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RESUMO 

 

LARISSA, Rodrigues de Sousa Corrêa. Design de Interiores: proposta de projeto para 
um ambiente residencial de medidas mínimas permitidas pela legislação. 2013. 
Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Design) – Departamento de Design, 
Centro Acadêmico do Agreste, Universidade Federal de Pernambuco, Caruaru, 2013. 

 

O presente trabalho apresenta uma proposta de Design de Interiores, tendo como foco 

principal o projeto de ambientes para espaços reduzidos através da analise de 

questões referentes às mudanças ocorridas ao longo do tempo nas formas de 

habitação bem como, em suas dimensões. Os espaços nas edificações tem se 

apresentado cada vez menores exigindo dos projetos de interiores estudos mais 

aprofundados para adaptar o mobiliário e equipamentos eletrônicos para que as 

atividades possam ser realizadas efetivamente sem abrir mão da estética, praticidade 

e conforto. As dificuldades acerca de projetos para espaços reduzidos procuram, nesta 

pesquisa, serem solucionadas através de uma proposta de projeto para um espaço de 

dimensões mínimas regidas pelo Código de Obras da cidade do Recife bem como, 

verificar se as medidas definidas pela legislação proporcionam condições de 

habitabilidade. O Código de Obras é a legislação que especifica dimensões mínimas 

para cada ambiente. O ambiente sala de estar foi escolhido para ilustrar a proposta de 

design de interiores para um espaço mínimo. A escolha desse ambiente deu-se por ser 

o que mais sofreu modificações ao longo do tempo, é considerado um dos ambientes 

principais de uma residência e teve as suas atividades bastante comprometidas.   

Palavras-chave: Design de interiores, espaços reduzidos, Código de Obras, sala de 

estar. 
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INTRODUÇÃO 

 

O design de interiores busca contribuir com a organização dos espaços no sentido de 

melhorar a qualidade de vida das pessoas que os utilizam. Sua atuação é bastante ampla, 

indo desde um simples ambiente doméstico até um prédio hospitalar. Por mais simples que 

pareça, a sua interdisciplinaridade comprova que atualmente, é quase impossível se pensar 

em espaços sem considerar o design. 

Contudo, planejar espaços não é uma tarefa simples. Lidar com a vida exige complexidade, 

pois o ser humano em sua essência é um ser complexo. As dificuldades enfrentadas em 

projetos se dão através da interpretação do usuário e suas necessidades, seus desejos e 

aspirações em relação ao espaço que ocupa. 

Outro aspecto de suma importância é o entendimento de que os espaços é que devem 

atender e se adaptar a seus usuários e nunca o contrário. Infelizmente, o que tem se 

observado na atualidade é uma tendência à minimização dos espaços em detrimento de 

interesses econômicos, desconsiderando-se totalmente as questões referentes à 

habitabilidade. 

A questão da redução dos espaços de morar é um problema da atualidade que interfere 

diretamente na qualidade de vida. Os empresários do ramo imobiliário parecem não se 

importar com essas questões e ainda encontram respaldo na lei para continuar procedendo 

dessa maneira. Organizar tais espaços torna-se um desafio para o designer que busca 

solucionar os problemas gerados de forma criativa e inovadora. 

Esta pesquisa se propõe através do estudo de um espaço de medidas mínimas definidas pela 

lei, apresentar um projeto que busque resolver os problemas de habitabilidade citados e 

criticar o exagero nas reduções dimensionais do Código de Obras. O projeto se ambienta na 

cidade do Recife. 

 

O trabalho se divide em duas partes. A primeira, consiste em analisar a trajetória histórica da 

habitação para entender as mudanças ocorridas bem como, os motivos que levaram a 
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formatação atual. Estudar as etapas da metodologia de design de interiores e o que a lei 

determina como medidas mínimas para espaços habitacionais.  

A segunda parte, propõe um projeto de interiores direcionado ao tipo de espaço acima 

citado com intuito de comprovar a desconsideração dos fatores humanos pela legislação.  

O entendimento dos conceitos estudados norteará a proposta de projeto para um espaço 

considerado deficiente em tamanho, trazendo desafios para o design.  

 

Hipótese 

 O Código de Obras de recife não considera os conceitos de habitabilidade ao definir as 

medidas dos espaços internos das construções habitacionais.  

 

Justificativa 

Relaciona- se com o estudo da usabilidade de um ambiente considerado reduzido para 

identificar problemas devido a falta de espaço. Criticar as determinações da legislação 

mostrando que as medidas consideradas mínimas determinadas por ela dificultam a 

execução de projetos de design e arquitetura, que apesar de buscar melhorar o 

aproveitamento do espaço, enfrenta diversas dificuldades nesse sentido.  

O ambiente escolhido para a proposta foi a sala de estar pela grande concentração de 

atividades realizadas em seu espaço e pelo seu caráter de ambiente principal da casa. A sua 

principal função, a de receber, acabou ficando prejudicada. Contudo, o ambiente ainda 

preserva o caráter de integração dos indivíduos em seu espaço. A sala de estar sofreu 

diversas modificações ao longo do tempo bem como, o mobiliário e seus equipamentos que 

precisaram se adaptar a realidade de espaços cada vez mais reduzidos.  

Como todo projeto se destina a um público, se fez necessária a definição dos usuários do 

espaço a ser projetado. O público em questão e o de classe média, pois se identificou que é 

esse público que consome espaços reduzidos em sua maioria.  
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Objetivos 

Geral 

Proposta de projeto para sala de estar com medidas mínimas definidas pelo código de obras 

de Recife.  

Específicos 

1. Analisar a habitação e sua evolução; 

2. A problemática dos espaços reduzidos; 

3. Estudar a viabilidade das medidas definidas pelo código de obras de recife.  

 

Metodologia 

O trabalho objetiva utilizar metodologia cientifica e de design bem como, técnicas de 

pesquisa recomendadas em trabalhos acadêmicos.  

O método indutivo é o mais indicado, pois parte de uma premissa de que o código de obras 

não oferece condições mínimas de habitabilidade ao especificar medidas mínimas que não 

atendem as necessidades reais dos usuários. 

Os métodos de abordagem são: histórico, no que se refere a analise da evolução das 

habitações para que se compreenda o que acarretou tais mudanças. 

O tipológico, que simula um modelo de planta para um ambiente cujas medidas mínimas são 

definidas pelo código de obras de recife. 

O estruturalista que busca compreender porque os espaços de morar estão cada vez mais 

reduzidos. 

A metodologia de design de interiores será utilizada para representar graficamente todos os 

conceitos estudados. 
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  1 
ESPAÇOS HABITACIONAIS: ORIGENS E 
DESENVOLVIMENTO 

 

Este capítulo trata das origens e o desenvolvimento dos espaços habitacionais no Brasil, bem 

como as transformações ocorridas ao longo da história das primeiras moradias até os dias 

atuais. O objeto principal de estudo deste trabalho é caracterizado pela principal forma de 

morar atualmente: O apartamento. 

Existem diversas formas de ocupar e conviver neste espaço habitacional que vem sofrendo 

reduções significativas em suas dimensões, o que dificulta a coexistência no espaço, ou seja, 

a execução das atividades domésticas a serem realizadas pelos moradores. 
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Neste contexto os projetos de Design de Interiores para esse tipo de espaço têm enfrentado 

diversas dificuldades desde a sua concepção até a melhor maneira de dispor mobiliários, 

equipamentos e peças de decoração para um melhor aproveitamento harmônico de cada 

cômodo, possibilitando assim a realização dos afazeres domésticos, de lazer e descanso.  

Com o espaço cada vez menor, fica mais difícil coordenar todas as atividades a serem 

realizadas nos ambiente, inviabilizando, muitas vezes, suas funções principais, na sala de 

estar, por exemplo, que é a de receber pessoas. 

 A importância da habitação está diretamente ligada na sua profunda influência na qualidade 

de vida de quem ocupa este espaço, bem como suas expectativas e possibilidades de 

desenvolvimento futuro. “A casa torna-se muito mais do que um simples espaço de abrigo 

contra intempéries, para se adaptar às necessidades do homem contemporâneo”, afirma 

Figueiredo & Mont’alvão (2003). Cada espaço possui uma relação direta com as atividades a 

serem executadas através dos significados atribuídos. 

Inicialmente, pretende-se elucidar questões sobre o ambiente da sala de estar e a mudança 

nos hábitos de uso, devido a redução dos espaços, que influenciaram a relação social das 

pessoas nesse ambiente, bem como situá-lo no espaço habitacional no contexto nacional. 

Este capítulo foi baseado na obra 500 Anos da Casa Brasileira de Veríssimo & Bittar, onde os 

autores apresentam uma compilação histórica e cronológica da casa e seus ambientes desde 

o período da colonização do Brasil até a contemporaneidade. Quando se fizer necessária a 

citação de outro autor, esta será destacada. 

 

1.1 A habitação e suas formas no Brasil 

 

A moradia originou-se da necessidade do homem de se proteger das ameaças à sua 

sobrevivência, como por exemplo, ataques de animais ferozes e intempéries. Hoje em dia, a 

habitação é entendida com um sentido mais amplo e de constante evolução.  

Segundo Veríssimo e Bittar (1999), a produção do espaço arquitetônico destinado à moradia 

é interpretada como resultado de um processo criativo, conduzido pelas necessidades 
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sociais e culturais e que o espaço de habitar no Brasil, é um exemplo disso por ser um rico e 

inesgotável campo de criação.  

Com estas afirmações os autores convidam a pensar e a fazer uma leitura mais dinâmica do 

espaço habitacional, olhar além de alvenaria, esquadrias e teto. Entender o valor no campo 

psicológico que a moradia tem para cada um de seus habitantes e que ela faz parte deles. 

Veríssimo e Bittar (1999 apud Bachelard, s. d.), o espaço da casa se faz transcender ao 

espaço geométrico... Casa não é um frio sólido que envolve o homem. A casa é vivida pelo 

homem; adquire valores humanos... Esse objeto geométrico se transforma em humano, 

assim que entendemos a casa como um espaço de conforto e intimidade.  

No Brasil, país relativamente mais novo, apresentavam-se peculiaridades quanto às suas 

formas de morar. Além das habitações indígenas encontradas pelos portugueses que aqui 

chegaram com a colonização, as casas do período colonial eram uma adaptação das casas de 

seus colonizadores, mas se diferenciavam em alguns aspectos para se adaptarem as 

condições climáticas, do solo e das atividades de agricultura de monocultura e os latifúndios 

entre outros aspectos característicos nos primeiros anos do Brasil no período de seu 

descobrimento. 

Na obra de Gilberto Freyre (1981), Casa Grande e Senzala, o autor descreve como se 

caracterizavam as habitações do período colonial aqui no Brasil e mostra que estas 

construções se diferenciavam das europeias, abaixo um trecho tirado do livro que fala sobre 

as casas do período colonial no Brasil. 

 “Mas a casa-grande, de grossas paredes de pedra e cal, de alicerces 
profundos, coberta de palha ou de telha vã, com seus alpendres na frente 
ou aos lados, não é nenhuma reprodução da moradia portuguesa; é, antes, 
uma expressão nova, adaptada ao clima e às condições de vida do Brasil 
colonial. Completada pela senzala, a casa-grande, algumas delas com 
tradição de mal-assombradas, representa todo um sistema de produção de 
trabalho e vida familiar. E serviu ainda, de fortaleza, de cemitério, de 
hospedaria, de escola, de hospital de misericórdia para velhos e órfãos, de 
convento de moças e até de banco (nas paredes grossas ou debaixo do chão 
de tijolo enterravam-se joias e dinheiro). Em torno dela, de sua enorme 
cozinha, de sua capela, de sua comprida sala de jantar, de seus copiares – a 
do sul com ar mais fechado e mais retraído que a do Norte – criou-se o tipo 
de civilização mais estável da América, não só portuguesa como espanhola”. 
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A figura abaixo ilustra a casa no período colonial descrita por Freyre (1981). Em sua obra o 

autor faz uma analise histórica da vida no Brasil do período colonial. Veríssimo &Bittar 

(1999) afirmam que as casas desse período eram uniformes em sua estrutura e aparência. 

Os autores citam uma frase dita pelo viajante L. Vauthier que confirma tal conclusão: “Assim 

que viu uma casa brasileira viu quase todas” (VAUTHIER, L.L. Arquitetura Civil I p.37).  

 

 

Figura 1.01: Casa-grande e senzala do período colonial. (Fonte: Veríssimo & Bittar, 1999). 

