estudos que surgem sobre as relações dimensionais dos espaços e as necessidades do ser 

humano dentro do espaço construído, é do alemão Ernst Neufert, em 1936, após o II CIAM 

(1929). Através de um manual de referência para projetos, a obra de Neufert, intitulada “A arte 

de projetar em arquitetura” é um dos principais manuais de dimensionamento em arquitetura, 

existente até os dias atuais. Segundo Kenchian (2005), o manual corresponde a um conjunto 

de gabaritos que abrange elementos construtivos desde as fundações até as coberturas, mas 

principalmente estabelece as dimensões de equipamentos e espaços específicos vistos sob 

a ótica das suas condicionantes geométrica, ou seja, comprimento, altura e largura.  

Nesse sentido, a partir da consolidação dos conceitos de racionalismo e funcionalismo 

preconizados pelo movimento moderno e com o desenvolvimento da ergonomia como 

disciplina científica, surgem, a partir da década de 1950, diferentes manuais de 

dimensionamento em arquitetura que, utilizando uma abordagem ergonômica dos usuários 

nos espaços, buscam conferir o correto dimensionamento destes, a partir das medidas 

humanas e das atividades desenvolvidas para cada mobiliário, função ou equipamento. 

Dentre esses manuais, Boueri (2004) destaca os estudos desenvolvidos por Ernst Neufert, Le 

Corbusier, Henry Dreyfuss, Nuno Portas, Julius Panero e Martin Zelnick (Quadro 2).  

No caso brasileiro, um dos principais estudos sobre as medidas antropométricas aplicadas 

aos usos e funções do projeto de habitações, foram sistematizadas por Boueri (2004), no seu 

Memorial intitulado: “A Contribuição da Ergonomia na Formação do Arquiteto: O 

Dimensionamento dos Espaços da Habitação”36. Neste memorial, além de apontar o contexto 

histórico de evolução dos conceitos e aplicações da ergonomia, o autor identifica as principais 

funções domésticas dos usuários brasileiros e, a partir delas, associa a cada mobiliário ou 

equipamento uma superfície de uso baseada em padrões ergonômicos que garantam a 

segurança da execução das atividades pelo maior número de pessoas (considerando-se os 

percentis adotados).  

 

                                                

36 Este material integra o Memorial destinado a obtenção do título de Professor Livre Docente, junto ao 
Departamento de Tecnologia da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. 
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Quadro 2: Quadro resumos dos principais manuais de antropometria aplicados a arquitetura 

Capa Título Autor Descrição 

 

A arte de 
projetar em 
arquitetura 

Ernst 
Neufert, 
1936 , 

Alemanh
a. 

Organizado como referência para projetos, contém dados 
das necessidades espaciais do homem em diferentes 
ambientes. O livro tem o objetivo de reduzir, esquematizar 
e resumir os elementos básicos do desenho. 

 

O Modulor 

Le 
Corbusie
r, 1947, 
França 

Instrumento de medida baseado nas relações métricas e 
proporcionais do corpo humano. O propósito era de que 
esse instrumento fosse incorporado à prancheta dos 
arquitetos de todo o mundo, unificando os sistemas métrico 
e britânico, buscando uma padronização das medidas 
utilizadas pelos arquitetos e projetistas. 

 

Fonte: saraiva.com. 
Acesso em: 06 jul 2017.  

Designing 
for People  

Henry 
Dreyfuss 
e equipe,  

1955,  
Estados 
Unidos  

Inicialmente lançado com o título “Designing for people”, a 
equipe de Dreyfuss criou o primeiro sistema visual para 
apresentar os dados ergonômicos e antropométricos em 
uma forma gráfica. Nesse livro são apresentados estudos 
antropométricos desenvolvidos a partir de figuras humanas, 
fazendo recomendações para os ambientes da habitação, 
considerando o mobiliário e os espaços necessários para o 
seu uso. Os estudos evoluíram e atualmente a produção de 
Dreyfuss encontra-se publicada no livro “As medidas do 
homem e da mulher”.  

 

Fonte: servir.uevora.pt. 
Acesso em: 06 jul 2017. 

Funções e 
Exigências
de Áreas 

da 
Habitação 

Nuno 
Portas, 
1969, 

Portugal 

Propõe o dimensionamento dos espaços da habitação a 
partir das atividades desenvolvidas pelos usuários da 
habitação. Considera os aspectos antropométricos dos 
usuários, as dimensões do mobiliário, a tipologia e os 
hábitos da família portuguesa. 

 

Dimension
amento 
humano 

para 
espaços 
interiores 

Julius 
Panero e 

Martin 
Zelnick, 
1979, 

Estados 
Unidos  

Considerados responsáveis por uma visão moderna da 
antropometria, conceitua a ergonomia e a antropometria, 
define os dados antropométricos, e aplica essas medidas 
como padrões referenciais básicos de projeto nos espaços 
interiores residenciais.  

 Fonte: Boueri, 2004.  

Considerando apenas o espaço doméstico, constata-se que as relações ergonômicas e 

antropométricas contribuem para o dimensionamento correto das habitações uma vez que se 

pode dimensionar um ambiente a partir das dimensões dos mobiliários, dos espaços 

necessários para o seu manuseio, bem como dos espaços necessários a circulação. Na sala 
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de jantar, por exemplo, podemos definir as suas dimensões a partir da área ocupada pela 

mesa e cadeiras, considerando tanto as necessidades de espaços para afastar as cadeiras 

(comprimento nádega-joelho), como a livre circulação dos demais usuários (largura de ombro 

a ombro) ao redor do mobiliário. Nesse sentido, se de um lado a antropometria e a ergonomia 

permitem dimensionar os espaços segundo as dimensões e limites antropométricos dos 

usuários e as condições de uso, acesso e articulação destes no manuseio dos mobiliários, 

equipamentos e das circulações de uma habitação. De outro, para que se consiga uma 

adequação ergonômica e dimensional do produto habitacional é igualmente necessário que 

se entendam quais são as atividades realizadas no âmbito doméstico, em quais ambientes 

elas podem ser executadas, quais os mobiliários e equipamentos necessários a elas, como 

se conectam e se distribuem as diferentes funções e usos dos espaços.  

  

2.3 FUNÇÕES E ATIVIDADES DAS HABITAÇÕES  

 

Como pôde ser visto, a produção de um espaço habitacional mínimo depende das atividades 

que nele se realizam, da interação entre o ser humano e o ambiente e do dimensionamento 

adequado destes espaços. Conhecidos os parâmetros antropométricos que influenciam na 

delimitação dos espaços, faz-se necessário entender quais são as atividades, funções e 

cômodos mais comuns nas habitações, com foco principal no caso brasileiro.  

Além de influenciar os estudos ergonômicos, o Movimento Moderno também consolidou os 

preceitos funcionalista dos modos de morar dominantes até os dias atuais. Conforme visto, 

as iniciativas dos arquitetos modernos, através da chamada “Nova Arquitetura” voltaram-se 

para o estabelecimento de um novo modo de vida baseado nos adventos da tecnologia que, 

através da racionalização e da padronização dos modelos, permitiria a produção industrial de 

produtos a baixo custo e facilidade de manutenção, com padrão de conforto tido como 

suficiente. É nesse contexto que as funções e atividades da habitação são delimitadas e 

padronizadas.  

Segundo Palermo (2009), a habitação não é apenas abrigo, é arcabouço da história da família, 

perene enquanto edifício, funcional e simbólico enquanto espaço e pode ser vista segundo 

três dimensões distintas, a físico-espacial, a antropológica e a funcional. A primeira abrange 

o edifício com a sua estrutura urbana, tendo função de abrigo e proteção, promovendo a 

segurança física e induzindo a permanência; a segunda é a simbiose entre o morador e o 

plano físico do edifício, correspondendo a sua dimensão simbólica; por fim, a funcional se 

refere a sua dimensão utilitária, devendo favorecer a reposição das energias e facilitar as 
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atividades domesticas, pressupondo, ainda, o atendimento programático e a adequação ao 

grupo residente.  

No que se refere a sua dimensão funcional, um dos principais estudos luso-brasileiros sobre 

as funções e exigências de uso com foco apenas nas habitações foi desenvolvido pelo 

arquiteto português Nuno Portas, em 1969. Segundo este arquiteto,  

a lista das funções e atividades reúne necessidade de ordem bem diversa 
que poderiam em princípio ser separadas por diversos critérios: pelo local ou 
equipamento que utiliza cada atividade; pelo lugar no ciclo diário da vida 
doméstica; pelos componentes da família implicados; pela natureza individual 
ou coletiva (PORTAS, 1969, p. 19). 

Na mesma linha, Amos Rapoport (1972) considera que a habitação tem as funções de 

transmitir significados e traduzir as aspirações da sociedade, revelando, com isso, os 

aspectos socioculturais relacionados aos modos de vida de cada cultura. Esses modos de 

vidas, por sua vez, estão diretamente relacionados as necessidades humanas, como conviver, 

cuidar do corpo, armazenar produtos, limpar entre outras. Desse modo, a unidade habitacional 

pode ser entendida como uma síntese das atividades humanas e de como estas se relacionam 

dentro do ambiente construído. Assim, a compreensão das funções e usos dos espaços 

domésticos parece ser o melhor caminho para se entender os modos de vida de uma 

população.  

Dessa maneira, desenvolveram-se diferentes estudos a respeito das funções e usos das 

habitações, tais como, Portas (1969), Silva (1982), Pedro (2000), França (2001), Boueri (2004 

e 2008), NOMADS.USP (2007), Palermo (2009) e Griz (2012). Apesar de possuírem 

diferentes focos, estes estudos buscam revelar, através de análises em planta ou inloco, 

entrevistas ou formulários, como se dá ocupação dos espaços habitacionais. Assim, a partir 

da identificação das necessidades das famílias e das formas como estas ocupam os espaços, 

das exigências mínimas de mobiliários e equipamentos para cada atividade ou das 

necessidades mínimas dimensionais ou simbólicas de cada função doméstica, estes estudos 

revelam os modos de vida de uma população e, consequentemente, quais são as principais 

funções e atividades das habitações.   

Apesar dos diferentes enfoques, organizações ou nomenclaturas é possível identificar uma 

série de convergências entre estes estudos, as quais, podem ser traduzidas nas seguintes 

funções domésticas: a) repouso; b) alimentação; c) convívio familiar e social/ lazer e 

recreação; d) estudo e trabalho; e) tratamento de roupas; f) higiene pessoal; g) manutenção 

doméstica e armazenagem; h) circulação e estacionamento de veículos.  

Essas funções, por sua vez, também podem ser desdobradas segundo os mobiliários e/ou 

equipamentos mais apropriados para seu desenvolvimento (Quadro 3). Nesse sentido, os 
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estudos de Portas (1969), Silva (1982), Pedro (2000), Boueri (2008), Palermo (2009) apontam 

tanto os mobiliários e equipamentos associados a cada função, como também a necessidade 

de espaços ergonomicamente dimensionados relacionados a elas. A partir dessas diferentes 

leituras, podem-se sintetizar os modos de vida de uma sociedade, a partir das principais 

atividades domésticas relacionadas a cada função, quais mobiliários são necessários a elas 

e o papel social destas no contexto das relações entre os usuários.  

Quadro 3: Principais funções domésticas 

Funções 
Portas, 
1969 

Silva, 
1982 

Pedro, 
2000 

França, 
2001 

NOMADS. 
USP, 2007  

Boueri, 
2008 

Palermo, 
2009 

Griz, 
2012  

a) Repouso e 
isolamento                 

b) Alimentação                 

c) Convívio 
familiar e social 

/ Lazer e 
recreação 

  

    

    

    

  

d) Estudo e 
trabalho                 

e) Tratamento 
de roupas       

  
      

f) Higiene 
pessoal                 

g) Manutenção 
doméstica e 

armazenagem 

  
    

    
    

  

h) Circulação e 
estacionamento        

 
  

   

Fonte: elaboração própria, 2017.   

Cabe ressaltar que a variedade de formatos de grupos domésticos existentes atualmente e 

suas novas dinâmicas sociais podem revelar tendências diferenciadas sobre os usos e 

necessidades dos espaços domésticos. Contudo, a existência dessas diferenças não invalida 

a compreensão dos aspectos padrões comuns de reprodução social desses espaços. 

Segundo Cristina Bruschini (apud GRIZ, 2012), a vida cotidiana é o conjunto de atividades 

que caracterizam a reprodução dos seres humanos particulares criando, por sua vez, a 

possibilidade de reprodução social. Assim, apesar de tratar da funcionalidade dos espaços, 

não se pretende aqui abordar uma versão determinística funcionalista, definindo como cada 

usuário deve usar cada espaço. As considerações a seguir, foram feitas com o objetivo de se 

compreender as características gerais que definem os modos de morar mais recorrentes na 

sociedade, tendo-se consciência de que estes podem e vão variar para diferentes grupos 

domésticos.  

Repouso e isolamento 

A função repouso abrange principalmente a atividade de dormir, e segundo Portas (1969), 

define-se a habitação, sobretudo, pela natureza da ação de repouso dos indivíduos. Sendo 

assim, ela abrange tanto a atividade de dormir, quanto as que demandem privacidade visual 
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e/ou sonora ou cuidados especiais, como receber hóspedes, tratar enfermos ou bebês. Estes 

espaços, são considerados os espaços da família e da vida conjugal por excelência sendo 

normalmente de acesso controlado em relação aos visitantes. Devido a essas características, 

suas atividades estão normalmente associadas aos dormitórios ou eventualmente, no caso 

de visitantes, podem ocorrer na sala de estar ou escritórios.  

Logo, as atividades inerentes a função são: dormir, descansar, ler, convalescer, tratar 

enfermos, alojar hóspedes, cuidar de crianças, permanecer reservado. O mobiliário mínimo 

associado a elas seriam essencialmente a cama, seja ela individual, dupla ou o berço.  

Alimentação  

Outra função primordial a existência humana consiste da alimentação que abrange dois 

grupos principais de atividades: o preparo e o consumo de alimentos. As principais atividades 

relacionadas ao preparo são: guardar alimentos e utensílios, preparar alimentos e refeições, 

lavar utensílios, eliminar resíduos, enquanto as atividades relativas ao consumo de alimentos 

correspondem a fazer refeições correntes ou formais.  

No que se refere aos mobiliários e equipamentos mínimos inerente a função alimentação, 

temos: armários para armazenamento, geladeira, fogão, bancada com pia, bancada de apoio 

com cadeira e mesa de jantar. Nesse sentido, normalmente as atividades de preparo de 

alimentos são realizadas nas cozinhas, enquanto as de consumo também podem ser 

realizadas nas cozinhas, no caso de refeições corriqueiras, ou salas de jantar, em situações 

formais.  

Nesse sentido, no seu caráter tradicional, as atividades relacionadas à alimentação 

funcionam, segundo NOMADS.USP (2007), como “centro de processamento de informações 

do grupo doméstico”, pois além de tomarem refeições, as pessoas deixam lembretes em 

murais ou equipamentos relacionados a elas. Além disso, nas relações contemporâneas 

destacam-se duas outras tendências relacionadas as atividades de alimentação. De um lado, 

a primeira tendência surge, de acordo com Griz (2012), pela mudança de significado de valor 

e, portanto, de status sugerido pelas “cozinhas gourmets”. De acordo com a autora, a atividade 

de cozinhar é atualmente amplamente divulgada, fazendo com que essa atividade seja 

caracterizada como lazer. O que faz surgir, um novo conceito de cozinha mais centrado no 

contemporâneo, aliando conforto e produtos diferenciados, integrando-as mais às áreas 

sociais.  

Por outro lado, Queiroz (2008) aponta que atividades antes claramente relacionadas à ideia 

de domesticidade estão sendo redirecionadas para esferas exteriores à habitação ou tendem 

a ser cada vez mais simplificadas. Essa tendência mostra que o dispêndio de tempo com o 
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preparo de alimentação vem diminuindo, fazendo com que estas necessidades sejam 

redirecionadas ao uso dos novos equipamentos e consequentemente diferentes demandas 

de espaços para abrigá-los. Nesse sentido, os estudos do NOMADS.USP (2007) afirmam que 

os espaços de preparação de alimentos, foram os que mais sofreram modificações ao longo 

do tempo, deixando de ser espaços de rejeição prioritariamente feminino constituído de 

edículas fora habitação, passando a reunir diversas funções domésticas, em um lugar de 

convívio e recepção, altamente equipado. 

Convívio familiar e social / recreação e lazer  

As atividades de convívio familiar e social muitas vezes se confundem com as funções de 

recreação e lazer abrangendo, na maioria das vezes, atividades de natureza coletiva, tais 

como: fazer refeições coletivamente, receber visitas, conversar, assistir televisão, ouvir 

música, ler, brincar, jogar, realizar atividades manuais, usar o computador. Para tanto, é 

necessário, pelo menos, mesa e cadeiras de refeições, sofá, poltrona, mesas de apoio ou 

aparadores e estante ou rack. Essas atividades estão comumente distribuídas ao longo das 

salas de estar e jantar, varandas e, em cada vez mais, nos quartos.  

Estudo e trabalho  

Apesar de poder compartilhar as mesmas necessidades de mobiliário das atividades de 

convívio e lazer, as funções de estudo e trabalho têm um caráter mais individual e consistem 

das atividades de estudar, realizar tarefas escolares, trabalhar em casa e usar o computador 

ou telefone. Assim o mobiliário necessário para tanto são: mesa e cadeira ou algum 

equipamento específico no caso de trabalho especializado, como máquina de costura ou 

computadores. Assim como a função anterior, as atividades relacionadas ao estudo e trabalho 

acontecem, em geral, nas salas de estar e jantar, varandas, escritórios e, em cada vez mais, 

nos quartos. 

De acordo com os estudos do NOMADS.USP (2007), as tecnologias digitais possibilitaram 

ainda a volta da tendência de home-offices, nos quais, diferentemente do que ocorria na 

década de 1990, há a desvinculação entre o trabalho e a empresa, de modo que a mobilidade 

dos novos modos de comunicação “permite trabalhar em vários lugares, e não apenas em 

casa: seu escritório é onde você está” (NOMADS.USP, 2007, p.9). Apesar de o “tele trabalho” 

reconfigurar o que seriam os limites dos espaços físicos de estudo e trabalho, estes “acabam 

sendo reduzido ao desenho de pequenos escritórios em casa” (NOMADS.USP, 2007, p.9). 

Sobre esses espaços, Amorim (1999) destaca que apesar de apresentarem um grau de 

privacidade, aproximando-o para o isolamento de atividades intelectuais, eles mantêm ainda 

uma proximidade com a área social, o que possibilita transformá-los em ambientes formais, 

revelando, com isso que estes podem assumir um caráter social ou íntimo.   
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Tratamento de roupa  

Assim como as atividades de alimentação, a função de tratamento de roupa compõe-se de 

atividades de naturezas distintas, tais como: armazenar roupa suja, lavar roupa a mão ou na 

máquina, secar roupa, costurar roupa, passar roupa e guardar roupa limpa. Os mobiliários e 

equipamentos necessários para tanto consistem de tanque, máquina de lavar roupas, tábua 

de passar, varal para estender roupa. O tratamento de roupa geralmente acontece nas áreas 

de serviços. Essas atividades, assim, como as de alimentação demonstram uma tendência 

de serem tratadas cada vez mais fora de casa.   

Higiene pessoal  

A função de higiene pessoal abrange as necessidades de higiene corporal dos habitantes e 

corresponde as atividades de tomar banho, lavar mãos e rosto, vestir-se e despir-se, escovar 

os dentes, fazer a barba e pentear os cabelos, atender as necessidades fisiológicas. No geral, 

desconsiderando-se as necessidades das crianças, idosos ou enfermos, são atividades 

realizadas de forma individual, cujas necessidades de equipamentos correspondem a box 

com chuveiro, vaso sanitário, lavatório ou bancada com pia. Essas atividades estão situadas 

normalmente nos lavabos e banheiros.  

De acordo com NOMADS.USP (2007), a função de higiene pessoal vem paulatinamente 

sendo alterada, de modo que os espaços reservados a higiene e atendimento das 

necessidades fisiológicas tornam-se paralelamente lugares de relaxamento e prazer. Em 

contrapartida, o estudo afirma que “os banheiros diminuíram sem parar nesses dez anos 

(entre 1997 e 2007), ao mesmo tempo em que esse espaço foi sendo entendido como lugar 

de relaxamento e não apenas de higiene” (NOMADS.USP, 2007, p. 28).  

Manutenção doméstica e armazenagem 

A manutenção doméstica corresponde a arrumação, limpeza, reparo da habitação, bem como 

as necessidades de armazenagem sendo suas atividades: limpar a casa, realizar reparos 

gerais, tratar resíduos, guardar materiais, alimentos, roupas e utensílios. Seus mobiliários 

compõem-se basicamente de armário para guarda de objetos, armário tipo despensa para 

alimentos e guarda roupas, devendo ser ambos proporcionais ao número de habitantes. 

Diferentemente das outras funções, a manutenção e armazenagem encontra-se distribuídas 

ao longo de todos os ambientes da habitação. Apesar da importância e de estar subjacente a 

diversas outras funções, Pereira (2015) constata que as funções de manutenção e 

armazenagem se encontram prejudicadas diante do dimensionamento dos ambientes e das 

especificações das normas vigentes.  
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Circulação e estacionamento de veículos  

As funções de circulação e estacionamentos correspondem o movimento das pessoas e 

veículos dentro e fora da habitação. Assim, correspondem a entrar e sair da habitação, circular 

interna e externamente, usar veículos e manter veículo, normalmente situadas nos corredores 

e nas garagens. Sobre a circulação interna das unidades, os estudos de Pereira (2015) 

também apontam para a inadequação das mesmas, quando da ocupação dos espaços pelos 

usuários.  

No que se refere aos cômodos é interessante observar ainda, as características de alguns 

deles, dada a sobreposição de atividades que possuem. Os dormitórios, são considerados a 

instância mais privada da habitação, revelando, inclusive, tendências de individualização nas 

relações intra-grupo (NOMADS.USP, 2007; FRANÇA, 2001). Segundo NOMADS.USP 

(2007), o caráter privado da comunicação, tal como o uso de televisão, computadores, 

celulares e da internet dentro dos quartos parecem reforçar cada vez mais o caráter 

individualizado deste cômodo, demonstrando uma tendência de “priorização de projetos 

individuais em detrimento de preocupações de escala coletiva (...), acentuando a atomização 

do cotidiano dos membros do grupo” (NOMADS.USP, 2007, p.08). Estes cômodos podem 

aparecer ainda também como espaços destinados a convivência entre a família e visitantes 

mais próximos. 

Nos setores de serviço, destacam-se principalmente as cozinhas. De acordo com os 

apontamentos, Mariana Lima (2011, p. 68) a “cozinha se torna o centro ativo da casa onde a 

família pode se reunir, comer, trabalhar, jogar”, ou seja, além da tradicional função de 

alimentação, a cozinha pode assumir diferentes outras atividades. Nesse sentido, as novas 

tendências associadas a função de alimentação, ampliam a característica multifuncional das 

cozinhas, uma vez que, tendem a transformá-las também em espaços sociais, tornam-nas 

primordiais para o convívio entre moradores e entre estes e seus convidados. Em 

contrapartida, sobre o dimensionamento desses espaços, Lima (2011) afirma ainda que “a 

evolução da habitação para o sentido da habitação mínima, faz com que os ambientes do 

setor serviço reduzam-se à sua mínima existência, fato que os tornam inadequados às suas 

próprias funções” (LIMA, 2011, p.68).  

Os setores sociais, por sua vez, correspondem principalmente as salas de estar e jantar, 

atendendo prioritariamente as atividades de reunião dos membros da família, recebimento de 

visitas e refeições, funcionando ainda como articulador de todos os setores. Sobre os usos 

dados às salas, Lauro Cavalcanti (apud GRIZ, 2012) destaca que existem dois modelos 

principais de ocupação destes. No primeiro, as salas funcionam como agregador da família, 

relacionando-se normalmente a presença da televisão e a realização de refeições e no outro, 
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estas funcionam como espaço formal, destinado a receber visitas. Sobre esses modelos, o 

autor afirma ainda que em casas menores as salas tendem a abrigar tanto a função de agregar 

a família, quanto a de receber visitas.  

A partir do exposto, pôde-se associar a cada função suas atividades principais, os mobiliários 

mínimos necessários a realização destas, destacando-se também convergências entre os 

autores sobre os prováveis cômodos onde estas atividades se desenvolvem (Quadro 4). 

Quadro 4: Quadro resumo das funções, atividades, mobiliário mínimo e cômodos correntes 
nos espaços habitacionais 

Função Atividades Mobiliário mínimo 
Cômodos 
correntes 

Repouso e 
isolamento 

Dormir, descansar, ler, convalescer, tratar 
enfermos, alojar hóspedes, cuidar de 

crianças, permanecer reservado 

Cama individual; cama 
dupla (casal ou beliche) ou 

berço 

Dormitórios e 
eventualmente 

salas ou 
escritórios 

Preparo de 
alimentos 

Guardar alimentos e utensílios, preparar 
alimentos e refeições, lavar utensílios, 

eliminar resíduos 

Armários para 
armazenamento, geladeira, 

fogão, bancada com pia 
Cozinha 

Consumo de 
alimentos 

Fazer refeições correntes ou formais 
Bancada de apoio com 

cadeira e mesa de jantar 
Cozinha e/ou 
sala de jantar 

Convívio 
familiar e 
social / 

recreação e 
lazer 

Fazer refeições coletivamente, receber 
visitas, conversar, assistir televisão, ouvir 

música, ler, brincar, jogar, realizar 
atividades manuais, usar o computador 

Mesa e cadeiras de 
refeições, sofá, poltrona, 

mesas de apoio ou 
aparadores e estante ou 

rack 

Salas de estar e 
jantar e/ou 
dormitórios 

Estudo e 
trabalho 

Estudar, realizar tarefas escolares, 
trabalhar em casa e usar o computador ou 

telefone 

Mesa e cadeira ou algum 
equipamento específico 

Salas de estar e 
jantar, 

dormitórios ou 
escritórios 

Tratamento de 
roupa 

Armazenar roupa suja, lavar roupa a mão 
ou na máquina, secar roupa, costurar 

roupa, passar roupa e guardar roupa limpa 

Tanque, máquina de lavar 
roupas, tábua de passar, 
varal para estender roupa 

Área de 
serviços 

Higiene 
pessoal 

Tomar banho, lavar mãos e rosto, vestir-se 
e despir-se, escovar os dentes, fazer a 
barba e pentear os cabelos, atender as 

necessidades fisiológicas, auxiliar 
enfermos, idosos ou crianças 

Box com chuveiro, vaso 
sanitário, lavatório ou 

bancada com pia 

Lavabos ou 
banheiros 

Manutenção 
doméstica e 

armazenagem 

Limpar a casa, realizar reparos gerais, 
tratar resíduos, guardar materiais, 

alimentos, roupas e utensílios 
Armários 

Todos os 
cômodos 

Circulação e 
estacionament
o de veículos 

Entrar e sair da habitação, circular interna 
e externamente, usar veículos e manter 

veículo 
NA 

Corredores, hall 
e garagens 

Fonte: elaboração própria, 2017. 

Apesar de a multiplicidade de usos dos espaços conduzir a investigações sobre a 

necessidade de se projetar cômodos a partir das atividades domésticas e, não 

necessariamente a partir da compartimentação (REQUENA, 2007), a prática do mercado 

imobiliário se expressa principalmente na espacialização, diferenciação e valorização destes, 

refletindo com isso, relações fixas entre atividades e cômodos ou setores específicos. Logo, 

apesar de não estarem restritas exclusivamente a um determinado cômodo, as funções foram 
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associadas a locais onde comumente se desenvolvem dentro da organização social existente 

atualmente. No caso brasileiro, as funções de repouso estão normalmente associadas aos 

dormitórios, a alimentação está dividida entre a cozinha e a sala de jantar, o convívio familiar, 

social, recreação e lazer estão nas salas de estar, jantar e invadem cada vez mais quartos e 

cozinhas, o estudo e trabalho podem estar nas salas, em cômodos específicos ou dividir lugar 

nos dormitórios, o tratamento de roupa localiza-se em geral na área de serviços e a higiene 

pessoal acontece geralmente nos banheiros, podendo algumas atividades, como a troca de 

roupas, serem redistribuídas para os dormitórios. A manutenção doméstica, armazenagem e 

circulação, por sua vez, devem ser consideradas em todos os ambientes.  

A partir das funções e dos mobiliários necessários a elas, pode-se definir a área mínima de 

um ambiente ou cômodo. Nesse sentido, segundo Boueri (2004) considerando apenas seu 

aspecto funcional, a área dos ambientes pode ser obtida, através dos mobiliários e 

equipamentos que o compõem, arranjados espacialmente de modo que, as condições de uso, 

circulação dos usuários, acesso e articulação entre mobiliário, equipamentos e componentes 

do edifício, sejam adequados ergonomicamente à função a que se destina este ambiente. 

Confirma-se, portanto, que o dimensionamento adequado permeia o conhecimento das 

características gerais dos modos de vida de uma população, uma vez que ambos 

(dimensionamento e modos de vida) se relacionam diretamente às atividades e aos usos que 

se desenvolvem dentro dos espaços domésticos.   

 

2.4 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE HABITACIONAL  

 

Após a Segunda Guerra Mundial e a produção massiva de modelos repetidos em série, 

motivados pela baixa qualidade das habitações existentes ou em processo de produção 

diversos países, notadamente para esse estudo os europeus, desenvolveram programas de 

certificações e avaliar a qualidade habitacional. Seguindo os conceitos apresentados sobre 

qualidade arquitetônica, segundo os quais, a avaliação da mesma pode ser feita por aspectos 

mensuráveis de projeto, alguns pesquisadores e países desenvolveram métodos científicos 

que buscam aferir e avaliação a qualidade das habitações. Utilizando diferentes critérios 

quantitativos, qualitativos e comparativos, estes métodos visam tornar a análise de projetos 

mais objetiva, quantificando o nível de qualidade das habitações produzidas ou em fase de 

produção.  

De acordo com Pedro (2000, p. 55), os métodos de análise contribuem para o conhecimento 

e a caracterização da realidade, enquanto os métodos de avaliação permitem a classificação 

e o aperfeiçoamento de soluções. Sendo assim, segundo António Baptista Coelho e António 
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Reis Cabrita, apud Villa (2008), enquanto a análise refere-se à identificação dos parâmetros 

fundamentais para a determinação da qualidade, a avaliação é formada por uma rede de 

pontos de vista, critérios de ponderação e um procedimento de síntese dos resultados, 

permitindo avaliar o nível de satisfação dela. Se de um lado os métodos de análise e avaliação 

adotam diferentes atributos e critérios de ponderação, resultando em níveis de qualidade 

igualmente diferentes, de outro é possível identificar uma série de semelhanças entre eles, 

mascaradas muitas vezes, apenas pelas variações de nomenclatura. 

Dessa maneira, com o objetivo de entender como são feitas as análises e de identificar quais 

são semelhanças entre eles, detalha-se na próxima seção os métodos selecionados de 

avaliação de qualidade habitacional, a partir da identificação dos parâmetros e variáveis que 

cada autor ou país considera relevante na garantia desta. Os métodos foram divididos entre 

internacionais e nacionais e organizados em ordem cronológica, sendo apresentados a partir 

de uma breve descrição do contexto e dos objetivos nos quais se inserem. Foram elencados 

também os parâmetros e procedimentos de avaliação que cada método considera como 

mínimo para a garantia da qualidade dimensional e funcional das habitações. A partir dessas 

descrições e das comparações entres os métodos pôde-se identificar as semelhanças 

existentes entre eles e com isso definir os parâmetros adotados como relevantes neste 

trabalho de modo a atingir a qualidade dimensional e funcional do ambiente interno, para que 

em seguida, pudesse ser apresentada a proposta do método a ser adotado na base empírica 

selecionada. 

2.4.1 Métodos internacionais de avaliação da qualidade habitacional  

Em face da baixa qualidade das habitações produzidas no pós-guerra e respaldando-se em 

diferentes estudos sobre a qualidade do produto habitacional, dentre eles os manuais de 

ergonomia, surgem a partir da década 1960 diferentes métodos de avaliação da qualidade 

habitacional.  Esses métodos buscavam promover políticas estatais de financiamento de 

unidades habitacionais que, além de suprir as elevadas demandas por moradia, 

solucionassem também as necessidades habitacionais dos seus usuários. Desse modo, ao 

vincularem os financiamentos estatais a níveis mínimos de qualidade promoveram e, 

continuam promovendo, significativas melhorias nas unidades produzidas. 

Neste contexto, além do método de análise de plantas desenvolvido por Klein ainda em 1928, 

destacam-se principalmente, no âmbito internacional, os métodos de avaliação QUALITEL, 

na França, SEL, na Suíça, e HQI, na Inglaterra, bem como os métodos desenvolvidos pelo 

LNEC, com atenção ao método PEDRO (2000).  
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a) Método KLEIN 

O método de valoração das plantas, fruto de uma série de investigações e verificações 

desenvolvidas por Klein durante sua atuação no governo alemão ao longo da década de 1920, 

foi publicado em 1928 sob o título “elaboração de plantas e configuração dos espaços em 

habitações mínimas e novos métodos de valoração”37. A fim de atender à elevada demanda 

habitacional alemã à época, o método foi aplicado à projetos de habitações de custo reduzido 

objetivava definir as plantas das habitações a partir das necessidades dos usuários, 

baseando-se em parâmetros mínimos de habitabilidade (Existenzminimum). Os parâmetros e 

procedimentos de avaliação do método Klein (Quadro 5) estruturam-se em três operações 

principais: exame preliminar, mediante aplicação de questionário, redução dos projetos à uma 

mesma escala e método gráfico.  

A primeira operação consiste no preenchimento de um questionário, na primeira parte, 

descriminam-se uma série de dados dimensionais que geram três coeficientes principais: 

Nutzeffekt, Wohneffekt e Betteffekt; e na segunda são respondidas questões qualitativas 

relativas as habitações examinadas. Os dados dimensionais são obtidos a partir das áreas e 

dimensões aferidas em planta, enquanto que as questões qualitativas focam nas condições 

de higiene, habitabilidade e conforto das unidades, sendo considerados pontos positivos 

quando atendem aos parâmetros determinados, ou negativos quando não atendem. 

A segunda operação consiste na comparação das dimensões de diversas soluções de 

plantas, as quais são postas lado a lado e organizadas segundo sua largura e profundidade. 

A partir dessa comparação é possível identificar até que ponto o aumento ou diminuição de 

cada uma das dimensões é favorável ou não para a planta, de acordo com critérios de 

habitabilidade e custos simultaneamente.  

A terceira etapa, considerada a mais importante, permite verificar, através de esquemas 

gráficos, o dimensionamento, a distribuição e organização da planta, segundo os seguintes 

critérios de: a) desenvolvimento das circulações, através da análise do traçado, cruzamento 

e concentração das áreas de circulação; b) concentração das superfícies livres, a partir da 

dimensão e disposição das áreas livres após a colocação do mobiliário; c) analogias 

geométricas e relação entre os elementos da planta, por meio da análise da dimensão, forma 

e conexão das zonas funcionais; d) fracionamento das superfícies de parede e estreitamento 

do espaço, que se refere a disposição de elementos de grande altura, formação de sombras, 

espaços ou circulações sinuosas.  

                                                

37 Tradução livre de Grundrissbildung und Raumgestaltung von Kleinwohnungen und neue Auswertungmethoden 
(KLEIN, 1980, p. 81).   
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Quadro 5: Quadro resumo do método Klein 

Etapas de análise Parâmetros analisados 

Exame preliminar, mediante 
aplicação de questionário 

Dados dimensionais e questões qualitativas 

Redução dos projetos à uma 
mesma escala 

Largura e profundidade das plantas 

Método gráfico 

Desenvolvimento das circulações 
Concentração das superfícies livres 

Analogias geométricas e relação entre os elementos da planta 
Fracionamento das superfícies de parede e estreitamento do espaço 

Fonte: adaptado pela autora a partir de Klein, 1980 

O método revela que a garantia da qualidade habitacional é dependente da forma como o 

ambiente interno está organizado, sendo relevante considerar, tanto a distribuição das 

funções ao longo das plantas, as circulações, a disposição do mobiliário e dos espaços para 

atividades e usos destes, como a relação que a forma destes espaços desenvolve com seus 

usuários. Destacam-se especialmente os coeficientes, obtidos através das áreas úteis das 

plantas, e seu modelo de representação gráfica, cuja linguagem é expressa de forma simples 

e ilustrada, possibilitando uma rápida leitura dos pontos críticos e positivos de determinada 

distribuição de layout e planta.  

b) Método SEL 

O Système d’Évaluation de Logements (SEL) foi desenvolvido pelo governo suíço, através da 

Office Fédéral Du Logement (OFL), na década de 1960, sendo aplicado pela primeira vez 

apenas no ano de 1975 (OFL, 2015). Surgiu como consequência de um programa habitacional 

financiado pelo Estado e tem como objetivo principal incentivar a construção de habitações 

que satisfação as funções de uso destas, considerando para tanto parâmetros técnicos, 

urbanísticos e sociais. Desde a sua criação o método passou por diversas atualizações e está 

vigente até os dias atuais.  