 

A figura abaixo descrita por Veríssimo & Bittar (1999) ilustra um modelo de casa térrea 

urbana do período colonial. Esse modelo segundo os autores perdurou por quase três 

séculos com poucas alterações. E era nesse tipo de habitação onde se comercializavam os 

produtos produzidos no meio rural. 

 

 

Figura 1.02: Residência térrea colonial urbana. (Fonte: Veríssimo & Bittar, 1999). 
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1.1.1  Tipos de moradia 

 

Costa Filho (2005) apud Vaz (2002) observa que a moradia urbana no Brasil sofreu várias 

alterações de uso, significado e formato espacialmente no final do século XIX e na primeira 

metade do século XX. Vaz (2002) afirma que, esse período é marcado por transformações na 

economia, na sociedade, na política e na cultura que influenciaram diretamente no espaço 

urbano, arquitetônico e habitacional. 

Com o processo de industrialização e a prosperidade do comércio houve um aumento 

significativo da população urbana, isso gerou um déficit no número de moradias. Segundo 

Vaz (2002), à medida que novos contingentes de população afluíram e se aglomeraram nas 

cidades, a habitação atravessou profundas modificações. Com a aglomeração na habitação, 

esta passou a se coletivizar e a se concentrar em grupos. 

De acordo com Lemos (1989) os cortiços surgem a partir desse período quando se media a 

riqueza dos cidadãos através do número de imóveis alugados que a eles pertenciam. Viu-se 

nos espaços alugados para moradia uma boa oportunidade de negócio rentável. 

Com a crescente demanda por moradia, surge o crescimento exacerbado de espaços 

habitacionais transformados em cortiços e cômodos alugados. Esses espaços não eram 

muito bem planejados e deixavam a desejar na questão de saneamento. A degradação das 

condições de higiene era causada pelas grandes aglomerações de pessoas dividindo os 

espaços. Vaz (2002) detecta que a aglomeração era associada a duas ameaças potenciais: a 

propagação de doenças e a convulsão social.  Assim as habitações coletivas passam a ser mal 

vistas e responsabilizadas pelas baixas condições de higiene e insalubridade sendo assim 

condenadas a desaparecer em prol de habitações higiênicas.  

Os cortiços passaram então por algumas reformas que buscavam sanar os problemas de 

baixo saneamento surgindo assim as estalagens. Todavia, os seus antigos inquilinos não 

podiam bancar o aumento do aluguel ficando assim marginalizados. Com o passar do tempo 

todas essas formas habitacionais foram condenadas pela legislação municipal sendo aos 

poucos, terminantemente proibidas.  
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Deu-se início a era das demolições que contribuiu com a transformação do espaço urbano 

através do processo de destruição- reconstrução. Costa Filho apud Lemos (1989), quando as 

construções precárias e os cortiços foram demolidos, iniciou-se, no mesmo lugar, a 

construção de uma nova cidade com outros conhecimentos, outras técnicas, outros 

materiais, rompendo a acomodação baseada na tradição cultural dos velhos tempos, 

iniciando o processo de verticalização das construções, com os primeiros edifícios de três 

andares. 

Abaixo, exemplos dos primeiros cortiços brasileiros onde é possível se observar as condições 

precárias bem como, a aglomeração de pessoas.  

 

Figura 1.03: Cortiço, moradia precária e de baixo custo do século XIX. (Fonte: www.jblog.com.br). 

 

As imagens ilustram a configuração dos cortiços, no Rio de Janeiro, cidade pioneira nesse 

tipo de habitação, ocorreram diversos problemas devido às condições de insalubridade, o 

que acarretou em diversas doenças levando muitas pessoas a óbito.  

 

Figura 1.04: Cortiço carioca do século XIX. (Fonte: 

http://www.revistadehistoria.com.br/secao/reportagem/passado-que-condena) acesso em 

30/07/2013. 
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1.1.1.1 A habitação verticalizada: O apartamento como forma contemporânea de 

habitação  

 

Na década de vinte, as transformações por que passa a moderna arquitetura mundial 

chegam timidamente ao Brasil, recebidas apenas pela elite. No final da década de vinte, 

surgem os arranha-céus que traziam a sensação de progresso. A versão popular era o 

edifício, mas este não era visto com bons olhos pela sociedade. Somente nos anos trinta a 

paisagem dos edifícios tornou-se mais comum sendo visto agora como modelo de avanço e 

modernidade. 

MACEDO (1999) apud, Bonametti, 2006: 

“O cerne da mudança urbana paisagística brasileira do século XIX está, com 
certeza, contido entre os muros da propriedade privada. É nela que uma 
modernização bastante drástica se dá, tanto no tocante à arquitetura em si, 
como na implantação do edifício, que passa a ser disposto de outro modo 
dentro da propriedade. Por sua vez, o jardim, antes pequeno e restrito a 
modestos pátios e canteiros, sem um tratamento específico, assume o papel 
de elemento valorizador da edificação, que deve ser destacada, de modo a 
exibir a riqueza e a importância de seu proprietário”. 

 

Para Monte (2006), os edifícios de apartamentos são estruturas coletivas de caráter 

habitacional, criados para atender as necessidades do homem moderno de se abrigar com 

mais segurança e principalmente de potencializar construtivamente o terreno onde será 

realizado o empreendimento. 

Os apartamentos não apresentavam modificações substanciais em suas plantas. Os 

interiores dos melhores apartamentos oferecem o mesmo luxo das grandes casas, e a classe 

média, acompanhando a elite, irá fortalecer esse novo jeito de morar. O setor social, 

destinado a visitas, com todo o rebuscamento decorativo e mobiliário à europeia, hábitos 

franceses de receber. 

Segundo Camargo (2003), os edifícios resultavam em um empilhamento de reproduções de 

casas ou palacetes isolados. Isto se dava porque inicialmente, os edifícios não eram vistos 

com bons olhos pela sociedade, pois eram considerados cortiços verticais e para que fossem 

melhor aceitos procuravam reproduzir a planta das casas só que dessa vez empilhadas umas 

em cima das outras utilizando um elevador para possibilitar o acesso. 
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Nos anos quarenta, a sociedade brasileira encontra-se fascinada pelo estilo norte americano. 

A moradia também recebe essas influências. Ficamos restritos a uma sala ligada diretamente 

à cozinha. Os pianos nas salas dão lugar a rádios e vitrolas. Agora os edifícios de 

apartamentos passam a ser bem aceitos. 

Nos anos cinquenta, chega a televisão no Brasil. As grandes casas são inspiradas no estilo 

Hollywoodiano, com grande hall e um sofisticado living room1 com mobiliário requintado, 

grandes jogos de sofás e luminárias. A moda da decoração era ditada por revistas 

estrangeiras. 

Na década de setenta, com o fortalecimento dos meios de comunicação, sendo a televisão o 

principal veículo desse meio, este eletrodoméstico vai ocupar cada vez mais lugar de 

destaque na sala da classe média. Muitas vezes a TV recebe um aposento especial para sua 

utilização, a sala de TV, em camadas mais abastadas. 

Nos anos oitenta a habitação refletiu os “novos” hábitos de viver, e o setor social, em muitas 

ocasiões, vai até localizar-se exteriormente à própria residência: as salas de festas, as 

churrasqueiras, as salas de jogos e piscinas. Apenas um novo mobiliário, um equipamento 

mais moderno e um caminho para uma individualização do social, criando-se um espaço 

híbrido, acumulando funções tais como: repousar, estudar, receber e etc. 

O hábito de trabalhar em casa surgiu nos anos 80, segundo Veríssimo e Bittar (1999), ao 

incorporar tal atividade no ambiente residencial o homem agregou mais funções aos 

ambientes internos de sua residência fazendo com que o planejamento desses espaços 

considerasse mobiliário e equipamentos adequados para a realização das tarefas. Tal hábito 

perdura até hoje e vem ganhado força com a tecnologia cada vez mais avançada 

possibilitando o conforto e praticidade de executar serviços antes somente realizados em 

ambientes de trabalho. 

 

 

 
                                                           
1
 | Do Inglês, living room, significando sala de estar. Dicionário Oxford Escolar (2002), Inglês – Português. p. 

488. 
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Veríssimo & Bittar (1999): 

 

“Nas casas, poucas alterações de interiores, incorporando algumas novidades. O 
trabalhar em casa, realizado por profissionais liberais ou prestadores de serviços, que 
utilizam um novo protagonista, presente cada vez mais no cotidiano das pessoas: o 
microcomputador, individualizando cada vez mais o homem”. 

 

As figuras abaixo mostram exemplos dos primeiros edifícios brasileiros. Eles eram vistos 

como meras reproduções das casas térreas do período colonial, sobrepostas uma em cima 

da outra e por isso eram conhecidos como casas empilhadas.  

 

 
Figura 1.05: Edifícios de apartamentos anos 30. (Fonte: Veríssimo & Bittar, 1999). 

 

Acima, uma figura representando os edifícios de apartamentos surgidos nos anos 30 

misturando-se as paisagens naturais brasileiras. Na próxima imagem, um desenho 

esquemático de uma planta de apartamento nos anos 30 onde em termos de organização 

interna não se diferenciavam muitos das casas anteriores, trazendo como inovação o 

elevador para alcançar as áreas mais altas. 
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Figura 1.06: Planta de um dos primeiros modelos de apartamento. (Fonte: Veríssimo & Bittar, 1999). 

 

 

1.2 Ambientes reduzidos: Problemática e cenário 

 

A redução no tamanho dos espaços habitacionais está diretamente ligada a uma questão 

econômica. Com o rápido crescimento dos centros urbanos, o solo valorizou-se custando 

mais caro. Os prédios foram ficando cada vez mais altos com o intuito de um melhor 

aproveitamento do terreno. 

Costa Filho (2005), apoiado em Somekh, afirma que este processo possibilitou a 

multiplicação efetiva do solo urbano pelo uso do elevador. Afirma também, que a autora 

descreve a verticalização como a expansão em altura da área construída urbana, o 

aproveitamento intensivo da terra (densidade) e o padrão de desenvolvimento tecnológico 

do século XX, demonstrando-se a relação entre a verticalização e o adensamento.  

Outras questões que contribuíram com as mudanças no modo contemporâneo de morar 

foram as diversas composições familiares, o papel da mulher na sociedade e etc. 

Do Monte (2006) apud Loureiro & Amorim (2002), afirma que a família moderna ou nuclear, 

já não é predominante na sociedade. A sociedade brasileira, hoje, é multifacetada, formada 
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por diversas composições familiares: famílias monoparentais, casais sem filhos, ou famílias 

ampliadas, fruto de diversas uniões conjugais. 

A segurança também é uma das questões fundamentais para que os edifícios de 

apartamentos sejam a principal forma de morar atualmente. Os edifícios de apartamento 

são estruturas coletivas de caráter habitacional criados para atender as necessidades do 

homem moderno de se abrigar com mais segurança e principalmente de potencializar 

construtivamente o terreno onde será realizado o empreendimento. (DO MONTE, 2006). 

Diante de todas essas questões é preciso traçar um perfil do público ao qual se destina o 

espaço antes de projetar para que ele possa atender a contento todas as necessidades de 

uso. A redução dos espaços é um fator que dificulta a adequação do projeto com as 

atividades, mas um bom projeto deve ser capaz de prever esse tipo de situação 

apresentando soluções criativas e diversificadas. 

 

1.2.1 Dimensionamentos mínimos dos ambientes residenciais  

 

Segundo do Monte (2006), a questão do dimensionamento dos ambientes residenciais é um 

dos principais fatores considerados na busca pelo espaço ideal da moradia.  A mesma autora 

ainda fala que o homem deve ser sempre a referência para dimensionamentos dos 

ambientes, devendo ser considerada a relação dos usuários com os componentes e 

mobiliário necessários para desenvolver as atividades habitacionais nos compartimentos 

pela possibilidade de utilização real destes, colaborando assim, para a redução de erros de 

projeto. 

 Conforme já foi citado, foram diversos os fatores que contribuíram com a redução dos 

espaços e com o formato atual de moradia bem como, as modificações de usabilidade dos 

ambientes que passaram a agregar diversas funções e realização de diversas atividades 

incorporadas ao seu espaço.  

Como exemplo disso, Veríssimo & Bittar (1999), fazem uma comparação das funções de um 

quarto que ao mesmo tempo em que é o espaço destinado para dormir serve como sala de 

visitas, escritório, sala de estudos, local de trabalho, descanso e amor. E, apenas nos 
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apartamentos de luxo, consegue-se amenizar essa mistura de atividades. Valores que 

passam a ser símbolo de bem-estar. 

Conclui-se que a diminuição nos espaços dos ambientes vai de encontro com o aumento das 

atividades realizadas em seus interiores, portanto, os projetos para esses ambientes devem 

se preocupar em solucionar todas essas questões com propostas criativas que atendam as 

necessidades, porém se sabe também, que tais serviços não estão disponíveis a todas as 

camadas da população.  

Do Monte (2006), afirma ainda que a redução dos espaços habitacionais é inversamente 

proporcional ao aumento das dimensões do corpo humano, o que causa diversos problemas 

de adequação do homem ao espaço e como foi citado anteriormente, é baseando-se nas 

dimensões humanas que os espaços devem ser projetados.  

Do Monte (2006) apud Mafra (1996), afirma que é nesse momento que ocorrem falhas no 

planejamento das construções. Os espaços passam a ser inadequados para acomodar os 

usuários e estes passam a considerá-los, do ponto de vista do projeto, pouco apropriados às 

funções a que se destinam – repouso, lazer, cozinhar e etc. 

Segundo a mesma autora, numa abordagem projetual correta, o dimensionamento dos 

espaços habitacionais deve ser moldado em função das atividades ali desenvolvidas, do 

alojamento do mobiliário e equipamentos necessários, para o pleno desempenho da função 

dos ambientes, estando acompanhado de espaço suficiente para sua boa utilização e a 

circulação entre eles.  

 

1.3 A sala de estar e suas configurações   

 

Ao longo de sua trajetória histórica, a sala de estar sempre foi um ambiente utilizado para 

receber, causar uma boa impressão e demonstrar o status de seus usuários aos visitantes. 

Nesse sentido, frequentemente, esse ambiente sempre foi mantido muito arrumado, além 

de reunir os melhores produtos de toda a casa, principalmente o mobiliário. 
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No entanto, nos dias atuais, vem sendo muito observado que o ato de receber deslocou-se 

para fora da habitação, principalmente, para os salões de festas dos edifícios, casas de 

recepção ou mesmos lugares públicos da cidade, como bares e restaurantes. A partir dessa 

mudança, o uso do ambiente vem passando por transformações para adaptar-se a essa nova 

realidade. Desse modo, segundo Veríssimo & Bittar (1999), nos dias atuais, a sala de estar 

tem sido montada mais para ser vista do que usada. 

Neste contexto, para que o Design de Interiores da Sala de estar atenda a esta nova 

realidade, é importante identificar quais são as características formais que são consideradas 

na composição desse ambiente. Admite-se, inicialmente, que esse processo envolve não 

apenas os consumidores finais do produto, mas também lojistas e arquitetos, na medida em 

que esses profissionais se envolvem, respectivamente, na montagem de um showroom e na 

indicação dos produtos para sua clientela. Todos esses agentes do processo de venda, 

devem ser considerados, pois se admite que eles sejam importantes formadores de opinião 

para os consumidores.  

A sala de estar faz parte do setor social da casa. Um ambiente feito para receber visitantes e 

que por isso, deve se apresentar bastante arrumado. É na sala de estar que a dona da casa 

tem a oportunidade de mostrar às pessoas quem ela é através das peças expostas na 

decoração. Já se sabe que uma casa revela muito sobre a personalidade de seus moradores 

e é na sala, o ambiente de maior contato com o meio exterior, que tal fato evidencia-se. 

 A sala de estar continua sendo um espaço para receber, a diferença é que agora a recepção 

dar-se em menores proporções. Os espaços diminuíram e com a criação de ambientes 

externos adequados para dar suporte a grandes recepções, esses ambientes passaram a 

compartilhar a função de receber com a sala de estar. 

A sala de estar atualmente é mais utilizada como um ambiente de integração familiar. Onde 

a família se junta para ver televisão embora não tenha perdido totalmente a sua função 

original, só que agora, numa escala menor. 

De acordo com Veríssimo & Bittar (1999), a sala de estar como centro do setor social foi alvo 

de transformações gradativas no decorrer dos séculos da história da casa brasileira, não 

perdendo, contudo, sua característica principal de receber. Talvez por isso, sempre esteve 
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localizado na frente da habitação, sendo considerado o ambiente principal. Mais tarde pode-

se observar uma integração desse ambiente com a sala de jantar agregando também a 

função de acomodação para as refeições. 

Mancuso (2010) classifica a sala de estar como um local de convivência e ao mesmo tempo, 

de distribuição. Segundo a autora é através da sala que se tem a conexão entre as diversas 

áreas de uma residência: setor social, área doméstica e íntima. A multifuncionalidade do 

ambiente sala de estar também é evidenciada e que este ambiente tem sido integrado a 

outros nas construções mais modernas. 

Gurgel (2011) reforça que é preciso entender de fato a real função dos ambientes para que o 

projeto atenda plenamente às necessidades dos usuários e que isso pode variar de acordo 

com a intenção das pessoas que ocupam os espaços para o seu uso. 

Para cada atividade, haverá uma distribuição adequada de peças e mobiliário, materiais mais 

recomendados, iluminação e ventilação adequadas e etc. 

As imagens abaixo ilustram os modelos de salas contemporâneas que quase sempre 

integram seus espaços fazendo da sala de jantar e estar um único ambiente, isso se dá pela 

redução dos espaços construídos para habitação.  

 

 
 

Figura 1.07: Exemplo de sala de estar contemporânea. (Fonte: http://glee-rpg.forumeiros.com/t789-diario-de-
sara-stewart). 
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Podem-se observar em projetos de ambientes pequenos os artifícios utilizados pelo design 

para atenuar a sensação de espaço pequeno. As imagens mostram utilização de espelhos, 

cores claras e iluminação para transmitir a ideia de continuidade e amplitude. 

 

 

Figura 1.08: Exemplo de salas (estar e jantar) integradas. (Fonte: www.imovieis.mrv.com.br). 

 

 

1.4 Os novos arranjos familiares  

 

As profundas transformações ocorridas na sociedade brasileira a partir do final do século XIX 

redefiniram o modo de viver da população em diversos fatores. Os aspectos 

socioeconômicos repercutiram diretamente no cotidiano das moradias e determinaram 

programas inovadores. No entanto, principalmente nas décadas mais recentes, pode-se 

observar que outros aspectos vêm criando novas funções para o espaço doméstico que 

repercutem nas propostas dimensionais para a habitação contemporânea (COSTA 2005).  

Costa 2005 apoiado em Brandão 2002 afirma que a diversificação demográfica, pelo 

surgimento de novos arranjos familiares é um dos fatores que estão relacionados à 

perspectiva da demanda.  

O mesmo autor mostra que as composições familiares passaram a apresentar uma grande 

diversidade de configurações, tais como: a diminuição na taxa de natalidade, o aumento da 

expectativa de vida, a protelação do casamento, a diminuição do tamanho das famílias, o 
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aumento da taxa de dissolução dos casamentos e etc. geraram um maior número de 

estruturas familiares não tradicionais. 

A família nuclear vem sofrendo alterações no seu tamanho, estrutura e função. De acordo 

com Berquó (1989) fatores como: a queda acentuada da taxa de fecundidade, o aumento da 

longevidade, a crescente inserção da mulher no mercado de trabalho, liberação sexual, a 

fragilidade crescente das uniões e o individualismo acentuado são fatores que contribuem 

com tais alterações.  

O aumento do celibato e do divórcio e a queda na fecundidade e na frequência de 

recasamentos levam a alterações significativas na estrutura da família. De um lado, cresce o 

volume de pessoas morando sozinhas e de famílias monoparentais. Diminuiu, por outro 

lado, a frequência de casais morando com filhos. É o que se vêm observando em vários 

países industrializados (BERQUÓ, 1989). 

Entende-se por família nuclear aquela composta de pai, mãe e filhos. Foi esse primeiro tipo 

de família que sofreu as grandes modificações citadas anteriormente. Costa (2005) apud 

Tramontano (1998) aponta a existência de cinco grupos familiares fundamentais: 1. Famílias 

monoparentais; 2. Pessoas vivendo sós; 3. Uniões livres; 4. Coabitação sem vínculo conjugal 

ou de parentesco; e 5. A nova família nuclear.  

O mesmo autor afirma que novas tipologias do espaço da habitação devem corresponder às 

novas formas de morar e consequentemente, aos cinco grupos acima adequando melhor o 

espaço às necessidades particulares de cada grupo. 

É na segunda metade do século XX que surgem os novos formatos de grupos domésticos: 

famílias monoparentais, casais sem filhos, uniões livres, grupos coabitando sem laços 

conjugais ou de parentesco entre seus membros, e um novo formato de família nuclear, 

ainda dominante nas estatísticas, na qual se percebe uma redução do controle patrimonial e 

um sentido de independência individual inerente a cada membro do grupo (TRAMONTANO 

1998; CAMARGO, 2003; BRANDÃO, 2003). 
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1.4.1 Família monoparental 

 

O conceito de família monoparental está definido por grupo familiar constituído em torno da 

mãe ou do pai, separados ou viúvos, com ou sem cônjuge (COSTA, 2005). Esse tipo de família 

vem crescendo nas ultimas décadas. Tramontano (1993) aponta três fatores que resultaram 

nesse aumento: 1. Aumentou o número de divórcios; 2. Aumento da viuvez; 3. Crescente 

número de mães solteiras.  

Costa (2005) através de Tramontano (1993) aponta as consequências geradas pelo aumento 

desse tipo familiar tais como a multiplicação de grupos domésticos e o aumento de 

demanda por habitação, visto que, o cônjuge que passar a morar sozinho precisará de 

espaço para receber os filhos seja apenas nos fins de semana ou por mais tempo no caso de 

guarda alternada.    

Berquó (1989) apoiada em Bonvalet (1987) mostra que antigamente as famílias 

monoparentais resultavam do falecimento de um dos cônjuges e hoje, resultam em sua 

maioria, dos divórcios. 

A família monoparental possui uma estrutura própria que, apesar de ser fora do 

convencional, têm se tornado cada vez mais comum atualmente. No início, os membros 

desse arranjo familiar sofreram preconceito pela sociedade, isso ocorre ainda hoje com 

menos intensidade visto que o divórcio tornou-se uma prática cada vez mais comum.  

Pesquisas recentes do IBGE mostram que esse tipo de família quando constituído por mulher 

sem cônjuge e com filhos, sofreu uma ligeira redução de 17,8% em 2001 para 16,4% em 

2011, um dos motivos principais que acarretaram nessa redução foi a queda da fecundidade. 

 

1.4.2 Pessoas vivendo sós 

 

Costa (2005) apud Tramontano (1993) afirma que esse grupo é característico de países 

industrializados e que essa tendência chegou até a quadruplicar no Canadá. Fatores como o 

aumento do numero de divórcios, o retardamento da idade para o casamento, a opção por 
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não casar, a emancipação da mulher e o aumento do número de viúvos na terceira idade, 

segundo o autor, provocaram o crescimento de pessoas vivendo sós.  

Este segmento, denominado pelo setor imobiliário no Brasil, de público avulso compõe-se de 

pessoas que possuem, em média, um poder aquisitivo alto e disposto a investir na própria 

moradia. São indivíduos mais independentes, por isso os empreendimentos e os serviços 

oferecidos para esse nicho buscam reforçar essa característica disponibilizando 

infraestrutura que permita ao morador resolver alguns problemas do cotidiano no seu 

próprio edifício (BRANDÃO, 2002). 

São os famosos home services2 que abrigam nas dependências do condomínio uma gama de 

serviços voltados para a comodidade e lazer do morador.  

Outro fator importante é que segundo o IBGE, esse arranjo unipessoal teve um crescimento 

de 9,2% em 2001 para 12,4% em 2011, o que significa um crescimento relativo de 35,6%. A 

queda da fecundidade também foi citada como fator determinante para esse fenômeno 

assim como o envelhecimento da população e a opção de não casar. 

 

1.4.3 Uniões livres 

 

Para Berquó (1989) o conceito de coabitação era o que é definido atualmente por – união 

livre. Levando-se em consideração que na época em que a autora defendeu tal conceito não 

se consideravam a possibilidade de duas pessoas do mesmo sexo, por exemplo, coabitarem 

em um espaço residencial como um casal de fato.  