Os parâmetros de análise do método SEL (Quadro 6) estão divididos em três grupos, quais 

sejam: a) situação; b) entorno imediato; e c) unidade habitacional. Na análise da situação são 

considerados os parâmetros relativos à oferta de habitações, usos adicionais, as condições 

de mobilidade e tráfego, as interações espaciais, a ofertas de espaços livres e as opções de 

participação da comunidade. Sobre o entorno imediato, analisam-se os parâmetros de 

mobilidade, áreas de convivência ao ar livre, possibilidade de tráfego motorizado individual, 

acesso ao prédio e à unidade, áreas de armazenamento comunitárias, áreas de convivência 

multiuso, lavanderias e secadoras, adaptação através de espaços modulares. Por fim, no que 

se refere a unidade habitacional são analisados diversos aspectos, como: a área útil, o 

tamanho dos quartos e dos demais espaços, a flexibilidade de usos, a disposição do 

mobiliário, os planos de trabalho e atividades da cozinha e sala de jantar, a disposição das 
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instalações sanitárias, os espaços para armazenamento, a adaptabilidade das áreas 

privativas, presença de áreas externas privadas, a transição entre interior e exterior, espaços 

para armazenagem fora da unidade.  

Quadro 6: Quadro resumo do método SEL 

Análise Procedimentos e etapas de avaliação 

Grupos de 
qualidade 

Parâmetros analisados 

Quantidade: 
Quantifica  o 
atendimento 

aos 
parâmetros 

Qualidade: 
Avalia 

características 
qualitativas 

Inovação: 
Avalia 

soluções 
inovadoras 

Pontuação 
máxima 

Situação 

Oferta de habitação    

24 pontos 

Serviços    

Condições de mobilidade e tráfego    

Interações espaciais    

Ofertas de espaços livres    

Opções de participação da 
comunidade 

   

Entorno 
imediato 

Mobilidade    

32 pontos 

Áreas de convivência ao ar livre    

Possibilidade de tráfego 
motorizado individual 

   

Acesso ao prédio e à unidade    

Áreas de armazenamento 
comunitárias 

   

Áreas de convivência multiuso    

Lavanderias e secadoras    

Adaptação através de espaços 
modulares 

   

Unidade 
habitacional 

Área útil    

44 pontos 

Tamanho dos cômodos e dos 
demais espaços 

   

Flexibilidade de usos    

Disposição do mobiliário    

Planos de trabalho e atividades da 
cozinha e sala de jantar 

   

Disposição das instalações 
sanitárias 

   

Espaços para armazenamento    

Adaptabilidade das áreas 
privativas 

   

Presença de áreas externas 
privadas 

   

Transição entre interior e exterior    

Espaços para armazenagem fora 
da unidade 

   

Fonte: adaptado pela autora de OFL, 2015. 

No que diz respeito aos procedimentos de avaliação, o SEL quantifica o valor de uso dos 

empreendimentos em análise, segundo três etapas distintas: a) quantidade, b) qualidade e c) 

inovação. Na primeira, quantifica e examina o atendimento aos parâmetros, a partir do 

preenchimento de tabelas específicas; na segunda, avalia as características qualitativas de 

cada parâmetro, também por critérios predeterminados; por fim, a terceira etapa permite a 

avaliação mais livre do método, sendo consideradas as inovações não contempladas nos 



72 

 

critérios anteriores, a fim de distinguir e promover novas soluções para um tipo específico. Ao 

final da análise, cada um dos parâmetros é avaliado pelas três etapas citadas, de modo que 

são atribuídas a cada um deles valores que oscilam entre 0 e 4 pontos. Assim, os valores de 

uso relativos a situação, ao entorno imediato e a unidade podem obter um máximo 24, 32 e 

44 pontos, respectivamente. O valor de uso final da habitação é dado, portanto, pela soma de 

pontos de cada parâmetro, sendo a pontuação máxima de 100 pontos38.  

Dentre as exigências funcionais e dimensionais do método, destaca-se a determinação da 

área útil mínima da habitação, que se dá a partir da quantidade de cômodos e não pela 

quantidade de habitantes, sendo definidas também as áreas mínimas para cada cômodo. 

Segundo este, o primeiro cômodo deve ter pelo menos 14m² e os demais pelo menos 10m². 

Entende-se, com isso, que para esta norma, os cômodos não precisam ser determinados em 

função de um layout rígido, demonstrando uma clara tendência a garantir a adaptabilidade de 

diferentes usuários, posto que desconsidera a rotulação dos ambientes. A norma ainda define 

a quantidade mínima de peças sanitárias e de armários para armazenamento em função da 

quantidade total de cômodos, destacando também as necessidades de adaptabilidade dos 

ambientes e as necessidades de áreas externas privativas, comuns e de armazenamento.  

Tratando-se do dimensionamento e funcionalidade, percebe-se que o método segue uma 

lógica de análise semelhante à de Klein, uma vez que um dos grupos de análise é centrado 

na unidade habitacional. Sendo ainda mais abrangem que o primeiro método, esta análise 

além de considerar relevantes as características relativas ao dimensionamento dos espaços 

habitacionais, define também as necessidades de uso relacionadas ao entorno da unidade 

analisada.  

c) Método HQI  

O Housing Quality Indicators (HQI) foi criado pela agência governamental inglesa, Housing 

Corporation, no Reino Unido, em 1966 como forma de regular a qualidade das habitações 

financiadas pelo Estado, constituindo-se de uma ferramenta que permite a medição e 

avaliação de planos de habitações de edifícios em fase de projeto ou existentes segundo os 

parâmetros qualidade do produto e não apenas pelo seu custo. Diferente do método Klein 

que, em virtude da Guerra, não foi amplamente utilizado pelo governo Alemão, e não foi objeto 

de qualquer revisão, o método HQI sofre constantes revisões para garantir a aplicabilidade 

contextualizada dos seus parâmetros e procedimentos de avaliação, sendo utilizado até os 

dias atuais.  

                                                

38 Não foram identificadas para o método suas categorias de desempenho. 
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Em sua última versão, publicada em 2008 (HOUSING CORPORATION, 2008), o método 

apresentou seus grupos de qualidade distribuídos em quatro grupos principais, localização, 

situação, unidade habitacional e contexto local. Estes, através de subdivisões temáticas 

formam um total de dez grupos de qualidade (Quadro 7), quais sejam: a) localização, b) 

situação: impacto visual, implantação e paisagismo, c) situação: espaços livres, d) situação: 

rotas e movimento, e) unidade habitacional: tamanho, f) unidade habitacional: layout, g) 

unidade habitacional: ruído, iluminação, serviços e adaptabilidade, h) unidade habitacional: 

acessibilidade interna, i) unidade habitacional: sustentabilidade, e por fim, j) contexto local.  

Para análise da localização são definidos os parâmetros relacionados a proximidades dos 

serviços, áreas de risco e fontes de ruído. Já para a situação e seus diferentes grupos, são 

considerados os parâmetros de impacto visual, implantação, paisagismo, layout, espaços 

livres públicos e privados, estacionamentos, rotas de movimento gerais, de veículos e 

pedestres e o acesso a unidade. No que se refere a unidade habitacional são analisados os 

parâmetros de m²/habitante, quantidade de ambientes, mobiliários, acessos, passagem e 

zonas de atividade, redução de ruídos, qualidade, aspecto e distribuição da luz, prestação de 

serviços padrão e adicionais e adaptabilidade, acessibilidade para unidade, unidades 

projetadas para portadores de necessidade especiais, acessibilidade ao longo da vida útil da 

unidade, usos de energia e água. Por fim, os parâmetros do contexto local referem-se à 

inserção urbanística e integração entre carros, pedestres, estacionamentos, espaços públicos 

e serviços.  

No que tange aos procedimentos de avaliação, o atendimento aos parâmetros é dado pelo 

preenchimento de um questionário dicotômico (sim, não e não se aplica), de modo que as 

respostas são avaliadas segundo uma pontuação padronizada pelo sistema HQI. Apesar de 

apresentar o valor geral com base no somatório dos resultados, o que interessa para definir 

a qualidade é o resultado expresso por cada grupo, pois é este que permite identificar com 

facilidade os pontos fracos e fortes do empreendimento analisado.  

Em relação ao dimensionamento das unidades, a análise divide-se entre o tamanho e 

distribuição interna destas. Sobre o tamanho, o método estabelece que a quantidade mínima 

de cômodos e a área da unidade é função da quantidade de moradores, valorizando também 

a existência de cômodos além dos mínimos, tais como, área de estudo/trabalho separada, 

varandas ou balcões com mais de 3m². No que se refere ao layout, o HQI define a quantidade 

mínima de mobiliário a partir da quantidade de moradores, estabelecendo ainda as dimensões 

mínimas de cada peça, as áreas necessárias à sua utilização, as necessidades de livre 

circulação ao redor destes e o espaço mínimo necessário ao armazenamento de objetos e 

afins.  Por fim, estabelece alguns parâmetros de qualidade adicionais, tais como, circulações 
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que não pertençam a partes essenciais da sala, a possibilidade de separação da salas em 

duas distintas, de local para refeição rápida no espaço da cozinha – caso a mesa de jantar 

seja fora dela, de inclusão temporária de um berço nos quartos para duas pessoas, da 

disposição das camas em mais de uma posição nos quartos, de uso de camas distintas em 

quartos para duas pessoas, bem como de convertê-los em cômodos distintos.  

Quadro 7: Quadro resumo do método HQI 

Análise Procedimentos e etapas de avaliação 

Grupos de 
qualidade 

Parâmetros analisados 

Pontuação por 
parâmetros: 
Questionário 
dicotômicos 

Pontuação 
máxima 
por grupo 

Pesos 
Pontuação 
ponderada 
máxima 

Localização 

Serviços 80% 

100% 10 10% Áreas de risco 10% 

Fontes de ruído 10% 

Situação: 
impacto visual, 
implantação e 

paisagismo 

Impacto visual 33% 

100% 10 10% Paisagismo 33% 

Layout 33% 

Situação: 
espaços livres 

Segurança 20% 

100% 10 10% 

Áreas comunitárias nos edifícios 10% 

Espaços para crianças 20% 

Espaços livres públicos e privados 25% 

Estacionamento 25% 

Situação: rotas 
e movimento 

Rotas e movimentos 50% 
100% 10 10% 

Acesso a unidade 50% 

Unidade 
habitacional: 

tamanho 

Tipo de unidade por área 75% 

100% 10 10% Tipo de unidade por espaços 
domésticos 

25% 

Unidade 
habitacional: 

layout 

Mobiliário, acesso e zonas de 
atividade 

50% 
100% 10 10% 

Caraterísticas adicionais 50% 

Unidade 
habitacional: 

ruído, 
iluminação, 

serviços 

Redução de ruídos, qualidade 27% 

100% 10 10% 

Aspecto e distribuição da luz 18% 

Prestação de serviços padrão 24% 

Prestação de serviços adicionais 25% 

Adaptabilidade 6% 

Unidade 
habitacional: 

acessibilidade 
interna 

Entorno inclusivo 5% 

100% 10 10% 

Elevadores 5% 

Desenho universal 40% 

Acessibilidade ao longo da vida útil 
da unidade 

50% 

Unidade 
habitacional: 

sustentabilidade 

Casas sustentáveis 

Variável 100% 10 10% Casas ecológicas 

Reformas 

Sustentabilidade 

Características 25% 

100% 10 10% 
Vias, estacionamento, pedestres 25% 

Projeto e construção 25% 

Meio ambiente e comunidade 25% 

Fonte: adaptado pela autora de HOUSING CORPORATION, 2008 
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Nota-se, portanto, que a atual versão do método HQI evidencia a qualidade dimensional e 

funcional do ambiente interno como um dos principais determinantes da qualidade 

habitacional, uma vez que os parâmetros que envolvem a unidade habitacional são os mais 

relevantes do método, realçados pela quantidade de grupos e de pesos relativos a estes na 

avaliação. Por considerar a qualidade habitacional em sua totalidade resulta ser mais 

abrangente que o método Klein, entretanto, assim como este, considera importante para a 

qualidade interna dos ambientes as necessidades mínimas de área por habitante, a 

distribuição do mobiliário, necessidades de uso deste e as circulações ao longo da planta.  

d) Método QUALITEL 

L’association Qualitel (Qualitel) é uma associação francesa criada em 1974 e tem por objetivo 

promover a avaliação da qualidade técnica e ambiental da habitação através da certificação 

e informação ao público interessado, quais sejam: o comprador, através da informação sobre 

a qualidade do produto adquirido; o projetista, através da análise prévia do projeto; e os 

investidores, através da promoção comercial do empreendimento (CERQUAL, 2015). A 

avaliação é realizada através do organismo certificador da associação, o CERQUAL. 

Amplamente utilizado, o método já passou por diversas revisões a fim de adaptar-se aos 

novos modos de vida da população e as tecnologias construtivas e ambientais.  

O método de análise da Qualitel (Quadro 8) baseia-se na avaliação de projetos a partir de 

parâmetros técnico-construtivos e econômicos divididos em três grupos principais: a) 

qualidade de vida; b) respeito ao meio ambiente; e c) desempenho econômico. No primeiro 

grupo são avaliados os parâmetros relacionados à segurança, qualidade do ar interior, 

qualidade da água, espaços agradáveis, práticos e confortáveis, funcionalidade, conforto 

hidrotérmico, conforto acústico, conforto visual, serviços e transporte. O segundo grupo, por 

sua vez, abarca o desempenho energético, redução do consumo de água, uso do solo, gestão 

de resíduos, mudanças climáticas e biodiversidade. Por fim, no terceiro grupo são analisados 

o custo de manutenção e durabilidade da envoltória, controle do consumo e dos gastos e o 

custo global da edificação. 

Para cada parâmetro atribuem-se requisitos necessários para garantia da qualidade, os quais 

são distribuídos entre exigências obrigatórias, que valem 1 ponto, e as opcionais, que valem 

2 ou 3 pontos. Essa pontuação é expressa em número de estrelas, que variam de 1 a 4. Para 

as exigências obrigatórias são atribuídas até duas estrelas, enquanto que para as opcionais 

são atribuídas a terceira ou a quarta estrela. Para conseguir a certificação mínima, cada grupo 

deve atender suas exigências obrigatórias, ou seja, possuir um mínimo de seis estrelas, com 

a condição de que nesta soma, todos os grupos possuam duas estrelas. Para conseguir a 

terceira estrela, cada grupo deve atender a 40% das exigências opcionais, enquanto que para 
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a quarta estrela deve atender a 80% destas exigências.  Sendo assim, a edificação é 

classificada segundo três níveis de desempenho: a) alto desempenho, quando possui seis 

estrelas, sendo duas para cada grupo, atendendo apenas aos requisitos obrigatórios; b) 

excelente, quando possui entre sete e nove estrelas, sendo duas em todos os grupos e pelo 

menos a terceira estrela em um deles, atendendo a requisitos obrigatórios e alguns opcionais; 

c) excepcional, quando possui entre dez e doze estrelas, sendo três estrelas em todos os 

grupos e pelo menos a quarta em um deles.  

Quadro 8: Quadro resumo do método QUALITEL 

Análise Procedimentos e etapas de avaliação 

Grupos de 
qualidade 

Parâmetros analisados 

Exigências 
obrigatórias: 

1 ponto 
Exigências opcionais: 2 ou 3 pontos 

2 estrelas: 
mínimo 

necessário 
para 

conseguir a 
certificação 

3 estrelas: 
atingir 40% 

das 
exigências 
opcionais 

4 estrelas: atingir 80% 
das exigências opcionais 

Qualidade de 
vida 

Segurança 

Parâmetros 
analisados 

3 estrelas: 
excelente 
(todos os 
demais 
grupos 
devem 

possuir 2 
estrelas) 

4 estrelas: excepcional 
(todos os demais grupos 

devem possuir 3 
estrelas) 

Qualidade do ar interior 

Qualidade da água 

Espaços agradáveis, práticos e 
confortáveis 

Funcionalidade 

Conforto hidrotérmico 

Conforto acústico 

Conforto visual 

Serviços 

Transporte 

Respeito ao 
meio 

ambiente 

Desempenho energético 

2 estrelas: 
alto 

desempenho 

3 estrelas: 
excelente 
(todos os 
demais 
grupos 
devem 

possuir 2 
estrelas) 

4 estrelas: excepcional 
(todos os demais grupos 

devem possuir 3 
estrelas) 

Redução do consumo de água 

Uso do solo 

Gestão de resíduos 

Mudanças climáticas 

Biodiversidade 

Desempenho 
econômico 

Custo de manutenção e 
durabilidade da envoltória 

2 estrelas: 
alto 

desempenho 

3 estrelas: 
excelente 
(todos os 
demais 
grupos 
devem 

possuir 2 
estrelas) 

4 estrelas: excepcional 
(todos os demais grupos 

devem possuir 3 
estrelas) 

Controle do consumo e dos gastos 

Custo global da edificação 

Fonte: adaptado pela autora de CERQUAL, 2015.  

Sobre os aspectos ligados ao dimensionamento e a funcionalidade a certificação considera 

como exigências mínimas alguns condicionantes, como: altura mínima de revestimentos de 

parede ao redor dos equipamentos sanitários; cozinhas com espaço para atividades; conexão 

entre máquina de lavar roupa e louça; espaço mínimo de armazenamento; paredes lineares 

disponíveis para permitir mobiliário e equipamentos. Já como exigências opcionais considera: 

presença de áreas externas privadas (varanda, terraço, jardins privados); flexibilidade da 
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habitação, com possibilidade de adicionar ou remover partições; equipamento adicional para 

cuidados especiais em casa: barras de apoio, banheiro ou pia adaptados; adaptações para 

melhorar a acessibilidade no edifício e nas áreas públicas. 

Nota-se, portanto que, diferentemente do método Klein e do HQI, que priorizam as relações 

desenvolvidas no ambiente interno da habitação, a certificação Qualitel não detalha com muita 

ênfase aspectos relacionados a distribuição do layout ou da distribuição das circulações nas 

plantas, sendo de caráter mais abrangente e com maior realce para os condicionantes 

técnicos e ambientais, facilmente compreendidos pelo seu procedimento de avaliação. Os 

parâmetros de análise relacionados ao ambiente interno estão presentes em poucos 

requisitos dentro dos grupos, e nenhum destes se direciona exclusivamente a unidade interna 

da habitação.  

e)Método PEDRO 

O método PEDRO é fruto da tese de doutorado desenvolvida por João Branco Pedro em 2000, 

sendo a sequência de outros estudos39 realizados no âmbito do Laboratório Nacional de 

Engenharia Civil (LNEC), em Portugal, sobre a qualidade habitacional. O estudo foi realizado 

com o intuito de contribuir para garantir e incrementar a qualidade arquitetônica e urbanística 

da habitação, a partir de dois níveis de avaliação: formulando um programa de qualidade 

arquitetônica habitacional ajustado a situação portuguesa e desenvolvendo um método de 

avaliação da qualidade arquitetônica habitacional. É sobre este segundo e os parâmetros que 

o envolve que daremos enfoque neste trabalho. Sobre os procedimentos de análise (Quadro 

9), o método foi desenvolvido segundo quatro grupos de análise: a) vizinhança próxima, b) 

edifício, c) habitação, d) espaços e e) compartimentos.  

A cada grupo estão associados quatro subgrupos, quais sejam:  a) conforto ambiental, que 

abrange parâmetros sobre conforto acústico, conforto visual, qualidade do ar, conforto 

higrotérmico, b) segurança nas suas vertentes de uso, contra incêndio, contra 

intrusão/agressão/roubo e viária, c) adequação espaço-funcional, no que se refere a 

capacidade, espaciosidade, funcionalidade; d) articulação, com parâmetros sobre privacidade 

e acessibilidade, e) personalização que corresponde a apropriação e adaptabilidade. Esses 

subgrupos, por sua vez, encontram-se novamente divididos em parâmetros, os quais podem 

ser analisados por meio de respostas dicotômicas (verdadeiro/falso) ou diretamente 

quantificáveis por medição ou observação. A cada parâmetro analisado é atribuído uma 

pontuação, que por sua vez, é avaliada através de diferentes valores de ponderação. As 

                                                

39 Existem outros métodos de avaliação da qualidade desenvolvidos em Portugal, pelo LNEC e pela Faculdade de 
Engenharia da Universidade de Porto (FEUP), tais como o método desenvolvido por Portas e Costa (1966) e o 
método MC_FEUP de Costa (1995). Como o método PEDRO utiliza é mais recente e utiliza os outros dois como 
referências para sua elaboração, optou-se por apresentar apenas ele neste estudo.  
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ponderações são aplicadas aos parâmetros, aos subgrupos e grupos de qualidade, de modo 

que o resultado final, é dado pela a média aritmética dessas ponderações. Esse resultado 

pode ser determinado através do valor de desempenho global, de um relatório descritivo e/ou 

de gráfico de desempenho por parâmetro e por grupo, avaliado segundo três níveis de 

qualidade, sendo estes: mínimo, recomendado ou ótimo. 

Quadro 9: Quadro resumo do método Pedro (2002) 

Fonte: adaptado pela autora de Pedro (2002). 

No que se relaciona ao dimensionamento e a funcionalidade, destaca-se o grupo de análise 

da habitação, especialmente nos seus parâmetros de adequação espaço-funcional, quais 

Análise 
Procedimentos e etapas de 

avaliação 

Grupos de 
qualidade 

Subgrupos de 
qualidade 

Parâmetros analisados 
Ponderação 

por parâmetro 
Ponderação 
por subgrupo 

Vizinhança próxima 

Conforto 
ambiental 

Conforto acústico 27 

21 
Conforto visual 31 

Qualidade do ar 22 

Conforto higrotérmico 20 

Segurança 

Segurança no uso normal 25 

20 
Segurança contra incêndio 22 

Segurança contra roubo 23 

Segurança viária 30 

Adequação 
espacio-
funcional 

Capacidade 34 

25 Espaciosidade 36 

Funcionalidade 30 

Articulação 
Privacidade 41 

20 
Acessibilidade 59 

Personalização 
Apropriação 54 

14 
Adaptabilidade 46 

Edifício 

Conforto 
ambiental 

Conforto acústico 24 

18 
Conforto visual 32 

Qualidade do ar 20 

Conforto higrotérmico 24 

Segurança 

Segurança no uso normal 37 

20 Segurança contra incêndio 36 

Segurança contra intrusão 27 

Adequação 
espacio-
funcional 

Capacidade 38 

26 Espaciosidade 32 

Funcionalidade 30 

Articulação 
Privacidade 41 

23 
Acessibilidade 59 

Personalização 
Apropriação 50 

13 
Adaptabilidade 50 

Habitação 

Conforto 
ambiental 

Conforto acústico 27 

21 Conforto visual 45 

Qualidade do ar 28 

Segurança 

Segurança no uso normal 48 

11 Segurança contra incêndio 26 

Segurança contra intrusão 26 

Adequação 
espacio-
funcional 

Capacidade 32 

30 Espaciosidade 43 

Funcionalidade 25 

Articulação 
Privacidade 59 

22 
Acessibilidade 41 

Personalização 
Apropriação 37 

16 
Adaptabilidade 63 
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sejam, capacidade, espaciosidade e funcionalidade, bem como o grupo de espaços e 

compartimentos. Sobre a capacidade, Pedro (2000) avalia que as habitações devem estar 

dimensionadas segundo o número de moradores, considerando a adequação desta 

densidade em relação ao programa da unidade, a quantidade de equipamentos fixos e a 

extensão de paredes mobiliáveis, O autor estabelece ainda a preferência pela divisão da sala 

em pelo menos dois ambientes distintos, a necessidade de espaços de refeição correntes e 

formais, de espaços exteriores privados, de armazenagem e estacionamento.  

A espaciosidade, por sua vez, estabelece os valores de área útil, dimensão e pé direito 

mínimos por ambiente em função da quantidade de habitantes. Já a funcionalidade, avalia as 

condições de desenvolvimento das funções nas unidades considerando a possibilidade de 

uso de camas afastadas de obstáculos laterais, as dimensões e disposições dos planos de 

trabalho de preparação de alimentos e tratamento de roupa, os conflitos entre portas e as 

distâncias mínimas entre equipamentos sanitários. Por fim, sobre os espaços e 

compartimentos, Pedro (2000) organiza os dados do programa habitacional segundo suas 

funções, definindo o mobiliário mínimo destas e as dimensões físicas destes, bem como as 

necessidades relacionadas ao uso e circulações que se desenvolvem ao redor destes. 

Conclui-se que o método Pedro, assim como as demais certificações internacionais, abrange, 

para a garantia da qualidade habitacional, as diferentes escalas da habitação desde a sua 

inserção urbanística até os pormenores dos seus espaços e compartimentos. Sobre os 

últimos, considera que as funções da habitação e suas necessidades dimensionais e 

funcionais relacionam-se a quantidade de moradores, as circulações, os mobiliários e 

equipamentos mínimos e as necessidades de uso destes. Sendo consoante, portanto, com 

os demais métodos apresentados.  

 

2.4.2 Métodos nacionais de avaliação da qualidade habitacional 

 

No âmbito nacional, as discussões a respeito da qualidade habitacional também ganham 

relevo a partir de finais do século XIX, quando as moradias proletárias, naquele momento 

concentrada nos cortiços, foram oficialmente identificadas como um problema de saúde 

pública. Assim, a produção habitacional do início do século XX ficou marcada por dois agentes 

principais: de um lado o poder público, promovendo obras de melhorias nas questões 

sanitárias e de outro a iniciativa privada produzindo as habitações coletivas (BONDUKI, 1998). 

Apesar da ocorrência de algumas iniciativas dirigidas a melhoria do problema da moradia, a 

discussão sobre a garantia da qualidade habitacional só irá ganhar relevância no período 

compreendido pelos anos 1930 e 1960, quando no primeiro governo Vargas, através das 
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construções dos primeiros Institutos de Aposentadorias e Pensão (IAPs), “começava-se a dar 

importância e valor ao mobiliário e equipamento doméstico, associando-os as noções de 

funcionalismo e conforto” (PALERMO, 2009, p.34).  

Contudo, segundo Palermo (2009), “o crescimento econômico brasileiro e a má administração 

da política habitacional estatal levaram ao empobrecimento das soluções adotadas que 

chegaram ao clímax na maciça produção levada pelo então recém-criado Banco Nacional de 

Habitação (BNH)”. Apesar de ter sido extinto em 1986 (ver capítulo 01), as dimensões exíguas 

das unidades financiadas pelo BNH continuaram sendo reproduzidas nos anos subsequentes 

e sua reprodução indiscriminada se acentuou ainda mais no período recente, desde 2009, 

quando, da sua incorporação aos projetos do Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV). 

Inserido no contexto do neoliberalismo econômico que se afirmou no Brasil no início do século 

XXI, este programa deu continuidade ao processo de compactação das habitações no país 

(Quadro 10), que passaram de 16m²/habitante, no início do século XX para cerca de 

9,60m²/habitante no atual contexto (PALERMO, 2009). Dessa maneira, preocupados em 

atingir níveis de qualidade satisfatórios para as UHs produzidas e os seus respectivos 

projetos, arquitetos e outros estudiosos do tema, desenvolveram alguns métodos de análise 

e avaliação de projeto baseados nas referências de qualidade internacionais, que visam testar 

e aferir a qualidade das habitações projetadas.  

Quadro 10: Variação de áreas por pessoa em habitação proletária brasileira 

 
Do séc. XIX aos 

anos 1920 
Dos anos 1930 aos 

anos 1960 
Dos anos 1960 aos 

anos 1980 
Dos 1980 a 2009 

m²/pessoa 16,00  14,30  9,40  9,60 

Fonte: Palermo, 2009, p. 38 

Nesse contexto, destacam-se os estudos de Silva (1982), Leite (2003), Palermo (2009), 

Logsdon (2012), HABITARE (2007), bem como a NBR 15575 (ABNT, 2013) que foram 

apresentados a seguir. Inclui-se também nestas análises, as previsões legais sobre 

dimensionamento dos espaços habitacionais existentes no Código de Obras e Edificações do 

Município de Natal (NATAL, 2004), a fim de se compreender como a legislação municipal 

aborda o tema. Apesar dos estudos de Silva datarem de 1982 (note-se uma discrepância de 

mais de 20 anos em relação ao panorama europeu), foi apenas a partir dos anos 2000 que os 

estudos sobre esse tema ganham maior relevância no país, apesar das discussões se 

encontrarem ainda bastante restritas ao meio acadêmico. 

a) Método LEITE 

O método LEITE surge como produto da dissertação de mestrado de Luiz Carlos Rifrano Leite 

em 2003 sobre a metodologia para análise da funcionalidade das habitações de interesse 

social, com estudo de caso sobre o Projeto Chico Mendes, em Florianópolis-SC e baseia-se 
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especialmente nos estudos de Silva (1982) para definição dos parâmetros que definem esta 

funcionalidade.  Ao estudar a geometria funcional das habitações, Silva (1982) organiza sua 

análise segundo dois grupos gerais de qualidade, quais sejam: a) análise do espaço, que 

concerne à geometria dos ambientes, b) análise dos equipamentos, que se refere as 

dimensões e disposições do mobiliário e demais equipamentos da habitação. Estes grupos 

são analisados segundo seis parâmetros: a) formato e dimensão dos compartimentos, b) 

binômio porta/janela, d) mobiliário mínimo, e) mobiliário adicional, e) espaços de atividades e 

f) otimização das circulações. Esses parâmetros são adotados por Leite (2003) e analisados 

conforme as suas distribuições em planta, de acordo quatro níveis de qualidade, quais sejam: 

não atende, atende precariamente, atende e atende plenamente (Quadro 11). 

Quadro 11: Quadro resumo do método Leite (2003) 

Ambientes 
Grupos de 
qualidade 

Parâmetros analisados 
Indicador de 

Funcionalidade do 
Compartimento (IFC) 

Indicador de 
Funcionalidade da 

Habitação (IFH) 

Dormitório 

Quantitativos 
Equipamento mínimo 

Máx. 24 pontos  

Máx. 144 pontos 

Equipamento adicional 

Qualitativos 

Proximidade do roupeiro 

Área de circulação 

Acessibilidade à janela 

Otimização 

Salas (Estar/ 
Jantar) 

Quantitativos 
Equipamento mínimo 

Máx. 24 pontos 

Equipamento adicional 

Qualitativos 

Circulação livre 

Área livre central 

Acessibilidade à janela 

Otimização 

Banheiro 

Quantitativos 
Equipamento mínimo 

Máx. 24 pontos 

Equipamento adicional 

Qualitativos 

Utilização simultânea 

Iluminação natural 

Privacidade 

Otimização 

Cozinha  

Quantitativos 
Equipamento mínimo 

Máx. 24 pontos 

Equipamento adicional 

Qualitativos 

Passagem livre 

Posição relativa entre fogão e 
janela 

Aberturas de portas dos 
equipamentos 

Posição do refrigerador aos 
equipamentos 

Área de 
serviço  

Quantitativos 
Equipamento mínimo 

Máx. 24 pontos 

Equipamento adicional 

Qualitativos 

Abertura para o exterior 

Área de circulação e 
utilização 

Espaço para depósito 

Otimização 

Fonte: adaptado pela autora de Leite, 2003  

Baseando-se nesta análise, Leite (2003) define dois indicadores para avaliar a funcionalidade 

dos espaços: os Indicadores de Funcionalidade dos Compartimentos (IFC) e o Indicador de 
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Funcionalidade da Habitação (IFH), que é resultado da composição do primeiro. Para 

obtenção desses índices, seguindo as diretrizes de Silva (1982), a análise é feita por ambiente 

e cada um deles é avaliado segundo seis parâmetros de funcionalidade, sendo dois 

quantitativos e quatro qualitativos. Cada parâmetro é quantificado segundo um indicador de 

funcionalidade que varia de 0 a 4 pontos, sendo 0 - não atende; 1 – atende precariamente; 2 

– atende parcialmente; 3 – atende; 4 – supera. O somatório dos pontos por parâmetro origina 

o IFC de cada ambiente e estes quando somados originam o IFH. Ambos os índices são 

apresentados sob a forma de gráficos do tipo “radar” em quatro eixos radiais, nos quais se 

encontra a pontuação obtida em cada parâmetro, no caso do IFC, ou em cada ambiente, no 

caso do IFH, de forma que quanto mais próximos aos eixos externos, melhores são os índices 

obtidos e quanto mais deformações no gráfico, maiores os conflitos da unidade (Quadro 11).  

Nesse sentido, por tratar apenas da funcionalidade das habitações são analisados 

especificamente os parâmetros que se relacionam aos aspectos funcionais e dimensionais. 

Sendo assim, dentre os parâmetros quantitativos o método define o mobiliário mínimo e 

adicional de cada ambiente. Já para qualitativos estabelece diferentes parâmetros para cada 

cômodo, tais como, área de circulação, acessibilidade a janela, otimização, proximidade do 

roupeiro, nos quartos, área livre central, nas salas, relação fogão e janela e proximidade do 

refrigerador, na cozinha, depósito para material de limpeza e roupas, na área de serviço, 

dentre outros. Nota-se, portanto, que por abranger somente a análise do ambiente interno das 

habitações, o método restringe-se apenas a qualidade dimensional e funcional dos espaços, 

considerando para tanto, parâmetros convergentes aos métodos internacionais, os quais se 

referem tanto as dimensões e disposições dos ambientes e mobiliário, quanto as 

necessidades de circulações adequadas, enfocando ainda a necessidade de otimizar as 

relações de acesso das portas e janelas.  

b) Método Habitare  

Criado em 1995, o Programa de Tecnologia de Habitação (Habitare) surge como um dos 

principais programas de fomento ao desenvolvimento científico, tecnológico e a difusão do 

conhecimento no campo da tecnologia do ambiente construído. Dentro deste contexto, uma 

de suas metas constituiu-se da elaboração de uma metodologia de avaliação do produto 

habitacional. Desenvolvido inicialmente para avaliação de habitações do Programa de 

Arrendamento Residencial40(PAR), em 2007, o método de Avaliação do Produto Habitacional, 

concebido pela equipe de professores do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da 

                                                

40 Criado em 29 de abril de 1999, durante o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, o Programa de 
Arrendamento Residencial (PAR) visava o atendimento exclusivo da necessidade de moradia da população de 
baixa renda dos médios e grandes centros urbanos, mediante contrato de arrendamento residencial com opção de 
compra ao final do período de contrato (BUZZAR e FABRÍCIO, 2007, p. 228). 
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Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo sob a coordenação do 

professor Miguel Antonio Buzzar41, tinha por objetivo formular uma matriz de avaliação da 

qualidade que garantisse a equidade das questões pertinentes aos empreendimentos 

habitacionais, considerando questões inerentes tanto aos processos construtivos, quanto a 

satisfação dos usuários.   

O método de avaliação do produto habitacional foi estruturado através de cinco grupos de 

qualidade, quais sejam: a) habitabilidade urbana, b) habitabilidade da unidade habitacional; 

c) construtibilidade; d) espacialidade; e) avaliação da moradia pelo usuário. À habitabilidade 

urbana estão conjugados os pressupostos do direito à cidade, assim seus principais 

parâmetros de avaliação são: acessibilidade e oferta de infraestrutura; acessibilidade ao 

comércio e aos serviços sociais; acessibilidade arquitetônica; padrão do empreendimento; 

patologias e problemas projetuais e construtivos; implantação urbana. A habitabilidade da 

unidade habitacional relaciona-se ao conforto ergonômico; conforto ambiental; salubridade; 

acessibilidade intra-edifício. A construtibilidade refere-se aos aspectos construtivos, cujos 

parâmetros são patologias e padrão da construção. Em relação a espacialidade, são 

analisados os parâmetros associados à configuração físico espacial, sendo eles a diversidade 

tipológica e otimização de áreas. Por fim, a avaliação pelo usuário é definida pela opinião dos 

moradores a respeito do conforto e do tamanho da unidade, construção, localização, serviços 

urbanos e equipamento sociais (Quadro 12).  