Para a autora, a união consensual entre um homem e uma mulher dividindo um mesmo 

espaço habitacional, vivendo como um casal significava coabitação sem vínculo, tal conceito 

pode ser verificado através da citação abaixo: 

BERQUÓ (1989): 

“Uma das mudanças que vem afetando recentemente os padrões de 
casamento é o surgimento e o estabelecimento da coabitação. Por 

                                                           
2
  Apartamentos compactos que oferecem serviços como: camareira e lavanderia. 
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coabitação entende-se a situação de duas pessoas, homem e mulher, que 
vivem juntos como marido e mulher sem serem casados formalmente”. 

 

Tramontano (1993) aponta a origem das uniões livres na segunda metade do século XX, 

quando o casamento começa a ser questionado quanto instituição. E que, por união livre, 

entende-se a coabitação sem vínculos legais, ou seja, união consensual livre. 

Atualmente, como mostra Tramontano (1993) o termo usado é união livre. Os motivos 

observados para esse tipo de arranjo familiar são: casais sem filhos que utilizam esse modelo 

com primeira opção de vida conjugal, dúvidas quanto ao casamento, a desvalorização de 

princípios religiosos, a liberdade sexual e a aceitação de uniões homossexuais.  

 

1.4.4 Coabitação sem vínculo 

 

Tramontano (1993) aponta como representantes desse grupo trabalhadores ou estudantes 

jovens que dividem casa ou apartamento e as uniões homossexuais. As coabitações sem 

vinculo possuem pouca representatividade demograficamente e não existe um espaço 

projetado especificamente para esse grupo, eles ocupam os mesmos espaços projetados 

para uma família nuclear. 

 

1.4.5 A nova família nuclear 

 

Comparando o censo do IBGE em 1999 que apontava a família nuclear responsável por 55% 

dos grupos familiares, o senso de 2010 aponta que esta estatística mudou em 10 anos 

acarretando em uma queda esperada de mais de 10% (44,6% responsável e cônjuge de 

sexos diferentes com filho (a) do casal) desse formato familiar considerado cada vez mais 

arcaico, mas que ainda detém a maioria dos indivíduos. 
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A imagem abaixo mostra os resultados do ultimo senso do IBGE onde aponta o percentual 

ao qual a família nuclear está inserida: 

 

Figura 1.09: Gráfico mostrando a proporção de unidades domésticas brasileiras segundo os tipos em 2010. 
(Fonte: extraída do IBGE - http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/calendario.shtm). 

Nota: Unidades domésticas residentes em domicílios particulares permanentes. 

 

Tramontano (1993) já apontava as principais causas da queda significativa do percentual do 

primeiro modelo familiar, são elas: a redução da fecundidade e o envelhecimento da 

população, contudo, o autor ressalta dois tipos de diminuição: a do número de filhos e da 

participação no total dos grupos domésticos. 

Costa (2005) através de Tramontano (1993) chama a atenção para algumas transformações 

desta nova família nuclear, uma das características está na redistribuição da autoridade. A 

expressão “chefe de família” não está mais centralizada na figura paterna, visto que a 

mulher passou a contribuir igualmente ou até mais com a renda familiar após ingressar no 

mercado de trabalho. “A nova família nuclear necessita, no mínimo, de espaços de habitação 

que propiciem a preservação das individualidades de seus membros, suas atribuições, e, 

mesmo, novos hábitos” (TRAMONTANO, 1993).  

    

   

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/calendario.shtm
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2 
CONSIDERAÇÕES PARA O PROJETO DE 
INTERIORES 

 

Este capítulo trata dos elementos a serem considerados para um bom design de ambientes 

bem como, de sua metodologia. O design de interiores vem sendo cada vez mais valorizado, 

pois busca solucionar o problema da redução dos espaços, por exemplo, com um bom 

planejamento da disposição de seus componentes para auxiliar a realização das atividades 

executadas pelos usuários.  

O design de interiores surgiu da necessidade de se projetar os espaços internos das 

construções, sejam residenciais ou comerciais, com o objetivo de planejar melhor as 

atividades a serem realizadas nestes ambientes, para que possam ocorrer a contento de 

seus usuários. Quem contrata um profissional desta área, está pensando mais do que 

simplesmente dispor móveis aos espaços planejados, diferencial este que o design agrega.  
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Mancuso (2005) interpreta o ambiente residencial como aquele local a ser desfrutado por 

uma pessoa ou família em suas tarefas e vivências cotidianas, cujas finalidades principais 

sejam referentes ao lazer, ao repouso e à convivência.  

Gurgel (2011) associa diretamente o design de interiores aos espaços residenciais ou 

comerciais e que tal processo difere da arquitetura, sendo o design um complemento. 

As metodologias de design de interiores abordadas neste capítulo são as de Gurgel 

(2010,2011); Mancuso (2010,2012); as da Associação Brasileira de Design de Interiores – 

ABD e de arquitetura de interiores descrita pelo Sindicato de Arquitetos do Estado de 

Pernambuco – SAEPE para que, ao final deste trabalho, o projeto de interiores a ser 

desenvolvido utilizando as etapas de cada uma, apresente uma proposta que busque 

solucionar a problemática dos espaços reduzidos da planta estudada. 

A escolha dessas metodologias se deu pela familiaridade da autora com tais metodologias, 

bem como as mesmas serem reconhecidas e indicadas em cursos relacionados à área do 

design que englobam.   

 

2.1  Componentes a serem considerados 

 

Para que haja um projeto, são necessários um cliente e um espaço existente ou a ser 

construído. (GURGEL, 2011). Todo projeto surge da necessidade de se criar algo novo ou 

melhorar algo que já existe, no design de Interiores não é diferente, ele existe para melhorar 

a usabilidade dos espaços a serem habitados e ocupados por pessoas. 

A atividade projetual é constituída de etapas que diferem pelo tipo de projeto e na maioria 

das vezes, possuem uma ordem a ser seguida para que a execução resulte num resultado 

final desejado. 

Dentro do projeto de interiores, bem como de suas etapas, existem componentes a serem 

considerados, entre eles: piso, forro, esquadrias, iluminação, cores, objetos de decoração, 

mobiliário e etc. Cabe ao designer, junto com o cliente, decidir que interferências fazer 
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nesses componentes se utilizarão os já existentes, se precisarão de reforma ou se serão 

substituídos por novos. 

Gurgel (2010) define o design como a arte de combinar formas, linhas, texturas, luzes e 

cores para criar um espaço ou objeto que satisfaça três pontos fundamentais: a função, as 

necessidades objetivas e subjetivas dos usuários e a utilização coerente e harmônica dos 

materiais. 

Para Mancuso (2012) o design de interiores significa o ato de “modelar” o espaço interior, 

dar-lhe uma nova leitura, compreender as necessidades daquele espaço, naquele momento 

e transformá-lo segundo estas detecções. 

Munari (1999) explica que projetar é um trabalho de pesquisa e desmembramento. Para 

projetar um ambiente como um todo se faz necessário dividi-lo em partes, subdividi-lo em 

zonas para facilitar a compreensão daquele ambiente e respeitar as particularidades e 

necessidades especificas de cada nova área. Por exemplo, um apartamento, se divido em 

área social, área intima, banheiros e cozinha facilitará a compreensão de cada ambiente e o 

designer ao planejar aquele espaço poderá analisar necessidades especificas de cada um 

com mais eficiência. 

Além de desmembrar os ambientes de uma residência ou espaço comercial, existe uma série 

de elementos a serem considerados para o projeto. Gurgel (2010) classifica tais elementos 

como Elementos do design, são eles: o espaço, a circulação, as formas, as linhas, texturas e 

padronagens, a iluminação, as cores, revestimentos, entre outros. 

 

2.1.1 Considerações elétricas 

 

Gurgel (2010) destaca a importância de estudar detalhadamente como serão distribuídos os 

pontos de elétrica no projeto. Os aparelhos eletrônicos necessitam da análise prévia dos 

pontos elétricos para serem dispostos corretamente nos ambientes. 

A autora ainda afirma que os pontos elétricos necessitam estar especificados no projeto 

através de uma simbologia que acompanha uma legenda para que fique clara a sua 
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interpretação. Eles servem para indicar a posição de tomadas e interruptores no ambiente, a 

quantidade e o tipo de lâmpada, bem como onde e a que altura esses elementos se 

posicionam. 

Um projeto elétrico é um trabalho bastante detalhista, requer conhecimento e uma série de 

regras. Podem ocorrer situações em que a carga original oferecida pelo apartamento não 

contemple o novo projeto, então além do trabalho estético da distribuição da luz se deve 

pensar no trabalho responsável da troca de disjuntores. (MANCUSO, 2010) 

Abaixo, um exemplo de legenda para projeto de elétrica. Os símbolos podem variar de 

acordo com o repertório do profissional que os desenhou: 

 

Figura 2.01: Exemplo de legenda para planta de pontos elétricos. (Fonte: extraída de GURGEL 2010 – Guia de 
Arquitetura de Interiores para espaços residenciais pg.114). 
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A planta abaixo é mais um exemplo de projeto de pontos elétricos, detalhando a iluminação. 

“O projeto de iluminação sempre deve estar acompanhado de legenda, este deve ser 

encaminhado para um engenheiro ou eletricista qualificado, que fará os cálculos da fiação, 

circuitos e rejuntores” (GURGEL, 2010 p.115). 

 

Figura 2.02: Exemplo de projeto de iluminação, planta com legenda. (Fonte: vanessapummer.blogspot.com.br). 

 

2.1.1.1 Projeto de iluminação 

 

Dentro das considerações elétricas existe o projeto de iluminação que é de grande 

importância para a composição do ambiente. Ele auxilia nas questões da saúde e bem estar 

dos usuários dos espaços. É fundamental para garantir visibilidade quando a luz natural, ou 

seja, a luz solar não está incidindo no espaço, ela também é fundamental e deve ser 

incorporada aos ambientes através de janelas, portas de vidro e etc. 

Existem dois tipos de luz a serem considerados nos espaços, a luz natural que é a luz do Sol e 

a luz artificial que é gerada por fontes artificiais como os diversos tipos de lâmpadas. Dentro 

da iluminação artificial existem vários tipos de lâmpadas que dependendo do propósito do 

projeto se encaixam melhor que outras.  

Gurgel (2010) descreve em seu livro os tipos mais comuns de lâmpadas: as incandescentes 

que aquecem o ambiente tornando-o mais aconchegante e tem boa reprodução de cor; as 

halógenas que por serem uma variação das incandescentes, também produzem calor, têm 

luz intensa e brilhante sendo indicadas para iluminação de destaque; as fluorescentes que 
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produzem luz sem gerar calor e são mais econômicas, sua luz é mais clara e mais branca que 

as anteriores. 

Com o projeto de iluminação se pode criar sensações variadas, definir conceitos e estilos de 

decoração e compor o ambiente junto com as cores. Gurgel 2010 aponta a atuação da 

iluminação na psique, no humor e no estado de espírito dos usuários. A autora afirma que a 

luz pode alterar na atmosfera de um ambiente e destaca o ponto mais importante em um 

projeto de iluminação: o seu caráter funcional, prático, criativo e flexível. O ambiente pode 

se transformar através da iluminação em um espaço intimista, por exemplo, ou um espaço 

de recepções. 

 GURGEL (2010) Projetando Espaços – Design de Interiores: 

“A luz num projeto de interiores deve ser considerada como num teatro, 
num show, onde gera sensações ao simples comando do interruptor e como 
componente indispensável à funcionalidade de um ambiente”. 

 

O conceito de lighting design3, ou design de iluminação, tem ganhado cada vez mais força 

nos projetos de ambientes como uma disciplina de grande importância e que por isso, 

merece ser analisada mais profundamente. Joachim Ritter é fundador e membro da 

Associação Europeia de Designers de Iluminação (ELDA), como profissional de design de 

iluminação, Ritter destaca essa ramificação do design como uma disciplina técnica com um 

resultado estético. 

 

RITTER (s.d.) Associação Europeia de Designers de Iluminação: 

 

“O design de iluminação depende mais da percepção do que de outras 
disciplinas. 80% da informação que um ser humano entende é via percepção 
visual. Isso significa que a qualidade de um espaço é dependente da 
iluminação em 80%. O design de iluminação não é uma disciplina que possa 
ser aprendida ou praticada sem um profundo conhecimento específico, que 
pode ser obtido dentro da estrutura de um programa detalhado do estudo, 
ou sem uma série de tentativas e experiências de erros através dos anos. 
Aqueles que mantêm de outra maneira podem ser apenas descritos como 
charlatões ou designers que estão unicamente atentos em provar o que é 
tecnicamente possível. O design de iluminação exige ser compensado em 
taxas adequadas e ser reconhecido como uma profissão qualificada”. 
 