Os parâmetros são avaliados segundo critérios predefinidos aos quais são associadas 

diferentes pontuações, estas, por sua vez, são ponderadas segundo pesos previamente 

estabelecidos. Os valores obtidos pela ponderação dos parâmetros, são somados para 

compor a nota de cada grupo de qualidade, as quais estão submetidas a novas ponderações. 

O somatório das notas ponderadas dos grupos de qualidade determina, portanto, o resultado 

final, chamado de produto habitacional. Apesar de gerar um valor final único, esses resultados 

podem ser expressos segundo cada parâmetro e até mesmo por critério, permitindo, com isso, 

uma visualização global de todo o processo e a identificação de onde estão os problemas ou 

pontos positivos da habitação analisada. 

No que se refere ao dimensionamento e a funcionalidade interessa-nos especialmente o 

grupo da habitabilidade da unidade habitacional e seu parâmetro de conforto ergonômico, 

bem como o grupo da espacialidade no que se relaciona a otimização de áreas. Sobre o 

conforto ergonômico o método considera a adequação dos ambientes, dos equipamentos e 

do pé direito dos ambientes como determinantes da ergonomia da UH, assim as áreas uteis 

                                                

41 O projeto de Elaboração da Metodologia de Avaliação foi coordenado inicialmente pelo prof. Nabil Georges 
Bonduki e na continuidade pelo prof. Miguel Antonio Buzzar e pelo professor Marcio Minto Fabrício.  
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de cada ambiente são contrapostas a padrões de referência de áreas mínima, regular e 

recomendável, de modo que quanto mais próximo do recomendável maior a pontuação 

atribuída. Para os equipamentos e pé direito são consideradas as alturas dos interruptores, 

bancadas, lavatórios, tanques e ambientes segundo padrões de referência mínimos. Já para 

a otimização dos ambientes são avaliadas a compacidade da UHs e a participação das áreas 

de circulação, sendo a primeira a relação entre o perímetro e a área da unidade, e a segunda 

a relação entre as áreas de circulação interna e a área da unidade.  

Quadro 12: Quadro resumo do método Habitare 

Análise Procedimentos e etapas de 

avaliação 

Grupos de 
qualidade 

Parâmetros analisados 
Ponderação por 

parâmetro 
Ponderação 
por subgrupo 

Habitabilidade 
urbana 

Acessibilidade e oferta de infraestrutura; 80 

20 

Acessibilidade ao comércio e aos serviços 
sociais; 

20 

Acessibilidade arquitetônica Sem nota 

Padrão do empreendimento Sem nota 

Patologias e problemas projetuais e 
construtivos; 

Fator de 
multiplicação: 1 

Implantação urbana 
Fator de 

multiplicação: 1 

Habitabilidade 
da unidade 
habitacional 

Conforto ergonômico  35 

25 
Conforto ambiental 5 

Salubridade 40 

Acessibilidade intra-edifício 20 

Construtibilidade 

Patologias 80 

25 Racionalização da construção Sem nota 

Padrão da construção 20 

Espacialidade 
Diversidade tipológica 50 

5 
Otimização das áreas 50 

Avaliação da 
moradia pelo 

morador 

Conforto da UH 20 

25 

Tamanho 20 

Construção 20 

Localização 20 

Serviços urbanos e equipamentos sociais 20 

Fonte: adaptado de Habitare, 2007. 

Percebe-se, assim, que apesar de constituir-se de um método bastante abrangente, que 

considera inclusive a ótica do usuário, no que se refere as questões relativas aos 

dimensionamento e funcionalidade, mostra-se pouco abrangente, uma vez que relaciona 

apenas áreas, alturas ou circulações mínimas de elementos da habitação, desconsiderando 

a importância da distribuição, articulação e manuseio do mobiliário como fatores um dos 

determinantes da qualidade habitacional. Apesar disso, destaca-se ainda, o índice de 

compacidade que, ao relacionar área e perímetro, associa também dimensionamento a custos 

da habitação, uma vez que a compacidade da unidade tende a reduzir seus custos.  
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c) Método QUALIHABITA 

O método QualiHabita foi desenvolvido por Louise Logsdon (2012), como produto da sua 

dissertação de mestrado sobre o PMCMV em Cuiabá-MT e teve por objetivo auxiliar a análise 

da qualidade dos projetos já existentes e oferecidos pelo governo, buscando também facilitar 

a auto avaliação dos projetistas aproximando-os as soluções de melhor qualidade. Por se 

basear primordialmente nas definições de Palermo (2009), as diretrizes e recomendações do 

método desenvolvido por esta última também foram tratados neste tópico. Dedicado a análise 

da unidade habitacional, o método (Quadro 13) consiste na construção de uma ficha (Ficha 

QualiHabita) dividida em dois grupos de qualidade: funcionalidade e flexibilidade42. No que se 

refere a funcionalidade, o QualiHabita, baseando-se nas diretrizes de Palermo (2009), divide 

sua análise por cômodos, de modo que estes devem atender a parâmetros relacionados ao 

mobiliário mínimo, áreas de circulação e de uso dos mobiliários, dimensões mínimas de portas 

e manuseio livre destas, acesso e comando das janelas.  

Cada parâmetro é analisado segundo quatro notas distintas, que variam de 0 a 3 e 

correspondem a diferentes níveis de satisfação da qualidade, quais sejam: 0 – não atende, 1 

– atende parcialmente, 2 – atende satisfatoriamente, 3 – supera. Esse resultado é ponderado 

por pesos associados a cada parâmetro, os quais são somados para definir a nota final. A 

avaliação da qualidade é dada, portanto, pela somatória dessas ponderações e para atingi-la 

é necessário obter no mínimo a nota 2 para todos os parâmetros. Ao final, as notas são 

normalizadas de modo a obter um índice de qualidade, que é considerado satisfatório quando 

é igual a 1 e quanto menor for o índice, mais precária é a qualidade do projeto. Essa 

normalização facilita a comparação de diferentes projetos a partir de uma tabela que permite 

evidenciar aquele projeto com maior qualidade.  

Sendo assim, apesar de não fazer considerações a respeito das variações das dimensões da 

habitação em função da quantidade de moradores, o método QualiHabita é consoante aos 

demais analisados, uma vez que, também considera importante para garantia da qualidade 

dimensional e funcional dos espaços da habitação o mobiliário mínimo, os espaços de 

atividades e circulação inerentes a eles, definindo ainda as necessidades de acesso a portas 

e janelas. Destaca-se ainda, a preocupação do método com as diferenças regionais, posto 

que, segundo a autora, os valores dos pesos das ponderações devem ser definidos por cada 

avaliador, permitindo a adaptação do método a diferentes contextos culturais das habitações. 

 

                                                

42 Os aspectos relacionados a flexibilidade foram baseados nas diretrizes do Prof. Dr. Douglas Brandão. Contudo, 
optou-se por não detalhar o seu método neste trabalho já que a flexibilidade foge ao nosso escopo.   
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Quadro 13: Quadro resumo do método QualiHabita 

Ambientes Parâmetros analisados Nota Peso 
Nota final Nota final 

normalizada 

Sala 

Mobiliário mínimo   

Somatório 

das notas 

ponderadas 

Satisfatória 

quando é 

igual a 1 e 

quanto 

menor for o 

índice, mais 

precária é a 

qualidade 

do projeto 

Área de circulação e uso   

Compõe ambiente integrado ou contíguo 
à cozinha e à entrada principal da 

residência? 

  

Possui porta de 80 cm?   

Área é suficiente para varredura da 
porta? 

  

A janela é aberta para o exterior?   

Permite aproximação e uso da janela?   

Cozinha 

Mobiliário mínimo   

Área de circulação e uso   

Há possibilidade de instalação de móvel 
complementar? 

  

Há espaço para microondas e lava-
louças? 

  

Fogão e geladeira não devem estar 
confrontados ou lado a lado. 

  

Compartilha rede hidráulica com 
banheiro e/ou área de serviço? 

  

É possível localizar o botijão de gás fora 
da cozinha? 

  

Possui porta de 80 cm?   

Varredura da porta está livre?   

A janela é aberta para o exterior?   

Permite aproximação e uso da janela?   

Dormitórios 

Mobiliário mínimo   

Área de circulação e uso   

Possui porta de 80 cm?   

Área é da para varredura da porta?   

A janela é aberta para o exterior?   

Permite aproximação e uso da janela?   

Banheiros 

Mobiliário mínimo   

Área de circulação e uso   

Compartilha rede hidráulica com a 
cozinha e/ou A.S.? 

  

Possui porta de 80 cm?   

Varredura da porta está livre?   

A janela é aberta para o exterior?   

Permite aproximação e uso da janela?   

Área de 
serviço 

Mobiliário mínimo   

Área de circulação e uso   

É contígua à cozinha?   

Compartilha rede hidráulica com 
banheiro e/ou cozinha? 

  

Possui porta de 80 cm?   

Varredura da porta está livre?   

A janela é aberta para o exterior?   

Permite aproximação e uso da janela?   

Fonte: adaptado pela autora a partir de Logsdon, 2012. 
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d)NBR 15575 (Norma Brasileira)  

Com o intuito de melhorar a qualidade das habitações brasileiras, a norma foi lançada em 

2008, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a NBR 15575, sob o título 

geral: Edificações habitacionais – Desempenho (ABNT, 2013). Inicialmente destinada a 

habitações de cinco pavimentos, ao ser lançada em 2008, a norma acabou não se efetivando 

pela dificuldade do mercado em se adaptassem as novas determinações, no prazo definido. 

Em razão disso, ela foi submetida a revisões, entrando em vigor apenas a partir de 2013. Com 

abrangência nacional, esta norma institui o nível de desempenho mínimo da unidade 

construída ao longo da sua vida útil, estabelecendo parâmetros de qualidade para os 

elementos principais de toda e qualquer edificação para fins habitacional, tais como, estrutura, 

vedações, instalações elétricas e hidrossanitárias, pisos, fachada e cobertura. 

A NBR 15575 apresenta-se dividida em seis grupos de análise, sendo eles: a) requisitos 

gerais, b) sistemas estruturais, c) sistemas de pisos, d) sistemas de vedações verticais 

internas e externas, e) sistemas de coberturas, f) sistemas hidrossanitários. Estes, por sua 

vez, estão submetidos ao atendimento das exigências dos usuários, as quais se traduzem 

nos seguintes parâmetros: a) segurança estrutural, contrafogo, no uso e na operação); b) 

habitabilidade, segundo parâmetros de estanqueidade, desempenho térmico, acústico, 

lumínico, saúde, higiene e qualidade do ar, funcionalidade, acessibilidade, conforto tátil e 

antropodinâmico; e c) sustentabilidade, de acordo com a durabilidade, manutenibilidade e 

impacto ambiental. Esses parâmetros são convertidos nas partes específicas em critérios cujo 

nível de desempenho é avaliado segundo três níveis: mínimo, intermediário e superior. Para 

a avaliação destes considera-se a realização de ensaios laboratoriais, ensaios de tipo, 

ensaios em campo, inspeções em protótipos ou em campo, simulações e análise de projetos.  

Sobre a norma (ABNT, 2013), interessa-nos, os requisitos relativos a habitabilidade, 

especialmente os aplicados aos requisitos mínimos da norma estabelecidos na sua parte 1, 

que definem as atividades essenciais por cômodo, a circulação e o mobiliário necessário para 

tanto, definindo ainda as dimensões e quantidades mínimas destes (Quadro 14). No que se 

refere as atividades essenciais por cômodo, os moveis e equipamento-padrão, a referida 

norma divide-os em sete grupos de atividades (Quadro 14), a saber: a) dormir, b) estar, c) 

cozinhar, d) alimentar-se/tomar refeições, e) fazer higiene pessoal, f) lavar secar e passar 

roupa, g) estudar, ler, escrever, costurar, reparar e guardar objetos diversos. Apesar de 

convergir com as diretrizes da literatura especializada apresentada, algumas atividades, como 

armazenagem e a necessidade de mobiliários adicionais como berços nos quartos não são 

contempladas. 
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Quadro 14: Móveis e equipamentos-padrão na NBR 15575 

Atividades essenciais/Cômodo Móveis e equipamentos-padrão 

Dormir/Dormitório de casal Cama de casal + guarda-roupa + criado-mudo (mínimo 1) 

Dormir/Dormitório para duas pessoas 
(2º Dormitório) 

Duas Camas de solteiro + guarda-roupa + criado-mudo 
ou mesa de estudo 

Dormir/Dormitório para uma pessoa 
(3º Dormitório) 

Cama de solteiro + guarda-roupa + criado-mudo 

Estar Sofá de dois ou três lugares + armário/estante + poltrona 

Cozinhar 
Fogão + geladeira + pia de cozinha + armário sobre a pia 

+ gabinete + apoio para refeição (2 pessoas) 

Alimentar/tomar refeições Mesa + quatro cadeiras 

Fazer higiene pessoal 
Lavatório + chuveiro (box) + vaso sanitário 

NOTA No caso de lavabos, não é necessário o 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, 2013. 

Em relação ao dimensionamento, a norma fixa o móvel ou equipamento mínimo por ambiente, 

definindo as dimensões mínimas destes em planta (largura e profundidade), a circulação 

mínima associada a eles e demais especificidades mínimas necessárias (Quadro 15). 

Diferentemente das demais normas internacionais apresentadas, a norma brasileira 

apresenta poucos requisitos para garantir a adaptabilidade de diferentes arranjos familiares 

nas questões relacionadas ao dimensionamento e funcionalidade dos ambientes. De modo 

que, fica sob a responsabilidade dos projetistas e legislações estaduais e municipais a tarefa 

de considerar ou não estes diferentes aspectos.  

Quadro 15: Dimensões mínimas de mobiliário e circulação da NBR 15.575 

Cômodo Móvel ou equipamento 

Dimensõe
s Circulação Observações 

L P 

Sala de 
Estar  

Sofá de 3 lugares com braço 1,70 0,70 

Prever espaço de 
0,50m na frente do 

assento, para 
sentar, levantar e 

circular 

Largura mínima da 
sala de estar deve ser 

2,40 m Número 
mínimo de assentos 

determinado pela 
quantidade de 
habitantes da 

unidade, 
considerando o 

número de leitos 

Sofá de 2 lugares com braço 1,20 0,70 

Poltrona com braço 0,80 0,70 

Sofá de 3 lugares sem braço 1,50 0,70 

Sofá de 2 lugares sem braço 1,00 0,70 

Poltrona sem braço 0,50 0,70 

Estante/armário para TV 0,80 0,50 0,50 
Espaço para o móvel 

obrigatório 

Mesinha de centro  - -  
Espaço para o móvel 

opcional 

Sala estar/ 
Sala de 

jantar/cop
a 

Copa/cozi
nha 

Mesa redonda para 4 lugares 
D= 

0,95 
- 

Circulação mínima 
de 0,75m a partir 
da borda da mesa 

(espaço para 
afastar a cadeira e 

levantar) 

Largura mínima da 
sala de estar/jantar 
deve ser 2,40 m.  

Mínimo: 1 mesa para 
4 pessoas.  Admite-se 

layout com o lado 
menor da mesa 

Mesa redonda para 6 lugares 
D= 

1,20 
- 

Mesa quadrada para 4 lugares 1,00 1,00 
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Mesa quadrada para 6 lugares 1,20 1,20 encostado na parede, 
desde que haja 
espaço para seu 

afastamento, quando 
da utilização 

Mesa retangular para 4 
lugares 

1,00 0,80 

Mesa retangular para 6 
lugares 

1,50 0,80 

Cozinha 

Pia 1,20 0,50 Circulação mínima 
de 0,85m frontal a 

pia, fogão e 
geladeira 

Largura mínima da 
cozinha: 1,50m. 

Mínimo: pia, fogão, 
geladeira e armário 

Fogão 0,55 0,60 

Geladeira 0,70 0,70 

Armário sob pia e gabinete - - -  

Apoio para refeição (2 
pessoas) 

- - -  

Dormitório 
casal 

(dormitório 
principal) 

Cama de casal  1,40 1,90 

Circulação mínima 
entre o mobiliário 
e/ou paredes de 

0,50 m 

Mínimo: 1 cama, 2 
criados-mudos e 1 

guarda-roupa. 
Admite-se apenas 1 
criado-mudo quando 

o 2° interferir na 
abertura de portas do 

guarda roupa 

Criado mudo 0,50 0,50 

Guarda roupa 1,60 0,50 

Dormitório 
para 2 

pessoas 
(2° 

dormitório) 

Camas de solteiro 0,80 1,90 
Circulação mínima 

entre camas de 
0,60m. Demais 

circulações 
mínimas de 0,50m.  

Mínimo: 2 camas, 1 
criado-mudo e 1 

guarda-roupa Criado mudo 0,50 0,50 

Guarda roupa 1,50 0,50 

Mesa de estudo 0,80 0,60 - 
Espaço para móvel 

opcional  

Dormitório 
para 1 

pessoa (3° 
dormitório) 

Cama de solteiro 0,80 1,90 Circulação mínima 
entre o mobiliário 
e/ou paredes de 

0,50 m 

Mínimo: 1 camas, 1 
criado-mudo e 1 

guarda-roupa Criado mudo 0,50 0,50 

Armário 1,20 0,50 

Mesa de estudo 0,80 0,60 - 
Espaço para móvel 

opcional  

Banheiros 

Lavatório 0,39 0,29 

Circulação mínima 
de 0,40m frontal 

ao vaso, lavatório 
e bidê  

Largura mínima do 
banheiro: 1,10m, 
exceto no box. 

Mínimo: 1 lavatório, 1 
vaso e 1 box  

Lavatório com bancada 0,80 0,55 

Vaso sanitário (caixa 
acoplada) 

0,80 1,00 

Vaso sanitário   

Box quadrado 0,80 0,80 

Box retangular  0,70 0,90 

Bidê 0,60 0,60  Peça opcional  

Área de 
Serviço 

Tanque  0,52 0,53 Circulação mínima 
de 0,50m frontal 

ao tanque e 
máquina de lavar  

Mínimo: 1 tanque e 1 
máquina (tanque de 

no mínimo 20L) Máquina de lavar 0,60 0,65 

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, 2013. 
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Nesse sentido, apesar de reconhecer o esforço para melhorar a qualidade das habitações 

brasileiras, Anapolski e Medvedovski (2010) e Pereira (2015), ao analisarem a funcionalidade 

e a qualidade dimensional a luz desta norma, concluem que as restrições normativas são 

pouco rígidas e, por isso, seus parâmetros são insuficientes para garantia do bom 

desempenho funcional dos espaços. Logo, segundo estes estudos, os parâmetros normativos 

deveriam ser revistos, no intuito de contribuir de modo mais efetivo para a garantia do 

dimensionamento adequado dos ambientes. 

Percebe-se, portanto, que se de um lado a norma atua no sentido de melhorar a qualidade 

das habitações brasileiras, de outro ao abranger grupos de análises e parâmetros mais 

voltados para características técnico-construtivas e ambientais, ignora as convergências 

nacionais e internacionais sobre a funcionalidade e a qualidade dimensional dos espaços 

habitacionais. Logo, à luz desta norma vê-se que poucos avanços foram feitos no sentido de 

garantir espaços construídos satisfatórios a parâmetros mínimos de habitabilidade no 

ambiente interno das moradias brasileiras. 

e) Legislações municipais: Código de Obras e Edificações do Município de Natal 

De acordo com as diretrizes da NBR 15.575, deve-se evitar conflitos com as legislações 

estaduais e municipais sobre dimensionamento dos ambientes. Nesse sentido, entende-se 

que ao projetista cabe a responsabilidade de conhecer e compatibilizar essas diferentes 

demandas. Diante disso, ainda que as legislações municipais não estejam necessariamente 

vinculadas a programas de qualidade habitacional, são elas que primordialmente determinam 

as dimensões mínimas dos ambientes de uma habitação. Logo, apresentam-se a seguir as 

previsões legais sobre dimensionamento de apartamentos previstos na legislação do 

município de Natal, as quais, são definidas pelo Código de Obras e Edificações do Município 

de Natal, lei complementar n° 055 (NATAL, 2004).  

O referido Código, em seu Título III, Capítulo III - Da classificação e do dimensionamento dos 

compartimentos, classifica, em seu art. 140, os compartimentos das edificações segundo 

funções, “de acordo com o tempo de permanência humana em seu interior dividindo-os em: 

a) de uso prolongado; d) de uso transitório; c) de uso especial” (NATAL, 2004). Os ambientes 

de uso prolongado abrigam as funções de dormir ou repousar, trabalhar, comercializar, estar, 

ensinar, estudar, consumir alimentos, reunir, recrear e tratar ou recuperar a saúde. Os de uso 

transitório correspondem as funções de higiene pessoal, de guarda e de troca de roupas, de 

circulação e de acesso de pessoas, de preparação de alimentos, de serviços de limpeza e 

manutenção e de deposito. Por fim, os de uso especial são aqueles que apresentam 

características próprias e peculiares, conforme sua destinação, tais como, a salas de projeção 

ou de eventos, salas que abriguem equipamentos para tratamento de saúde, salas de 
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exposição, laboratórios fotográficos, de imagem e som, garagens, salas de telefonia e 

informática.  

Quadro 16: Dimensionamento dos compartimentos, Código de Obras e Edificações do 
município de Natal 

Compartimento Área mínima (m²) Dimensão mínima (m) Pé direito mínimo (m) 

Sala 10,00 2,60 2,50 

Quarto 8,00 2,40 2,50 

Cozinha 4,00 1,80 2,50 

Banheiro 2,40 1,20 2,40 

Banheiro de serviço 2,40 1,00 2,40 

Lavabo 1,60 1,00 2,40 

Quarto de empregada 4,00 1,80 2,50 

Área de Serviços - 1,00 2,40 

Garagem 12,50 2,5 2,40 

Locais de estudo e 
trabalho 

10,00 2,60 2,50 

Loja 12,00 2,80 2,70 

Mezanino - - 2,40 

 Fonte: NATAL, 2004. 

No que se refere ao dimensionamento, o art. 146, prevê que “a unidade residencial deve ter, 

no mínimo, uma área construída de trinta metros quadrados (30,00 m²), em condições de 

habitabilidade, com no mínimo um banheiro” (NATAL, 2004). Além disso, o art. 144 (NATAL, 

2004) determina que conforme o uso a que se destina, todo compartimento da edificação deve 

ter dimensões, pés direitos e áreas mínimas estabelecidas de acordo com as previsões legais 

(Quadro 16). Percebe-se, portanto, que a legislação abrange apenas as dimensões mínimas 

dos ambientes e áreas úteis destes, sem considerar para tanto o layout dos ambientes, a 

dimensão, quantidade e distribuição dos mobiliários, seus espaços para circulação e 

desenvolvimento das atividades. 

Nota-se, por fim, que não existe previsão legal sobre as relações de áreas mínimas dos 

ambientes e as diferentes densidades, de modo que, pela legislação municipal uma sala de 

10m² pode ser utilizada em habitações para 2 ou 6 habitantes, por exemplo. 

 

2.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPÍTULO 02: ACHADOS SOBRE A QUALIDADE 
HABITACIONAL E SUAS RELAÇÕES COM O DIMENSIONAMENTO E FUNCIONALIDADE 
DOS ESPAÇOS   

 

No que se refere as necessidades humanas, a ergonomia mostrou que existe uma relação 

direta e, ao menos deveria ser, indissociável entre a construção de espaços seguros e as 

necessidades de uso desses pelos usuários que os habitam. Os diversos estudos e manuais 

apresentados mostram que o conhecimento das dimensões e das posições do corpo humano 

ao realizar uma determinada atividade permitem definir as necessidades dimensionais dos 



92 

 

seres humanos dentro dos espaços habitacionais. É essa relação entre seres humanos e 

atividades que permite entender que o adequado dimensionamento dos espaços pode ser 

determinado pela distribuição dos mobiliários, equipamentos e pelas necessidades 

antropométricas relacionadas ao uso e manuseio destes. Com isso, não pretende aqui dizer 

que os manuais são os únicos meios para se conseguir a adequação dimensional das células 

habitacionais. A ergonomia deve ser entendida como umas das condicionantes que 

influenciam o dimensionamento, e não como condicionante exclusiva, pois como já mostrou 

a produção modernista do pós-guerra, a reprodução indiscriminada de modelos e manuais de 

forma acrítica estará fadada ao erro.  

A complexidade inerente ao campo da habitação não permite que esta seja tratada independe 

do contexto na qual está inserido. Por este motivo e por ser necessária ao entendimento de 

quais atividades os usuários desenvolvem nos espaços domésticos, as funções usuais das 

habitações foram melhor detalhadas. Nesse sentido, no que tange ao aspecto funcional das 

habitações, apesar das variações individuais, existe uma convergência entre as necessidades 

humanas mínimas no espaço habitacional. Comer, dormir, assear-se, entre outras, são 

atividades que, independente das organizações familiares contemporâneas, são inerentes ao 

ambiente doméstico e, que por esse motivo, possuem mobiliários e equipamentos igualmente 

inerentes a elas. Conhecer as atividades que se desenvolvem nos diferentes núcleos 

familiares, as necessidades individuais e coletivas desses usuários na realização destas e as 

necessidades de mobiliários e equipamentos para tanto, deve ser prerrogativa mínima de 

qualquer projeto habitacional.  Note-se mais uma vez que não pretendemos dizer que atender 

o mínimo de mobiliário para um ambiente é garantia de qualidade dimensional e funcional. É, 

na verdade, o conjunto dessas variáveis que permite a garantia destas.   

Dessa maneira, a partir das definições apresentadas no início do capítulo e das descrições 

dos métodos internacionais e nacionais percebe-se que, apesar de serem citados de formas 

diferentes, os grupos que definem a qualidade habitacional têm uma escala de abrangência 

multidisciplinar e envolvem especialmente as escalas da inserção urbanística, do edifício e da 

unidade habitacional, como demonstram os métodos SEL, HQI, QUALITEL, PEDRO e 

HABITARE. Os parâmetros considerados para atingir esta qualidade nas diferentes escalas 

resumem-se principalmente43 a (Quadro 17): a) disponibilidade de serviços próximos, b) 

disponibilidade de espaços livres, c) mobilidade e tráfego, d) acesso ao edifício (veículos e 

pedestre), e) conforto ambiental, f) implantação (áreas de convivência, de armazenamento, 

                                                

43 Como demonstraram os métodos, além das variações de nomenclatura, alguns outros parâmetros como impacto 
visual, paisagismo, custos e outros, são citados como relevantes para garantia da qualidade. Contudo, o quadro 
trata apenas dos parâmetros mais recorrentes, as especificidades de cada método podem ser vistas nos seus 
respectivos tópicos.  
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estacionamentos e etc), g) acessibilidade, h) adaptabilidade, i) áreas e dimensões de 

cômodos, j) mobiliário, l) circulação interna e m) espaços de atividades. Os métodos Klein, 

Leite, QualiHabita, por sua vez, como restringem-se à escala da unidade não mencionam as 

demais variáveis, pois estas fogem aos seus escopos. Em contrapartida, a NBR 15575, que 

visa estabelecer parâmetros de qualidade para os principais elementos de toda e qualquer 

edificação para fins habitacional, tem um caráter voltado para técnicas construtivas, 

priorizando elementos estruturais em detrimento das condições relacionadas a inserção 

urbanística, por exemplo. 

No que tange aos métodos de análise e avaliação, enquanto o método Klein consiste apenas 

de um método de análise, os demais métodos são todos métodos de avaliação, 

demonstrando, portanto, uma tendência ao uso de abordagem de multicritérios, sem que são 

definidos os parâmetros de análise e estes são ponderados segundo pesos, de acordo com 

o grau de importância atribuído pelo pesquisador. Assim, apesar da semelhança dos 

parâmetros, nota-se que a ponderação da importância de cada um deles, varia bastante entre 

os métodos. Ainda sobre os métodos internacionais, cabe destacar a necessidade destes de 

serem constantemente atualizados, de se adequarem às características regionais, bem como 

a vinculação que estabelecem junto aos programas de financiamentos de habitação, os quais 

só são concedidos quando garantidos níveis mínimos ou satisfatórios de qualidade.   

Em relação a unidade habitacional, a análise comparada entre os diferentes métodos permite 

inferir que, para atingir níveis satisfatórios de qualidade dimensional e funcional nas 

habitações, deve-se considerar a densidade populacional, as funções e atividades, os 

mobiliários e equipamentos mínimos, as circulações, áreas de passagem, acessos internos 

aos ambientes, e adequação de espaços para usos segundo parâmetros satisfatórios de 

ergonomia. Além disso, a maioria dos métodos revela a necessidade de se garantir tanto a 

adaptabilidade dos usuários, a partir da flexibilidade dos ambientes e do layout, como a 

acessibilidade das unidades, a partir de dimensões de circulações que garantam o livre 

acesso de pessoas com deficiência, sejam elas definitivas, no caso de cadeirantes, ou 

temporárias, no caso de carrinhos de bebês, muletas ou idosos. Apesar de se considerar 

importância destes e das suas consequências no dimensionamento e funcionalidade das 

habitações, por serem temas complexos e abrangentes, as necessidades de flexibilidade e 

acessibilidade foram desconsideradas para análise deste estudo. 

Conclui-se, portanto, que para se garantir habitações mínimas com níveis satisfatórios de 

qualidade dimensional e funcional, deve-se considerar: a) a quantidade de ambientes e área 

da unidade a partir da densidade populacional prevista, b) quantidade de mobiliário e 

dimensão mínima destes segundo as funções da habitação e as ofertas de moveis e 
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equipamentos disponíveis no mercado, c) definição dos espaços de atividades de cada 

mobiliário, áreas de passagem e circulações segundo níveis ergonômicos mínimos, d) 

distribuição de portas e janelas que permitam o manuseio destas e a existência de paredes 

mobiliáveis, e) dimensionamento de ambientes que considerem as diversidades familiares, 

permitindo diferentes layouts ou o uso de mobiliários acessórios ou temporários.  

Quadro 17: Quadro comparativo entre os métodos de análise e avaliação da qualidade 
habitacional 

Grupos
44 

Parâmetr
os de 

qualidade 

Métodos internacionais Métodos nacionais 

KLEI
N 

1928 

SEL 
196

0 

HQI 
1966 

QUA
LITE

L, 
1974 

PEDR
O 

2000 

LEIT
E 

2003 

HABIT
ARE 
2007 

QUALI 
HABIT
A 2012 

NBR 
15575 
2003 

Inserção 
urbanísti

ca 

Serviços 
próximos 

        

Espaços 
livres 

        

Mobilidad
e e 

tráfego 

        

Edifício 

Acesso 
ao edifício 

        

Conforto 
ambiental 

        

Implantaç
ão 

        

Unidade 
habitaci

onal 

Acessibili
dade 

        

Adaptabili
dade 

        

Dimensõe
s e 

cômodos 
        

Mobiliário         

Circulaçã
o interna 

        

Espaço 
de 

atividades 
        

Fonte: Elaboração própria, 2017. 

Em meio as pressões imobiliárias, a concepção de projetos habitacionais e as legislações 

vigentes sobre o tema não podem reduzir-se a valores dimensionais sem critérios mais 

consistentes sobre a adequação da distribuição dos programas ao longo das plantas. Se a 

ergonomia e as funções das habitações não esgotam as necessidades dos usuários dentro 

do espaço habitacional, tampouco podem ser menosprezadas ou subestimadas diante das 

demais necessidades.  

                                                

44 A depender do método, os parâmetros podem estar associados a outro grupo. Contudo, a fim de garantir uma 
comparação, os grupos foram padronizados da forma apresentada.   
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3 MÉTODO KLEIN: UMA PROPOSTA DE ADAPTAÇÃO  

Por serem aplicados à avaliação da qualidade habitacional, a maioria dos métodos 

apresentados consiste do preenchimento de fichas e tabelas segundo parâmetros 

predeterminados, com resultados obtidos por diferentes ponderações. Assim, o resultado 

apresentado corresponde a tabelas, gráficos, relatórios ou pontuações ponderadas que, em 

alguns casos, não favorecem a rápida compreensão dos usuários, arquitetos ou 

empreendedores que não estejam diretamente envolvidos no processo de avaliação. Apesar 

disso, dentre os métodos estudados, o método de análise das plantas desenvolvido por 

Alexander Klein, além de constituir a referência base da análise espaço-funcional dos demais 

métodos, destaca-se também por priorizar as representações gráficas nas plantas sobre o 

atendimento ou não à diferentes parâmetros de qualidade dimensional e funcional. Além 

disso, em sua dissertação Porangaba (2011) também propõe uma adaptação atualizada a 

aplicação do método, o que também contribuiu para garantir, antecipadamente, a 

exequibilidade deste.  

Assim, por ser uma representação que favorece a visualização dos problemas funcionais e 

dimensionais, tanto por leigos como por interessados da área imobiliária e como o objetivo 

deste trabalho está centrado na caracterização da produção de habitações a luz qualidade da 

dimensional e funcional dos espaços da habitação, o método de Klein foi escolhido como 

ferramenta de análise. Conforme visto, o método baseia-se em três operações distintas, quais 

sejam: exame preliminar, redução dos projetos a uma mesma escala e método gráfico. Por 

ter se desenvolvido entre as décadas de 1920 e 1930, a proposta de Klein certamente não 

atenderá a parâmetros atuais que divergem da época ou apresentará inconsistências e 

poucos detalhamentos sobre requisitos que foram melhor desenvolvidos atualmente por 

outras áreas de conhecimento. Dessa maneira, propõe-se a utilização do método a partir de 

uma adaptação que considere os novos panoramas da arquitetura e os novos modos de 

morar, bem como considerem demais parâmetros tomados por este trabalho como relevantes, 

extraídos dos outros métodos estudados.  

Nesse sentido, as três operações necessárias ao método, foram adaptadas do seguinte modo 

(Quadro 18): 1) o exame preliminar mediante aplicação de formulário foi desenvolvido a partir 

do preenchimento das áreas dos ambientes, originando os coeficientes de Klein, bem como 

de um questionário dicotômico sobre atendimento a parâmetros extraídos das convergências 

dos demais métodos estudados; 2) redução dos projetos a uma mesma escala foi utilizada 

como parâmetro para definição dos tipos arquitetônicos, os quais foram deduzidos a partir das 

semelhanças topológicas e geométricas obtidos na análise da base empírica selecionada; 3) 
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o método gráfico45, principal etapa de análise, foi considerado segundo diferentes estudos 

(SILVA, 1982; HANSON, 1998; BOUERI, 2004 e 2008; PALERMO, 2009, PORANGABA, 

2011) sobre as necessidades dimensionais e de uso dos espaços domésticos.  

Quadro 18: Quadro resumo do método proposto - adaptação ao método Klein 

Método 
Klein 
(1980) 

Parâmetros 
analisados 

Aspectos que 
influenciam o 

projeto 

Adaptação 
proposta: 

parâmetros 
analisados 

Procedime
nto 

Referências 
complementa

res 

Exame 
preliminar, 
mediante 
aplicação 

de 
questionár

io 

Dados 
dimensionais 
e questões 
qualitativas 

Dimensionamento 

Coeficientes 
de Klein 

Preenchim
ento de 
tabelas 

Palermo 
(2009), Boeuri 
(2004 e 2008), 

HABITARE 
(2007) 

Relação 
m²/habitante 

Programa 
Áreas por 
setor da 

habitação 

Redução 
dos 

projetos à 
uma 

mesma 
escala 

Geometria 
das plantas 

Organização da 
planta 

Configuração 
espacial das 

plantas  Análise de 
Plantas 

Hanson, 1998 

Dimensionamento 
Formato 

geométrico 
dos cômodos 

Silva, 1982; 
Porangaba, 

2011 

Método 
gráfico 

Desenvolvim
ento das 

circulações 
 

Dimensionamento e 
organização da 

planta 

Percursos 
(dimensão e 
distribuição) 

Análise de 
Plantas 

Silva, 1982; 
Boueri, 2004 e 

2008; 
Palermo, 

2009. 