 

                                                           
3
| Do Inglês, lighting design, significando design de iluminação. Dicionário Oxford Escolar (2002), Inglês – 

Português. p. 486. 
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Mancuso (2012) enumera uma série de fatores a serem considerados em um projeto de 

iluminação, são eles: 

- Iluminações dirigidas, como em pranchetas, devem ser acompanhadas por luzes 

complementares; 

- A iluminação pode interferir nas cores dos objetos, não se deve trabalhar com luz 

fluorescente como única fonte de iluminação, ela pode alterar a capacidade de reprodução 

de tonalidades; 

- Deve-se tomar precaução quanto à distância do ponto de luz; 

- O nível de iluminação do ambiente deve ser equilibrado; 

- A quantidade de luz necessária depende da análise de fatores como, por exemplo, a idade 

dos usuários do espaço; 

- A cor deve estar diretamente ligada com a iluminação em um projeto de ambiente, pois a 

alteração da iluminação interfere na cor. 

GURGEL (2010) Projetando Espaços – Design de Interiores: 

“Luz e cor não podem e não devem ser pensadas independentemente. A 
quantidade, o tipo e a qualidade da luz podem alterar completamente uma 
cor. Determinada cor pode alterar completamente a quantidade, o tipo e a 
qualidade da luz incidente e refletida sobre ela. Portanto, elas devem ser 
pensadas em conjunto”. 

Mancuso (2012) sugere em seu livro que os profissionais de design visitem lojas 

especializadas para inteirar-se do que há no mercado. Os profissionais de lojas de luminárias 

devem estar capacitados para orientar as definições de número de watts necessários para 

tal ambiente, de acordo com as atividades nele realizadas. Essas decisões também 

dependem das cores, dos revestimentos e do mobiliário que compõem o espaço em 

questão. 

 

 



47 
 

2.1.2 Considerações sobre os componentes arquitetônicos 

 

Gurgel (2011) classifica de componentes arquitetônicos os planos e os elementos que fazem 

parte dos espaços construídos. São eles: paredes, janelas, portas, teto, piso, escadas, vigas e 

pilares que serão compostos ou revestidos por materiais a serem considerados no projeto. 

Mancuso (2012) acrescenta que os componentes arquitetônicos podem ser revestidos de 

diversos materiais e que cabe ao profissional de design e de arquitetura escolher qual 

revestimento melhor se adéqua ao projeto. “O nosso objetivo é auxiliar na escolha com 

conhecimento de causa na utilização de determinados materiais, não somente porque 

pareçam atraentes, mas em função das suas qualidades estéticas, funcionais e de aplicação” 

(MANCUSO, 2012 p. 143). 

  

2.1.2.1 Pisos 

 

Gurgel (2011) ressalta a importância da escolha do piso no resultado final do projeto e que 

tal escolha é determinada pela função do ambiente ao qual o piso se destina. A autora cita 

alguns exemplos de piso, são eles: carpete, madeira, laminado, borracha, pedra, tijolo, 

concreto, cerâmica e mármore.  

A mesma autora aborda orientações básicas para a escolha adequada do revestimento: 

- Áreas pequenas requerem piso monocromático; 

- Em áreas amplas, materiais, cores e texturas diferentes podem auxiliar na setorização de 

ambientes; 

- Existem os tipos de pisos mais indicados para climas frios como madeira e carpetes e os 

mais indicados para climas quentes como o mármore e o granito; 

- É ideal que o rodapé siga o mesmo material do piso; 

- Considerar limpeza e manutenção quando determinar a cor do piso; 

-Evitar superfícies escorregadias em áreas molhadas. 
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Tais orientações norteiam a escolha do tipo de piso mais adequado para o ambiente ao qual 

se destina. Mancuso (2012) acrescenta que a utilização de tapetes e forrações torna o 

ambiente mais aconchegante. 

A escolha do tapete não deve ser deixada para o final do projeto, pois ele exerce influência 

na decoração integrando ao conjunto. A decisão de manter ou não o piso original deve ser 

discutida junto ao usuário antes da concepção do projeto.  

 

2.1.2.2 Paredes 

 

Gurgel (2010) define as paredes como elementos estruturais e de vedação que isolam o 

ambiente na acústica e termicamente, delimitam áreas e ajudam a dar privacidade. Os 

materiais que compõem sua estrutura podem variar de acordo com a função pois cada um 

apresenta características térmicas, acústicas, espessuras e texturas diferentes. Dentre as 

variedades de materiais se podem citar: tijolo aparente, pedra, madeira, gesso e vidro. 

Mancuso (2012) destaca os materiais que podem ser aplicados em paredes desde que antes 

se analise qual o material dessa estrutura, para que não haja incompatibilidade de materiais. 

Papel de parede, cerâmica, tecido e pintura são exemplos de revestimentos.  

O profissional de design não está habilitado a alterar a estrutura original da construção, ou 

seja, mudar paredes de lugar. Esse profissional pode indicar quais os melhores 

revestimentos e onde encontrá-los bem como, se responsabilizar pela aplicação, mas 

depende da ajuda de um arquiteto ou engenheiro para derrubar ou construir paredes.  

 

2.1.2.3 Teto 

 

Assim como as paredes, o teto também atua no isolamento térmico e acústico, mas sua 

participação no resultado final da composição tem menor valor (GURGEL, 2010). Para Gurgel 

(2010), a área do teto tem grande impacto no modo como se percebe o ambiente. Com uma 
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simples pintura em um tom mais claro que o das paredes, se pode criar uma sensação de pé-

direito mais alto, o que pode ser interessante em apartamentos pequenos.  

Gesso e pintura são os principais materiais utilizados na composição do teto (MANCUSO, 

2012). Segundo a autora, o gesso é um material mais maleável podendo adquirir diversas 

formas para várias aplicações. Esse material é importante para agregar valor estético ao 

ambiente reforçando o estilo adotado e garantindo uma linguagem única. A pintura no teto 

é utilizada para dar a sensação de pé-direito mais baixo ou mais alto dependendo do que se 

pretende para o ambiente.  

 

2.1.2.4 Escadas 

 

Em apartamentos, principalmente os considerados pequenos, é raro encontrar o elemento 

escada podendo ser vista em casos de apartamentos de cobertura ou que possuam 

mezanino. Gurgel (2010) define a escada como um elemento arquitetônico que quando bem 

aproveitado e revestido de acordo com a composição estética desejada desempenha papel 

importante no projeto.  

A autora alerta para a importância do revestimento da escada que preferencialmente deve 

ser de material antiderrapante para evitar acidentes. Em escadas entre paredes pode-se 

aproveitar o espaço abaixo para criação de nichos, armários, despensas e etc.  

 

2.1.3 Considerações sobre a seleção e especificação de materiais 

 

A escolha dos materiais baseia-se na adequação dos mesmos ao projeto. O mercado oferece 

as mais variadas opções, renovando-se constantemente. Cabe ao profissional de design 

deter toda a informação acerca dos tipos de materiais e de suas funções e aplicações 

podendo assim, indicar as opções mais adequadas às necessidades do cliente. 
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Para Gurgel (2010), um projeto bem sucedido é aquele cuja função do ambiente esteja clara 

e definida. Os materiais e as formas serão corretamente especificados quando se define para 

quê o ambiente a ser projetado será utilizado.  

A autora ainda cita as características dos materiais, são elas: funcionais, estéticas, 

econômicas e sustentáveis. 

 As características funcionais se referem à durabilidade, resistência, manutenção, 

fatores térmicos, acústicos e antiderrapantes. Tais características devem ser levadas 

em consideração quanto à escolha do material mais indicado para o ambiente 

visando a segurança de seus usuários. 

 As questões estéticas analisadas em materiais estão relacionas a suas formas, cores, 

texturas e acabamentos. Tais elementos ajudam a compor a identidade do ambiente, 

o conceito ao qual o projeto representa. As características dos materiais que irão 

auxiliar a compor o estilo do ambiente.  

 O caráter econômico está na relação custo-benefício que deve ser analisado de 

acordo com o orçamento do cliente. Não adianta propor materiais de custo elevado 

se o cliente não dispõe de capital para arcar com as despesas.  

 A sustentabilidade que se observa nos materiais são os mecanismos utilizados em 

sua fabricação que busquem preservar a natureza. A exemplo disso, se pode citar o 

mobiliário de madeira certificada ou até mesmo optar pelo reaproveitamento de um 

móvel antigo. 

A análise das características acima citadas é fundamental para a escolha dos materiais a 

serem utilizados para o projeto.  

 

2.1.4 Adequação acústica 

 

A adequação acústica se enquadra nas noções de conforto ambiental. “Podemos dizer que a 

sensação de bem-estar está ligada à sensação de segurança, e que o conforto pode ser 

definido como um estado de espírito” (GURGEL 2010). O ser humano busca em seu habitat 

conforto e segurança.  
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Gurgel (2010) afirma que a escolha certa de materiais e revestimentos internos pode 

contribuir com a acústica do ambiente. Cabe ao profissional de design indicar quais materiais 

de revestimento são mais indicados para cada ambiente visando o conforto sonoro.   

Pensar na acústica de um ambiente significa amenizar os ruídos, ou seja, diminuir o tempo 

de reverberação das ondas incidentes (NUNES, FRESSATTO, SIEBENROK, 2013). Nunes, 

Fressatto, Siebenrok (2013) apud Costa (2003) definem tempo de reverberação como o 

tempo total em que a carga de energia de um som emitido se reduza a um milionésimo de 

seu valor inicial desde o momento em que sua fonte cessa a propagação.  

Para Gerges (2000) os ruídos em ambientes podem ser controlados aplicando-se 

corretamente os materiais que possuem boa absorção acústica e que para isso é necessário 

ter conhecimento de suas características.  

No design, as soluções para abafar os ruídos estão na escolha dos revestimentos e também 

do mobiliário. “Assim por meio da boa utilização de materiais e técnicas é possível que o 

mobiliário tenha bom desempenho acústico” (NUNES, FRESSATTO, SIEBENROK, 2013). 

Nunes, Fressatto, Siebenrok (2013) apud Silva (1971) afirmam que o projeto acústico é tão 

importante quanto o planejamento estrutural de uma construção, deve-se pensar em todos 

os detalhes para que seja funcional. Por isso todo projeto deveria considerar a acústica 

visando solucionar a arquitetura.  

Considerando que cada ambiente construído possui necessidades acústicas distintas, o 

mobiliário deve considerar desde o projeto os materiais que mais se adéquam para cada 

caso (NUNES, FRESSATTO, SIEBENROK 2013).  

NUNES, FRESSATTO, SIEBENROK (2013): 

“A escolha dos materiais dos objetos que serão inseridos em um ambiente 
irá interferir diretamente na sua qualidade acústica, pois se estes objetos 
forem constituídos de materiais pouco absorventes, como metal e vidro irão 
criar canais de propagação do som, gerar reverberação e 
consequentemente baixa qualidade acústica no ambiente em questão”.  

Os autores concluem que mesmo a arquitetura considerando a acústica do local, o 

mobiliário pode contribuir. Mobiliário e revestimentos aplicados corretamente em um 

ambiente ajudam a corrigir as falhas acústicas. Solucionar a acústica em um ambiente é 
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pensar no conforto de seus usuários. Os sons podem ser propagados desde que se 

respeitem os limites de intensidade.  

 

2.1.5 Seleção e aplicação de cores 

 

As cores são importantes na decoração. Elas produzem estímulos visuais que proporcionam 

diversas sensações aos seres humanos. “As cores estimulam nossos sentidos e podem 

encorajar o relaxamento, o trabalho, o divertimento ou o movimento. Podem nos fazer 

sentir mais calor ou frio, alegria ou tristeza, ou ainda estimular o apetite” (GURGEL, 2010). 

Para Lee (2011) a cor influencia nossas reações e sensações dentro do ambiente.  

Mancuso (2012) afirma que na área do design de interiores se utiliza a cor como pigmento e 

que, portanto consideram-se como primárias as cores: amarelo, vermelho e azul. A mesma 

autora destaca a importância de se trabalhar com amostras de cores para que facilite a 

escolha junto ao cliente e que é interessante testar a cor selecionada junto à quantidade de 

luz que será utilizada no ambiente em que for aplicada.  

“Cor geratriz ou primária: é cada uma das três cores indecomponíveis que, misturadas em 

proporções variáveis, produzem todas as cores do espectro” (MANCUSO, 2012).  

O círculo cromático é formado pela mistura das cores entre si, gerando as secundárias, 

terciárias, análogas e complementares. Abaixo um exemplo de círculo cromático descrito 

por Gurgel (2010): 

 

Figura 2.03: Círculo cromático. (Fonte: extraída de GURGEL 2010 – Guia de Arquitetura de Interiores para 
espaços residenciais pg.251) 
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Da mistura de duas cores primárias em igual proporção se formam as secundárias, a junção 

de uma cor secundária com qualquer cor primária resulta em uma terciária. As cores 

também podem ser divididas em quentes e frias. As quentes são aquelas em que há 

predominância do vermelho e do amarelo e as frias do verde e azul.  

Gurgel (2010): 

“Escolha cores quentes para uma atmosfera aconchegante e acolhedora. 
Com cores frias os ambientes ficam mais repousantes. Utilize cores claras 
para aumentar a sensação espacial de um ambiente pequeno”. 

 

Gurgel (2010) aponta mais um tipo de cor que pode ser considerada na decoração, a cor 

neutra. A autora denomina cores neutras o branco, o preto e o cinza e que tais cores podem 

ser utilizadas formando composição com outras cores sem problemas. Cores como o bege, 

tons terrosos e naturais também são considerados neutros. A variação de tons de uma 

mesma cor também deve ser levada em consideração para escolha da aplicação.  

Gurgel (2010) descreve que as variações de tons de uma mesma cor se dão pela adição de 

branco, cinza e preto. Adicionando branco resula em um tom pastel, o cinza forma o tom 

médio e o preto escurece.  

Como foi visto anteriormente, as cores são usadas na decoração para criar sensações e 

estímulos visuais. Gurgel (2010) aponta mais aplicações para as cores, tais como: 

 Criar diferentes atmosferas; 

 Alterar visualmente as proporções de um ambiente e corrigir imperfeições 

arquitetônicas; 

 Aquecer ou esfriar um ambiente; 

 Criar ou evidenciar centros de interesse. 
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A figura abaixo ilustra uma das aplicações das cores acima citadas, neste caso utilizou-se a 

cor para alargar um ambiente pintando-se o teto e o piso e para encurtar o corredor 

aplicando cor na parede ao fundo:  

 

Figura 2.04: Aplicação de cores para modificar a percepção visual do ambiente. (Fonte: extraída de GURGEL 
2010 – Guia de Arquitetura de Interiores para espaços residenciais pg.268). 

 

A escolha da cor e do tom certo deve se basear na avaliação correta de fatores descritos por 

Gurgel (2010):  

 Características físicas do ambiente – a quantidade de luz natural que incide durante o 

dia, suas dimensões, a arquitetura, a textura e os materiais da superfície. 

 As atividades realizadas no ambiente – que estímulos devem ser fornecidos para a 

realização das atividades, como são as pessoas que vão realizar essas atividades, 

quais suas necessidades. 

 Definir a atmosfera do ambiente – qual a importância do espaço em questão, o que 

se pretende para tal espaço. 

 Definir o esquema de cores – qual a combinação de cores que mais se adéqua ao 

espaço e as atividades a serem realizadas. Qual a sensação que se pretende passar 

através das cores.  

A resolução de todas essas questões auxilia na escolha correta da cor adequando-a não só 

ao ambiente como também as pessoas que o utilizarão e as atividades a serem 

desenvolvidas nesse espaço. As sensações quando positivas estimulam e ajudam na 
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realização das atividades, mas a cor não deve ser encarada como um fator isolado na 

construção desse processo. A cor aliada a uma boa iluminação, a escolha correta dos 

revestimentos bem como de seus materiais torna o projeto completo e eficaz para as 

necessidades dos usuários desses espaços planejados.  

 

2.1.6 Equipamentos residenciais relevantes e objetos de decoração 

 

Os equipamentos residenciais representam os aparelhos eletrônicos domésticos que existem 

em uma residência. Como exemplo: televisão, aparelho de DVD, computador, telefone, 

geladeira, máquina de lavar e etc. Esses equipamentos precisam estar instalados em seus 

devidos lugares para que sua utilização ocorra sem interferir em outras atividades. 

A importância desses equipamentos está na realização de atividades necessárias em uma 

residência pelos seus usuários. A televisão, por exemplo, contribui com os momentos de 

lazer e relaxamento pode promover a integração familiar e é fonte de informação e 

entretenimento.  

Os objetos de decoração vão auxiliar na criação de uma identidade ao lar. Contam um pouco 

da história de vida de seus moradores. Qual o estilo, o gosto e traços de suas 

personalidades. Agrega um caráter humano ao ambiente bem como, valores estéticos e 

simbólicos.  

Não existe uma lei que determine a quantidade mínima ou máxima de mobiliário, 

equipamentos e objetos a serem inseridos em uma residência. Tal determinação fica a 

critério de quem irá compor o espaço. Investir no planejamento dos espaços é importante 

nesse sentido para que a composição seja harmônica, funcional e represente através de 

valores estéticos e simbólicos a identidade de seus moradores. 
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2.1.6.1 Mobiliário: seleção e configuração 

 

O projeto de interiores engloba a escolha do mobiliário adequado para cada ambiente de 

acordo com as atividades a serem desenvolvidas e as necessidades do cliente. No caso de 

espaços mínimos é mais adequado que os móveis sejam feitos sob medida para que haja um 

melhor aproveitamento dos espaços.  

Em projetos de baixo orçamento nem sempre é possível investir em móveis planejados cabe 

ao profissional apresentar ao cliente as melhores opções levando em consideração os 

custos.  

Abaixo alguns aspectos que devem ser levados em consideração na escolha do mobiliário: 

 Analisar as atividades a serem desenvolvidas no espaço; 

 Considerar o aproveitamento do mobiliário existente; 

 Averiguar quais as vantagens e desvantagens de investir em móveis planejados ou 

comprar móveis prontos; 

 O estilo da decoração; 

 Cores e materiais; 

 Medidas (do ambiente, dos usuários e dos móveis existentes e novos); 

 A contratação dos profissionais responsáveis pela confecção e montagem dos móveis 

bem como a indicação das lojas onde os móveis são comercializados. 

São considerados móveis residenciais objetos denominados: sofás, poltronas, cadeiras, 

mesas de centro ou laterais, pufes, aparadores, camas, guarda-roupas, cômodas, prateleiras, 

nichos, gaveteiros, estantes e etc. Folz (2002) afirma que os valores considerados para 

móveis residenciais são: multifuncionalidade, adaptabilidade, ergonomia, segurança, 

estética, personalização e eficiência.  

Com a redução dos espaços, mobiliário e equipamentos domésticos sofreram alterações em 

suas dimensões para adaptar-se. Tal fato gerou uma série de conflitos de habitabilidade dos 

espaços que, com a redução considerável, tornou-se cada vez mais difícil a convivência e 

realização das atividades pelos moradores.  
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BINS, PEZZINI, SCHULENBURG (2013): 

“A redução dos apartamentos gerou projetos que se definem entre uma 
micro arquitetura e um macro design e devem integrar edificação e 
mobiliário para garantir condições de habitabilidade e evitar o impacto 
negativo da redução do espaço na qualidade de vida dos usuários”. 

 

Com a detecção de diversos problemas de usabilidade dos espaços, BINS, PEZZINI, 

SCHULENBURG (2013) sugerem algumas recomendações para arquitetos e designers tais 

como: 

 Adequar o projeto às dimensões do corpo humano de acordo com as atividades e 

considerando a circulação bem como, as dimensões de móveis e equipamentos; 

 Os móveis em sua maioria devem no mínimo, garantir o acondicionamento suficiente 

e seguro dos objetos. 

 O profissional deve ser capaz de prever o melhor aproveitamento das paredes, a 

eficiência das tarefas, minimizar esforços e riscos, obedecer a uma sequencia lógica 

de atividades, identificar as atividades realizadas em cada ambiente bem como, o 

comportamento de cada usuário nas ações, promover conforto físico e estética 

agradável, satisfação pessoal e personalização do ambiente; 

A exemplo dos armários para espaços reduzidos, os autores definem que estes móveis 

devem ser modulados e multifuncionais, com nichos que acomodem os objetos e aparelhos 

elétricos. Devem ser compactos sem exageros de verticalização e profundidade. Deve 

garantir segurança, fácil limpeza e permitir personalização.  

A contribuição do design e da arquitetura na configuração e disposição do mobiliário visa a 

otimização da qualidade de vida dos usuários aproveitando melhor os espaços (BINS, 

PEZZINI, SCHULENBURG 2013). 

 

2.2     Antropometria em ambientes residenciais 

 

Do grego anthropo, que quer dizer homem e metry que significa medida, a antropometria é 

a ciência que estuda as medidas do corpo humano. (BARROS 2005, CÍRICO 2001, MONTE 
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2006). Panero e Zelnik (2010) acrescentam que uma das usabilidades da antopometria é 

identificar diferenças em grupos e indivíduos. 

“Entretanto, a ciência que trata especificamente das medidas do corpo humano para 

determinar diferenças em indivíduos e grupos é denominada antropometria” (PANERO, 

ZELNIK 2010).  

Sendo uma ciência que considera as medidas corpóreas humanas, a antropometria é de 

grande importância, não somente para o design de interiores como para qualquer área em 

que ele atue.  

“É fundamental, para o projeto de espaços internos, considerar as dimensões humanas 

como fator prioritário.” (SEABRA, BARROS 2013).  

Não se deve confundir antropometria com ergonomia. Barros (2004) afirma que a primeira 

contribui com a segunda fornecendo dados, conceitos e métodos que norteiam os projetos 

direcionados a seres humanos.  

Para Panero & Zelnik (2010) a antropometria se aplica na adequação física do corpo humano 

e os elementos que compõem os espaços internos das construções tratando assim da 

interface homem X espaço. Os autores afirmam que os espaços é que devem estar 

adequados aos seres humanos e não o contrário.  

Moraes e Mont’Alvão (2000) classificam a  ergonomia como o estudo dos seres humanos no 

seu ambiente de trabalho. O termo trabalho, neste caso, refere-se a qualquer atividade 

desempenhada pelo homem com algum propósito, envolvendo algum grau de experiência 

ou esforço. É a ergonomia que vai considerar os fatores humanos minimizando assim, as 

falhas.  

Sendo assim um ambiente domestico também pode ser considerado de trabalho visto que 

nele acontecem diversas atividades desempenhadas pelos seus ocupantes. É para que a 

realização dessas atividades sejam realizadas sem riscos para os usuários que a ergonomia é 

de grande importância em projetos para espaços habitacionais ou não.  
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Para Gurgel (2010) o conforto e o bem estar dos usuários devem ser fatores prioritários no 

projeto. A autora afirma a importância de se considerar a “ergonometria”4 para garantir que 

tais fatores serão atendidos, quando afirma que: 

 “É fundamental que tenhamos espaços projetados especificamente para 
sua função, armários convenientes e acessíveis, iluminação que não 
provoque reflexos nos olhos e peças de mobiliário perfeitamente adaptadas 
ao homem e à sua função. Portanto, aplicar os conceitos e padrões 
ergonométricos num projeto é indispensável” (GURGEL, 2010 p. 92). 

 

As características físicas do homem são variáveis de acordo com sua nacionalidade, sexo, 

geração e etc. Portanto é importante que o projeto esteja adaptado aos usuários reais do 

ambiente. É praticamente impossível atender a todos os biótipos em um único projeto, mas 

se os conceitos antropométricos e ergonômicos forem corretamente aplicados todos os 

riscos serão minimizados.  

Existe uma crítica constante por parte da academia à desconsideração da ergonomia e 

antropometria em projetos de ambientes residenciais, a redução dos espaços é um desses 

fatores que dificultam projetos de interiores que possibilitem a realização das atividades e a 

satisfação bem como, a qualidade de vida dos moradores.  

“Os edifícios são construídos para pessoas e para ser habitados por elas” (BOUERI, 1999 

COSTA, 2005 MONTE, 2006). Os autores afirmam que projetos arquitetônicos devem 

especificar as formas e tamanhos dos equipamentos, mobiliários e espaços de acordo com 

as dimensões e movimentos do corpo humano.  

Mas a ergonomia nem sempre é considerada em projetos. Monte (2006) observa que 

enquanto o homem sofreu um aumento em sua estrutura física ao longo dos últimos anos, 

os ambientes internos sofreram reduções em suas dimensões o que segundo a autora, pode 

gerar graves prejuízos.  