Dimensionamento 
Dimensão de 

portas e 
varredura livre 

Organização da 
planta 

Acesso a 
janelas 

Organização da 
planta 

Binônimo 
porta-janela 

Concentraçã
o das 

superfícies 
livres 

 

Programa 
Definição das 

funções 

Preenchim
ento de 

tabelas e 
análise de 

plantas 

Palermo 
(2009), Boeuri 

(2004) 

Dimensionamento e 
organização da 

planta 

Dimensão e 
distribuição 

dos mobiliários 
e 

equipamentos 

Dimensionamento e 
organização da 

planta 

Espaços de 
atividades 

Analogias 
geométricas 

e relação 
entre os 

elementos 
da planta 

 

Organização da 
planta 

Profundidade 
média 

Análise dos 
grafos de 
acesso 

Hanson, 1998 

Organização da 
planta 

Inequação de 
acessibilidade 
(sala de jantar, 
sala de estar, 

cozinha e 
suíte) 

Análise dos 
grafos de 
acesso e 

preenchime
nto de 
tabelas  

Fonte: elaboração própria, 2017. 

                                                

45 O quarto item do método gráfico, fracionamento das superfícies de parede e estreitamento do espaço, não será 
abordado na nossa análise, já que prevê a análise das elevações das UHs e nosso espoco abrange apenas a 
análise das plantas das UHs selecionadas.  
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A partir dessas adaptações, identificou-se também a necessidade de se alterar a sequência 

das etapas de análises. Nessa perspectiva, optou-se por adotar uma sequência que se 

iniciava de um caráter mais global e abrangente das plantas para um outro mais específico 

dos cômodos. Ou seja, em uma primeira etapa foram analisadas as plantas segundo sua 

distribuição total, para que em seguida fossem definidos os tipos existentes e, por fim, fossem 

analisados os cômodos e seus mobiliários de maneira mais particular (Quadro 19). Dentro 

desses parâmetros, optou-se por caracterizar as plantas inicialmente pelos coeficientes de 

Klein e suas relações dimensionais. Com base nesses critérios e considerando a configuração 

dos espaços, através da sintaxe espacial, e a geometria dos ambientes, por meio do formato, 

foram definidos os tipos arquitetônicos existentes. A partir disso, cada tipo foi analisado 

segundo a etapa do método gráfico. Nesta foram analisados os seguintes itens do programa 

arquitetônico: as circulações, através dos percursos, do acesso a janela e do binômio porta-

janela; a concentração das superfícies livres, por meio das dimensões e distribuição dos 

mobiliários, equipamentos e dos seus respectivos espaços de atividades; e, por fim, a análise 

topológica segundo as variáveis sintáticas de profundidade média e integração. 

Quadro 19: Esquema gráfico adaptações e procedimentos do método Klein (1980) 

 

Fonte: elaboração própria, 2018. 

Desse modo, percebe-se que no exame preliminar, explicitado na sequência, predominam as 

características gerais da amostra, a partir das suas relações dimensionais. Em seguida, a 

redução dos projetos a uma mesma escala e o método gráfica se dedicam a análise da 

organização da planta e seus rebatimentos no dimensionamento e nas relações sociais 

oriundas destas.  

 

3.1 EXAME PRELIMINAR  

  

O exame preliminar proposto por Klein (1980) consiste na elaboração de um questionário 

composto por uma série de condicionantes cuja primeira parte (questões 1 a 16) corresponde 

Exame preliminar

• Programa de 
necessidades

•Relações 
dimensionais  

Redução dos projetos a 
uma mesma escala 

•Caracteríticas 
topológicas: 
genótipos 

•Características 
geométricas: 
formato dos 
ambientes

• Definição dos tipos 
arquitetonicos 

Método gráfico  

• Análise das 
circulaçoes 

•Concentração das 
superfícies livres  

•Relações entre os 
elementos das 
plantas 
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a dados dimensionais, e a segunda aos aspectos qualitativos dos espaços construídos 

(questões 17 a 33), (Quadro 20).  

Quadro 20: Exame preliminar mediante questionário 

ASPECTOS QUANTITATIVOS ASPECTOS QUALITATIVOS 

Características 
básicas da 
habitação 

1.  Área construída 
Aspectos 
higiênicos 

17.  
Orientação homogênea nas 

zonas de dia e noite? 

2.  Volume construído 
 

18.  
Foram evitadas formas 

sinuosas no estar e 
dormitórios? 

3.  Área útil 19.  A iluminação é suficiente? 

4.  Total de cômodos 

Habitabilidade 

20.  
Os corredores foram 

evitados? 

5.  Total de camas 21.  
As crianças podem ser 
separadas por sexo? 

6.  
Área construída por 
habitante - Betteffekt 

22.  
A organização dos cômodos é 

favorável a habitabilidade? 

7.  
Volume construído 

por habitante 
23.  

Estão separados o chuveiro e 
o sanitário? 

Principais 
dependências 

habitáveis 

8.  Área social 24.   

9.  Área dos dormitórios 25.  
A disposição das portas e 

janelas facilita a colocação do 
mobiliário? 

10.  
Área total social e 

dormitórios 
26.  

O chuveiro e o sanitário estão 
contíguos aos dormitórios? 

Dependências 
secundárias 

11.  Área da cozinha 27.  
Os espaços permitem a 
colocação de mobiliário? 

12.  Área dos banheiros 28.  
Os espaços livres estão 

concentrados? 

13.  
Área das demais 

dependências 
secundárias 

Conforto 
espacial 

29.  
Os ambientes foram 

diferenciados segundo seus 
tamanhos e funções? 

14.  
Área total das 
dependências 
secundárias 

30.  
As proporções espaciais 

desfavoráveis foram 
evitadas? 

Coeficientes 

15.  
Nutzeffekt, relação 

entre área útil e área 
construída 

31.  
Os ambientes estão 

corretamente relacionados 
entre si? 

16.  

Wohneffekt, relação 
entre a área de estar 
e dos dormitórios e a 
superfície construída 

32.  
A iluminação está adequada 
em relação a configuração 

espacial? 

33.  
Armário embutidos ou 

similares foram utilizados? 

Fonte: Klein (1980), p.88. 

Na primeira parte, são relacionadas as características básicas da habitação através da 

quantificação dos seguintes aspectos: 1) área construída; 2) volume construído; 3) área útil; 

4) total de cômodos; 5) total de camas46 (total de habitantes); 6) área construída por habitante 

- Betteffekt; 7) volume construído por habitante; 8) área social; 9) área dos dormitórios; 10) 

                                                

46 O total de camas será entendido neste estudo como total de habitantes. Assim, para cada cama de solteiro 
corresponde um habitante e para cada cama de casal correspondem dois habitantes. Além disso, como a minoria 
das plantas apresentava apenas uma cama de solteiro, optou-se por assumir que todas as UHs terão 4 habitantes, 
já que, os programas das diferentes UHs no que diz respeito aos quartos são bastante semelhantes.  
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área total social e dormitórios (chamadas pelo autor de “áreas habitáveis”); 11) área da 

cozinha; 12) área dos banheiros; 13) área das demais dependências secundárias; 14) área 

total das dependências secundárias47 (WCs, cozinha e área de serviço); 15) Nutzeffekt, 

relação entre área útil e área construída; 16) Wohneffekt, relação entre superfície das zonas 

de estar e dos dormitórios e a superfície construída. Na segunda, Klein aborda diferentes 

parâmetros (aspectos higiênicos, habitabilidade e conforto) através de perguntas com 

respostas dicotômicas (positivo e negativo). Dado que existem questões com forte acento 

funcionalista, de caráter bastante subjetivo e outras que fogem ao escopo deste trabalho, as 

considerações qualitativas do exame preliminar foram descartadas na análise em tela. 

Dessa maneira, o exame preliminar deste estudo é composto apenas dos aspectos 

quantitativos de Klein, de modo que foram quantificadas as áreas por cômodos, por setores 

funcionais, bem como os coeficientes propostos pelo autor. Em relação a estes coeficientes, 

foram propostas algumas alterações no sentido de adequá-los melhor aos estudos atuais 

sobre avaliação da qualidade habitacional. Ao invés de calcularmos o Nutzeffetk, propusemos 

a utilização do índice de compacidade (HABITARE, 2007), a fim de compreender se as 

soluções adotadas atendiam a parâmetros de economia relacionados ao dimensionamento. 

De acordo com este método (Habitare, 2007, p.7), a compacidade das unidades é atribuída a 

partir das variáveis simples relativas às áreas das unidades e aos respectivos perímetros, 

sendo definida, por:   

Ic = (2 x raiz(Ap xPp)) x 100,  

Onde: Ic: índice de compacidade  

Pp: perímetro da unidade habitacional medido em projeto  

Ap: superfície da unidade habitacional medido em projeto 

 
A partir desses resultados, o índice de compacidade é classificado em diferentes escalas de 

desempenho, de ótimo a péssimo, no sentido de que quanto maior for o índice, mais 

econômica tende a ser a produção da unidade (Quadro 21).  

Do ponto de vista de economia, a compacidade revela uma tendência de redução de custos 

posto que acarreta na redução da área de envolvente de edificação. Contudo, Palermo et al. 

(2007) alerta que “os estudos de compacidade mostram que a redução radical da área 

construída não acarreta redução de custos de construção na mesma proporção”. Nesse 

sentido, o estudo da compacidade pretende, verificar se na prática do mercado imobiliário, 

                                                

47 Como o termo “dependências secundárias” pode denotar algo que não é importante para a habitação e inclui, 
por exemplo, a cozinha um importante espaço nas dinâmicas sociais brasileiras, optou-se por não utilizar essa 
denominação nas análises, dividindo os setores conforme a tripartição burguesa da habitação.  
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essa tendência a produção de unidades mais compactas que tendem a reduzir custos, se 

confirma ou não.  

Quadro 21: Desempenho dos índices de compacidade 

 

Fonte Habitare (2007), p. 7. 

No que se refere, ao Wohneffekt, o cálculo de Klein (1980) prevê o uso dos valores de área 

construída como denominador da razão proposta. Contudo, ainda predominam no Brasil 

técnicas construtivas tradicionais, como uso de alvenaria em tijolos cerâmicos ou blocos de 

concreto, que fazem com que parcelas significativas das áreas construídas das UHs 

correspondam a elementos construtivos. Nessa direção, optou-se por utilizar a área útil da 

unidade como denominador do Wohneffekt. Além disso, ao privilegiar as áreas sociais e 

quartos, esse coeficiente demonstra a vertente higienista predominante no final do século XIX, 

em que espaços de serviços, como cozinha e áreas de serviço, e banheiros eram visto como 

espaços de exclusão. Nessa perspectiva, os resultados do coeficiente foram capazes de 

demonstrar se essa tendência ainda é predominante nas plantas das habitações 

contemporâneas.  

Para o cálculo do Betteffekt houve uma alteração ao método original, para que o numerador 

utilizado fosse o da área útil, pois pretende-se privilegiar as relações com as áreas úteis e não 

com as áreas construídas. Para Klein (1980), os índices de áreas por pessoa devem variar de 

acordo com a quantidade leitos, desse modo, para uma habitação com 4 camas, o autor 

propõe uma relação de pelo menos 17,5m² construídos/pessoa. Boueri (2008), por sua vez, 

define como boa a relação de 14m² a 16m² de área útil/hab., sendo satisfatórios os valores de 

12m² a 14m²/hab. Já para Palermo (2009), esta relação dimensional deve estar próxima dos 

12m²/leito, sendo que relações abaixo dos 11m²/leito aumentariam os riscos de ocorrência de 

fenômenos patogênicos (PALERMO, 2009). Dessa forma, como os valores de Klein (1980) 

estão acima dos propostos pelas referências nacionais e o valor proposto por Palermo (2009) 

está dentro da escala definida por Boueri (2008), optou-se por utilizar as duas faixas de 

valores proposta por este último, identificando ainda as relações abaixo dos 11m²/hab. 

 

3.2 REDUÇÃO DOS PROJETOS A UMA MESMA ESCALA: DEFINIÇÃO DOS TIPOS 
ARQUITETÔNICOS 
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No tocante a redução dos projetos a uma mesma escala, Klein (1980) propõe que um mesmo 

programa de necessidades seja distribuído segundo diferentes larguras e profundidades de 

plantas, de modo que para cada combinação de medidas se obtenham resultados relativos a 

quais dimensões mínimas e máximas de largura e profundidade seriam as mais adequadas 

do ponto de vista econômico, higiênico e de distribuição (Figura 11). Sobre esta etapa e seus 

resultados, o autor afirma,  

mediante este método, pode-se examinar qualquer concepção de planta. Os 
esquemas mostram que as plantas mais adequadas se encontram ao longo 
da diagonal dos mesmos (esquemas); por cima da diagonal se situação as 
plantas que apresentam condições desfavoráveis do ponto de vista 
econômico, higiênico e de distribuição, enquanto que por baixa dela, se 
situam as outras que ainda que resultem em condições higiênicas favoráveis, 
são igualmente antieconômicas devido a sua excessiva largura de fachada 
(KLEIN, 1980, p. 95 e 96). 48 

Apesar se reconhecer o potencial dessa análise, visto que incumbiria aos arquitetos o estudo 

de diferentes opções de plantas para um mesmo programa, o nosso trabalho não pretende 

analisar soluções diferentes para as plantas de venda dos empreendimentos. Visamos 

apenas a comparação entre estas. Ademais, a definição do que se seria mais adequado é 

bastante subjetiva e, portanto, variável. Por este motivo, optou-se por não eleger quais seriam 

as larguras e profundidades mais adequadas para as plantas estudadas.  

Em contrapartida, a redução a uma mesma escala proposta por Klein (1980) ao comparar 

diferentes soluções de projeto demonstra que o desenho das plantas é capaz de revelar as 

características e potencialidades do projeto. Nesse sentido, Simon Unwim (2013) afirma que 

a partir dos desenhos podemos encontrar a estrutura que os arquitetos dão a seus projetos e 

que para compreender a estrutura subjacente dos edifícios é preciso estuda-los através dos 

seus desenhos. Nessa perspectiva, a análise gráfica pode ser útil como instrumento de análise 

e interpretação de projetos. Diferentes autores, ao analisar projetos, demonstram que o 

desmembramento do objeto em partes fragmentadas conduz a compreensão do todo. Assim, 

através de um processo de síntese, ou seja, de redução do todo em partes que se mantêm 

relacionadas, seria possível explicar um determinado projeto.  

Nessa direção, ao relacionar o desenho das plantas com as definições de qualidade 

dimensional e funcional dos espaços, entende-se que seria possível sintetizar diferentes 

projetos segundo as suas dimensões e sua distribuição, de modo que, a forma das plantas 

                                                

48 Tradução livre de: “Mediante este método puede examinarse cualquier idea imaginable de planta. Los esquema 
muestran que las plantas más idóneas se encuentran a lo largo de la diagonal de los mismos; por encima de la 
diagonal se sitúan aquellas plantas que presentan condiciones desfavorables desde el punto de vista económico, 
higiénico y de distribución, mientras que por debajo de ella, se sitúan aquellas otras que, aun resultando favorables 
sus condiciones higiénicas, son igualmente antieconómicas, debido a su excesiva anchura de fachada” (KLEIN, 
1980, p. 95 e 96). 
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poderia ser entendida por duas vertentes principais: a geométrica e a de configuração 

espacial. De um lado, a geometria dos ambientes, é uma das principais variáveis na 

determinação do layout e, consequentemente, das atividades das habitações. De outro, a 

configuração espacial relaciona-se a distribuição dos espaços nas plantas e influencia 

diretamente as relações e usos da habitação. Entende-se, com isso, que plantas com 

semelhanças geométricas e morfológicas constituem uma síntese dos projetos propostos e, 

consequentemente, possuem também resultados semelhantes no que se refere a distribuição 

dos mobiliários e dos seus respectivos espaços de atividades e circulação. Desse modo, o 

agrupamento de soluções de projeto que possuem características análogas, implica em 

resultados igualmente análogos, ainda que as plantas sejam distintas, remetendo, portanto, 

ao conceito de tipo arquitetônico. 

Figura 11: Redução dos projetos a uma mesma escala 

 

Fonte: Klein, (1980) p.95. 

De acordo com Voordt e Wegen (2013, p. 128 e 129), “o tipo é a representação esquemática 

abstrata de uma série de pessoas ou objetos (nesse caso, edificações) com características 

semelhantes, um método conciso de representar a realidade incluindo apenas características 

essencial”. Nessa direção, Giulio Carlo Argan (2004) afirma que, o tipo se configura como um 



103 

 

esquema deduzido através de redução de um conjunto de variantes e uma forma-base 

comum. Sobre esse processo de redução, o autor declara,  

No processo de comparação e superposição das formas individuais para a 
determinação do tipo são eliminados os caracteres específicos dos edifícios 
isolados e são conservados apenas os elementos que comparecem em todas 
as unidades da série (...). Se o tipo é o resultado desse processo regressivo, 
a forma-base que se encontra não pode ser entendida como mera moldura 
estrutural, mas como estrutura interna da forma ou como princípio que implica 
em si a possibilidade de infinitas variantes formais e, até, da ulterior 
modificação estrutural do tipo mesmo (ARGAN, 2004, p. 66 e 67).  

Ainda sobre o conceito e reduções de objeto a tipos, Voordt e Wegen (2013, p. 130) afirmam 

que eles estruturam o ambiente ao classificar uma variedade quase infinita de funções e 

formas num número limitado de categorias, de modo que, os tipos e o ato de especificá-los 

organizam o pensamento, a compreensão e a comunicação, sendo meios importantes de 

descrição, explanação e normalização, educativamente satisfatórios para explicar ideias. Os 

autores afirmam também que “um sistema tipológico pode dar uma contribuição valiosa para 

o conhecimento e a compreensão da arquitetura” (VOORDT e WEGEN 2013, p. 131). A 

compreensão da arquitetura passa, portanto, pelo estudo dos tipos que, por sua vez, 

corresponde à tipologia. A tipologia corresponde, segundo Aymonino (1973), a um método de 

análise de projeto que envolve a relação entre o todo e as partes da unidade construtiva, 

sendo, portanto, a tradução de como formas diferentes podem desempenhar o mesmo papel.  

No que se refere às tipologias habitacionais, Brandão (2003, p.36) afirma que o conceito de 

tipologia “é utilizado de forma frequente para designar a forma-base dos edifícios, isto é, a 

estrutura interna da forma, o princípio que implica em si a possibilidade de infinitas variantes 

formais, aquilo que diferentes projetos têm em comum”, ou seja, os tipos. Nessa direção, o 

autor aponta diferentes características e atributos que podem ser considerados para uma 

classificação tipológica, tais como, “o conteúdo programático, a forma geral do apartamento, 

a circulação e os critérios de distribuição e interconexão” (BRANDÃO, 2003, p. 37). 

Por sua vez, Koury, Bonduki e Manoel (2003), ao estudarem diferentes soluções de projetos 

habitacionais, propõem que a definição da tipologia deve ser feita no sentido de identificar 

inicialmente os projetos que marcam cada tipo (os “cabeça de série”) e, em seguida, os 

empreendimentos que surgem como variações destas concepções. Assim, através de uma 

gradação principal e outras secundárias seria possível sistematizar a análise de diferentes 

objetos a tipos.  

Dessa maneira, utilizada como ferramenta de análise, a tipologia relaciona-se a identificação 

do padrão que integra a natureza das plantas existentes, reduzindo a quantidade de objetos 

analisados a famílias e tipos cujas características semelhantes e, não as exceções, são as 

que nos interessam estudar. Logo, buscou-se identificar as características mais recorrentes 
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nas unidades selecionadas na base empírica escolhida. Como nossa análise permeia tanto 

as características funcionais e dimensionais dos espaços, quanto as necessidades de uso 

definidas a partir de modos de morar genéricos da sociedade, a tipologia das plantas foi 

definida a partir de critérios topológicos e geométricos, sendo os primeiros compostos pelas 

características mais marcantes da configuração espacial das plantas e os segundos por 

semelhanças associadas ao dimensionamento e formato destas. 

 

3.2.1 Definição dos tipos: características topológicas 

 

Em relação as características topológicas, a sintaxe espacial, proposta por Bill Hillier e Julliene 

Hanson (1984), sugere que a partir da análise da configuração espacial seria possível definir 

o padrão que caracteriza as relações culturais mais genéricas de uma amostra. De acordo 

com Griz (2012, p. 169), “a maneira mais eficiente de analisar a relação existente entre a 

organização do espaço doméstico e seus significados sociais (expressão dos modos de 

habitar) é verificando a existência de padrões espaciais que se repetem”. Nessa perspectiva, 

adotou-se a configuração espacial como definidora das características que marcam mais 

profundamente o tipo, ou seja, as “cabeça de série”.  

No âmbito dos projetos habitacionais, Hanson (1998) define a configuração (Figura 12) como 

as relações de acessibilidade, ou seja, as possibilidades de acessos, encontros e 

esquivanças, que dois espaços (a e b) estabelecem com um terceiro (c). Nesse sentido, como 

a configuração é uma variável independente (Holanda, 1999), essas relações associam-se 

com determinados estilos de relacionamentos. Trigueiro (2012), ao citar Hillier, Hanson e 

Grahan, afirma que é a partir da configuração espacial e das suas possibilidades de acesso 

que as relações e os processos sociais se expressam no espaço.  

Essas possibilidades de acesso, por seu turno, podem ser descritas por meio de uma 

representação gráfica, conhecida como grafos de acesso (1.6c). Para a sintaxe espacial, os 

grafos correspondem a matrizes que descrevem graficamente um sistema de partes 

intercomunicantes, de modo que, segundo Griz (2012, p.159), “as formas métricas/euclidianas 

do plano sejam ignoradas com o objetivo de ressaltar as propriedades topológicas que 

representam as relações espaciais que se pretende analisar”. No caso das habitações, os 

grafos compreendem uma representação simplificada da estrutura da casa. As partes 

intercomunicantes constituem os espaços internos da unidade isolado do exterior, 

representado por nós (círculos), enquanto a comunicação entre os espaços internos se dá 

através de portas, desníveis ou da mudança de mobiliários que sugerem novos e diferentes 

usos, sendo representada por linhas.  
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Figura 12: Relações básicas de configuração 

 

Fonte: Hanson (1998), p. 23 

Para obtê-los, é necessário, inicialmente, converter a planta baixa em um mapa convexo, o 

qual se obtém a partir da definição dos espaços convexos, que podem ser delimitados por 

barreiras físicas, como no caso de portas, por mobiliários, quando da mudança de usos, ou 

em funções do formato dos ambientes, visto que, por definição polígonos convexos são 

aqueles cujos ângulos são menores do 180° (Figura 13). Nesse caso, as salas de estar e 

jantar puderam ser separadas em dois espaços convexos distintos, por causa dos seus 

mobiliários, enquanto algumas suítes foram separadas em dois espaços convexos em razão 

do seu formato em L, que forma um ângulo obtuso e cria uma espécie hall antes dos 

mobiliários que identificam os usos do ambiente. 

Figura 13: Espaço convexo e côncavo, respectivamente 

 

Fonte: Hillier (1996). 

Cada espaço convexo, por sua vez, é representado no grafo por um ponto ou nódulo; 

enquanto cada acesso ou ligação entre eles, é representado por uma linha (Figura 14). Para 

que se obtenha a representação em grafo é necessário justifica-lo em relação a algum ponto, 

ou seja, deve-se definir um espaço como raiz ou origem do grafo. Os grafos de acesso são 
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normalmente enraizados no exterior, a partir de onde ordenam-se as conexões entre os 

espaços. Desse modo, os espaços que se conectam ao exterior estão a um passo topológico 

deste e correspondem ao primeiro nível de profundidade, aqueles que se conectam aos 

espaços do primeiro nível, formam mais um passo topológico e assim sucessivamente. 

Percebe-se com isso, que a partir dessa matriz, uma planta pode ser determinada em razão 

da distribuição e organização dos seus diferentes cômodos e setores. Os estudos de Amorim 

(1999), mostram que quando rotulamos os espaços convexos segundo os usos associados a 

cada setor funcional, se as ligações entre os nós formarem uma estrutura funcional contínua, 

pode-se reduzir esses diferentes espaços a único nó, que representa o setor ao qual as 

funções pertencem, obtendo-se com isso um grafo setorial. Em sua tese, o autor conseguiu 

através desse procedimento reduzir sua amostra de 140 residências, em 24 grafos setoriais, 

que evidenciam o que ele intitula de “paradigma dos setores”, segundo o qual a ordenação 

dos planos, desde os primeiros procedimentos projetivos, é dada pelo agrupamento de 

atividades afins em setores funcionais.  

Figura 14: Exemplo de grafos de acesso - planta baixa, mapa convexo e grafo justificados 

 

Fonte: elaboração própria, 2017. 

De acordo com Griz (2012, p.164), “o grafo setorial torna visíveis padrões de acesso, que são 

socialmente relacionados a códigos de interação entre as categorias de atividades 

desenvolvidas nesses setores”. Dessa forma, setores que se conectam e permitem diferentes 

acessos, promovem mais encontros e têm movimentos pouco controlados, sendo estruturas 

mais permeáveis. Enquanto setores com possibilidades únicas de acessos e com elementos 

exclusivamente mediadores do movimento representam estruturas altamente rígidas e 

hierarquizadas.  
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Diante do exposto, para esta análise, todos os grafos de acessos foram justificados e 

enraizados no exterior e, como se tratam apenas de edifícios verticais, considerou-se o hall 

de acesso como exterior. Os ambientes, foram definidos segundo espaços convexos e 

classificados de acordo com os padrões de tripartição burguesa, sendo divididos em: a) zona 

de estar, com nódulos de cor vermelha, definida pela sala de estar, jantar e/ou demais áreas 

sociais; b) zona íntima, definida pela cor amarela e pelos quartos e os banheiros; c) zona de 

serviços, sendo composta da cozinha e a área de serviço definidas pela cor azul; d) e, as 

circulações, de cor cinza, definidas pelos corredores.  

A partir dessa representação pôde-se comparar os diferentes planos de habitações, segundo 

seus setores funcionais, definindo-se, com isso, o padrão que caracteriza as relações culturais 

genéricas da amostra estudada.  

Esse padrão é chamado de genótipo49, pelo qual se entende um conjunto de propriedades 

espaciais comuns a um grupo de edifícios que podem caracterizá-los como um tipo 

morfológico, uma “família” (TRIGUEIRO, 2012, p.204).  Nesse sentido, a definição do genótipo 

corresponde a primeira etapa da classificação tipológica proposta, ao passo que, os aspectos 

geométricos seriam as variações destas concepções.  

 

3.2.2 Definição dos tipos: características geométricas 

 

Em relação a definição de tipos considerando os aspectos geométricos, Silva (1982, p.19) 

afirma que a importância destes reside no fato de as características geométricas serem “as 

mais apropriadas para a abordagem objetiva, pois se ajustam perfeitamente a análise 

tipológica”. Nesse sentido, a configuração espacial evidencia as características mais 

genéricas sobre a organização das plantas e as características geométricas envolvem 

atributos mais específicos. Assim, os genótipos (famílias) definem grupos mais gerais de 

plantas, enquanto que a geometria define os agrupamentos mais detalhados destes primeiros 

grupos (tipo).  

O agrupamento por características geométricas, por sua vez, foi organizado segundo o 

formato dos ambientes. Sobre isso, Silva (1982) considera que os cômodos podem assumir 

três formatos distintos, quais sejam, quadrado (ou aproximadamente), retangular ou figura 

composta. Na mesma direção, Porangaba (2011) ao analisar plantas de habitações do PAR 

                                                

49 Ao estudar os aspectos morfológicos das casas produzidas no Recife, entre os anos de 1940 e 1970, o professor 
Luiz Amorim (1999) identificou que, apesar das diferenças entre os números de cômodos, as 140 casas da amostra 
poderiam reduzir-se a apenas 24 genótipos. Evidenciando, portanto, que apesar de não serem completamente 
subordinadas ao estereótipo encapsulado do grafo da casa funcional, as casas tiveram uma forte semelhança de 
uma para a outra.  
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em Alagoas, além de classificar os formatos em quadrado (ou aproximadamente) e retangular, 

diferencia as figuras compostas em outros dois formatos, sendo eles, “L” (junção de dois 

retângulos ou retângulo com quadrado num único ambiente) e “T” (junção de dois retângulos 

perpendicularmente centralizados). Assim sendo, para constituição das características 

geométricas que definem o tipo foram selecionados alguns cômodos, sendo eles, a suíte, o 

quarto, as salas e a cozinha, de modo que cada um deles foi classificado em quadrado (ou 

aproximadamente), retangular, “L” ou “T” (Figura 15).  

Figura 15: Geometrias de cômodos 

 

Fonte: Porangaba (2011), p. 66. 

Dessa maneira, para a caracterização dos tipos, as plantas que pertenciam ao mesmo 

genótipo foram agrupadas também pelos formatos dos cômodos selecionados, de modo que, 

ao final, as plantas que tinham características configuracionais e geométricas semelhantes 

foram agrupadas em tipos, os quais depois de definidos, foram objeto de análise por meio do 

método gráfico. Nesse procedimento, as características divergentes dos ambientes (quando 

existiram), no que se refere a circulação, posicionamento de porta e janela, distribuição de 

mobiliário e espaços de atividades, foram tratadas como variações. Ademais, por 

apresentarem naturezas distintas, as análises privilegiaram em alguns momentos a separação 

por genótipos, no caso das circulações, e em outros, por tipos geométricos, no caso das 

superfícies livres.  

 

3.3 MÉTODO GRÁFICO: ORGANIZAÇÃO DAS ÁREAS DE PASSAGEM E PERCURSOS 

 

A organização das áreas de passagem e percursos consiste na análise das circulações e 

marcam de forma decisiva a possibilidade de organização racional e facilidade de uso da 

habitação, ou seja, correspondem a distribuição dos espaços úteis para a livre movimentação 

dos habitantes e devem estar livres de obstáculos. Nas representações propostas por Klein 
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(Figura 16), as áreas de circulações e percursos são definidas desde o acesso à porta 

principal até o acesso às demais portas dos cômodos, excluindo-se, portanto, o acesso as 

janelas. Tendo em vista que as circulações devem estar livres de obstáculos, a análise destas 

deve considerar tantos os elementos de vedação, quanto a distribuição do mobiliário, a fim de 

identificar possíveis empecilhos existentes.  

Figura 16: Organização das áreas de circulação e percursos no método Klein 

 

Fonte: Klein (1980), p. 99. 

Como o acesso a janelas é considerado importante em alguns estudos, especialmente os 

brasileiros como Silva (1982), Leite (2003), Palermo (2009) e Logsdon (2012), optou-se por 

analisar também a relação do binômio porta-janela dentro de cada um dos ambientes. Nesse 

sentido, as análises foram orientadas de acordo com essas duas características. Inicialmente 

foi analisada a circulação da porta de entrada até os acessos aos demais ambientes e, em 

seguida, as disposições do binômio porta/janela por cômodo. Sobre este binômio, Silva (1982) 

afirma que a posição das aberturas “tem implicações diretas no dimensionamento das áreas 

de utilização e dos próprios espaço, repercutindo na otimização do uso das áreas livres dos 

diversos compartimentos”. Segundo este autor, o posicionamento das aberturas pode ser 

expresso em três situações diferentes (Figura 17), quais sejam, a) porta e janelas em paredes 

opostas; b) porta e janela em paredes adjacentes, tipo 1; c) porta e janela em paredes 

adjacentes, tipo 2.  

Figura 17: Tipos de binômio porta-janela 

 

Fonte: Silva (1982), p. 41. 



110 

 

No que diz respeito ao dimensionamento desses percursos, considerou-se um módulo de 

circulação referente à uma unidade passagem de 0,61m50, conforme define Panero e Zelnick 

(2008). No caso das portas, foram definidas a dimensão mínima de pelo menos 80cm para 

acesso aos ambientes, observando ainda se as varreduras das portas estão livres.  

Figura 18: Exemplo de análise das passagens e percursos 

 

Fonte: elaboração própria, 2017. 

Definidos esses parâmetros, foram inseridos nas plantas reelaboradas no programa 

AutoCAD, os percursos segundo as condições fixadas (Figura 18), identificando as 

semelhanças e divergências entre os empreendimentos de um mesmo tipo, bem como entre 

este e os demais tipos. A partir dessa análise pode-se entender como se dá a circulação e os 

acessos as aberturas no interior das UHs, identificando se existem conflitos entre os percursos 

e elementos fixos (mobiliários e elementos construtivos) e entre as esquadrias e estes últimos.  

 

3.4 MÉTODO GRÁFICO: CONCENTRAÇÃO DAS SUPERFÍCIES LIVRES 

 

A concentração de superfícies livres corresponde, segundo Klein (1980), às áreas que 

permanecem úteis após a instalação do mobiliário (Figura 19). Da sua concentração depende 

a habitabilidade das unidades, uma vez que consiste das áreas livres para desenvolvimento 

                                                

50 Como o tema da acessibilidade é tratada na maioria dos estudos como um item a parte à adequação espaço-
funcional, não será considerado o atendimento de PCDs nesta análise. Ressalva-se, contudo, que este item deve 
ser atendido sempre que possível e que é indispensável para se garantir a qualidade e satisfação de todos os 
usuários.  

Módulo de circulação (0,61m) 
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das atividades domésticas. Para analisar as superfícies livres é necessário, portanto, 

considerar as atividades domésticas, a disposição do mobiliário, bem como seus respectivos 

espaços de atividades.  

Figura 19: Concentração das superfícies livres no método Klein 

 

Fonte: Klein (1980), p. 99. 

No que se refere as atividades domésticas previstas pelos projetos, Griz (2012) afirma que a 

análise das plantas permite identificar as atividades previstas, tanto pelos rótulos dos 

ambientes, como pelos mobiliários e equipamentos propostos. Nesse sentido, foram 

identificadas tanto as atividades previstas em cada projeto, quanto a existência de 

compatibilidade dos mobiliários mínimos por função da habitação definidos pela NBR 15.575.     

Além disso, as dimensões (largura e profundidade) dos mobiliários e equipamentos foram 

postas em comparação com as dimensões encontradas por Boueri (2004) no mercado 

varejista51. Estes dados foram tabulados em classificações que definiam se cada uma das 

dimensões (largura e profundidade), atendiam ou não as comparações propostas.  Assim, um 

móvel pode estar adequado segundo sua largura mínima, mas estar inadequado em relação 

a sua profundidade e vice-versa. 

Após o estudo das funções domésticas e do dimensionamento dos mobiliários, foram 

analisadas as áreas livres destinadas aos espaços de atividades, segundo diferentes 

parâmetros de adequação ergonômica. De acordo com a definição de Boueri (2004), “o 

espaço de atividades é a superfície necessária e suficiente para que uma pessoa possa 

desenvolver qualquer atividade sem interferência ou restrição provocada por mobiliário, 

equipamentos e/ou componentes do edifício” (Boueri, 2004, p.7). Sendo assim, considerando 

as características antropométricas dos usuários e suas posturas de trabalho, o autor define 

as superfícies necessárias para execução segura de cada atividade doméstica. Além disso, 

                                                

51 Em seu estudo sobre as contribuições da ergonomia para a formação dos arquitetos, Boueri (2004) listou as 
dimensões em planta de mobiliários e equipamentos encontrados em três redes varejistas da cidade de São Paulo. 
Essa pesquisa revelou que que boa parte destes mobiliários é maior do que as dimensões mínimas determinadas 
pela NBR 15.575, dificultando, portanto, a adaptação dos usuários as dimensões de ambientes propostas.  
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classifica ainda os espaços de atividades a partir de três níveis de adequação ergonômica, 

quais sejam:  

mínimo – espaço de atividade restrita: permite que o corpo humano 
desempenhe as atividades com restrições físicas de movimentos , sem 
prejuízo a segurança; 2) recomendado – espaços de atividade irrestrita: 
permite que o corpo humano desemprenha atividades sem restrições físicas 
de movimento;  e 3) ideal – espaço de atividade para idosos: permite que o 
corpo humano desempenhe as atividades sem restrições físicas de 
movimentos e que sejam facilmente desempenhadas tarefas compatíveis 
com a capacidade física de idosos (Boueri, 2004, p.7). 

Apesar de descrever os três níveis, alguns móveis ou equipamentos ilustrados pelo autor 

apresentam seus espaços de atividades em apenas dois níveis, mínimo e recomendado, 

mínimo e ideal ou recomendado e ideal. Para os últimos, o espaço em nível recomendado foi 

considerado como mínimo, já que, corresponde ao menor nível definido pelo autor. Além 

disso, por considerar as diferentes posturas dos usuários no espaço doméstico, o autor 

apresenta também dimensões relacionadas às alturas recomendadas. Contudo, como esta 

análise está centrada apenas na planta baixa, tais medidas foram desconsideradas.  

Figura 20: Exemplo de Espaço de Atividade proposto por Boueri 

 

Fonte: Boueri (2004), p. 137. 

Desse modo, o dimensionamento dos espaços de atividades foi apresentado sob a forma de 

desenhos, que no plano horizontal52 indicam a amplitude de área ocupada por cada atividade 

                                                

52 Nos estudos de Boueri (2004), são apresentados também o dimensionamento no plano vertical, que associados 
ao dimensionamento adequado no plano horizontal, representam o volume espacial necessário para o 
desenvolvido das atividades da habitação. Contudo, como não serão analisadas as elevações neste estudo, essas 
representações foram desconsideradas.  
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de acordo com os diferentes níveis de adequação ergonômica (Figura 21). Essa 

representação é capaz de revelar, em planta, as áreas de conflitos entre parâmetros 

adequados de ergonomia e os demais elementos do espaço projetado. Para tanto, nas plantas 

de venda selecionadas e reelaboradas no programa AutoCAD foram inseridos em cada 

mobiliário e/ou equipamento, seus respectivos os espaços de atividades, segundo os níveis 

definidos por Boueri (2004).   

Figura 21: Exemplo de mobiliário e espaço de atividades 

 

Fonte: elaboração própria, 2017. 

Logo, a partir da análise isolada de cada empreendimento, foram reveladas as características 

de cada tipo, identificando os problemas relacionados ao dimensionamento tanto dos 

mobiliários, quanto dos seus respectivos espaços de atividades.   

 

3.5 MÉTODO GRÁFICO: RELAÇÃO ENTRE OS ELEMENTOS DAS PLANTAS 

 

Por elementos da planta, Klein (1980) entende todas as superfícies ou áreas que, considerado 

o nível dos olhos, podem ser percebidas de forma unificada no momento de entrar em 

determinado cômodo. Essa percepção define a impressão geral que o usuário tem da 
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habitação, seja ela consciente ou inconsciente, definindo as relações que se estabelecem 

entre os elementos da planta. 

Em direção semelhante e conforme discutido em sessão anterior, a sintaxe espacial (Hillier e 

Hanson, 1984) investiga as relações que se desenvolvem entre os seres humanos e a 

configuração espacial de um lugar. De acordo com Trigueiro (2012), a análise de 

acessibilidade topológica “decifra as leis segundo as quais o contato, é facilitado ou 

dificultado, revelando aspectos das relações sociais domésticas, nem sempre perceptíveis 

nas representações convencionais de plantas baixas, cortes e fachada” (TRIGUEIRO, 2012, 

p. 200). Nesse sentido, Hanson (1998) propõe que a partir das análises dos espaços, de como 

se conectam e se sequenciam e de quais atividades estão juntas ou separadas, podemos 

entender como o espaço interage com o usuário. Essa análise é, como visto, capaz de 

identificar a variedade de formas e o modo como as atividades e espaços são organizados, 

independente da percepção das pessoas sobre o significado destes. 

Nota-se, com isso, que as relações entre os elementos da planta podem ser comparadas ao 

modo como os ambientes – elementos da planta - se relacionam entre si e como estes 

interagem com o usuário, assemelhando-se, portanto aos conceitos e as relações estudadas 

pela sintaxe espacial. Por esta razão, assim como ocorreu para a definição tipológica, as 

ferramentas da sintaxe também foram adotadas nesta etapa de análise. 

Por serem oriundos da matemática, os grafos constituem as matrizes a partir das quais podem 

ser quantificadas diferentes variáveis analíticas, como: profundidade, integração, entropia, 

entre outras. Desse modo, além de originarem os grafos setoriais, os grafos de acessos 

podem ser quantificados e expressos em diferentes variáveis sintáticas. Em relação à 

habitação, Hanson (1998), destaca a profundidade e a integração como sendo as duas 

dimensões do layout da casa que usualmente têm significativas conotações sociais e que 

normalmente são manipuladas a partir do exterior. 

A profundidade pode ser entendida como a distância topológica percorrida entre diferentes 

nódulos através da mudança de direção pelos espaços convexos, de modo que a cada 

mudança de espaço avança-se uma linha de profundidade (ou passo topológico) no grafo. De 

um lado, a profundidade a partir da raiz indica o total de passos topológicos de um grafo, de 

modo que, os espaços são topologicamente mais rasos ou mais profundos conforme estejam 

situados mais ou menos próximos a origem (raiz do grafo). De outro, a profundidade média 

(Mean Depth - MD) do sistema, é calculada pela média da profundidade de todos os espaços, 

considerando a raiz como ponto inicial, demonstrando a média de passos topológicos para se 

atingir cada nó de um sistema. A partir da comparação entre essas variáveis, como os grafos 
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estão enraizados no exterior, torna-se possível compreender a relação que se desenvolve 

entre exterior x interior ou público x privado.  

Além disso, a forma dos grafos e o número de conexão entre os nós implicam em diferentes 

relações entre espaço e usuários. De acordo com Hanson (1998), existem quatro sistemas 

principais de grafos (Figura 22), são eles: em sequência, em arbustos e com anéis, que podem 

ser rasos ou profundos. Nos grafos em sequência, cada espaço é antecedido por apenas um 

espaço e conduz a único outro. Nos grafos em arbustos, um único ambiente dá acesso a 

vários outros e nos grafos com anéis, as conexões entre os espaços formam “círculos”. Tanto 

os grafos em sequência, quanto os em arbusto profundo formam sistemas com alto controle 

de acesso, uma vez que, apresentam uma única opção de movimento. Enquanto que, os 

grafos com anéis, tendem a ser configurações com menos controle de movimento, posto que, 

proporcionam diferentes opções de acesso.  

Figura 22: Tipos de sistemas de grafos de acesso 

 

Fonte: Hanson (1998), p. 26. 

Ademais, as formas de ligações entre os nós permitem ainda identificar, segundo Hillier (1996) 

quatro tipos de espaço num grafo, sendo eles: terminais, que têm apenas uma ligação e onde 

termina a rota de movimento, normalmente associado a espaços de permanência; com duas 

ligações simples; com duas ligações, sendo uma simples e outra um anel simples; e com 

ligações em mais de um anel. Analogamente as formas dos grafos, quanto mais ligações tiver 

um nó, mais acessíveis tendem a ser os espaços. Desse modo, espaços terminais tendem a 

ser mais segregados e ter maior controle de acesso, visto que, não existem deslocamento 
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através dele, enquanto espaços com muitas ligações ou ligados a anéis tendem a ser mais 

acessíveis, em razão das suas maiores possibilidades de acesso.  

A partir dessas relações, podem ser mensurados os valores de integração. Essa medida 

sintática expressa a distância topológica de um ponto face a todos os demais pontos de um 

sistema e corresponde, segundo Holanda (1999), ao carro-chefe da sintaxe espacial. De 

acordo com Hanson (1998), os valores de integração ou Real Relative Assymetry (RRA) 53 

(Hillier e Hanson, 1984) medem o potencial de acessibilidade de um espaço em relação a 

todos os demais espaços de um sistema, de modo que valores mais distantes e maiores que 

1,00 (medida de referência) representam ambientes mais segregados, enquanto valores mais 

próximos e menores que 1,00 ambientes mais integrados. Nesse sentido, analogamente as 

formas dos grafos, quanto mais conectado for um nó em relação aos demais outros, menor 

tende a ser sua assimetria em relação ao sistema e, consequentemente, maior será sua 

integração (RRA). Desse modo, cada nó (espaço convexo) possui um valor de RRA, que 

define o potencial de acessibilidade desse espaço e sua a capacidade de permitir encontros.  

A comparação entre diferentes unidades e suas configurações espaciais não precisa ser feita 

considerando todos os espaços convexos, visto que, as variações de profundidade e a 

quantidade de rótulos dificultariam a comparação entre as UHs. Diversos estudos (Holanda, 

1999; França, 2001; Griz, 2012) demonstram que a análise da integração por ser feita por 

meio de inequações de acessibilidade de ambientes selecionados. Desse modo, a 

comparação entre os diferentes níveis de integração foi mostrada por meio da inequação de 

valores de RRA relativos ao exterior, sala de estar, sala de jantar, cozinha e suíte de cada 

tipo, sendo as variações destes, tratadas em separado.  

A partir dessa comparação, identifica-se como se comportam as unidades em relação as 

influências externas, se são mais abertas ou mais fechadas a estas. De acordo com os 

estudos citados por Hanson (1998) em seu livro, estruturas espaciais rígidas, onde os espaços 

tendem a ser segregados, com acessos previsíveis e altamente controlados, tendem a sofrer 

menos influência do meio externo, refletindo, com isso, uma estrutura social que é igualmente 

rígida e hierarquizada, onde o comportamento é fortemente controlado e encontros não 

programados são indesejados. No caso contrário, quando as estruturas são mais integradas, 

as possibilidades de encontros são maiores e os espaços são mais abertos a influências 

externas.  

                                                

53 Os grafos e os cálculos foram realizados utilizando-se o programa JASS, desenvolvido pelo SAD – Spatial 
Analysis & Design, KTH School of Architecture, Stockholm. Segundo os cálculos do programa, os valores mais 
baixos de RRA indicam maior acessibilidade, ou menor assimetria relativa do sistema. 
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Partindo dessas ponderações, pôde-se compreender as formas de interação que espaços 

podem desenvolver com seus usuários, do ponto de vista das relações sociais concebidas 

por quem o projeta. Essas informações permitem entender como se estruturam as unidades 

e como esta estrutura pode interferir nos usos e relações que se desenvolvem entre os 

espaços e os seus usuários, uma vez que, são capazes de homogeneizar padrões de 

comportamento54, a depender de como são configuradas.  

 

3.6 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPÍTULO 03: PONDERAÇÕES SOBRE O MÉTODO 
ADOTADO 

 

O estudo da qualidade habitacional permeia diferentes campos de conhecimento, desde as 

características do lugar onde a habitação se insere até os aspectos funcionais do seu 

ambiente interno. Nesse sentido, a abordagem holística do tema leva a diferentes 

interpretações de quais seriam os parâmetros mais relevantes na análise e avaliação desta 

qualidade, fazendo com que diferentes métodos utilizem ponderações distintas como critério 

de aferição desta. Apesar dessas diferenças, percebe-se que a qualidade habitacional 

abrange três escalas principais: i) inserção urbanística, ii) edifício, iii) unidade habitacional. No 

que se refere ao dimensionamento da unidade habitacional, objeto de estudo deste trabalho, 

os diferentes métodos de análise e avaliação mostram que este é influenciado principalmente 

pelos usos adequados dos espaços, expressos através das funções que abrigam, pela 

densidade das unidades (m²/habitante), circulações, dimensões e disposição dos mobiliários, 

equipamentos e pelos seus respectivos espaços de atividades. Entende-se, portanto, que a 

qualidade dimensional e funcional dos espaços é definida tanto pela adequação das funções 

que se desenvolvem nos espaços domésticos, quanto pelas necessidades ergonômicas dos 

ocupantes desses espaços, estabelecidas a partir do seu correto dimensionamento.  

Em relação aos métodos, como o objetivo deste trabalho é caracterizar a produção imobiliária 

para atender demandas habitacionais em Natal, optou-se por adotar o método Klein (1980) 

como instrumental de análise dos projetos selecionados. Como os procedimentos desse estão 

focados em sistemas de representação gráfica, essas expressões foram consideradas mais 

adequados para o alcance dos objetivos da dissertação em tela. Além disso, destaca-se que 

como a sua leitura não implica em um aprofundamento sobre pesos e ponderações tal como 

                                                

54 De acordo com Frederico Holanda, “a configuração espacial de um edifício tem um desempenho como variável 
independente, que a faz mais congruente com determinados estilos de relacionamento, do que com outros. Isto 
não quer dizer que estamos condenados a obedecer a tal conteúdo intrínseco à configuração, como sugeri noutra 
oportunidade, mas quer dizer, sim, que pagaremos um custo adicional se quisermos utilizar o espaço de outra 
maneira que não aquela mais naturalmente suportada pelo sistema de acessibilidades internas e externas da casa” 
(HOLANDA, 1999, p.1).  
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os demais métodos de avaliação apresentados, a leitura da planta torna-se de fácil 

compreensão para arquitetos, técnicos da área e até mesmo usuários e empreendedores, 

visto que, pode-se identificar visualmente nas plantas a localização dos problemas funcionais 

e dimensionais das unidades selecionadas.  

Nessa direção, o procedimento de análise escolhido demonstra que os aspectos quantitativos 

relacionados às áreas dos ambientes, a influência da geometria dos cômodos, da distribuição 

dos mobiliários e da configuração dos espaços são variáveis fundamentais na garantia da 

qualidade dimensional e funcional das habitações, ainda que muitas vezes sejam 

subestimadas por profissionais da área. Desse modo, o próximo capítulo busca revelar como 

os projetos de habitações mínimas produzidas pelo mercado imobiliário natalense abordam 

estes diferentes fatores.  
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4 PRODUÇÃO PRIVADA DE HABITAÇÕES MÍNIMAS VERTICAIS: O CASO DE 

NATAL (RN) 

Em finais do século XIX, diferentemente das metrópoles brasileiras, a cidade de Natal, capital 

do Rio Grande do Norte, apresentava um crescimento urbano lento com uma população de 

pouco mais de 16.000 habitantes e, portanto, com baixíssima densidade demográfica. Foi 

apenas a partir da década de 1940, especialmente durante a Segunda Guerra Mundial, após 

a vinda dos americanos, que a dinâmica urbana e a expansão da ocupação territorial sofreram 

alterações mais visíveis. Por outro lado, foi somente a partir da década de 1970, com a 

implantação dos programas habitacionais financiados pelo BNH que se iniciou na cidade a 

construção das primeiras habitações mínimas, inicialmente na forma de conjuntos 

habitacionais horizontais.  

A partir das duas últimas décadas do século XX, com características peculiares que envolvem 

a ação de incorporadores imobiliários e, mais recentemente do chamado do turismo 

imobiliário55, as habitações mínimas verticais em Natal passaram a se constituir objeto de 

interesse e produção quase exclusiva do capital imobiliário. Enquanto a produção imobiliária 

privada das décadas de 1980 e 1990 intensifica e consolida o processo de verticalização da 

cidade, a partir dos anos 2000 a compactação das habitações verticais torna-se tipologia 

dominante na produção de apartamentos. Nesse sentido, o objeto de estudo deste trabalho 

cobre a análise das habitações mínimas produzidas pelo mercado imobiliário durante o 

período de 2005 a 2015, abrangendo as unidades com dois dormitórios, com áreas entre 45m² 

e 60m².  

Nesse contexto, este capítulo tem por objetivo apresentar de um breve resgate histórico sobre 

a produção de habitações mínimas em Natal, articulando-o com os padrões de habitação 

mínima contemporâneos no país. Nessa direção, focaliza na análise das unidades produzidas 

na última década na cidade de Natal, com base no referencial metodológico apresentado.  

A partir da análise buscamos entender como se materializa a produção de habitações mínimas 

com dois dormitórios na cidade, evidenciando os seus principais problemas e limitações, no 

tocante ao dimensionamento e a funcionalidade dos seus espaços. Não pretendendo esgotar 

as pesquisas sobre o tema, objetivamos ampliar as discussões sobre o dimensionamento e a 

                                                

55 De acordo com Alexsandro Silva e Ângela Ferreira (2011, p.1), o imobiliário turístico ou turismo imobiliário 
“constitui-se de mudanças e inovações no mercado imobiliário, no turismo e nas políticas públicas com 
significativos efeitos sobre o território litorâneo. O turismo foi tomado como um setor econômico relevante não 
apenas para atrair visitantes, mas também projetos e empreendimentos como resorts, flats, apartamentos, 
condomínios fechados, entre outros, voltados para uma demanda nacional e estrangeira interessada em adquirir 
uma residência secundária”. (SILVA, Alexsandro da; FERREIRA, Ângela. O imobiliário-turístico e o nordeste 
brasileiro: dinâmicas econômicas e urbanas sobre o litoral. Revista Geográfica de América Central, Costa Rica, 
Número Especial EGAL, 2011, p.1-15, jul./ dez. 2011. Disponível em: 
<http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/geografica/article/viewFile/3176/3035>. Acesso em: 10 jul. 2017.)  
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funcionalidade dos ambientes internos das habitações, de modo que o estudo possa servir de 

subsídio para outras pesquisas direcionadas ao aprimoramento ou a adaptação dos usuários 

a essas unidades. 

 

4.1 HABITAÇÃO MÍNIMAS VERTICAIS EM NATAL: CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

Com uma população de pouco mais de 16.000 habitantes, no ano de 1900, a ocupação 

territorial de Natal também era bastante rarefeita56 até o início do século XX (ATAÍDE, 1997). 

Apesar de ter sido objeto de dois Planos Urbanísticos e de obras na primeira metade do 

referido século (Plano da Cidade Nova, também chamado Polidrelli, 1901; Plano Geral de 

Sistematização de Natal, chamado também de Palumbo, 1929; Plano Geral de Obras de 

Natal, Escritório Saturnino de Brito, 193557) será apenas a partir da década de 1940 que se 

identificam os primeiros registros da ação do Estado no tocante ao problema da moradia 

(ATAÍDE, 1997; LIMA, 1998). 

O incremento da atividade de construção civil, em virtude da chegada das tropas americanas 

durante a Segunda Guerra Mundial, a política de incentivo da migração do campo para a 

cidade do governo Vargas, reforçada pelas consequências das secas no interior do Estado 

produziram alterações significativas na produção do espaço urbanos Natalense (ATAÍDE, 

1997; SILVA, 2010). Numa solução semelhante à das demais metrópoles brasileiras, os 

diversos agentes produtores do espaço urbano encontraram na intervenção Estatal e nas 

primeiras ações do capital imobiliário, a solução para resolver seus problemas habitacionais. 

Desse modo, através da produção de casas de aluguel, num primeiro momento, em razão do 

aumento populacional abrupto (QUEIROZ, 2012), e, posteriormente, do processo de 

periferização impulsionado pela produção de loteamentos que orientaram a expansão da 

cidade na direção sul, consolida-se a ocupação urbana da cidade de Natal. Os loteamentos58, 

que orientaram a ocupação do solo predominantemente horizontal, assinalaram a produção 

                                                

56 Em fins do século XIX a economia do estado do Rio Grande do Norte estava voltada para a produção e 
exportação de matérias primas, principalmente ligadas a pecuária e a produção de sal, açúcar e algodão. Apesar 
de concentrarem-se principalmente no interior do Estado, essas atividades possibilitaram o aparelhamento da 
capital, dotando-a de serviços como o abastecimento de água, prédios públicos, estações ferroviárias, energia 
elétrica, linhas de bonde entre outros. (ATAÍDE, 1997; LIMA, 1998).  
57 De acordo com Ataíde (1997), “espelhados nos exemplos de construção de uma estética urbana modernizadora 
e excludente oferecidas pelas metrópoles (do Brasil e da Europa), o Estado tentou imprimir também ao município 
de Natal o mesmo padrão de planejamento urbano. Este é representado pelos planos urbanísticos de 1904 e de 
1929, e pelos projetos de infraestrutura e equipamentos urbanos e estruturas administrativas implantados até os 
anos 40 e 50” (ATAÍDE, 1997, p.96). 
58 Sobre os loteamentos, Silva (2010, p.241), afirma que, “Natal não possuía uma legislação urbanísticas referente 
a um maior controle e ordenamento do parcelamento do solo. Assim, com mínima interferência e controle por parte 
do poder público, as terras rurais no perímetro imediato da cidade começam a ser compradas e/ou parceladas 
(...)”. Instala-se assim um mercado de terras que será fundamental no período de atuação do BNH, na medida em 
que a maiores partes dos conjuntos financiados pelo programa foram implantados em loteamento oriundos deste 
mercado, rentabilizando os proprietários fundiários. 
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habitacional da cidade de 1940 até meados da década de 196059, quando tem início a atuação 

do BNH no município. A produção até a década de 1960 foi fortemente conduzida pelos 

proprietários fundiários que a partir da produção de loteamentos orientou a expansão da 

cidade na direção sul, iniciando o processo de expansão territorial da cidade. Sobre esta, 

Queiroz (2012) afirma,  

associada ao advento da 2ª Guerra Mundial, a produção capitalista da cidade 
tem seu incremento na década de 40 com a consolidação de um mercado de 
terras por meio, principalmente, da produção de loteamentos na periferia do 
núcleo urbano(...). Os primeiros loteamentos, muitas vezes de iniciativas 
familiares, eram feitos de maneira informal e vão aos poucos sendo 
substituídos por empreendimentos formais, organizados por empresas 
particulares. (...) a ocupação urbana de Natal, nas décadas seguintes - 1950 
e 1960 é pautada pelas determinações do mercado fundiário, e não pelos 
planos urbanísticos, uma vez que estes não contemplavam àquelas áreas 
periféricas objeto de loteamentos (QUEIROZ, 2012, p.145). 

A partir de 1964, a política habitacional adotada pelo Regime Militar sob a coordenação do 

BNH passa a delinear as novas formas de ocupação do solo na cidade, baseadas inicialmente 

na construção de conjuntos habitacionais unifamiliares térreos. Segundo Queiroz (2012, 

p.147), durante o período de atuação do BNH, entre 1964 e 1986, foram implantados, “63 

conjuntos habitacionais, com mais de 40.000 unidades e ocupada uma área de 2.786,16 ha, 

que corresponde a cerca de 25% da área edificável atual do município”. A implantação desses 

conjuntos era coordenada, por sua vez, por duas cooperativas habitacionais que cumpriam 

diferentes funções. De um lado, o Instituto de Orientação às Cooperativas Habitacionais 

(INOCOOP-RN) era responsável pela produção de conjuntos habitacionais de melhor padrão 

construtivo, destinados a estratos de renda superiores s a cinco salários mínimos, instalados 

na Região Sul da cidade (RASul). De outro, a Companhia de Habitação Popular (COHAB-RN) 

gerenciava a produção de conjuntos populares destinados a uma população de estratos de 

renda inferiores a cinco salários mínimos, instalados nas Regiões Norte (RANorte) e Sul da 

cidade (COSTA, 2000).  

Apesar da característica mais horizontal dos conjuntos, é ainda nos finais da década de 1960, 

que se inicia a construção das primeiras habitações verticais na cidade. Em Natal, o modelo 

nacional de financiamento habitacional adotado (ver capítulo 01) associado a falta de 

regulação pelo poder público na gestão das terras60 (COSTA, 2000; QUEIROZ, 2012), fez 

                                                

59 Segundo Costa (2000), embora, a partir da segunda metade da década de 1960, já fosse notada a ocorrência 
da construção de pelo menos um edifício a cada ano, o processo de verticalização só apresentou proporções 
significativas nos anos 1970, sobretudo a partir dos anos 1980. O autor afirma ainda que até o final da década de 
1970 o número de edifícios era pouco expressivo e predominava uma verticalização de uso comercial e/ou de 
serviços. Foi apenas nas décadas seguintes 1980 e 1990 que este perfil mudou, com uma presença mais 
destacada de edifícios verticais de uso residencial, apesar de a verticalização ainda não ser predominante.  
60 De acordo com Costa (2000), o Plano Diretor do município de Natal – Lei n° 2.211/74 – era bastante omisso com 
relação as diretrizes de ocupação do solo e desenvolvimento urbano. Essa omissão fez com que ocupação da 
cidade ocorresse de forma dispersa e fragmentada, fomentando, com isso, o surgimento de vazios urbanos no 
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emergir ainda na década de 1960, o modelo de produção de habitações a partir das 

incorporações imobiliárias. Dentre os primeiros exemplares habitacionais de padrão 

verticalizado com elevador amparados pelos financiamentos públicos, Duarte (2006) destaca 

a construção, em 1969, do edifício Salmar, situado no bairro de Cidade Alta.  

Assim, a medida que a cidade se expandia horizontalmente de forma mais acelerada na sua 

periferia, destaca-se aqui a expansão RANorte, começam a surgir, principalmente nas áreas 

centrais, alguns blocos de edifícios residenciais destinados às camadas médias e alta da 

população. Durante a década de 1970, Duarte (2006) afirma que 47% dos edifícios 

construídos eram residenciais, dentre estes o autor destaca a construção dos edifícios 

Chácara 402 e Rio Mar, na divisa entre Petrópolis e Ribeira, e o conjunto de edifícios Parque 

das Serras (Figura 23), localizado em Lagoa Nova.  

Figura 23: Fachada frontal do bloco B, condomínio Parque das Serras, financiado pelo 
INOCOOP.  

 

Fonte: Sousa (2003) p. 81 

Nota-se assim, que durante a década de 1970, a produção habitacional se concentrava, 

principalmente, nos bairros de Cidade Alta, Ribeira e Alecrim, indicando ainda o início da 

expansão na direção sul para o atual bairro de Lagoa Nova (COSTA, 2000). Ainda que a 

produção do padrão vertical com elevador estivesse se iniciado, não se pode apontar a 

década de 1970 como o predomínio deste modelo na prática do mercado imobiliário, em razão 

do seu caráter ainda incipiente e pontual.  

                                                

interior da cidade e, consequentemente a especulação imobiliária. O autor afirma, por fim, que esse processo 
materializou a “divisão socioespacial (da cidade) e dependência do Estado ao mercado imobiliário” (COSTA, 2000, 
p. 154). 
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A partir destes primeiros edifícios verticais e da atuação dos incorporadores imobiliários na 

produção urbana, começa a afirmar-se na década de 198061 na cidade, a tipologia do bloco 

de apartamento em edifícios verticais enquanto opção de moradia. Neste período, nota-se a 

expansão da sua produção na direção dos bairros de Lagoa Nova (RASul), Petrópolis e Tirol 

(RALeste) (COSTA, 2000; QUEIROZ, 2012). Nesse sentido, esta década é marcada pela 

inserção definitiva do padrão tipológico de apartamentos na produção do mercado. De acordo 

com Duarte (2006), a produção saltou de 32 edifícios residenciais, em 1970, para 140, na 

década de 1980.  Constata-se, com isso, que se o prenúncio da compactação das habitações 

em Natal esteve inicialmente ligado aos primeiros conjuntos habitacionais financiados pelo 

BNH, foi através da ação dos incorporadores privados que ela se intensificou e se consolidou 

no seu padrão vertical62.  

Gráfico 1: Edifícios construídos e em construção em Natal, por bairro, acima de 3 pavimentos 
entre as décadas de 1970 e 1990 

 

Fonte: elaboração própria (2017), a partir dos dados de COSTA, 2000. 

                                                

61 Até o início da década de 1980, a produção vertical de habitações na cidade, era marcada principalmente, por 
prédio com até 3 pavimentos, os quais, embora sem elevador, caracterizaram o início da verticalização na cidade.  
62 Em sua tese, Costa (2000) classifica como edifício vertical, “toda e qualquer edificação com quatro pavimentos 
ou mais dotada de elevador, considerando os mais diversos tipos de uso” (COSTA, 2000, p. 154).  
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Apesar disso, a extinção do BNH em 1986, a instabilidade econômica do país, as altas taxas 

de desemprego e as construções de obras públicas de infraestrutura reduziram, também em 

Natal, no final dos anos 1980 e início dos anos 1990, os financiamentos habitacionais. Em 

razão disso, a produção imobiliária nesta década foi direcionada para a promoção de unidades 

habitacionais verticais com ênfase no alto padrão, sob coordenação das incorporadoras 

imobiliárias (QUEIROZ, 2012).  

Não obstante às reduções dos financiamentos habitacionais, o redirecionamento da produção 

para unidades de alto padrão63 fez com que a década de 1990, se destacasse, segundo Costa 

(2000, p.195), como sendo “o período mais promissor64 para a verticalização da cidade, pois 

foi marcado por um número substancial de construções”. De acordo com o autor, totalizando 

367 edifícios construídos ou em fase de construção, este período insere, além dos já citados 

bairros da década anterior, os bairros de Areia Preta, Ponta Negra, Capim Macio, Candelária, 

Barro Vermelho no contexto da produção vertical da cidade (Gráfico 1). Como a produção 

para este tipo de mercado é marcada por um incremento de áreas dos apartamentos, pode-

se constatar que o período após 1986 marca, em Natal, uma fase de relativa estagnação da 

produção de habitações mínimas, visto que estas, caracterizam-se por suas dimensões 

reduzidas. Apesar dessa estagnação, algumas unidades mínimas de médio padrão 

continuaram a ser produzidas, como é o caso dos emblemáticos conjuntos dos Plano Cem 

(Figura 24) que contribuíram para consolidar o padrão verticalizado com elevador dentro do 

contexto da habitação mínima na cidade.  

Contudo, em virtude da rápida saturação do nicho de alto padrão, da falta de incentivos 

financeiros do poder Público e a fim de estimular a produção imobiliária, os incorporadores 

passam, segundo Queiroz (2012), a pressionar a administração municipal a revisar as 

legislações urbanísticas vigentes. Cedendo a essas pressões, a Prefeitura revisa o Plano 

Diretor de 1994, Lei Complementar 007 (NATAL, 1994), por meio da Lei Complementar 022, 

de agosto de 1999 (NATAL, 1999), alterando importantes prescrições urbanísticas. Dentre 

essas alterações, pode-se destacar: a) o aumento da densidade básica de 180 para 225 

hab./ha, b) a elevação da taxa de impermeabilização de 80 para 100% (nos bairros centrais) 

e c) a diminuição das áreas de controle de gabarito (QUEIROZ, 2012).  

                                                

63 Por alto padrão entende-se, de acordo com descrição de Ferreira (2010, p.31), soluções arquitetônicas 
marcadas, pelo luxo, uso de materiais suntuosos, dimensões exacerbadas dos apartamentos, equipamentos de 
lazer sofisticados.  
64 Em 1994, a Prefeitura de Natal revisou seu Plano Diretor, instituindo em 06 de setembro de 1994 suas novas 
regras, as quais passariam a ter validade a partir de março de 1995, sendo, portanto, um período de transição de 
180 dias (NATAL, 1994). Nesse sentido, Costa (2000, p.194) afirma que o plano ao “estabelecer parâmetros de 
controle de uso e ocupação do solo e assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana, garantindo 
o uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado do seu território”, provocou, durante esse período de 
transição, uma corrida dos agentes imobiliários aos órgãos competentes, a fim de autorizar novas construção 
dentro das regulações da legislação antiga (nesse caso o PD de 1984).  
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Figura 24: Condomínio Villagio di Roma, um dos conjuntos do Plano Cem em Natal 

 

Fonte: Albuquerque (2004), p. 39 

Nesse sentido, ao elevar especialmente a densidade básica65 em algumas áreas da cidade, 

a Prefeitura estimulou “a construção de apartamentos cada vez menores, pois sua fórmula de 

conversão permitia maior quantidade de unidades por edificação” (SILVA, 2010, p.309). 

Sendo assim, através da produção de unidades compactas e da possibilidade de 

verticalização, visto que a legislação municipal não limitava o gabarito das zonas adensáveis 

e não adensáveis, a iniciativa privada encontrou a “fórmula” para garantir a aplicação da 

densidade máxima dos seus empreendimentos. A partir dessas alterações e da participação 

de turistas estrangeiros (principalmente, provenientes da Europa) no mercado imobiliário 

local, que dinamizou a economia da cidade no início dos 2000, as habitações mínimas 

retornam ao foco da produção imobiliária.  

Ressalta-se que a produção imobiliária nesse período também recebeu impulso do Programa 

de Desenvolvimento Turístico no Nordeste – PRODETUR NE, lançado em 1995 que ao 

                                                

65 Segundo Silva (2010), “a densidade líquida (utilizada para cálculo do número de unidades residenciais) passou 
de 225hab/há, considerando três faixas de área construída (até 45m², entre 46m² e 80m² e acima de 80m²). Essa 
criação de faixas levava em consideração o tamanho familiar (que variava) entre 1,5 até 4,5 habitantes por unidade” 
(SILVA, 2010, p. 309).   
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incentivar o desenvolvimento do turismo alavancou a economia do Estado no início dos anos 

2000. As ações implementadas pelo PRODETUR66 associada às ações de melhoria de 

infraestrutura e de publicidade do governo sobre a cidade aumentaram o número de voos 

charters vindos principalmente da Europa e espalharam o chamado fenômeno do imobiliário-

turístico pela faixa litorânea do Estado (SILVA, 2010; QUEIROZ, 2012).  

Em Natal, essa demanda imobiliária se expressou, segundo Queiroz (2012) pelo aumento da 

produção de edifícios verticais para a tipologia flats. Segundo dados da Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente e Urbanismo do município de Natal (SEMURB), dos projetos licenciados 

entre 2001 e 200667, 71% destinava-se a condomínios verticais multifamiliares (71%), 

seguidos por flats (11%) e hotéis (9%), os quais localizavam-se, principalmente, nos bairros 

de Petrópolis, Tirol, Capim Macio e Ponta Negra (SEMURB, apud Silva, 2010 p. 299 e 300). 

Nessa direção, Queiroz (2012) aponta que, criados como alternativas mais econômicas aos 

altos custos dos serviços de hotelaria, os flats, foram construídos principalmente nos bairros 

de Ponta Negra e Capim Macio, e sua produção “se divide entre pequenos e grandes edifícios 

destinados ao uso exclusivo como hotel-residência ou de forma mista, ou em 

empreendimentos com duas ou três torres das quais uma parte delas é destinada à tipologia 

flat” (QUEIROZ, 2012, p. 193). A influência dessa produção, pode ser vista nos estudos de 

Queiroz (2012), cujos dados mostram que durante a primeira década dos anos 2000, o bairro 

de Ponta Negra teve a maior produção de unidades habitacionais registradas nos cartórios de 

registro imobiliário (Gráfico 2).  

Desse modo, a produção de habitações mínimas durante as primeiras décadas dos anos 2000 

é marcada pela (re) produção da tipologia flat, a qual pode ser entendida, como “edifícios 

verticais com média de 10 a 15 pavimentos e unidades com área bastante reduzida – em 

torno de 50,00 m², cujo número de unidades por pavimento é bastante alto chegando, em 

alguns casos, a 06 e até 08 uh/pavimento” (QUEIROZ, 2012, p.219). Essa produção foi 

intensificada a partir da publicação da Lei Complementar nº 27/2000 (NATAL, 2000), que 

alterou novamente o PD1994, convertendo uma faixa do bairro de Ponta Negra em Zona 

Adensável, o que conduziu ao aumento dos parâmetros urbanísticos de densidade básica e 

coeficiente de aproveitamento. Essas mudanças atraíram a participação de estrangeiros na 

produção e no consumo de habitações do tipo flats, durante toda a primeira década dos anos 

2000.  

                                                

66 Destacam-se a reforma e ampliação do Aeroporto Internacional Augusto Severo (em Parnamirim), a implantação 
do centro de visitantes do Parque das Dunas e o desenvolvimento institucional dos municípios, através da criação 
de Planos Diretores nas cidades incluídas no programa. (SILVA, 2010). 
67 Por projetos licenciados, Silva (2010) considera condomínios fechados, resorts, flats, loteamentos em áreas 
litorâneas e mar, loteamento em área interior ao município e projetos verticais de apartamentos.  
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Gráfico 2: Produção imobiliária em área (m²) por bairro e zona, em Natal, entre 2000 e 2010 

 

Fonte: Queiroz, 2012, p. 208 

Contudo, a crise imobiliária internacional, em 2008, afastou rapidamente o mercado 

consumidor internacional, provocando a retração da produção imobiliária da tipologia flat. 

Segundo Queiroz (2012), como a produção imobiliária demora um certo tempo até se 

materializar integralmente, houve um descompasso entre o auge dos estrangeiros na cidade, 

registrado em 2005, e o auge da produção de empreendimentos do tipo flat, que ocorreu no 

ano de 2008 (Gráfico 3). Com isso, mais uma vez, mediante pressão da iniciativa privada junto 

a gestão pública, a maioria dos flats foi convertido em edifícios de uso residencial68, por meio 

                                                

68 Deve-se destacar ainda, os modos de aquisição desses imóveis. Os turistas estrangeiros, adquiriam os imóveis, 
na maioria dos casos, através do pagamento à vista, enquanto a população local, normalmente adquiria suas 
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do decreto municipal de Nº. 8.688 (NATAL, 2009). Assim, como a característica principal 

desse tipo de habitação consiste de unidades com área bastante reduzida, as UHs oriundas 

do decreto herdam dela também as dimensões exíguas. 