Um dos motivos para tal desconsideração identificado por Costa (2005) apoiado em Silva 

(1982) é a determinação espacial das construções é regida pela economia por isso a 

compactação das habitações tem se tornado tendência. 

                                                           
4
 | Termo usado por Gurgel (2010) se referindo à ergonomia.  
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  Círico (2001) relata o fato de os edifícios de apartamentos serem projetados para usuários 

desconhecidos o que dificulta a adaptação do espaço a seus moradores, predominando 

assim as necessidades econômicas do empreendedor. 

Círico (2001) apud Costa (2005) conclui que é um erro reduzir áreas habitacionais visando a 

redução dos custos, tal desconsideração de limites mínimos invalidará a qualidade do 

produto, no caso, a construção tornando seu valor de compra incoerente com seu valor de 

uso, quando afirma que:  

 “Sendo assim, as necessidades reais dos usuários, constantemente em 
transformação nos dias de hoje, nem sempre podem ser consideradas com 
precisão pelos arquitetos na fase projetual. No caso específico dos 
apartamentos, o seu projeto não representa uma interação direta entre 
arquitetos e usuários”.  

 

Costa (2005) reconhece as dificuldades dos profissionais em projetar espaços para usuários 

desconhecidos bem como suas necessidades. Mas o arquiteto, de acordo com Círico (2001) é 

o profissional capacitado a propor soluções organizacionais do espaço.  

Panero & Zelnik (2010) apud Costa (2005) afirmam que a interação entre o homem e o 

ambiente projetado deve garantir conforto, segurança e uma vivência eficiente.  

Monte (2006) aponta o conhecimento do tamanho e das dimensões corpóreas como 

fundamental para a adaptação ergonômica do espaço ao usuário garantindo assim uma 

utilização adequada, cômoda e segura. 

 

2.2.1 O dimensionamento humano no ambiente sala 

 

A sala de estar é principal objeto de estudo deste trabalho. Portanto, com o objetivo de não 

tornar a pesquisa muito extensa será detalhado neste tópico o dimensionamento humano e 

a circulação apenas nesse ambiente.  

Como foi visto anteriormente, é a antropometria que estuda as dimensões humanas. Monte 

(2006) afirma que os dados antropométricos, ou seja, as medidas humanas devem ser 

utilizadas quando o projeto abrange interface do corpo humano com os componentes físicos 
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do espaço. Sendo assim é necessário considerar tais medidas para propor e especificar as 

medidas do mobiliário, por exemplo, e considerar a circulação no ambiente.  

A autora afirma ainda, que a antrpometria é apenas um dos fatores a ser considerados. Um 

projeto de interiores abrange questões mais amplas. É preciso considerar também a 

ergonomia que além do aspecto físico analisado na antropometria, leva em consideração 

também aspectos psicológicos e cognitivos.  

Panero & Zelnik (2010) observam que as atividades e o mobiliário dos ambientes de estar 

apresentam vários níveis de interação entre o homem e os componentes físicos do espaço. 

Citam como exemplo mais óbvio, a interface usuário-cadeira ou sofá, onde se deve levar em 

consideração a altura do assento de acordo com a altura do sulco poplíteo e a profundidade 

deve considerar o comprimento nádega-sulco poplíteo.  

Os mesmos autores afirmam ainda que a circulação em volta dos móveis deve contemplar a 

largura corporal máxima, uma mesa de centro inserida entre as cadeiras deve atender às 

dimensões humanas de alcance, a altura de um quadro deve estar relacionada à altura dos 

olhos e etc.  

Abaixo, exemplo de interface entre usuário e cadeira no ambiente sala de estar.  

 

Figura 2.05: Relação entre os espaços livres,sala de estar - elevação. Fonte: extraída de (PANERO; ZELNIK, 
2010). 

A figura mostra também os espaços necessários para uma boa circulação entre o mobiliário 

e com outros usuários sentados (MONTE, 2006).  
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Na simulação da figura abaixo, agora em vista superior, são descritas as dimensões mínimas 

para uma boa circulação entre os assentos na sala de estar.  

 

Figura 2.06: Relação entre os espaços livres, sala de estar – vista superior. Fonte: extraída de (PANERO; ZELNIK, 
2010). 

 

2.3     Metodologias direcionadas ao projeto de ambientes 

 

 

2.3.1 Metodologia de Design de Interiores segundo Gurgel 

 

Gurgel, (2011) define quatro etapas para o projeto de ambientes, são elas: 1. Definir o 

Briefing ou perfil do cliente, 2. Estudar o local, 3. Juntar dados e o 4. Design ou Processo 

criativo. A autora determina que o projeto se inicie com a definição do perfil do cliente, ou 

seja, informações relativas a quem se destina o espaço em questão e a inter-relação entre 

espaço e morador. 

 Para isso se faz necessário um levantamento de dados e características de cada indivíduo ao 

qual o projeto se destina como, por exemplo, hobbies, comportamento, expectativas e 

prioridades. Assim se pode entender qual a finalidade do espaço a ser projetado para as 

pessoas que vão utilizá-lo. 
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“Entender cada um dos envolvidos, a finalidade dos ambientes e as características existentes 

no espaço físico destinado a cada finalidade é o ponto-chave e o primeiro passo para um 

bom projeto de design de interiores” (GURGEL, 2011). 

A segunda etapa, segundo a autora, consiste no estudo do ambiente a ser modificado. É 

nesta fase que se analisa as dimensões do espaço, a sua composição, materiais e mobiliário 

existente, a estrutura da edificação, pontos elétricos e etc. Esta análise é feita com a ajuda 

de instrumentos como a trena, trena eletrônica e é importante fotografar o local para 

referencia futura ou comparação posterior. 

Na junção dos dados obtidos nas duas primeiras etapas consiste a terceira onde todas as 

informações serão organizadas e será estabelecido um cronograma com a ordem das 

prioridades a serem executadas. 

A quarta etapa consiste no projeto propriamente dito. É onde o designer de posse de todas 

as informações necessárias especificará no papel todas as soluções por ele propostas para 

aquele ambiente, de acordo com os dados coletados e com as necessidades dos usuários. 

A tabela abaixo descreve as fases apresentadas na metodologia de Gurgel, relacionando suas 

etapas com suas respectivas atividades e formas de apresentação onde atividades, significa 

o que é feito em determinada etapa e apresentação é o formato dos resultados de cada 

fase: 

Fases Atividades Apresentação 

Perfil do cliente Levantamento de dados: 
entrevista. 

Anotações em papel, 
esboços. 

Estudo do local Levantamento das medidas e 
características físicas do 

ambiente. 

Desenhos em papel sem 
cotas, contendo as medidas 
e informações relevantes. 

Junção de dados Organizar os dados obtidos; 
Cronograma de atividades. 

Anotações com todas as 
informações coletadas 

passadas a limpo. 

Design ou processo criativo Elaboração das plantas 
contendo: layout, cortes, 

elevações, detalhes e vistas. 

Desenhos digitais detalhados 
contendo todas as 

especificações. 
 

Tabela 2.1: Fases projetuais de design de interiores. (Fonte: Adaptado de Gurgel, 2011). 
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2.3.2 Metodologia de design de interiores segundo Mancuso 
 

Mancuso, (2012) conceitua o design de interiores como o ato de modelar o espaço interno, 

compreendendo suas necessidades, transformando-o para atendê-las. A autora defende que 

é primordial abordar uma série de questões antes de se pensar no projeto propriamente 

dito e denomina como programa de necessidades um tipo de questionário preliminar que 

abrange desde as necessidades a serem satisfeitas, as atividades a serem realizadas até 

fatores psicológicos dos usuários, quando afirma que: 

 “Cabe ao arquiteto de interiores e decorador a sensibilidade de discernir 
até onde pode investigar [...]. Costuma-se criar um roteiro básico que serve 
de diretriz da entrevista”.  

 

No questionário, a autora sugere perguntas do tipo: ambiente a ser decorado, descrição dos 

usuários, horários, profissões, atividades, o que será mantido, o que será adquirido e etc. 

Porém, a autora deixa claro que o questionário é para orientar o profissional e que não deve 

ser entregue ao cliente, as perguntas devem ser feitas em forma de entrevista.  

É a partir das entrevistas que o programa de necessidades é criado. Segundo a autora, tal 

programa é fundamental para o lançamento inicial da ideia.  

O programa de necessidades consiste em desenvolver um roteiro do que será feito. Como o 

nome já diz, tudo o que é necessário para atender às necessidades do projeto. Referente ao 

que foi citado, se deve considerar: 

 Conhecer o espaço a ser trabalhado: a que se destina, medidas e características. 

 Definir o perfil dos usuários: Faixa etária, alturas, atividades, gostos, estilos de vida e 

etc.  

 Fundamentos básicos: linhas, texturas, proporções, equilíbrio: Tais fundamentos irão 

ajudar a adequar o ambiente ao estilo, gosto e necessidades dos usuários.  

É através da análise detalhada todos esses requisitos que o profissional terá capacidade de 

criar as melhores soluções projetuais para atender as necessidades de seus clientes. 

Mancuso (2012) afirma ainda, que com o tempo e a experiência, o designer ou arquiteto 

aprendem a incorporar tais percepções com mais agilidade e assertividade. “Sem dúvida, 
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antes de ser agente transformador do espaço, é preciso ser agente detector de emoções” 

(MANCUSO, 2012).  

A autora descreve em cinco passos a metodologia de projeto de design de interiores, 

descritas a seguir: 

1º passo: Troca de informações – o cliente fornece seus dados e interesses e o profissional 

fornece informações de como atender às necessidades. Essa troca de informações ocorre 

por meio de uma entrevista preliminar. 

O profissional expressa tais informações através de uma comunicação visual gráfica, ou seja, 

através de desenhos. Para Mancuso, (2012) os desenhos são comunicações visuais objetivas 

capazes de transmitir a mensagem ao receptor – o cliente.  

2º passo: Planta baixa, elevações e detalhes – São denominados de planta baixa e elevações 

os desenhos que expõem as propostas dos profissionais para os ambientes. As plantas baixas 

são vistas superiores que, segundo a autora, são feitas através de um corte horizontal de 

aproximadamente 1,80m do ambiente e tudo que estiver abaixo dessa altura pode ser 

visualizada no desenho. Já as elevações, mostram as vistas de cada lado do ambiente, do 

piso ao pé direito.  

As vistas ou elevações irão mostrar as alturas dos móveis, janelas e portas além de algumas 

peças de decoração. Existem detalhes que não aparecem nos desenhos anteriores, havendo 

necessidade de um desenho complementar denominado – corte. Um exemplo de 

usabilidade do corte é quando se quer mostrar detalhes do mobiliário, seus encaixes e 

estruturas internas.  

3º passo: Memorial descritivo – O memorial descritivo irá contribuir com a elucidação das 

questões gráficas.  

Mancuso (2012) define o memorial descritivo como um registro dos elementos a serem 

dispostos no projeto. Isso significa descrever os objetos e seus materiais, referências e 

fornecedores. A autora propõe um roteiro geral para facilitar a elaboração do memorial: 

1. Ambiente – qual o ambiente; 

2. Área aproximada – a metragem do ambiente; 
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3. Teto – material cor e referências; 

4. Piso – material cor e referências; 

5. Paredes – material cor e referências; 

6. Móveis – amostras, tipos, cores e referências; 

7. Estofados – amostras, tipos, cores e referências; 

8.  Cortinas – amostras, tipos, cores e referências; 

9. Iluminação – amostras, tipos, cores e referências; 

10. Acessórios - amostras, tipos, cores e referências. 

No memorial descritivo, deve haver o máximo de informações possíveis a respeito dos 

elementos projetuais. A autora afirma que assim a compreensão será melhorada diminuindo 

o risco de frustração com os resultados.  

4º passo: Etapas de execução – As etapas de execução devem estar organizadas através de 

um roteiro que pode variar de acordo com as diversas situações propostas no projeto. 

1. Teto: gesso, rebaixos, iluminação embutida; 

2. Paredes: pintura ou revestimento; 

3. Piso: colocação, troca ou sobreposição. 

A autora destaca ainda, que o mobiliário já deve ser previamente encomendado para que 

seja entregue logo que termine o processo de execução.  

5º passo: Orçamentos – Existem dois tipos de orçamento; O que deve ser elaborado após a 

entrevista com o cliente referente ao serviço prestado pelo designer, e o que se refere aos 

custos de execução que só será elaborado após a aprovação do projeto.  