Gráfico 3: Relação entre fluxo de turistas estrangeiros e a produção de empreendimentos do 
tipo flat / 2000-2010 

 

Fonte: Queiroz, 2012, p. 194.  

Além disso, no âmbito nacional, em resposta à crise internacional de 2008, uma das medidas 

anticíclicas empreendidas pelo governo Lula, em 2009, foi o PMCMV, que conforme visto, 

dinamizou a economia durante o início dos anos 2010 e orientou a produção de habitações 

mínimas para diferentes segmentos econômicos. No que se refere a localização, inicia-se a 

partir dos anos 2000 (Gráfico 2), a verticalização dos bairros Pitimbu e Neópolis, a qual se 

estende para Parnamirim com o PMCMV. Como consequência deste programa também, 

inicia-se a verticalização de algumas áreas da cidade, tais como RANorte e a RAOeste.  

Assim sendo, a conversão dos flats em edifícios residenciais associada à produção derivada 

do PMCMV, resultou no entendimento comum para esta dissertação, de que as áreas 

construídas das habitações com dois dormitórios produzidas a partir de 2005, ano em que se 

observa o ápice do fluxo de estrangeiros (Gráfico 3), adotam os padrões mínimos definidos 

pelos regramentos urbanísticos ou definidos pela CEF e caracterizam, portanto, a produção 

de habitações mínimas da última década na cidade.  

 

4.2 HABITAÇÃO MÍNIMA CONTEMPORÂNEA: TENDÊNCIAS ATUAIS  

 

Se a nuclearização das famílias marca as mudanças sociais oriundas da Revolução Industrial, 

surgem, desde a década de 1960, novos formatos de grupos domésticos (famílias 

                                                

moradias através de sistemas de financiamento. Nesse sentido, as pressões da iniciativa privada para conversão 
dos flats em unidades residenciais buscaram dar vazão a venda dessas unidades que não conseguiam ser 
absorvidas pela população local, posto que, os financiamentos restringem-se apenas a unidades habitacionais.  
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monoparentais, casais sem filhos, uniões livres, grupos coabitando sem laços conjugais ou 

de parentesco, famílias ampliadas, frutos de novos matrimônios, pessoas vivendo sós, etc.) 

que marcam as novas configurações sociais contemporâneas. A queda da natalidade, a 

disseminação dos métodos contraceptivos, o aumento grau de escolaridade das pessoas, a 

integração da mulher na divisão social do trabalho, a dissolução da família como unidade de 

produção, o aumento da expectativa de vida, as novas relações de trabalho e as tecnologias 

digitais provocaram mudanças nas estruturas sociais que incluem desde a quantidade de 

pessoas que habitam uma mesma residência até as formas como elas interagem entre si e 

com a cidade (BERQUÓ, 1998; TRAMONTANO, 1998; NOMADS.USP, 2007; LOUREIRO E 

AMORIM, 2002; GRIZ, 2012).  

Sobre estas novas configurações, os resultados dos estudos do NOMADS.USP (2007) 

afirmam que o enfraquecimento da autoridade dos pais em benefício de uma maior autonomia 

de cada um de seus membros, a hibridização dos espaços arquitetônicos em consequência 

dos novos meios de comunicação cujo foco se encontra na interação entre usuários e a 

extrema preocupação com o próprio corpo são exemplos de fatores que consolidam e 

intensificam as tendências individualistas das primeiras décadas do século XXI. Também 

nesse sentido, Griz et al. (2008, p. 38 e 39) afirmam que “casal já não é a base exclusiva da 

família, nem o homem é a figura absoluta de chefe do lar”. De modo que estas novas 

tendências sugerem e reforçam “o argumento das mudanças dos paradigmas que 

fundamentaram a organização da casa moderna e apontam para sua superação no sentido 

de uma redefinição dos limites de setores, ainda se mantendo os espaços da individualidade” 

(GRIZ et al., 2008, p. 45) 

Logo, em meio a diversidade de composições familiares, o mercado imobiliário tenta, através 

da oferta de imóveis com múltiplas opções de plantas, plantas-livres ou com painéis flexíveis, 

studios, flats e lofts com dimensões bastante reduzidas, absorver estas novas demandas dos 

usuários. De acordo com os estudos de Loureiro e Amorim (2002), a formulação de programas 

para a habitação sempre tomou por base um conjunto de necessidades, aspirações e 

composição familiar idealizadas. Nesse sentido, os autores afirmam que o mercado vincula 

esses novos empreendimentos a um suposto “novo modo de morar contemporâneo”.  

Baseado em um novo padrão tipológico de habitação, vertical ou horizontal, denominados de 

“condomínio com ares de clube” (Tramontano, 2003), o mercado passa a oferecer produtos 

com espaços domésticos muito reduzidos, mas dotados de diversificados equipamentos 

coletivos de lazer privados (uso restrito aos moradores), como piscinas, churrasqueiras, 

quadras de esporte, playgrounds, academias, cercados por muros e vigilância eletrônica que 
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“protegem” seus moradores da violência das ruas. Estimulando, desse modo, o consumo de 

um modelo de exclusividade muito apreciado”, atualmente (FERREIRA, 2012, p. 76).  

Contudo, a existência desses equipamentos, parecem surgir muito mais como uma estratégia 

mercadológica para garantir maiores lucros do que pela real necessidade dos moradores. De 

acordo com NOMADS.USP (2007),  

É inegável o apelo comercial de tais serviços, mas tamanha oferta de 
equipamentos é explicada também pela necessidade de convencer os 
compradores a investir em condomínios com um número cada vez maior de 
unidades construídas e, portanto, com população mais numerosa. Além 
disso, tais equipamentos tentam paliar, de certa forma, a falta de espaço nas 
unidades, ao sugerir que determinadas atividades se realizem ou sejam 
transferidas para a esfera coletiva dos edifícios. Com o rateio dos custos por 
um número maior de unidades, ter tantos serviços pode não custar tão caro, 
além de conferir status aos moradores e permitir a revenda do imóvel por 
valores mais altos (NOMADS.USP, 2007, p. 29 e 30). 

No que refere ao dimensionamento das unidades, nota-se que através dessas estratégias 

mercadológicas de venda e promoção de empreendimentos, o mercado imobiliário lança cada 

vez mais apartamentos, cujas áreas não ultrapassam os 30m². Com empreendimentos 

destinados aos novos formatos familiares, como casais sem filhos, jovens emancipados, 

pessoas divorciadas, ou mesmo aos idosos de uma população que envelhece cada vez mais, 

o mercado imobiliário subverte o conceito do habitar mínimo e multiplica a oferta de unidades 

minúsculas para um público bastante diverso daquele idealizado pelos precursores do 

Existenzminimum.  

Num site especializado69, que promove a incorporação imobiliária, constata-se, através dos 

seus produtos publicitários, um conjunto de matérias e títulos, que realçam os espaços 

diminutos não apenas como uma “tendência” do mercado imobiliário atual, mas também como 

uma forte estratégia mercadológica destinada a “um perfil de comprador mais jovem, que 

busca produtos funcionais e que caibam no bolso”70. Contendo matérias com títulos como: 

“Com 10m2, menor apartamento do país custa R$ 100mil”; “Casa de 26 m² tem espaço 

para tudo”; “Minicasas, para quem valoriza o que é essencial”; “Dá para viver com conforto 

num imóvel de 21m²? Empresário diz que sim; “SP terá condomínio ‘gourmet’ no Minha Casa, 

Minha Vida”, o site demonstra que empresários e incorporadores encontram na promoção de 

habitações mínimas uma saída para aumentar suas vendas.  

                                                

69 Segundo descrição, o site organizado, por Eduardo Quizá e Michelle Beber, apresenta artigos, textos e notícias 
sobre o que acontece no mercado imobiliário no Brasil e no mundo. Disponível em:  
https://incorporacaoimobiliaria.com/category/apartamentos-compactos-2/. Acesso em: 15/11/2017.  
70 Cabe destacar que, ainda que existam essas tendências, esses empreendimentos estão fora do recorte definido, 
visto que, suas áreas encontram-se abaixo dos 45m² definido para a base empírica selecionada. Apesar disso, na 
busca em folders e sites das cinco principais construtoras, não existe produção significativa para este nicho do 
mercado, indicando aqui em Natal, se unidades com esse padrão tipológico existem, ainda são bastante incipiente 
e/ou pontual.  

https://incorporacaoimobiliaria.com/2013/02/05/da-para-viver-com-conforto-num-imovel-de-21m%c2%b2-empresario-diz-que-sim/
https://incorporacaoimobiliaria.com/2013/02/05/da-para-viver-com-conforto-num-imovel-de-21m%c2%b2-empresario-diz-que-sim/
https://incorporacaoimobiliaria.com/2015/05/22/sp-tera-condominio-gourmet-no-minha-casa-minha-vida/
https://incorporacaoimobiliaria.com/2015/05/22/sp-tera-condominio-gourmet-no-minha-casa-minha-vida/
https://incorporacaoimobiliaria.com/category/apartamentos-compactos-2/
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De acordo com Raquel Rolnik, em artigo sobre o lançamento de um edifício no centro de São 

Paulo de 10m² (ROLNIK, 2017), contrariando a utopia modernista de garantir moradia 

acessível a todos, ainda que esses empreendimentos contenham uma série de equipamentos 

de uso coletivo, por terem natureza privada e exclusiva, não são nada acessíveis a maior 

parte da população. De acordo com a pesquisadora, na mesma linha dos argumentos de 

Ferreira (2012) e NOMADS.USP (2007), essas reduções parecem relacionadas estar “muito 

mais às possibilidades abertas de, reduzindo drasticamente as áreas úteis, propiciar 

aumentos significativos nas margens de lucro da incorporadora” (ROLNIK, 2017). 

Cabe destacar que a promoção e venda desta tipologia de empreendimentos mínimos 

associa-se, muitas vezes, à sua localização privilegiada. Seja em grandes metrópoles 

nacionais ou internacionais, estes imóveis situam-se, normalmente, em áreas servidas de 

uma ampla oferta de serviços públicos e privados, estando próximos ou acessíveis aos 

empregos das classes consumidoras dessas tipologias, o que conduz a reduções de gastos 

de tempo e dinheiro com transporte, por exemplo. Apesar disso, como nosso estudo busca 

evidenciar as relações da habitação mínima com o dimensionamento e a funcionalidade, 

sabe-se que ainda que a localização seja um aspecto importante na escolha de uma moradia, 

as reduções dimensionais desses empreendimentos parecem atingir limites extremos que 

comprometem o uso seguro dos espaços.  

Nesse sentido, a justificativa de controle de gastos por meio da redução de áreas das 

unidades habitacionais parece não se sustentar diante dos valores cobrados por m² nos 

empreendimentos que se propõe a atender estas diferentes famílias. Soma-se a isso, a 

inclusão desses empreendimentos “gourmet” a programas habitacionais que deveriam servir 

primordialmente à redução do elevado déficit habitacional das camadas mais pobres no país. 

Ou seja, a produção de habitações mínimas, cujo objetivo principal deveria ser o acesso 

universal a moradias dignas, vê-se, muitas vezes, reduzida, na prática do mercado imobiliário 

contemporâneo, a meros valores financeiros, onde áreas e distribuições de espaços parecem 

produzir uma realidade que pouco reflete o que pregavam os precursores deste conceito e as 

demandas reais da sociedade nesse campo. 

Com isso, contando com uma série de serviços, que incluem desde cozinhas fora do 

apartamento, a serviços de hotelaria ou serviços “pay-per-use”, e com financiamentos 

públicos do Governo Federal, as incorporadoras inserem no mercado nacional cada vez mais 

espaços com áreas diminutas que subvertem o conceito do Existenzminimum. Ao 

apresentarem limites mínimos aquém do que propõem as referências nacionais ou 

internacionais de qualidade habitacional, essa produção abrange um público bastante diverso 

e bem diferente daquele idealizado pelos primeiros modernistas. 
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Ademais, no que se refere a distribuição dos espaços domésticos, a produção habitacional 

contemporânea parece ainda não ter modificado a sua essência de configuração. De acordo 

com Griz et al. (2008), a referida tendência de superação no sentido de uma redefinição dos 

limites de setores, parece ainda conviver com a produção maciça de moradia privada 

“impregnada dos ideais de morar daquela família nuclear moderna” (GRIZ et al, 2008, p. 38). 

Nessa direção, Amorim et al. (2009) ao analisarem as plantas originais e os projetos de 

reforma de apartamentos de variados tamanhos no Recife apontam que o produto lançado 

pelo mercado “difere, em grande medida daquele acabado. (...) a recorrência do fenômeno 

sugere que uma cultura de morar está presente nas mentes de moradores e que esta difere 

daquela que informa a atividade profissional de projeto” (AMORIM et al., 2009, p.01). Diversos 

são os fatores que podem justificar esse fenômeno.  

De um lado, a produção maciça de habitações continua privilegiando a configuração dos 

espaços domésticos segundo os moldes de tripartição setorial de morar. De acordo com 

NOMADS.USP (2007, p. 24), “a moradia convencional das grandes cidades brasileiras 

compartimenta-se em cômodos cada vez menores, que ainda obedecem a uma ordem datada 

de há cento e cinquenta anos”. Logo, apesar da diversidade tipológica oferecida pelo 

mercado, a configuração das unidades continua a não atender as necessidades do público 

consumidor. Segundo Loureiro e Amorim (2002, p. 820), “a observação de projetos divulgados 

nas peças promocionais indica que a expectativa do público consumidor não é atendida, seja 

em relação à oferta de ambientes, seja quanto às áreas”.  

De outro, mesmo nos casos em que o projeto prevê dispositivos móveis ou espaços multiusos, 

“ao se inserir nesses espaços peças de mobiliário convencional e, portanto, em geral, 

monofuncionais, o uso do cômodo é fixado, dificultando bastante ou mesmo excluindo-se a 

possibilidade de realização de novas atividades” (NOMADS.USP, 2007). Ainda sobre a 

disposição do mobiliário nos programas habitacionais propostos pelo mercado, as pesquisas 

deste grupo afirmam,  

A olho nu, o que se vê na cena brasileira do design de interiores da última 
década do século XX são as mesmas peças redesenhadas, abrigando com 
algum improviso as novas funções propostas pelos novos comportamentos 
dos usuários: atualizada com traços da moda, é a velha e boa escrivaninha 
que recebe o computador, enquanto sofás, poltronas e mesinhas se vêem 
adornados com rodízios que não giram, dada a exigüidade dos espaços que 
irão mobiliar. Tudo indica que a razão central deste, digamos, descompasso, 
esteja em um equívoco inicial de projeto: limitando-se a rejuvenescer o design 
de sofás e cozinhas, nossos designers não teriam ainda percebido a enorme 
mudança de costumes em curso, não vendo, portanto, motivos para reestudar 
certas atividades desenvolvidas no espaço doméstico, como "relaxar", 
"trabalhar", "isolar-se", "receber", etc (NOMADS.USP, 2007, p.05). 
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Nesse sentido, constata-se que, se de um lado essas novas composições familiares parecem 

redefinir as aspirações e necessidades relacionadas as habitações, de outro o mercado 

continua a oferecer padrões de morar semelhantes aos de um século atrás. Segundo os 

apontamentos do NOMADS.USP (2007, p.04) “rica ou menos rica, a imensa maioria da 

população das grandes cidades brasileiras tem se visto confinada em casas e apartamentos 

cada vez menores, cuja estanqueidade funcional dos cômodos conflita-se com a crescente 

demanda por privacidade”. Para este estudo, quartos cada vez menores abrigam cada vez 

mais mobiliários, equipamentos e novas funções, de modo que, unidades habitacionais 

distribuídas segundo o modelo de pai provedor da família nuclear se veem cada vez mais 

destinadas a receber novas atividades dentro de ambientes monofuncionais. Assim, ao 

proverem suporte apenas às atividades previstas no programa habitacional convencional, 

levam a uma sobreposição ou alternância de funções não planejada no espaço doméstico 

(NOMADS.USP, 2007).  

Desse modo, ainda que as tipologias mínimas contemporâneas ofereçam localizações 

privilegiadas ou a oferta de serviços básicos (internet, TV por assinatura etc.), os diferentes 

estudos apresentados demonstram que mesmo sabedores da existência de novos arranjos 

familiares, o mercado e os arquitetos pouco têm feito para modificar a estrutura interna das 

habitações no sentido de entender como vivem e o que almejam os seus moradores dentro 

deste espaço. Bem como de entender como estas necessidades e as novas realidades, 

oriundas dos avanços da tecnologia, se rebatem e se integram ao objeto arquitetônico. Visto 

que os dados obtidos nas análises estudadas se referem a casos em São Paulo, Recife ou 

outras metrópoles, procedeu-se, a análise dos empreendimentos selecionados em Natal, 

segundo o recorte temporal definido, a fim de compreender a situação das habitações 

mínimas produzidas pelo mercado imobiliário na cidade, observando as etapas de análise, 

conforme apresentado na sequência.   

 

4.3 ETAPAS DE ANÁLISE 

 

No tocante a base empírica da pesquisa, optou-se por selecionar, a amostra das cinco 

principais empresas de construção civil da cidade71 observando o recorte temporal 

previamente definido. Nessa direção, foram identificados 28 empreendimentos destas 

empresas de dois dormitórios com áreas entre 45m² e 60m², entre 2005 e 2015. Estes 

                                                

71 Em sua tese de doutorado, Queiroz (2012) aponta as cincos construtoras com maior volume de produção 
registrado em cartório dentre o período de 2000 a 2010, assumidas nesta dissertação como as cinco principais 
empresas de construção civil da cidade.  
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empreendimentos localizam-se (Gráfico 4) nos bairros de: Candelária, Capim Macio, 

Neópolis, Pitimbu, Ponta Negra, Lagoa Nova e Tirol, sendo os dois últimos inseridos na Zona 

Adensável e os demais em Zona de Adensamento Básico nos termos no Plano Diretor em 

vigor72 (NATAL, 2007). Destaca-se que, com exceção do bairro de Tirol, que se localiza na 

RALeste, os demais bairros se localizam nas RASul, região com os maiores rendimentos 

nominais médios da cidade (NATAL, 2016). Além disso, como os bairros de Lagoa Nova, 

Candelária, Ponta Negra e Capim Macio, possuem ocupação por prédios verticais desde pelo 

menos a década de 1990, ou anteriores a este período (ver Gráfico 1), essas regiões são mais 

bem-dotadas de serviços e facilidades, sendo consideradas “áreas nobres” da cidade. 

Enquanto os bairros de Pitimbu e Neópolis, com ocupações verticais mais recentes, 

encontram-se nas fronteiras do município, com melhores localizações do que aqueles que 

extrapolam os limites da cidade e ocupam a Região Metropolitana.  

Gráfico 4: Distribuição dos empreendimentos, por bairro 

 

Fonte: elaboração própria, 2017.  
Nota: atualizado a partir dos dados de Queiroz, 2012.  

Considerando o universo dos 28 empreendimentos existentes foram selecionadas para a base 

empírica do trabalho apenas as plantas baixas de 16 empreendimentos distintos. O critério 

para seleção dessas plantas foi definido qualitativamente em razão da facilidade de obtenção 

das plantas de venda dos empreendimentos através de sites ou de folders de divulgação das 

construtoras, onde podia-se também obter o layout proposto pelas empresas. Apesar de 

terem sido identificados 16 empreendimentos distintos, dois deles possuíam a mesma planta, 

de modo que, ao final, apenas 15 plantas foram analisadas. Esses empreendimentos foram 

inicialmente enumerados em sequência de I a XV e foram localizados em mapa, segundo os 

bairros onde se situam (Figura 25).  

                                                

72 Art. 9°- Zona de Adensamento Básico é aquela onde se aplica, estritamente, o coeficiente de aproveitamento 
básico. Art. 10° - O coeficiente de aproveitamento básico para todos os usos nos terrenos contidos na Zona Urbana 
é de 1,2 (um virgula dois). (...). Art. 11°- Zona Adensável é aquela onde as condições do meio físico, a 
disponibilidade de infraestrutura e a necessidade de diversificação de uso, possibilitem um adensamento maior do 
que aquele correspondente aos parâmetros básicos de coeficiente de aproveitamento. (NATAL, 2007) 
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Figura 25: Mapa com a localização, por bairros, da base empírica selecionada 

 

Fonte: elaboração própria, 2018. 
Nota: base cartográfica adaptada de ATAIDE, et al.,2017. 

A partir deste ponto, os empreendimentos foram analisados de acordo com as etapas de 

análises propostas. Desse modo, procedeu-se a análise das 15 plantas obtidas (Figura 26). 

As plantas dos empreendimentos e seus layouts foram redesenhados no programa AutoCad, 

de modo a facilitar a obtenção dos dados necessários.  
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Figura 26: Plantas de vendas das unidades analisadas 

 

Fonte: sites e folders de vendas de construtoras, 2017.  
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Aplicando o método de análise escolhido, segundo as adaptações propostas (expressas no 

capítulo 03), foram realizadas as seguintes etapas: inicialmente procedeu-se ao exame 

preliminar das plantas, onde cada empreendimento foi classificado de acordo com o programa 

de necessidades, as relações de áreas dos cômodos e setores e dos índices de Klein (1980). 

Em seguida, procedeu-se a classificação dos tipos, os quais foram definidos inicialmente 

pelas relações topológicas de distribuição dos espaços e em seguida pela geometria dos 

ambientes. E, por fim, a partir dos tipos encontrados realizou-se a fase final da análise, 

observando as etapas propostas pelo método gráfico 

  

4.3.1 Exame preliminar 

 

A análise das plantas de venda (Figura 26) revela que as unidades possuem o mesmo 

programa básico, composto de: sala de jantar conjugada a sala de estar, cozinha conjugada 

a área de serviço, banheiro social, quarto e suíte de casal com banheiro privativo - com 

exceção da planta IX que não possui suíte. Além desse programa básico, as plantas 

apresentaram outros espaços sociais, chamados aqui de “espaços acessórios”, sendo eles: 

varanda e/ou escritório. Das quinze plantas, doze (I, III, IV, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV, 

XV) apresentaram uma varanda, uma (II) apenas escritório, uma (V) varanda e escritório e 

uma (IX) nenhum dos dois.  

As áreas úteis desses ambientes (Gráfico 5) foram obtidas através da medição direta nas 

plantas, através das poligonais fechadas dos ambientes. As cozinhas e áreas de serviços 

apesar de conjugadas tiveram suas áreas separadas, visto que são tratadas separadamente 

pelo Código de Obras do município (Natal, 2004), enquanto as salas de estar/jantar 

permaneceram como um único ambiente, pelo mesmo motivo.  

Esta análise mostra que as salas de estar e jantar são os ambientes com maiores áreas nas 

habitações, seguidas, respectivamente, pela suíte, com exceção dos empreendimentos VI, 

VII, XIV onde a área desta supera a daquelas. Os valores encontrados variam de 10m² a 15m² 

para salas e 8m² a 11m² para as suítes, com exceção do caso XIV, onde os valores da última 

supera os 14m². Cabe ressaltar que, apesar das salas possuírem áreas úteis maiores, por 

serem conjugadas, elas abrigam na verdade dois ambientes distintos, revelando a maior 

valorização dimensional das suítes.  

Seguidos das salas e suítes, estão os quartos, com áreas de aproximadamente de 8m², 

excluindo-se os casos XIII, XIV e XV cujas áreas variam entre 9m² e 14m². Após os quartos, 

estão as cozinhas com superfícies entre 3m² e 5m², seguidas das varandas e escritórios que 

ficam próximas aos 3m², banheiros com valores próximos a 2,50m² e, por fim as áreas de 
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serviços que que possuem menos 2m² para quase todos os casos, excluindo-se os 

empreendimentos II, IV, IX e XII com áreas um pouco acima dos 2m².  

Quando comparadas aos parâmetros mínimos estabelecidos pelo Código de Obras de Natal 

(capítulo 02), as áreas de alguns ambientes (Gráfico 5) demonstram que quando os 

empreendimentos são executados ou lançados para venda no mercado, as dimensões destes 

são reduzidas, de modo que algumas deixam de atender as prescrições estabelecidas pela 

legislação. Por serem conjugadas às áreas de serviço, algumas cozinhas quando 

desmembradas destas e analisadas isoladamente revelam-se com áreas inferiores aos 4m² 

determinados pelo Código de Obras, como pode-se constatar nos empreendimentos VI, VIII, 

XI e XIII. Identificou-se ainda que as cozinhas dos casos IV, VII, XI, XIV e as áreas de serviços 

de VI, VIII, XI, XV possuem dimensões mínimas abaixo daquelas definidas em lei, estando 

abaixo de 1,80m e de 1,00m, respectivamente. Por fim, os quartos dos empreendimentos I, 

IV, VI, VII, X e XI apresentam áreas abaixo dos 8m², valor mínimo para dormitório, conforme 

Lei 055/04 (Natal, 2004).  

Gráfico 5: Área útil das unidades por ambiente 

 

Fonte: elaboração própria, 2018 

Em relação a distribuição setorial por áreas das unidades em tela, uma rápida análise das 

plantas já permite identificar a clara separação entre os setores. O setor social, que dá acesso 
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à unidade, é composto pelas salas de estar e jantar conjugadas, as varanda e/ou escritório. 

Estes últimos possuem alguma separação física com as primeiras, sejam através de portas 

ou alvenarias. O hall de circulações funciona como elemento mediador na transição entre o 

estar e o íntimo, o qual é composto pelo quarto, banheiro social e a suíte com seu banheiro 

privativo. Enquanto as zonas de serviços são compostas pelas menores áreas, 

correspondendo as cozinhas conjugadas as áreas de serviço. Dessa maneira, a distribuição 

dos setores por áreas (Gráfico 6) mostra que se de um lado a tendência modernista de 

separação clara e bem marcada entre os setores existe, de outro nota-se uma maior 

predominância do setor íntimo, com percentuais próximos aos 50% da área da unidade, 

seguida das áreas sociais, com valores variando a 30% até 40% e, por fim, o setor de serviços, 

com percentuais abaixo dos 20%. Ou seja, apesar das salas contarem com as maiores áreas 

por ambiente, a análise por setor demonstra que os espaços reservados ao setor íntimo 

predominam sobre os demais 

Gráfico 6: Distribuição por setores das unidades analisadas, em percentual 

 

Fonte: elaboração própria, 2017. 

Já no que se refere ao preenchimento do formulário proposto por Klein (1980) no exame 

preliminar (Quadro 22), observa-se que na amostra estudada a área construída das unidades 

varia de 49m² a 60m² (Gráfico 5 e Quadro 22), enquanto o perímetro fica entre 29m e 35m 

(Quadro 22), com exceção do caso XIV, que em razão do seu formato radial, apresenta área 

acima dos 70m². A partir desses valores obtém-se os índices de compacidade (Habitare, 

2007) das unidades que variam de 79 a 89, correspondendo a desempenhos em nível ótimo, 

para 40% (I, II, V, VIII, XI, XIV) da amostra e em nível bom para os 60% (III, IV, VI, VII, IX, X, 

XII, XIII, XV), respectivamente. Para o Wohneffekt (Klein, 1980), os valores variam de 68% a 

78% evidenciando mais uma vez que cozinhas, áreas de serviços e banheiros continuam 

sendo tratados na organização das plantas como espaços de exclusão. 
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Em relação as áreas úteis (Quadro 22), as unidades habitacionais apresentam-nas, no geral, 

abaixo dos 50m², excetuando-se o caso XIV com área maior. Quando observamos à área útil 

por habitante, 47% (II, III, V, VI, IX, XI e XII) da amostra varia entre 11m² e 12m²/hab., estando, 

portanto, abaixo do índice definidos como satisfatório por Boueri (2008). Também 47% 

empreendimentos (I, IV, VIII, X, XIII, XIV, XV) apresentam áreas acima dos 12m²/pessoa, 

enquanto um deles (VII), 6% apresenta índice abaixo da relação crítica de 11m²/hab., 

incorrendo no risco de patogenias, conforme sugere Palermo (2009).  

Quadro 22: Exame preliminar da base empírica selecionada 

Coeficiente
s  

Empreendimentos 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV 

Área 
construída 

(m²) 

58,4
6 

55,6
5 

54,5
5 

56,3
1 

55,0
8 

53,9 
48,9

8 
59,0

5 
51,7 

57,3
2 

56,6
8 

55,2
8 

50,3
4 

71,1
9 

55,7 

Área útil 
(m²) 

49,5
5 

48,0
6 

46,9
8 

48,2
9 

47,6
0 

45,9
7 

43,3
3 

49,4
5 

44,2
8 

48,8
9 

47,8
2 

48,1
7 

49,5
2 

58,3
4 

48,3
8 

Compacida
de (%) 

86 85 83 84 89 81 77 89 78 84 85 84 76 99 82 

Wohneffekt 
(%) 

71 68 75 69 74 72 74 70 69 70 73 74 78 69 77 

 Área útil 
por 

morador 
(m²) 

12,4 12,0 11,7 12,1 11,9 11,5 10,8 12,4 11,1 12,2 12,0 12,0 12,4 14,6 12,1 

Fonte: elaboração própria, 2018 

Relacionando-se a área construída, a área útil e o índice de compacidade (Gráfico 7), nota-

se que não existe uma relação direta e proporcional entre a área construída e as outras duas, 

ou seja, uma área construída maior nem sempre significa uma maior área útil e, consequente, 

compactação dos espaços.  

 Gráfico 7: Relação entre área construída, útil e compacidade 

 

Fonte: elaboração própria, 2017.  

Por exemplo, se compararmos o caso XIII e XI, veremos que apesar de o primeiro ter uma 

área construída de 50,34m² e o segundo de 56,68m², quando olhamos a área útil o resultado 
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do primeiro, 49,52m², é superior ao segundo, com 47,82m². Se de um lado essa constatação 

pode parecer óbvia para quem trabalha no campo da construção civil, de outro pode não ser 

para quem comprar estes empreendimentos, uma vez que, nos seus meios de divulgação, as 

construtoras anunciam a área construída ou privativa das unidades e não sua área útil.  

Percebe-se, portanto, que apesar de serem empreendimentos lançados por diferentes 

empresas, não existem grandes variações nos programas das unidades, nem nos padrões de 

áreas úteis entre eles. Esses padrões de áreas, por sua vez, seguem, com exceção das suítes 

e salas, quase que rigorosamente os limites mínimos definidos na legislação municipal, 

havendo casos, inclusive, onde as plantas de venda possuem áreas abaixo dos permitidos 

pelas prescrições vigentes.  

  

4.3.2 Tipos arquitetônicos  

 

Explicitadas as características gerais das unidades estudadas, desenvolveu-se a análise da 

organização das plantas e dos mobiliários a partir da definição dos tipos arquitetônicos, 

segundo os critérios definidos no capítulo 03. Inicialmente foram identificadas as 

características topológicas das plantas, formando dois genótipos distintos, que por sua vez, 

foram reagrupadas em três tipos, como demonstrado adiante.  

Em relação aos aspectos topológicos (Figura 27), a conversão das plantas em espaços 

convexos e, posteriormente, nos grafos de acesso revela que dos 169 espaços encontrados, 

54% (91 espaços) são com ligação simples e os outros 46% (78 espaços) são espaços 

terminais, de modo que em nenhuma das unidades analisadas foram encontradas estrutura 

anelares. Essas características demonstram o caráter pouco distributivo das unidades 

analisadas, com a predominância de grafos em formato de árvore. Neste sistema, os acessos 

são mais controlados, tendo em vista que, os ambientes só podem ser acessados por uma 

única rota, pois não existem anéis.  

Os grafos (Figura 27) possuem pouca profundidade, em razão da pouca quantidade de 

ambientes e variam entre 4 e 6 níveis topológicos. A maior complexidade de alguns grafos, 

por sua vez, parece estar relacionada principalmente a maior complexidade de formatos dos 

seus ambientes. Em relação a classificação dos espaços por setor funcional, os layouts e 

rótulos apresentados nas plantas de venda deixam claro os setores aos quais cada ambiente 

pertence, uma vez que, não há sobreposição de atividades de grupos funcionais distintos. Por 

exemplo, não existem escritórios que funcionam simultaneamente como quartos de visitas e 

hospedes ou salas multifuncionais que proponham uso simultâneo de funções de naturezas 

distintas, como dormir e receber. Em relação a distribuição dos setores nos grafos, parâmetro 
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que serviu para um primeiro agrupamento das características tipológicas, nota-se um padrão 

bastante marcante e repetitivo, indicando a existência de genótipos. Essa distribuição 

assemelha-se aos tipos encontrados por Amorim (1999) e confirmam a permanência do 

“paradigma dos setores”.  

Figura 27: Mapas convexos e grafos de acessos das unidades 

 

Fonte: elaboração própria, 2017. 
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O acesso a unidade ocorre sempre pela sala de jantar, a qual ocupa, junto com os demais 

ambientes do setor social (sala de estar e varanda ou escritórios), os níveis mais rasos do 

grafo exercendo a função de ligar o exterior ao interior da casa, em um papel de setor de 

transição entre o público e o privado. As salas de estar ou jantar funcionam, ainda, como 

elemento mediador entre os setores da casa, ora ligando-se ao setor de serviços e ao hall de 

circulação que conduz para a zona íntima, ora ligando-se ao hall de circulação que, por sua 

vez, distribui o movimento para as outras duas zonas. As zonas íntimas aparecem nos níveis 

mais profundos dos grafos, sendo banheiros e quartos espaços terminais e suítes espaços 

com ligações simples. Com exceção do empreendimento XV, a zona íntima forma uma 

ramificação isolada com conexão através de um espaço exclusivamente de circulação 

(Amorim, 1999; Aldrigue, 2012) que exerce a função de selecionar e controlar o acesso aos 

seus espaços. Evidenciando, com isso, o isolamento e a formalidade dessa zona em relação 

as demais, visto que, é a única que não possui conexões internas ou diretas com outros 

setores, sendo o acesso restrito à família ou visitantes muito próximos. Já as zonas de serviço 

estão nos níveis intermediários ou profundos das estruturas sendo acessadas sempre a partir 

da cozinha, seguida pela área de serviço, a qual constitui em todos os casos um elemento 

terminal.  

A partir das análises descritas, pode-se agrupar a amostra estudada em dois genótipos 

(Figura 28): a) no primeiro, o acesso se faz a partir do setor social, com a circulação única 

distribuindo o movimento para os setores íntimo e de serviço, correspondendo as plantas I, 

VIII, IX, X, XI, XIV, XV73; b) no segundo, o acesso se dá a partir do setor social e se distribui 

para a zona de serviço e para uma circulação que leva zona íntima, composto pelas plantas 

II, III, IV, V, VI, VII, XII, XIII.  

Esses genótipos convergem com os obtidos por AMORIM (19999) em seu estudo sobre 

habitações modernistas. Assim, apesar de possuírem profundidades e cômodos em layouts 

relativamente diferentes, as estruturas mostram que os três setores são claramente distintos 

entre si e não se misturam, confirmando que a essência da estrutura organizadora das 

habitações contemporâneas ainda se baseia nas estruturas burguesas parisienses 

oitocentistas. Partindo-se dos dois genótipos encontrados, iniciou-se o agrupamento dos tipos 

a partir do formato dos ambientes selecionados: suíte, quarto, cozinha e salas. 

 

                                                

73 O empreendimento XV não apresenta elemento mediador com fins exclusivo para circulação, logo sua 
configuração não segue os grafos setoriais apresentados. Apesar disso, como por definição, na classificação 
tipológica excluem-se as exceções, esta planta foi incorporada ao genótipo 01 em razão das semelhantes 
geométricas que guarda com estes.  
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Figura 28: Grafos setoriais dos genótipos encontrados 

 

Fonte: elaboração própria, 2017 

Em todos os casos, as salas possuem formato em T, de modo que, as diferenças foram 

encontradas pela posição do hall de circulação. Em alguns casos, o hall posiciona-se 

praticamente no eixo entre a sala de estar e jantar, dividindo os ambientes em porções 

semelhantes, em outros, o hall está deslocado desse eixo, de forma que a circulação se dá 

exclusivamente por uma das duas salas. Desse modo, as salas foram classificadas quanto ao 

formato em T regular, para o primeiro caso e T irregular para o segundo. Em relação aos 

quartos e suítes foram encontrados três formatos principais: quadrado, retangular e L. Por fim, 

para as cozinhas conjugadas à área de serviço predominam os formatos: retangular e L. A 

partir do agrupamento dos genótipos e dessas geometrias, identificam-se três tipos distintos 

(Quadro 23).  

Quadro 23: Tipos arquitetônicos da base empírica selecionada 

Tipo 
Empreendim

entos 
Característica 

topológica 
Características 

geométricas 
Exceções 

Tipo 01 
I, VIII, IX, X e 

XV 
Genótipo 01 

Salas em T regular, 
quartos retangulares, 

suítes e cozinhas em L 

Emp. VIII: Quarto quadrado 

Emp. IX: suíte retangular 

Emp. IX: sala em T 
irregular 

Tipo 02 VI, XII e XIII Genótipo 02 
Sala em T irregular, 

quartos, suítes e 
cozinhas retangulares 

Emp. XII: suíte em L 

Emp. XIII: cozinha em L 

Tipo 03 
II, III, IV, V, 
VII, XI e XIV 

Genótipo 02 

Salas em T irregular, 
quartos quadrados, 
suítes e cozinhas 

retangulares 

Emp. III e V: suítes em L 

Emp. IV e XI: sala em T 
regular 

Emp. XI e XIV: genótipo 01 

Fonte: elaboração própria, 2018. 

XIV; XV 
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O tipo 01 corresponde as unidades I, VIII, IX, X e XV cujas características predominantes são 

configurações do genótipo 01, salas em forma de T regular, quartos retangulares, suítes e 

cozinhas em L. As exceções ficam por conta do quarto de VIII com formato quadrado e da 

suíte de IX retangular. O tipo 02, por sua vez, é composto pelas plantas VI, XII e XIII cujas 

características são genótipo 02, sala em T irregular, quartos, suítes e cozinhas retangulares, 

com exceção do formato de L da suíte de XII e do quarto e cozinha de XIII. Por fim, o tipo 03 

corresponde aos empreendimentos II, III, IV, V, VII, XI e XIV, que apesar de possuir dois 

exemplares do genótipo 01, são predominantemente pertencentes ao genótipo 02 e 

caracterizam-se por sua semelhança de formato geométrico, qual seja, salas em T irregular, 

quartos quadrados, suítes e cozinhas retangulares. As diferenças correspondem as suítes de 

III e V em L e as salas de IV e XI com formato em T regular.  Partindo-se desses três tipos 

procede-se, a seguir, a análise das plantas e layouts pelo método gráfico. 

 

4.3.3 Organização das áreas de passagem e caminho das circulações 

 

A partir das plantas convertidas no programa AutoCad iniciaram-se as análises relacionadas 

ao método gráfico. Em relação a organização das áreas de passagem e caminhos das 

circulações, foram acrescidas às plantas de venda, os percursos a partir da porta de entrada 

até as portas dos quartos, suítes, banheiros sociais, cozinha (Figura 29 e Figura 30). A análise 

demonstrou que, independentemente do tipo arquitetônico, os percursos das plantas, desde 

a porta de entrada, são claramente identificáveis. Na maioria dos casos, estes se 

desenvolvem a partir da sala de jantar, com portas em ângulos distintos, estabelecendo 

circulações em diagonal para o hall de acesso a zona íntima. As principais variações dos 

percursos encontram-se, principalmente, no acesso à cozinha. 

Para os empreendimentos pertencentes ao tipo 1 (Figura 29), o percurso se desenvolve em 

forma de L a partir da porta principal até o hall de circulação, onde se concentram os acessos 

a zona íntima e a cozinha, formando um sistema de três portas (entrada, hall e varanda), em 

relação ao binômio porta/janela. Nestes casos (I, VIII, IX, X e XV), como o hall de circulação 

conecta duas zonas distintas, percebe-se uma tendência a corredores mais compridos, onde 

o acesso a cozinha sempre precede o acesso aos dormitórios ou banheiros (Figura 29). 

Já para tipo 2 (Figura 29) e tipo 374 (Figura 30), o percurso a partir da porta principal se ramifica 

na sala jantar, onde de um lado se acessa a zona de serviços e de outro o hall da circulação 

que conduz aos dormitórios e banheiro social, formando um sistema de quatro portas (entrada, 

                                                

74 Por pertencerem ao genótipo 01, as características relacionadas as circulações das plantas XI e XIV 
assemelham-se as descritas no tipo 01.  
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cozinha, hall, varanda). Nestes casos, existem duas tendências bem marcadas. Na primeira 

(Figura 29 Figura 30), o acesso da cozinha é bastante próximo a porta de entrada (II, VII, XII), 

enquanto nas demais (Figura 29 e Figura 30), o percurso se desenvolve, formando uma 

espécie de “U” (III, VII, V, VIII), o qual permite um maior distanciamento ao acesso a zona de 

serviços.  
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Figura 29: Organização das áreas de passagem e caminhos das circulações, tipos 01 (I, VIII, IX, X, XV) e 02 (VII, XII, XIII)  

 

Fonte: elaboração própria, 2018 

MÓDULO DE CIRCULAÇÃO (0,61m) 
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Figura 30: Organização das áreas de passagem e caminhos das circulações, tipo 03 (II, III, IV, V, VII, XI, XIV) 

  

Fonte: elaboração própria, 2018 

MÓDULO DE CIRCULAÇÃO (0,61m) 
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Em todos os tipos nota-se uma tendência de concentração das portas de acesso dos 

dormitórios e banheiro social, o que provoca conflitos de acesso a esses ambientes. Nas 

plantas do tipo 01, os conflitos se dão principalmente entre a porta do WC social e da suíte, 

enquanto nas dos tipos 02 e 03 (exceções, IV e VII), as três portas dividem o mesmo espaço 

de acesso entre si. Por exemplo, no empreendimento V, seria inviável que três pessoas 

estivessem entrando ou saindo simultaneamente do quarto, da suíte e do banheiro social, em 

razão da exiguidade de espaço livre existente no hall 

Figura 31: Exemplo de conflito entre acessos (II, III e V) 

 

Fonte: elaboração própria, 2018.  

Em relação ao binômio porta/janela, observa-se que posicionamento destas varia de acordo 

com os diferentes cômodos (Figura 29 e Figura 30). Como visto nos percursos, em todos os 

tipos predominam o sistema de portas com ângulos distintos e circulações em diagonal são 

predominantes nas salas, situação que segundo Silva (1982), torna inconveniente a 

compatibilização entre mobiliários e circulações.  

Figura 32: Sistema de portas das salas de estar e jantar 

 

Fonte: elaboração própria, 2018. 

MÓDULO DE 
CIRCULAÇÃO (0,61m) 

MÓDULO DE CIRCULAÇÃO (0,61m) 
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Além disso, também em todos os quartos, o posicionamento do binômio é igual, sendo ele, 

porta e janela em paredes opostas e janela na menor parede. As diferenças tipológicas ficam 

apenas para as suítes. No tipo 1, com formato em “L”, a disposição de portas e janelas segue 

o mesmo padrão dos quartos, sendo porta e janela em paredes opostas e janelas na menor 

parede, enquanto nas suítes dos tipos 02 e 03, de formato retangular, predominam portas e 

janelas em paredes adjacentes.  

Figura 33: Exemplos de binômio porta/janela de quartos (I) e suítes (I e IV) 

 

Fonte: elaboração própria, 2018. 

No que se refere a conflitos dos percursos com os mobiliários, estes podem ser identificados 

principalmente nas salas e nos acesso as janelas. Para todos os casos, as salas são 

responsáveis tanto pela mesa de refeições, quanto pela distribuição do acesso a unidade e 

as suas demais zonas. Nesse sentido, nos tipos 02 e 03 (Figura 29 e 32), onde as salas tem 

formato de T irregular, as salas de jantar acabam tendo sua área reduzida em detrimento da 

sala de estar, gerando conflitos entre os percursos e as cadeiras. Já as áreas de jantar das 

salas com formato em T regular por serem maiores acabam sofrendo menos com o impacto 

dessas circulações. 

 Figura 34: Exemplo de conflito entre percurso e mobiliário (VII e XV) 

 

Fonte: elaboração própria, 2018. 

MÓDULO DE CIRCULAÇÃO (0,61m) 
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Em relação ao acesso às janelas, identificam-se conflitos entre estes e os mobiliários, 

principalmente nos quartos e nas áreas de serviço. Nestes casos, evidenciam-se dificuldades 

de acesso em virtude da colocação de camas, mesas de estudos ou tanques. Em relação aos 

quartos, somente os empreendimentos II, VIII e XIV, por possuírem apenas uma cama, não 

apresentaram empecilhos no acesso as janelas. Para as áreas de serviço, apenas as plantas 

II, VII e VIII apresentaram janelas com acesso livre. Apesar destes conflitos relacionados aos 

acessos ou manuseios, destaca-se que em nenhum layout ocorre a obstrução total ou parcial 

das áreas de abertura, seja das áreas efetivas das janelas, seja da varredura das portas.  

Figura 35: Exemplos de obstrução de acesso às janelas dos quartos (VIII) e áreas de serviços 
(XIV) 

 

Fonte: elaboração própria, 2018. 

Destaque-se ainda que, somente as plantas IV e XIV, apresentaram janelas nas cozinhas. 

Nos demais casos (I,II,III,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII) a iluminação e ventilação deste ambiente 

acontece a partir da área de serviços. Por fim, nota-se que em alguns empreendimentos (II,III, 

V, XII, XIII e XV) inexistem abertura nos banheiros sociais, com a renovação de ar feita a partir 

de ventilação mecânica. E em outros (I, IV, VII, X), as janelas existem, mas estão voltadas 

para as áreas de serviço.  

 

4.3.4 Concentração das superfícies livres  

 

A análise da concentração de superfícies livres foi realizada, conforme já explicitado em 

algumas etapas distintas. Inicialmente foram analisados os mobiliários e equipamentos para 

que se identificassem as funções previstas pelos layouts. Em seguida, foram analisados 

segundo as dimensões de cada mobiliário e equipamento. E, por fim, as superfícies livres 

foram analisadas segundos os espaços de atividades.  

A análise dos mobiliários permite identificar as atividades associadas as funções de repouso 

e isolamento, alimentação, convívio familiar e social, tratamento de roupas e, em menor grau, 
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manutenção doméstica e armazenagem. Apesar disso, a comparação entre os mobiliários 

mínimos estipulados pela NBR 15575 e os casos estudados revela que algumas funções se 

encontram deficitárias. De um lado, a norma define dentre seus mobiliários mínimos 

escrivaninha ou mesa para estudos trabalhos e afins, pelo menos duas camas no quarto, 

gabinete para armazenamento e espaço para refeições rápidas na cozinha com mesa de 

jantar para pelo menos quatro pessoas. De outro, a base empírica selecionada mostra que 

esses elementos são difíceis de serem encontrados juntos nas plantas de venda.  

Do total das plantas analisadas, sete (II, V, VII, VII, XII, XIII, XV) apresentam mesa de estudos 

nos quartos ou salas. Dessas, apenas duas (V, XV) apresentam tanto este móvel, quanto as 

duas camas nos quartos; nas demais, a mesa de estudos existe, mas os quartos possuem 

apenas uma cama. Em relação a função de armazenamento, apenas uma planta (IX) 

apresenta em seu layout a opção de um gabinete, nas demais infere-se que o armazenamento 

seja feito por armários acima e/ou abaixo das bancadas. Sobre estes, nota-se ainda que, três 

empreendimentos (IV, XIV, XV) ao possuírem janelas acima da pia dificultam a instalação de 

armários acima destas. Sobre os apoios para refeições nas cozinhas, seis plantas (II, IV, VI, 

VII, XI, XIV) não apresentam bancada ou mesa de apoio para tal atividade, sendo que outras 

duas plantas (XIV, XII) apresentam apenas bancada de apoio, sem mesa de jantar. Por fim, 

sobre os equipamentos para as funções de tratamento de roupas, identificou-se que em dois 

casos (VII, XV) são previstos apenas um dos equipamentos, ou máquina de lavar ou tanque.  

Em relação às dimensões desses mobiliários, a comparação entre seus tamanhos em plantas 

e as dimensões médias dos equipamentos encontrados por Boueri (2008) nas lojas varejistas 

permite identificar os elementos fora do padrão destes últimos. Os dados demonstram que 

das quinze plantas levantadas, quatorze (I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII e XV) delas 

(94%) apresentam dimensões de guarda roupas incompatíveis com a média dos encontrados 

no mercado varejista, e das dez plantas (I, II, III, V, IX,X, XI, XII, XIII e XV) que apresentaram 

poltronas, nenhuma está compatível. No que se refere a profundidade dos móveis para TV 

das sete suítes (I, IV, V, VI, VIII, XI, XIV) que o possuem, apenas uma (XIV) está compatível 

com as medidas do mercado varejistas, enquanto que das oito plantas com mesa de estudos 

(II, III, V, VI, VIII, XII, XIII e XV), apenas quatro (II, VIII, XII e XV) delas encontram-se com 

profundidades condizentes. 
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 Figura 36: Análises dos mobiliários das unidades e incompatibilidades de dimensões  

 

Fonte: elaboração própria, 2018  
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Desse modo, foram identificadas 120 divergências, entre os mobiliários das plantas de venda 

e os ofertados pelo mercado especializado seja na largura, na profundidade ou em ambas 

(quando identificadas em ambas, contam-se duas divergências). Destas, 19% encontram-se 

nos guarda-roupas das suítes e 15% no dos quartos, 12% nas camas de solteiro e, outros 

16% nas poltronas das salas de estar e varandas. Nos demais mobiliários existentes, as 

diferenças não passam dos 5% em cada um, somando juntos, 38% do total (Gráfico 8). 

Gráfico 8: Diferenças entre dimensões de mobiliários dos projetos analisados e os 
encontrados por Boueri (2008) no mercado varejista 

 

Fonte: elaboração própria, 2018.  

Quanto aos Espaços de Atividades (EA), a partir do estudo tipológico75 (Figura 37 e 35) pôde-

se identificar o comportamento da distribuição do mobiliário dentro dos diferentes arranjos 

espaciais. Em relação ao tipo 01 (Figura 37), a disposição proporcional das salas faz com que 

a maioria dos espaços de atividades das cadeiras da sala de jantar estejam livres de 

obstáculos. O contrário acontece nas salas de estar, onde sofás, poltronas, racks para TV e 

mesas de centro dividem os mesmos EAs. Nos quartos, o formato retangular com a disposição 

das camas na parede de menor dimensão (I) favorece o EA do guarda roupa, o que não 

acontece quando as camas estão na parede de maior dimensão (IX). Em relação ao uso de 

duas camas, nota-se que ambas dividem o mesmo espaço de atividades, o que gera conflitos 

no uso. A disposição em L das suítes e cozinhas também provoca conflitos de usos entre os 

mobiliários. Nas suítes, há sobreposição do EA do guarda-roupa sobre a cama, enquanto nas 

cozinhas, a redução dimensional, em razão da geometria, impede o uso seguro dos 

equipamentos de tratamento de roupas. Sobre as cozinhas, o tipo 01 revela que, embora 

                                                

75 Ressalta-se que os estudo tipológico abrange as características gerais de cada tipo, não tratando, 
necessariamente, dos casos excepcionais.  
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possuam bancadas para refeições rápidas, a pouca profundidade dos ambientes impede o 

uso simultâneo de seus equipamentos, gerando conflitos entre peças de paredes opostas. 

Além disso, identificam-se conflitos entre EA e as varreduras das portas desses ambientes 

(Figura 37).  

Para o tipo 02 (Figura 37), o formato em T irregular das salas exíguas, se de um lado 

compromete o uso das cadeiras da sala de jantar, de outro, ao ampliar área das salas de 

estar, não favorecem melhoras nos usos dos mobiliários destas. Assim como ocorre no tipo 

01, as salas de estar são sobrecarregadas de mobiliários que não atendem as suas 

necessidades de uso. Em relação ao formato retangular das suítes, os resultados também se 

assemelham ao tipo 01 com sobreposição entre EAs de camas e guarda roupas. Sobre as 

cozinhas conjugadas as áreas de serviço, o formato retangular e o posicionamento linear das 

peças favorecem os EAs de ambas. Apesar disso, quando os equipamentos são instalados 

em paredes opostas apresentam problemas semelhantes aos do tipo 01. 

Além disso, as unidades do tipo 02 revelam algumas características especiais por ter, em 

cada uma das plantas, algum ambiente que não atende ao mobiliário mínimo da NBR 15.575. 

Em todas as plantas desse tipo, os quartos são ocupados apenas por uma cama, de modo 

que, seus EAs não conflitam com outros elementos fixos, apresentando apenas 

sobreposições que não são prejudiciais, posto que, correspondem a atividades executadas 

por uma única pessoa, com exceção da planta XII (Figura 37), que por utilizar cama e guarda-

roupa na parede de menor dimensão, acaba não atendendo as necessidades de usos desses 

equipamentos. Ainda sobre a planta XII, cabe destacar que apesar de não prever mesa de 

jantar, não consegue obter melhores resultados na sala de estar, apresentando tantos 

conflitos quanto as das demais unidades. Nesta mesma planta, a posição da cama de casal 

na parede de maior dimensão compromete o EA da sua frente, apesar disso, este problema 

foi disfarçado pela planta de venda através de dimensões de cama fora dos padrões 

existentes. 

Por fim, nas unidades do tipo 03 (Figura 38), os resultados assemelham-se aos obtidos pelo 

tipo 02, em relação a sala e cozinha. Contudo, no setor íntimo, o formato quadrado dos quatros 

agrava ainda mais a falta de espaço de uso para os guardas roupas. Nesse tipo, o EA de uma 

das camas invade a varredura da porta, comprometendo o uso seguro deste mobiliário. 

Apesar disso, a adoção do formato quadrado dos quartos acaba favorecendo os espaços das 

suítes, posto que, estas conseguem ter um comprimento maior do que as dos tipos 01 e 02, 

levando ao uso seguro dos seus mobiliários, ainda que hajam sobreposições entre EAs.   
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Figura 37: Espaço de atividades, tipo 01 e 02 

 
Fonte: elaboração própria, 2018 

I 
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Figura 38: Espaço de atividades, tipo 03 

 

Fonte: elaboração própria, 2018 
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Em relação ao EAs nos níveis recomendados e ótimos (Figura 37 e Figura 38), a análise 

permite identificar que as dimensões exíguas adotadas pelos programas, não conseguem 

atender, em nenhum ambiente as necessidades recomendadas ou ótimas de uso dos 

mobiliários. Isto porque, seja na largura, na profundidade ou nos dois, todos os mobiliários 

(com exceção de quartos com apenas uma cama) apresentam conflitos com elementos fixos 

ou entre EAs, nos níveis considerados. 

A partir do exposto, percebe-se que sobreposição dos EAs pode ser de três naturezas 

distintas: entre EAs, que podem ser prejudiciais para as atividades, ou não; entre EAs e 

elementos construtivos; e, entre EAs e mobiliários. No que se refere as sobreposições de EAs 

foram consideradas conflituosas as sobreposições de atividades que envolvem o uso 

simultâneo por pessoas diferentes. Nesse caso, não são consideradas conflituosas as 

sobreposições de quartos individuais onde os EAs da cama e do guarda roupa se sobrepõe, 

ou as superposições dos EAs de camas e criados mudos em qualquer um dos quartos e 

suítes. Por outro lado, as sobreposições dos EAs de equipamentos e mobiliários de salas, 

cozinha e quartos para duas pessoas foram considerados conflituosos, visto que, 

comprometem o uso seguro dos equipamentos, quando simultâneos.  

Diante desse cenário, através do estudo tipológico foram encontrados um total 187 conflitos 

das três naturezas. Desses, 58% corresponde a conflitos com outros espaços de atividades, 

24% com mobiliários e 18% com elementos construtivos (Gráfico 9). Se de um lado, os 

conflitos entre EAs, mobiliários e elementos construtivos comprometem a realização da 

atividade com segura, de outro as sobreposições entre EAs podem permitir o uso seguro dos 

equipamentos nos casos onde a simultaneidade não ocorra.  

Gráfico 9: Natureza dos conflitos dos Espaços de Atividades 

 

Fonte: elaboração própria, 2018 

Quando analisados por ambientes, percebesse que a sobreposição de funções das cozinhas 

e das salas conjugadas resulta que estes sejam os ambientes com maiores problemas, com 

percentuais de 37% e 28% do total de conflitos, respectivamente. Seguidos das suítes, com 

18% e dos quartos com 17% (Gráfico 10). O menor índice de conflitos dos quartos pode estar 
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ligado aos empreendimentos que possuem apenas uma cama e, consequentemente, mais 

espaço livre para desenvolvimento das outras atividades. Isso também acontece nas 

cozinhas, onde vários exemplares, não apresentaram conflitos por não possuírem espaços 

para refeições rápidas.  

Gráfico 10: Conflitos de Espaços de Atividades por ambiente selecionado 

 

Fonte: elaboração própria, 2018 

Por fim, os espaços de atividades de banheiros e varandas foram analisados em separado, 

visto que, sofriam pouca variação e suas geometrias não influenciaram a formação dos tipos. 

Em relação aos banheiros foram identificados dois formatos principais o quadrado e o 

retangular. Os empreendimentos I, III, IV, VII, X, XI, XII, XIII, XV apresentaram ambos os 

banheiros retangulares, já em II, VI, IX, XIV ambos foram quadrados e em V e VIII um dos 

banheiros foi quadrado e o outro retangular (Figura 37 e Figura 38). No que se refere aos EAs 

dos banheiros (Figura 37 e Figura 38), os de formato retangular apresentaram problemas 

principalmente na função de secar-se ou dar banho em crianças e idosos, em razão dos 

conflitos destas com vasos sanitários. Os EAs do vaso sanitário, por sua vez, encontram-se 

comprometidos, posto que, a dimensão mínima de 1,20m, definida no Código de Obras (Natal, 

2004) e adotada pelas plantas citadas, não comporta adequadamente o equipamento e seu 

espaço de uso. Quanto aos banheiros quadrados, seus resultados apresentam menos 

conflitos pois condensam todos os EAs numa mesma área. Nos exemplares que 

apresentaram conflitos (V, VI, IX e XIV), estes se ocorrem em virtude da pouca largura deixada 

para uso dos vasos sanitários, com EAs abaixo dos 80cm propostos por Boeuri (2004). Além 

disso, independente da forma, todos os banheiros apresentam o EA das bancadas ou pia 

obstruindo a varredura da porta, o que pode comprometer o uso seguro deste equipamento. 

Finalmente, sobre as varandas, os resultados sobre os EAs (Figura 37 e Figura 38) não 

puderem ser tão conclusivos, dos 13 empreendimentos (I, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, 

XIV e XV) que contemplavam o ambiente, 38% deles (I, VI, VII, XIII e XV) não apresentaram 

layouts para o mesmo. Nos 62% das plantas (III, IV, V, VIII, X, XI, XII e XIV) onde o mobiliário 

foi proposto, um apresentou (V) espaço para quatro pessoas, cinco (III, IV, XI, XII e XIV) 
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apresentaram espaços para duas pessoas e dois (VIII e X) para apenas uma pessoa. Desse 

modo, no EA do empreendimento V que apresentou mesa para quatro lugares observa-se 

conflitos deste com elementos construtivos. Para os que contemplavam dois lugares, os EAs 

revelaram conflitos naqueles casos onde uma mesa de apoio foi proposta (IV e XIV). E, por 

fim, naqueles com apenas um lugar (VIII e X) não foram identificados conflitos. 

Estes resultados indicam que as dimensões tão exíguas das varandas contribuem para torna-

las espaços pouco convidativos a permanência, limitando a função de convivência para a qual 

parecem ter sido projetadas. Assim, esse dimensionamento resulta em dificuldades de 

adaptação dos usuários a esse ambiente, como demonstram os resultados das APOs de Villa 

(2008), onde as varandas obtiveram resultados negativos em relação a satisfação dos 

usuários. Além disso, estes dados, parecem confirmar também os achados de Trigueiro 

(2015), segundo a qual, “os setores sociais ampliados - com terraços agregados, 'varandas' e 

'pérgolas' – indicam que tais espaços são mais uma forma de exibição de status do que sinais 

de uma vida social rica” (TRIGUEIRO, 2015, p. 8)76. 

Conhecidas as características geométricas das plantas foram destacados, os padrões sociais 

que estas imprimem nos espaços domésticos, a partir das variáveis topológicas conforme 

discutimos a seguir.  

 

4.3.5 Analogias geométricas e relação entre os elementos da planta 

 

Quanto às analogias geométricas e a relação entre os elementos das plantas, cada tipo foi 

analisado segundo suas características morfológicas. Apesar de já ter sido identificado um 

genótipo para as unidades estudadas, no qual todas apresentam grafos em forma de “árvore”, 

com estrutura hierarquizada e altamente controlada, cabe agora, identificar como a geometria 

de cada ambiente influência na formação da estrutura espacial de cada tipo. Essa análise diz 

respeito tanto às profundidades e forma dos grafos, quanto à inequação de acessibilidade dos 

ambientes selecionados (exterior, sala de jantar, sala de estar, suíte, quarto e cozinha).  

As unidades do tipo 01 (I, VIII, IX, X e XV) por possuírem formatos regulares de ambiente 

caracterizam-se por ter espaços convexos semelhantes a quantidade total de cômodos, sendo 

estas de aproximadamente onze, com grafos (Figura 39) de quatro níveis de profundidade e 

profundidade média variando de 2,44 a 2,80. Em relação a forma, os grafos apresentam 

                                                

76 Tradução livre de : “enlarged social sectors - with added terraces, ‘varandas’ and ‘pergolas’ – indicates that such 
spaces are rather means of status display than signs of a rich social life”. (TRIGUEIRO, 2015, p. 8) 
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estrutura linear na sequência da zona social e arbustos partindo do hall de circulação, tendo 

em vista que este media o movimento para as zonas de serviço e íntima.  

Figura 39: Grafos de acesso, tipo 01 

 

Fonte: elaboração própria, 2017 

Diferente do primeiro tipo, nos exemplares do tipo 02 (VI, XII, XII), a mediação dos setores se 

desenvolve pelo setor social, que distribui o fluxo tanto para o hall de circulação, quanto para 

o setor de serviços (Figura 40). 

Figura 40: Grafos de acesso, tipo 02 

 

Fonte: elaboração própria, 2017 

Desse modo, a configuração das salas em formato de T assimétrico faz com que o acesso ao 

hall aconteça através da sala de estar, o que acarreta na criação de um novo nível topológico. 

Os grafos (Figura 40) revelam que a entrada da unidade se realiza pela sala de jantar, 
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passando pela sala de estar, para então se chegar ao hall de circulação e por fim, aos 

dormitórios e banheiros. Nota-se ainda nos grafos, a presença de estruturas lineares mais 

bem marcadas, e profundidades variando de 3,27 e 3,36, para os grafos com cinco (XIII) e 

seis níveis (XII) topológicos respectivamente e de 2,72 para o exemplar VI com quatro níveis. 

Nesse sentido, tanto a maior quantidade de espaços convexos, quanto a mediação dos 

setores através do setor social, fez com que essas unidades tivessem mais níveis topológicos 

que as do tipo anterior.   

Por fim, os grafos do tipo 03 (Figura 41) assemelham-se aos do tipo anterior, visto a mediação 

dos setores dada pelo setor social, encontrando-se, contudo mais ramificado do que estes. 

Mesmo com exemplares pertencentes aos dois genótipos, o formato dos ambientes deste tipo 

fez com que a quantidade de espaços convexos aumentasse, totalizando doze deles, com a 

profundidade média variando de 3,17 a 3,63 (exceção: grafo XI, pertencente ao genótipo 01). 

Figura 41: Grafos de acesso, tipo 03 

 

Fonte: elaboração própria, 2017 
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Em relação a ordem de integração (Gráfico 11), os tipos 01 e 02 demonstram um padrão de 

acessibilidade marcante, enquanto no tipo 03, as variações de formatos e genótipos 

funcionais resulta em padrões mais variados. Nos exemplares do tipo 01 a sequência 

predominante corresponde a sala de jantar>cozinha≥suíte>sala de estar>exterior, já nos do 

tipo 02 a ordem é sala de estar e sala de jantar>cozinha>suíte>exterior. As plantas do tipo 03 

apresentam variações especialmente em relação a cozinha e as suítes. Em três casos (II, III, 

IV) a sequência é bem marcada, dada por sala de estar e jantar>suíte>cozinha>exterior, nos 

outros quatro as variações são maiores e as inequações são únicas para casa caso. Apesar 

das distinções, nota-se no tipo 03 o predomínio de uma das salas como ambiente de maior 

integração e do exterior como espaço mais segregado.  

Gráfico 11: Valores de integração (RRA) por ambiente 

 

Fonte: elaboração própria, 2018 

Cabe destacar ainda que a análise comparativa dos valores de integração (RRA) demonstra 

também a polaridade existente entre os espaços, reforçando o padrão não distributivo das 

estruturas. De um lado, as salas são, no geral, altamente integradas com valores de RRA 

próximos e/ou abaixo de 1,00, fato que revela também seu caráter de mediação do movimento 

para os outros setores. De outro, o exterior aparece nessa amostra como espaço bastante 

segregado atingindo valores acima de 1,20 para todos os casos, seguidos das áreas de 
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serviços, claramente consideradas ambientes de exclusão, cujos valores de RRAs estão 

acima de 1,50 para quase todos os casos.  A análise gráfica demonstra ainda que o genótipo 

do tipo 01 é tão marcante que os exemplares chegam a ter os mesmos valores de RRA para 

os ambientes selecionados (X e XI, por exemplo).  

Ainda sobre a análise topológica, cabe ressaltar que como a conversão da planta em espaços 

convexos considerou os usos e os rótulos mais comuns utilizados pelas plantas de vendas e 

como não foi analisada a variável topológica de visibilidade, alguns ambientes, especialmente 

salas, cozinha e varandas, a integração visual desses ambientes não foi considerada para 

este. Apesar disso, cabe destacar que essa permeabilidade visual, que pode ser identificada 

entre as cozinhas e salas das plantas do tipo 02 (VI, XII e XIII) e do tipo 03 (IV, VII, XIV), 

demonstra uma maior tendência de fluidez dos espaços, convergindo com as tendências 

atuais de paridade das relações domésticas.  

 

4.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE O CAPÍTULO 04: DESCOBERTAS SOBRE A PRODUÇÃO 
DE UNIDADES DE DOIS DORMITÓRIOS EM NATAL E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Diferente do que ocorreu nas grandes metrópoles brasileiras, como Rio de Janeiro ou São 

Paulo, o processo de verticalização da cidade de Natal se inicia, efetivamente, a partir da 

década de 1970. Neste período a produção deste tipo se concentrava principalmente nos 

edifícios de uso comercial e de serviços, sendo apenas na década de 1980 que se identifica 

o prenuncio da verticalização para fins habitacionais. Ainda que de maneira tímida, essa 

produção caracteriza-se pela atuação de incorporadores imobiliários e pela produção de 

unidades financiadas pelo BNH, com edifícios de quatro pavimentos e dimensões de unidades 

seguindo os padrões mínimos, característicos desta política habitacional (Capítulo 01). Já na 

década de 1990, a falta de políticas habitacionais consistentes, fez diminuir o financiamento 

de unidades pelo poder Público, fazendo com que o mercado imobiliário local direcionasse a 

sua produção para empreendimentos destinados a unidades de alto padrão, que se 

caracterizam principalmente pelo incremento de áreas. Apesar de a produção de unidades 

mínimas ter diminuído nesse período, o volume de produção de edifícios habitacionais 

verticais, consolidou na cidade o tipo apartamento como padrão de morar na cidade. Os anos 

2000, por seu turno, são marcados pela atuação de dois agentes principais. De um lado, o 

setor turístico imobiliário, através das ações do PRODETUR e do fluxo de estrangeiros, fatores 

que dinamizaram a produção imobiliária da cidade no início da década, através da produção 

de flats. Com a redução da participação dos estrangeiros e por meio do decreto Nº. 8.688 

(NATAL, 2009), estes flats foram convertidos em unidades habitacionais, resultando no 

aumento da comercialização de unidades com padrões mínimos de áreas. Por outro lado, a 
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medidas anticíclicas do governo Lula a partir de 2009, através do PMCMV consolidaram o 

padrão mínimos das unidades característica por excelência dessa política.  

A partir desses dados, a amostra selecionada demonstra que a produção de habitações 

mínimas verticais na cidade localiza-se, principalmente nas Regiões Leste e Sul, 

especialmente nesta última. Estes dados também evidenciam duas tendências distintas. De 

um lado, a elevada produção de unidades nos bairros de Capim Macio e Ponta Negra (RASul) 

corroboram com as discussões de Silva (2010) e Queiroz (2012) sobre a tendência de 

compactação das áreas das unidades, com forte impulso do turismo imobiliário. De outro, a 

produção de unidades em bairros como Pitimbu e Neópolis (RASul), mais afastados das áreas 

centrais da cidade, demonstram as tendências apontadas por Rolnik (2017) de que o alto valor 

dos terrenos não justificam a redução das áreas, uma vez que, por se instalarem nas fronteiras 

da cidade os valores desses lotes tendem a ser mais baratos. Seja para atender as regras 

financeiras da política habitacional, ou para garantia de maiores lucros, fato é que as 

habitações de dois dormitórios com padrões mínimos na cidade concentram-se em áreas mais 

afastadas das centrais.  

No que se refere ao dimensionamento das plantas, as adequações às necessidades 

ergonômicas dos usuários e aos usos dos espaços, o estudo revelou diferentes conflitos 

existentes em planta, seja em relação a falta de espaços suficientes para circulação, entre 

posicionamentos de portas, nas dimensões do mobiliário proposto, nos seus espaços de 

atividades ou na incompatibilidade dos projetos com os usos e atividades mínimos previstos 

pela norma nacional ou pelos parâmetros internacionais. Os resultados das análises da base 

empírica selecionada evidenciam que os dados levantados por este estudo corroboram com 

os estudos apresentados por Anapolski e Medvedovski (2010), Boueri et al. (2012), Pereira 

(2015), sobre as inadequações da norma brasileira e evidenciam a necessidade da sua 

revisão, tanto em relação a adoção de dimensões compatíveis com os parâmetros 

ergonômicos e com os produtos oferecidos pelo mercado, quanto no que se refere ao uso de 

parâmetros mínimos mais restritivos77. Sugere-se que a norma brasileira siga tendências 

internacionais, que ao adotarem folgas dentro dos parâmetros mínimos, facilitam a 

adaptabilidade de diferentes usuários. As restrições se referem, a criação condições que 

melhor regulem a ação abusiva dos empreendedores, visto que estes, não parecem se 

preocupar com a qualidade dimensional e funcional das unidades que produzem.  

As ressalvas referidas podem ser inseridas também ao Código de Obras de Natal, que ao 

fixar apenas áreas e dimensões mínimas de ambientes ignora a capacidade do mercado em 

                                                

77 Por padrões restritivos não se entenda fixação de modelos rígidos, pelo contrário. 
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criar condições desfavoráveis aos usuários. As análises quantitativas das plantas 

evidenciaram que, embora o licenciamento das unidades observe as exigências previstas, as 

plantas de vendas, que parecem se basear mais nos projetos executados, possuem áreas 

úteis de ambientes inferiores àquelas permitidas pela legislação vigente. Ou seja, o 

licenciamento de obras, feito ainda em fase de projeto, sem a fiscalização adequada sobre o 

que é realmente executado, faz com que os dimensionamentos reais sejam ainda menores 

do que os projetados. Como as prescrições legais não trabalham com folgas, a 

compatibilização do projeto arquitetônico com elementos construtivos (pilares, shafts, etc) 

acabam reduzindo as já exíguas áreas licenciadas. Além disso, como as áreas e dimensões 

mínimas exíguas não fixam critérios relacionais com as densidades, ou formatos, a legislação 

municipal licencia unidades habitacionais que podem se comportar de maneiras diferentes. 

Por exemplo, as salas que apresentaram formato de T irregular demonstram maiores 

dificuldades em adaptar-se aos mobiliários disponíveis no mercado e as necessidades de 

circulação, ainda que adotem áreas semelhantes às de T regular. Demonstra-se assim, a 

importância de se analisar parâmetros de projeto, além de áreas e dimensões mínimas, 

quando estas são extremamente exíguas.  

A análise dos dados quantitativos também reforçam essa importância e dois exemplos simples 

podem ser citados: a) não existe relação proporcional entre área construída e área útil, de 

modo que, a depender do formato das unidades aquelas que apresentam maior área 

construída, podem não ser aquelas que apresentam melhores resultados de área útil; b) ainda 

que apresente área acima dos 70m², o empreendimento XI, por exemplo, adota o mesmo 

programa e apresenta problemas semelhantes aos que possuem pouco mais de 50m², isto 

porque, o formato radial da planta deste, eleva os valores de áreas, sem contudo, melhorar o 

dimensionamento efetivo da unidade. Desse modo a legislação municipal também demonstra 

um descompasso quando comparada à literatura especializada sobre o tema de 

dimensionamento e funcionalidade dos espaços, deixando nas mãos de projetistas e 

empreendedores uma responsabilidade que poderia e deveria ser melhor regulada pelo 

Estado. Em meio as pressões imobiliárias, a concepção de projetos habitacionais e as 

legislações vigentes sobre o tema não podem reduzir-se a valores dimensionais sem critérios 

mais consistentes sobre a adequação da distribuição dos programas ao longo das plantas. 

Em relação ao método adotado na pesquisa, as análises demonstraram que as adaptações 

propostas ao método original de Klein conseguem avaliar adequadamente as duas principais 

variáveis que permeiam a qualidade das habitações mínimas no âmbito da unidade 

habitacional: o correto dimensionamento dos ambientes e a compatibilidade dos usos e 

funções aos modos de vidas dos usuários. As análises quantitativas do exame preliminar 

permitem compreender rapidamente os dados numéricos das plantas, através das relações e 
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variações em termos de áreas das diferentes propostas. A definição dos tipos e o método 

gráfico, por sua vez, possibilitam a compreensão dos dados geométricos (dimensionamento 

e forma) e topológicos (relações sociais da configuração). Considerando os fins acadêmicos 

da pesquisa, a identificação intuitiva dos problemas em planta, obtidas através do sistema de 

representação do método, torna os conflitos de planta evidentes, facilitando a compreensão 

do todo. O que muitas vezes acaba não acontecendo em métodos cujos resultados se dão 

por dados numéricos, posto que, suas ponderações acabam por disfarçar quais e onde estão 

os problemas existentes. Logo, o método parece ter cumprido bem a função para a qual foi 

idealizado.  

Em relação aos resultados do exame preliminar, a análise das plantas identificou que todos 

os empreendimentos adotam o mesmo programa básico de necessidades, com variações 

apenas em relação a ambientes do setor social, como inclusão de escritórios e/ou varandas. 

Demonstra-se, com isso, que o programa básico de necessidades e a compartimentação das 

unidades segundo cômodos monofuncionais estanqueis (salas, dormitórios, banheiros, 

cozinhas e áreas de serviços) ainda predominam no fazer arquitetônico contemporâneo, 

mesmo que, as tendências atuais de comportamento apontem para outra direção. No que se 

refere, as relações entre as áreas úteis, cabe destacar que as maiores áreas das suítes 

parecem reforçar a concepção de projetos baseados na familiar nuclear e no “pai provedor”. 

Isto porque, ainda que suítes e quartos abriguem a mesma densidade de usuários, as relações 

sociais hierarquizadas entre os membros, principal característica dessa organização familiar, 

parecem estar expressas no dimensionamento, pelo incremento das áreas das primeiras. 

Esse incremento, entretanto, não favorece a multiplicidades de usos nas suítes. A análise 

superficial dos dados quantitativos poderia indicar uma tendência de incremento de área das 

suítes como reflexo do crescente do individualismo dentro dos dormitórios que leva ao 

surgimento de células “autossuficientes” nestes locais (FRANÇA, 2001). Contudo, tanto 

quarto, quanto suítes abrigam as mesmas funções e estas restringem-se apenas às básicas 

previstas em norma, ou seja, o incremento de área não conduz a melhores resultados 

funcionais ou a resultados compatíveis com as novas dinâmicas sociais. Ademais, deve-se 

observar que os valores de áreas definidos nas prescrições municipais não atendem as 

demandas satisfatórias de m²/pessoa. Isto porque, a comparação entre as áreas de projeto e 

da legislação revela que mesmo para projetos com áreas um pouco maiores do que as 

definidas no Código de Obras, os resultados de m²/habitante estão abaixo das 

recomendações ergonômicas satisfatórias, havendo casos, inclusive, onde há risco de 

ocorrência de patologias.  

A redução dos projetos a tipos, por sua vez, reforçou a ideia de que o mercado imobiliário 

tende a convergir nas formas de concepção do espaço doméstico, impondo aos seus usuários 
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padrões de morar idealizado segundo suas lógicas de maiores lucros.  Isto porque, apesar da 

aparência variada das unidades, o arranjo espacial percebido nas organizações topológicas 

e geométricas se assemelham. Em relação à organização topológica, a redução dos 16 grafos 

de acesso a apenas 2 grafos setoriais, onde os três setores são claramente distintos, com 

separações espaciais e funcionais bem marcadas, demonstra que os projetos foram 

concebidos segundo procedimentos projetivos de agrupamento de atividades afins em setores 

funcionais, reafirmando o paradigma dos setores, proposto por Amorim (1999). Desse modo, 

ainda que as tendências atuais demonstrem mudanças no sentido de uma maior paridade de 

relações sociais e maior fluidez de movimento, o padrão espacial contemporâneo das 

unidades de padrão mínimo analisadas continua refletindo uma estrutura rígida, hierarquizada 

e estanque como já apontaram os estudos citados sobre produção habitacional em outras 

cidades e períodos.  

Sobre a amostra estudada, cabe ressaltar ainda, que a estrutura setorial, que caracteriza esse 

paradigma, está tão arraigada no modo de pensar dos projetistas que mesmo nas unidades 

pertencentes a tipologia de flats, destinados inicialmente ao público estrangeiro, cujos 

costumes sociais são distintos do público local, o modelo tripartido se repete. Assim sendo, 

ainda que a estrutura social demonstre novas tendências desde as décadas de 1990, como 

já apontavam os estudos de Elza Berquó (1998), ou os dados censitários de 2010 (IBGE, 

2012), onde o modelo de família nuclear, foi superado pela primeira vez, por outras 

organizações domésticas, a produção contemporânea de habitações parece ainda não ter 

absorvido essas mudanças e continua ainda impregnada das formas de morar daquela família 

nuclear dos finais do século XIX.  

No que diz respeito a natureza geométrica, o estudo tipológico permitiu diferenciar as 

unidades cujas semelhanças formais eram evidentes, no sentido de melhor agrupá-las 

durante as etapas do método gráfico. Nessas etapas, ficam evidenciados tanto os conflitos de 

dimensionamento existentes nas plantas, quanto as incompatibilidades em alguns sistemas 

de acessibilidade dos objetos estudados em relação as tendências atuais de uso do espaço 

doméstico. Através da análise geométrica pôde-se identificar os problemas e conflitos de 

dimensionamento dos espaços, identificando a adequação ou não destes as necessidades 

ergonômicas dos usuários. Por outro lado, a topológica visou entender melhor a 

compatibilidade das relações que o objeto projetado pode proporcionar aos usuários. A partir 

da identificação das funções das unidades e das relações de acessibilidade que estas 

revelam, pôde-se identificar a (in)compatibilidade entre o objeto projeto e as tendências atuais 

dos novos modos de morar, expressas nos diferentes referenciais apresentados 

(TRAMONTANO, 1998; NOMADS.USP, 2007; LOUREIRO E AMORIM, 2002, GRIZ et al., 

2008; GRIZ, 2012).  
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Em relação a organização das circulações, as análises demonstraram que as salas, ao 

funcionarem como elemento de distribuição da circulação, muitas vezes não conseguem 

atender a situações seguras de uso dos espaços, do ponto de vista ergonômico, uma vez que, 

47% apresentam conflitos entre áreas de passagem e mobiliários. Esse resultado parece 

apontar para duas tendências de ocupação futura dos espaços. De um lado, para evitar 

conflitos, a adaptação dos espaços pelo usuário deve conduzir a redução das atividades e 

usos previstos nas salas, os quais podem ser expressos pela redução da quantidade de 

mobiliários. De outro, a presença de conflitos permite concluir que a área das salas, de 10m², 

prevista na legislação municipal, é insuficiente para atender as demandas por espaços de uso 

seguro, uma vez que, todos os casos apresentaram valores de área acima dos 10m² e, ainda 

assim, foram identificados conflitos. Ademais, destaca-se ainda que a dimensão mínima de 

corredor utilizada pelos projetos, entre 80 e 90cm, não favorece o uso confortável do hall de 

circulação, pois a concentração de diferentes acessos ao seu redor conduz ao uso simultâneo 

por diferentes pessoas, o que acarreta em conflitos de uso, em razão da obstrução vertical da 

passagem (Boueri, 2004). 

Em relação a concentração das superfícies livres, o estudo dos mobiliários e seus espaços 

de atividades demonstram tanto a natureza pouco restritiva da norma brasileira, quanto a falta 

de adaptação das unidades aos novos modos de morar contemporâneos. Sobre os últimos, 

as relações entre os elementos das plantas, através das medidas de integração, também 

foram relevantes para o entendimento do seu rebatimento na configuração espacial. Como já 

comentado, ainda que as unidades analisadas tenham sido produzidas em época anterior a 

norma, o estudo das funções na base empírica demonstra que funções relacionadas ao 

armazenamento e manutenção apresentam resultados alarmantes, posto que, além dos 

guarda-roupas e da possibilidade de instalação de armários abaixo das bancadas, poucas 

são as paredes mobiliáveis que servem as funções de armazenagem. Essas dificuldades são 

refletidas na APO realizadas por Pereira (2015), nas quais as ocupações dos usuários 

demonstram a insatisfação com esse requisito. 

Considerando-se as tendências atuais de ocupação das cozinhas, constata-se que as 

tendências “gourmet” e de espaço altamente especializado conflitam-se com as dimensões 

projetadas para estes ambientes. As cozinhas foram os cômodos identificados com o maior 

número de conflitos, em razão da sua profundidade muito reduzida, que não satisfaz aos 

parâmetros mínimo de ergonomia adequados de uso. No que se refere ao uso desta como 

centro de processamento de informações do grupo doméstico, os valores de acessibilidades, 

demonstram que esta tendência se reflete nos casos estudados, confirmando os achados do 

NOMADS.USP (2007), Lima (2011) e Griz (2012). Nesse sentido o descompasso entre 

dimensionamento e integração elevada demonstram as dificuldades de adaptação dos 
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usuários a estes ambientes, como já apontam, os estudos de Albuquerque (2004), Villa (2008) 

e Pereira (2015), por exemplo. Nestes, as principais insatisfações dos usuários foram nas 

cozinhas e as principais queixas referiam-se à iluminação, ventilação e à inadequação ao uso 

e mobiliários. Por sua vez, as áreas de serviços, conjugadas às cozinhas, não comportam 

satisfatoriamente os espaços de atividade para o mobiliário previsto, e em alguns casos 

apenas um deles é representado, indicando a possível redução da importância desse 

ambiente no tipo de habitação escolhido ou a futura geração de conflitos em razão da 

exiguidade dos espaços. 

Em relação aos dormitórios, os conflitos relacionados aos espaços de atividades se dão 

principalmente em razão do formato dos ambientes. As geometrias quadradas e em L 

associadas a dimensão mínima do ambiente, revelam que mais importante do que a área 

mínima são as possibilidades de organização do layout. Isto porque, os referidos formatos 

apesar de terem a mesma área dos seus semelhantes retangulares, apresentaram maiores 

conflitos em seus EAs. No caso dos dormitórios em L, o “hall” que se cria no acesso ao quarto 

proporciona um acréscimo de área para o ambiente, sem, contudo, demonstrar serventia na 

melhor distribuição do layout. Já os quadrados, em razão da sua compacidade, não 

conseguem garantir o uso seguro dos seus mobiliários. Neste caso, não se pretende valorizar 

um formato em detrimento do outro. Os quartos quadrados ou L podem ser utilizados em 

plantas, desde que sejam compatibilizados com EAs ergonomicamente adequados. Nesse 

sentido, é a dimensão e a área mínima fixada na legislação, que parece não atender a essa 

compatibilização. Ainda sobre esta, independente do formato, os dormitórios revelam que a 

dimensão mínima de 2,40m, adotada pelo Código de Obras, limita as variações de layouts 

das camas, dificultando a adaptação dos usuários. Nesse sentido, os resultados obtidos por 

Villa (2008) apontam o tamanho dos quartos como um dos aspectos negativos relatados pelos 

usuários abordados pelo seu estudo.  

No que se refere ao grau de acessibilidade, apesar dos estudos de Trigueiro (2015) e França 

(2001), apontarem para um maior grau de segregação dos dormitórios, não se pode afirmar 

que a amostra estudada confirma essa tendência, em face das variações significativas que os 

valores de integração sofreram em diferentes tipos. Apesar disso, o percentual de área no 

setor íntimo pode indicar uma tendência de valorização deste em detrimento dos demais, 

como também demonstram os levantamentos de França (2001) e Griz (2012), o que pode 

demonstrar busca por maior privacidade, também apontada pelo NOMADS.USP (2007), 

França (2001), Trigueiro (2015). Este aspecto é evidenciando também pela crescente 

segregação do exterior, também revelada por estes estudos. Em todas as inequações de 

acessibilidade, o exterior apareceu como o ambiente mais segregado, confirmando os 

apontamentos de Trigueiro (2015), segundo os quais, o exterior está sendo progressivamente 
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desconectado do interior das habitações. As salas de estar e jantar, por sua vez, aparecem, 

na literatura especializada, como espaços de convivência seja entre membros da família, seja 

para visitantes. E essa característica se reflete nos padrões de acessibilidade do setor, uma 

vez que, para todos os casos, a sala de estar ou jantar é o ambiente mais integrado. Por outro 

lado, os conflitos dos espaços de atividades existentes demonstram as dificuldades do 

ambiente em ser capaz de suportar o uso simultâneo desses mobiliários. 

As dificuldades, informações e resultados relacionados à análise tipológica podem ser 

sintetizadas através do quadro resumo abaixo (Quadro 24).  

Quadro 24: Quadro resumo dos resultados do Método Gráfico por tipo 

Tipo 
Característic
a topológica 
e geométrica 

Circulação 
Mobiliários e 

funções 
mínimas 

Espaços de 
atividades 

Padrões de 
acessibilidade  

Tipo 01 
(I, VIII, 
IX, X e 

XV) 

Genótipo 01 
+ 

Salas em T 
regular, 
quartos 

retangulares, 
suítes e 

cozinhas em 
L 

Hall de circulação 
conecta dois 

setores distintos: 
circulações mais 

alongadas e 
conflitos no acesso 
simultâneo ao WC 

social e suíte. 

Não atendem as 
funções 

relacionadas a 
estudo/trabalho, 
armazenagem e 

manutenção 
doméstica.  

Sobreposições 
prejudiciais de EAs 
nas salas de estar, 

cozinhas 
(equipamentos em 
paredes opostas), 

suítes (guarda 
roupas) e quartos 

(entre camas). 
Conflitos entre EA e 
varredura da porta 

das cozinhas e 
banheiros 

Os grafos com 
estrutura linear na 

sequência da 
zona social e 

arbustos partindo 
do hall de 
circulação. 

Sala de 
jantar>cozinha≥ 

suíte>sala de 
estar>exterior 

Tipo 02 
(VI, XII 
e XIII) 

Genótipo 02 
+ 

Sala em T 
irregular, 
quartos, 
suítes e 
cozinhas 

retangulares 

Circulações 
diferenciadas para 

conexão entre 
setores: circulações 
ramificadas em dois 
eixos, conflitos no 
acesso simultâneo 
ao WC social, suíte 
e quarto salas têm 

formato de T 
irregular e entre os 

percursos e o 
mobiliário da sala 

de jantar. 

Não atendem 
plenamente as 

funções 
relacionadas a 
alimentação, 

armazenagem e 
manutenção 

doméstica, nem 
as demandas 

para leitos de 4 
moradores. 
Funções de 

convívio 
dificultadas.  

Sobreposições 
prejudiciais de EAs 
nas salas de jantar 
e estar, cozinhas 

(equipamentos em 
paredes opostas), 

suítes (guarda 
roupas). Conflitos 

entre EA e 
varredura da porta 

dos banheiros.  

Grafos com a 
presença de 
estruturas 

lineares bem 
marcadas, e 

maior quantidade 
de níveis e 

espaços 
convexos. Sala 
de estar ou sala 

de 
jantar>cozinha> 
suíte>exterior 

Tipo 03 
(II, III, 
IV, V, 
VII, XI 
e XIV) 

Genótipo 02 
+ 

Salas em T 
irregular, 
quartos 

quadrados, 
suítes e 
cozinhas 

retangulares 

Idem tipo 02. 

Não atendem 
plenamente as 

funções 
relacionadas a 
alimentação, 

armazenagem e 
manutenção 
doméstica. 

Sobreposições 
prejudiciais de EAs 
nas salas de jantar 
e estar, cozinhas 

(equipamentos em 
paredes opostas), 

suítes (guarda 
roupas) e quartos 

(entre camas, mesa 
de estudos e 

guarda roupas). 
Conflitos entre EA e 
varredura da porta 

dos banheiros. 

Os grafos com 
estrutura linear na 

sequência da 
zona social e 

arbustos partindo 
do setor social. 

Sala de estar ou 
sala de 

jantar>suíte> 
cozinha>exterior 

Fonte: elaboração própria, 2018. 
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A amostra estudada também demonstra que, apesar da existência de demandas para a 

produção de unidades baseadas nos novos padrões de morar contemporâneo e nas novas 

espacialidades das estruturas dos apartamentos, a produção de unidades com áreas entre 

45m² e 60m² continua a atender ao modelo oitocentista parisiense de habitação apontado por 

Queiroz (2008), conforme discutido no capítulo 01. A análise comparativa entre as 

características levantadas por este, contrapostas àquelas apontadas por outros autores sobre 

as novas tendências de morar (ver Capítulo 02 e 04), comprovam que os resultados obtidos 

confirmam a hipótese levantada, na qual, as unidades contemporâneas continuam a adotar o 

modelo tripartido, baseado na família nuclear e, por isso não atendem nem as demandas de 

qualidade dimensional e funcional dos espaços, nem os novos arranjos domésticos (Quadro 

25).  

Quadro 25: Características das plantas tripartidas, tendências atuais de morar e resultados da 
amostra estudada 

Características das 
plantas tripartidas 
(Queiroz, 2008) 

Tendências atuais de 
morar 

Resultados da amostra estudada 

A divisão da planta em 
cômodos, como 

estratégia de 
organização de usos 

Superação dos limites 
físicos em razão dos 

novos meios de 
comunicação, 

desvinculados do 
espaço físico; 

Mesmo nos ambientes conjugados, como salas 
de estar e jantar e cozinhas e áreas de serviço, 

a separação dos usos é claramente definida 
através da distribuição do layout; 

Estanqueidade funcional 
de espaços, com a 

vinculação de atividades 
a cômodos determinados 

Hibridização dos 
espaços domésticos; 

Espaços exíguos, com peças de mobiliário 
convencionais e dimensionamento baseado em 

normativas pouco rígidas, faz com que o uso 
dos cômodos seja fixado, dificultando realização 

de novas atividades 

Existência de uma 
relação de hierarquia 

entre os espaços 

Crescente paridade 
nas relações 
domésticas 

Os padrões de acessibilidade demonstram 
variações bem marcadas entre a hierarquia dos 

ambientes; 

Tripartição da habitação 
com o agrupamento de 

cômodos em zonas 
Social, Íntima, e de 

Serviços 
Tendência de 

superação da divisão 
entre os setores. 

Os grafos de acesso revelam a estrutura 
tripartida das habitações; 

Articulação dos cômodos 
por meio de corredores e 
dispositivos de circulação 

Em todas as plantas identificam-se dispositivos 
de circulação que levam aos dormitórios. Em 

relação ao acesso a zona de serviços nas 
plantas do genótipo 01, esses dispositivos 

também conduzem a cozinha e nos de 
genótipos 02, as circulações em forma de “U” 

distanciam o acesso ao setor. 

Existência de uma 
relação de hierarquia 

também entre 
circulações, separadas 
para o uso de patrões e 

empregados, inclusive no 
âmbito coletivo do 

edifício 

Não se aplica 
Não pôde ser identificada, posto que, as 

unidades analisadas possuem um único acesso 
e não possuem dependências de empregados. 

Fonte: elaboração própria, 2018. 
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Além disso, apesar de o estudo não abordar as questões relacionadas a implantação das 

unidades, a pesquisa das plantas de venda revelou que as principais estratégias de adaptação 

do mercado as novas tendências estão na oferta de empreendimentos com múltiplas opções 

de plantas, que variam de dois a três dormitórios e na oferta de condomínio-clube, como 

também apontaram os estudos de NOMADS.USP (2007), Ferreira (2012), Griz et al. (2008). 

As variações de padrão de plantas em Natal, como lofts, plantas-livres ou studios, não foram 

encontradas dentro dos recortes definidos, demonstrando a certa incapacidade da produção 

do mercado imobiliário de unidades com áreas até 60m² em atender as novas dinâmicas 

sociais existentes. Desse modo, o rebatimento das novas tendências não parece estar 

refletido, ainda, nas configurações de plantas das unidades estudadas, para o caso de Natal.  

Desse modo, ainda que se conheça o maior poder de compra dos usuários que ocuparão 

essas unidades, a produção do mercado parece relegar aos consumidores uma adaptação 

dos espaços, baseada no uso de moveis feitos sob encomenda como forma de compensar os 

problemas da falta de espaço do ambiente projetado, ignorando que boa parte deles não 

poderá arcar com este custo. Diante desses aspectos, a pesquisa concorre no sentido de 

confirmar a conhecida distância existente entre o produto oferecido pelo mercado e as 

demandas espaciais de seus moradores, como já apontaram os estudos de APOs levantados 

por Reis e Lay, 2002; Villa, 2010; Anapolski e Medvedovski, 2010; e Pereira, 2015.  

Diante desses problemas e partindo-se da premissa de que as plantas de venda tendem a 

adotar a opção mais otimizada de layout, os conflitos, as incompatibilidades de uso e de 

padrões de acessibilidade revelam a inadequação do produto habitacional aos requisitos de 

qualidade dos projetos. Evidencia-se, portanto, as dificuldades de adaptação do produto a 

diferentes consumidores, visto que, se na situação otimizada existem conflitos, nas situações 

adaptadas pelos usuários, estes conflitos tendem a intensificar-se. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O ponto de partida dessa pesquisa nasceu do interesse em compreender como se comportam 

os projetos arquitetônicos de habitações mínimas produzidos pelo mercado imobiliário, no 

atual cenário. Para tanto, fez-se necessário inicialmente entender, ainda que de forma 

resumida, os seus fundamentos conceituais, em que contexto surgem e como se mantém até 

os dias atuais. Concebidas com o intuito de satisfazer as demandas de uma população que 

vivia em condições precárias, as habitações mínimas surgem como solução econômica para 

produção de unidades habitacionais salubres. Segundo os precursores dos estudos sobre 

esse tipo de habitação, tais como Alexander Klein, Walter Gropius, Ernst May e Le Corbusier, 

a sua produção poderia atender tanto ao elevado déficit existente, quanto às necessidades 

físicas e psicológicas dos seus usuários, ainda que dentro de dimensões reduzidas. Como 

discutido, o conceito de habitação mínima se aplica a unidades habitacionais com medidas 

mínimas, cuja concepção associa-se ao estudo das necessidades humanas dentro do espaço 

doméstico não se restringindo, portanto, a meras reduções dimensionais. Pelo contrário, seus 

idealizadores sempre alertaram para as danosas consequências que essa redução simplista 

acarretaria.  

Nesse sentido, os primeiros arquitetos modernistas foram responsáveis por desenvolver 

projetos baseados no cientificismo, nos novos modos de morar oriundos da industrialização e 

da urbanização, na produção industrial e na atuação do Estado como promotor de políticas 

habitacionais. Esse modelo, baseado na produção em larga escala de unidades com 

dimensões reduzidas e na intervenção do Estado na promoção de moradias, se espalhou por 

todo o mundo, chegando ao Brasil por volta da década de 1940. Através da atuação dos IAPs 

são produzidos os primeiros exemplares desse modelo no país, cujos projetos de conjuntos 

habitacionais são considerados, por diferentes autores (Bonduki, 1998; Bruna, 2010), como 

exemplos de boa qualidade arquitetônica. 

Apesar disso, duas observações sobre a concepção das habitações mínimas devem ser 

destacadas. A primeira delas diz respeito a certa imposição, dos novos modos de morar na 

era da industrialização pelos modernistas; e a segunda diz respeito a visão exacerbadamente 

funcionalista dos projetos das habitações. Desse modo, a padronização excessiva do 

comportamento humano, baseado no cientificismo, no funcionalismo e na visão higienista 

existente na época, levou a criação tanto de manuais com estandartes rígidos de 

dimensionamento, quanto de padronização do comportamento social. Estes, quando refletido 

nos projetos habitacionais acarretaram em inadequação do produto aos seus usuários, posto 

que, muitas vezes desconsideravam variações de comportamento existentes.  
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Dessa maneira, a produção desses estandartes resultou em soluções um tanto desastrosas 

no âmbito da qualidade habitacional, uma vez que, seus parâmetros convergiam com os 

objetivos e interesses do mercado imobiliário para atingir maiores lucros. De acordo Anapolski 

e Medvedovski (2010), a atitude usual entre projetistas e empreendedores é considerar 

critérios mínimos como parâmetros fundamentais a serem atingidos pelo projeto. Nesse 

sentido, a produção do mercado imobiliário de habitações verticais encontrou nas vantagens 

econômicas oferecidas pelas reduções dimensionais, um excelente modelo para alcançar 

seus objetivos e ser amplamente reproduzido.  

As vantagens econômicas oriundas da redução dimensional são traduzidas pelas plantas 

estudadas sob duas formas principais. De um lado, os desempenhos das unidades em relação 

a compacidade, evidenciam que existe uma convergência do mercado em produzir unidades 

compactas para que sejam mais econômicas. De outro, a comparação entre as áreas úteis 

dos ambientes projetados e as previstas na legislação vigente demonstram que 

empreendedores e projetistas usam as normativas mínimas como referência para o 

dimensionamento dos ambientes. Estes dados convergem, portanto, com os apontamentos 

de Duarte (2006). Segundo este autor, os arquitetos do mercado potiguar afirmam que “não 

há mágica” para o dimensionamento dos ambientes, de acordo com a área disponível, os 

cômodos são alocados sempre que possível com dimensões próximas as mínimas 

recomendadas pela legislação municipal.   

Além disso, considerando-se que a produção de habitações mínimas surgiu num contexto de 

escassez, marcado pela intervenção do estado no provimento de moradia popular, com a 

finalidade de atender as demandas de uma população carente que vivia em condições 

precárias e insalubres e que não podia pagar por habitações em melhores condições, a 

produção atual demonstra, como esperado, que o fenômeno atinge, hoje, diferentes escalas 

e segmentos sociais. Ainda que este estudo não defina a classe social dos proprietários dos 

empreendimentos, sabe-se, pelo padrão construtivo das construtoras responsáveis, que as 

unidades se destinam ao público de renda média. Sendo assim, as habitações com padrões 

mínimos atingem atualmente uma população que não se encontra em contexto de escassez 

e que, ao que parece, poderia adquirir produtos de melhor qualidade.  

Esses indícios parecem confirmar não só a tendência de obtenção de maiores lucros, através 

da redução de áreas e compactação das formas, como também, reforçam a ideia de que o 

mercado impõe à sociedade um modelo idealizado quanto as necessidades de morar. Estas 

parecem surgir muito mais como estratégias para garantir maiores lucros do que pela real 

necessidade dos usuários, conforme apontaram os estudos de Tramontano (2003), 

NOMADS.USP (2007), Ferreira (2012), Rolnik (2017). 
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No que se refere aos parâmetros mínimos de qualidade definidos por políticas de 

financiamento habitacional, nota-se que no Brasil, estes deixam a desejar quando 

comparados a outros países. As preocupações com a reprodução indiscriminada de produtos 

de baixa qualidade arquitetônica surgiram em diferentes países europeus, ainda na década 

de 1960, como resultado dos edifícios construídos durante o pós-guerra. Desde então, 

diferentes países desenvolveram sistemas de avaliação da qualidade dos projetos 

habitacionais que estão diretamente vinculados às suas políticas de financiamento, atitude 

que, tem conduzido a produção de unidades ergonomicamente satisfatórias, que tendem a 

preservar a saúde física e mental dos seus usuários. Sendo constantemente atualizadas, 

estas avaliações determinam não só dimensionamentos mínimos, como também fazem 

exigências além das mínimas, que devem ser cumpridas.  

Em contrapartida, no Brasil, foi apenas com a primeira versão da NBR 15.575/2008, que os 

programas habitacionais brasileiros começaram a atentar para a necessidade de garantir uma 

melhor qualidade dos seus produtos. Apesar de editada em 2008, a norma só entrou em vigor 

em 2013. Isso demonstra que, à exceção dos IAPs, durante quase 80 anos (quando o Estado 

passou a intervir no provimento de habitações, ainda que forma tímida) as políticas 

habitacionais, negligenciaram, significativamente, as questões associadas a qualidade da 

habitação. Com isso pode-se inferir que se de um lado, a norma vem a somar com a melhoria 

da qualidade dos materiais, da sustentabilidade, do conforto ambiental ou do processo de 

projeto, de outro ainda parece ignorar premissas básicas de qualidade, no que se refere ao 

dimensionamento e a funcionalidade das unidades.  

Sobre estas premissas, as normas internacionais demonstram as necessidades de 

dimensionamentos baseados nas densidades populacionais da unidade, nas exigências de 

espaços para colocação de mobiliários acessórios e/ou temporários, na adaptabilidade dos 

cômodos a diferentes opções de layouts e na necessidade de espaços suficientes ao 

armazenamento. Ou seja, nas normas internacionais adotam-se “folgas” ou “margens de 

manobra” (Anapolski e Medvedovski, 2010) que tendem a facilitar a adaptabilidade de uma 

maior quantidade de usuários. A existência dessas folgas implica uma maior complexidade 

de concepção de plantas, visto que essas exigências contribuem para coibir a ação 

desregulada do mercado, que tende a repetir de forma indiscriminada modelos em série. 

Por sua vez, a comparação entre a NBR 15.575 e as normas internacionais demonstra que a 

norma brasileira adota parâmetros pouco restritivos, que se limitam a colocação de mobiliário 

mínimo por cômodos e necessidades de circulação ao redor deles. Ainda que alguns 

empreendimentos datem de produção anterior a referida norma, a base empírica selecionada 

mostra que as dimensões de cômodos adotadas não trabalham com “folgas” no seu 
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dimensionamento. Isto pode ser constatado por diferentes aspectos: a) as funções aferidas 

pelos layouts das unidades, seguem apenas as exigências mínimas da norma, dificultando a 

colocação de mobiliários acessórios e/ou temporários; b) a liberdade dada aos projetistas para 

dispor os mobiliários, faz com que as dimensões atendam tão fielmente a norma, que os 

layouts propostos se tornam quase fixos, posto que, a dimensão mínima do ambiente dificulta 

ou até mesmo impede, arranjos diferentes dos propostos; c) os mobiliários encontrados nas 

plantas de venda, principalmente em dormitórios e sala de estar, são menores do que aqueles 

encontrados no mercado varejista, o que mais uma vez dificulta a adaptação dos usuários 

dentro dos ambientes propostos.  

Os resultados demonstram que a continuidade da produção atual de habitações mínimas 

verticais é insustentável do ponto de vista da funcionalidade e do dimensionamento, 

confirmando a urgente necessidade de revisão dos regramentos que definem os critérios 

mínimos de dimensionamento das unidades habitacionais. Apesar da importância dada a 

ação dos legisladores, é importante destacar que essas deficiências não parecem se restringir 

apenas a eles. Nesse sentido, a investigação proposta sugere alguns questionamentos que 

buscam levantar responsabilidades dos diferentes agentes e podem revelar desdobramentos 

futuros desta pesquisa, quais sejam:  

- como se adaptam esses usuários aos espaços mínimos e estanqueis projetados? 

- o que projetistas têm feito no sentido de entender os novos modos de morar contemporâneos 

baseados em relações de fronteiras mais fluidas ou inexistentes?  

- por que, diferentemente, do que acontece com outros produtos, o mercado imobiliário não 

reflete as necessidades dos seus usuários no produto habitacional, segundo o poder de 

compra destes, tendo em vista que, diferentes pesquisas revelam que o impacto de alterações 

nos planos horizontais não impactam significativamente no orçamento?   

-  o que motiva usuários com poder de compra elevado a adquirir unidades, segundo modelos 

impostos pelo mercado, que não refletem dinâmicas sociais contemporâneas, e que se 

baseiam em modelos de padrões mínimos adotados em habitações econômicas?  

Além desses questionamentos, deve-se considerar também as limitações da pesquisa e as 

possibilidades que diferentes recortes possibilitariam. Sobre estas destacam-se: 

- por se restringir apenas ao estudo das plantas questões relativas a implantação foram 

desconsideradas, o que poderia servir de subsídios para confirmar a tendências dos 

condomínios clubes, ou serviriam para evidenciar outros problemas relativos a implantação 

das unidades, como problemas relacionados ao conforto ambiental;  
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- por se restringir apenas a Natal, muitos empreendimentos produzidos durante o PMCMV 

não foram levados em consideração, pois a construção desses se concentra principalmente 

na RMNatal, em virtude dos valores mais baixos de lotes.  

- por considerar apenas o recorte temporal contemporâneo não é possível traçar relações 

entre os projetos atuais e os ofertados pelos IAPs ou BNH, sendo assim, não é possível 

identificar, no caso específico de Natal as diferenças ou semelhanças entres estes projetos. 

Apesar da pesquisa ter traçado paralelos a partir de outras referências e tendências nacionais, 

um estudo mais aprofundado sobre como se comporta a evolução histórica do 

dimensionamento dos ambientes domésticos em unidades de dois dormitórios para o 

município parece ainda ser necessário.  

A pesquisa demonstra, portanto, que as dimensões mínimas preconizadas pelo 

Existezminimum surgiram com o intuito de atender ao um máximo de pessoas, mas que 

parecem, atualmente atender a um mínimo de usuários que possam pagar por móveis e 

espaços feito sob encomenda. Nesse sentido, a habitação mínima que surgiu como resposta 

as necessidades de construções acessíveis a todos, num contexto marcado pela 

nuclearização das famílias, pelos estudos sobre o correto dimensionamento dos espaços 

domésticos e pela diversidade de soluções de plantas, discutidas e avaliadas por Congresso 

Internacionais de arquitetos, encontra-se, hoje, inserida em um contexto completamente novo 

e diferente deste. Os resultados revelam que os diferentes arranjos domésticos existentes 

atualmente se contrapõem a estanqueidade funcional e a hierarquia das distribuições de 

plantas existente nos séculos XIX e XX e praticadas até os dias atuais. Nesse sentido, ainda 

que os empreendimentos ofertados pelo mercado apresentem layouts e geometrias de 

cômodos diferentes, a base de concepção das plantas é uma só e a atuação dos arquitetos 

pouco faz para mudar esse panorama.  

Sendo assim, embora a habitação mínima estivesse incialmente vinculada a habitações de 

interesse social, percebe-se que, a redução dimensional, proposta por esse modelo, é 

bastante apreciada pela produção contemporânea de apartamentos do mercado imobiliário. 

De modo que sua produção perdura até os dias atuais, ainda que o conceito esteja subvertido 

em razão da necessidade de obtenção de maiores lucros. Dessa maneira, a pesquisa revelou 

tanto a urgente necessidade de revisão dos critérios mínimos que definem o dimensionamento 

das unidades habitacionais, como as necessidades de se ampliarem os estudos sobre as 

novas formas de ocupação do espaço doméstico, principalmente, no que se refere a sua 

aplicabilidade aos produtos habitacionais. Só assim os projetos de habitações conseguirão 

variar tanto quanto as necessidades de grupos domésticos tão distintos.   
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