Os critérios usados nos orçamentos podem variar de acordo com o profissional. “Cabe ao 

cliente e profissional, chegarem ao consenso do valor” (MANCUSO, 2012). 
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Abaixo, tabela com a descrição das fases projetuais segundo Mancuso (2012): 

Fases Atividades Apresentação 

Troca de Informações Coleta de dados: entrevista e 
levantamento do espaço e 

informações relevantes. 

Anotações em papel, 
esboços. 

Planta baixa, elevações e 
detalhes 

Desenhos digitais; 
Estudos e proposta. 

Desenhos digitais detalhados 
contendo todas as 

especificações. 

Memorial descritivo Descrição das informações 
acerca do projeto. 

Digitados em papel. 

Etapas de execução Roteiro contendo a ordem 
de execução da obra. 

Digitados em papel. 

Orçamentos 1: Custos do projeto; 
2: Custos da obra. 

Digitados em papel em 
formato de contrato. 

 

Tabela 2.2: Fases projetuais de design de interiores. (Fonte: Adaptado de Mancuso, 2012). 

 

2.3.3 Metodologia de Design de Interiores segundo a ABD 
 

A Associação Brasileira de Designers de Interiores – ABD, também descreve etapas para um 

projeto de interiores. O órgão reforça a importância do projeto alegando que sem ele não há 

criação e que as etapas por ele descritas são fundamentais no processo de criação e 

execução de um projeto de interiores, são elas: 

- Pesquisa e análise dos objetivos e desejos do cliente; 

- Confirmação dos estudos preliminares e adequação das soluções propostas ao orçamento 

do cliente; 

- Seleção de cores, materiais, revestimentos e acabamentos coerentes com os conceitos 

estabelecidos na criação; 

- Especificação de mobiliário, equipamentos, sistemas, produtos e etc; 
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- Elaboração de plantas, elevações, detalhamento de elementos construtivos não 

estruturais5, layouts de distribuição, pontos de hidráulica, energia elétrica, iluminação e de 

comunicação e design de móveis e definição de paisagismo e outros elementos; 

- Adequação de toda a intervenção às leis e regulamentos municipais que se fizer necessária; 

- Coordenação de todos os profissionais que vão atuar na execução do projeto, tais como: 

engenheiros, eletricistas, marceneiros, pintores e etc.; 

- Compra de todos os produtos, sistemas e equipamentos após aprovação do orçamento; 

- Acompanhamento de toda a obra mantendo o orçamento dentro dos valores previstos; 

- Emissão de relatórios regulares detalhando o andamento da obra, registrando ocorrências, 

como: alterações, substituições e adequações técnicas e orçamentárias; 

- Elaboração de check-list final de entrega de obra com pesquisa de satisfação a ser 

respondida pelo cliente. 

Fases Atividades Apresentação 

Programa de necessidades Entrevista com o cliente; 
Levantamento do espaço; 

Estudos preliminares;  
Orçamentos. 

Anotações em papel. 

Seleção dos elementos Cores, materiais, 
revestimentos e 
acabamentos. 

Catálogo. 

Seleção de mobiliário Especificações, orçamentos e 
instalação. 

Documento escrito. 

Anteprojeto Detalhamento do projeto. Desenhos técnicos. 

Acompanhamento de obra - - 

Acompanhamento de 
compras 

- - 

Relatório - Documento escrito. 

Check list - Anotações em papel. 

Pesquisa de satisfação do 
usuário 

- Documento escrito. 

 

Tabela 2.3: Fases projetuais de design de interiores. (Fonte: Adaptado da ABD). 

                                                           
5
  São considerados elementos construtivos não estruturais: paredes, divisórias, forros e pisos. As alterações na 

estrutura construtiva exigem a intervenção de um arquiteto ou engenheiro.   
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2.3.4 Metodologia de Design de Interiores segundo o SAEPE 
 

Existem outras metodologias de design e arquitetura de interiores que descrevem fases para 

o projeto. O SAEPE, Sindicato dos Arquitetos no Estado de Pernambuco, define quatro 

etapas descritas abaixo, que não diferem muito das metodologias citadas anteriormente. 

Assim como Mancuso, (2012) o órgão define a primeira fase como Programa de 

necessidades, que como foi visto, consiste na coleta de dados do cliente através de uma 

entrevista. 

A segunda fase é denominada Estudo preliminar que significa um esboço das primeiras 

ideias para o projeto. O Anteprojeto é o avanço do estudo preliminar contendo todas as 

soluções para o projeto através de desenhos técnicos.  

O Projeto executivo consiste na ultima fase onde as soluções já foram aprovadas pelo cliente 

e estão prontas para serem executadas. É fundamental que os desenhos técnicos 

apresentem o máximo de detalhes para que não haja erro de execução.  

Fases Atividades Apresentação 

Programa de necessidades Entrevista com o cliente; 
Levantamento de dados; 

 

Documento escrito.  

Estudo preliminar Esboço de ideias. Esboços. 

Anteprojeto Soluções projetuais. Desenhos técnicos. 

Projeto executivo Soluções projetuais 
aprovadas. 

Desenhos técnicos com 
riqueza de detalhes. 

 

Tabela 2.4: Fases projetuais de design de interiores. (Fonte: Adaptado do SAEPE). 
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3 
ASPECTOS NORMATIVOS REGULADORES DE 
ESPAÇOS E EDIFICAÇÕES 

 

 Este capítulo trata das normas que regulam o uso dos espaços e das edificações. O Código 

de Obras e Edificações do Recife será o principal objeto de estudo para definição dos 

dimensionamentos mínimos permitidos em apartamentos residenciais para que se possa 

projetar para espaços considerados reduzidos de acordo com a legislação em vigor. 

A lei que regula as atividades de edificações e instalações, na cidade de Recife é a lei nº 

16.292 e data de 29 de janeiro de 1997, sendo utilizada até os dias atuais para nortear 

projetos para todos os tipos de construções. 
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3.1    Considerações legislativas 

 

Seabra Filho (2009) apoiado em Medina (1996) e Monte (2006), aponta a definição de Lei 

como “um meio de consenso para regular as relações humanas, suas representações sociais 

na dimensão mais ampla que o conceito possa alcançar e as relações do homem com o seu 

meio”.  

A redução desenfreada nos espaços habitacionais ao longo de sua evolução gerou 

problemas de usabilidade surgindo a necessidade da criação de documentos legislativos que 

determinassem o controle e a fiscalização das construções.  

Com a crescente construção de edificações destinadas à moradia sem nenhum controle nos 

centros urbanos, devido a crescente concentração populacional no período da revolução 

industrial, problemas de ordem organizacional e higiene prejudicam a coexistência nesses 

lugares. 

Surgem então as Leis Urbanísticas e Edificatórias que no Brasil, segundo Toledo (2001), que 

se baseiam nas normas de Portugal. 

 

3.1.1  Códigos legislativos brasileiros 

 

Lemos (1989) aponta questões como a falta de moradias e as péssimas condições de higiene 

nas pequenas habitações como fatores que contribuíram para a criação de programas 

habitacionais que passam a fazer parte das leis que definem dimensões mínimas para os 

cômodos.  

Monte (2006) aponta a exigência da modernização das construções no que diz respeito ao 

conforto ambiental dos seus espaços internos. Tais exigências eram feitas em congressos 

internacionais por parte de especialistas, para que os governantes tomassem providencias. 



72 
 

Segundo Seabra (2009) O primeiro Código de Obras é de autoria de Artur Sabóia e que tal 

código visava conceitos ligados a higiene. O mesmo autor afirma que nos dias atuais ainda se 

encontram modelos inspirados no de Saboia. 

Seabra (2009) conclui que as legislações foram criadas com o intuito de assegurar a 

população de condições péssimas de habitabilidade. Porém, o mesmo autor apoiado em 

Monte (2006) afirma que atualmente ainda se cobra das autoridades maior lucratividade em 

detrimento das necessidades dos moradores de habitações em grandes centros urbanos. 

 

3.1.1.1    Código de obras e edificações do Recife 

 

Gurgel (2010) afirma que o primeiro passo em um projeto é verificar com os órgãos públicos, 

quais as providências legais que devem ser tomadas. Tais medidas se aplicam à obras de 

arquitetura cujo projeto irá interferir na estrutura da edificação bem como, construir uma 

nova. Em projetos de interiores as leis se fazem importantes para que seja respeitada a 

estrutura original da edificação visto que somente um profissional habilitado que possua 

registro nos órgãos CREA (Conselho Regional de Engenharia) ou CAU (Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo), no caso de engenheiros e arquitetos respectivamente, possa 

interferir no esqueleto original da construção demolindo ou construindo paredes, por 

exemplo.  

O Código de Obras é um documento que engloba um conjunto de leis e posturas municipais 

que controla o uso do solo urbano. No Código de Obras constarão as informações referentes 

à utilização do solo, à sua taxa de ocupação (ou projeção máxima da edificação no lote), ao 

coeficiente de ocupação (ou área máxima de construção permitida para o lote específico), à 

ventilação, e à iluminação necessárias por ambiente, às áreas de circulação, etc., e até 

mesmo às atitudes que devem ser tomadas visando proteção ambiental (GURGEL, 2010). 

O Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAM (1997) define o Código de Obras e 

Edificações – COE como um instrumento municipal regulador dos espaços edificados e seu 

entorno, veículo essencial na garantia da qualidade ambiental.  
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Cada cidade brasileira possui um Código de Obras, o documento analisado neste trabalho 

será o da cidade do Recife, pois a pesquisa se destina a um apartamento construído nesse 

município. O Código de Obras também define os dimensionamentos mínimos permitidos 

para cada ambiente construído da edificação, ou seja, são considerados mínimos os 

“espaços que possuem os menores índices dimensionais permitidos pelas normas 

municipais, para o projeto arquitetônico ser aceito e aprovado pelos órgãos competentes e 

fiscalizadores” (COSTA, 2003). 

Monte (2006) define os ambientes mínimos como aqueles que se apresentam com 

proporções dimensionais, estabelecidas pelas normas da Lei Municipal, exigidas como 

mínimas, para que o projeto arquitetônico seja aceito e aprovado pelos órgãos competentes 

e fiscalizadores. “A função dessas normas é de garantir a população níveis mínimos de 

habitabilidade” (MONTE, 2006). 

A mesma autora afirma que a legislação que regula as atividades de edificações e instalações 

dos municípios define que as edificações de caráter habitacional deverão possuir 

necessariamente, ambientes para: estar, repouso, alimentação e higiene. De acordo com o 

IBAM (1997), a classificação dos espaços de morar dar-se pelo tipo de atividade a que se 

destinam como: unifamiliar e multifamiliar. A primeira corresponde a uma única unidade 

habitacional por lote e a segunda refere-se a mais de uma unidade, que podem estar 

agrupadas em sentido horizontal ou vertical, dispondo de áreas e instalações comuns 

(MONTE, 2006). 

Os parâmetros dimensionais estabelecidos pelo COE, em seus artigos e tabelas, servem de 

referencial aos arquitetos para a elaboração dos projetos, respaldando-os legalmente nas 

questões do dimensionamento dos ambientes (MONTE, 2006). 

Quanto ao uso dos ambientes, o Código de Obras de Recife divide em dois tipos: os de 

permanência prolongada e os de permanência transitória onde dormitórios e salas são de 

permanência prolongada e banheiros, cozinha, área de serviço e circulações de utilização 

provisória, ver (ANEXO A). 
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Monte (2006) identificou no Código de Obras de Recife que os ambientes de permanência 

prolongada devem conter um círculo inscrito de 2.40m no piso. Os demais compartimentos 

variam as dimensões deste circulo.  

A tabela abaixo mostra os parâmetros dimensionais mínimos estabelecidos pelo COE – 

Recife (ANEXO A): 

Ambientes Área mínima (m²) Círculo inscrito 
(diâmetro) (m) 

Pé direito mínimo 
(m) 

Estar - 2,40 2,60 

Quarto - 2,40 2,60 

Cozinha - 1,60 2,40 

Serviço - 0,90 2,40 

Sanitários 1,00(1PEÇA) 
3,20(4PEÇAS) 
OU (+ 4PEÇAS 

0,80/PEÇA) 

0,90 2,40 

Depósito - 0,80 2,25 

Despensa - 0,80 2,25 
 

Tabela 3.1: Parâmetros dimensionais mínimos estabelecidos pelo COE/Recife. Fonte: adaptada Lei Nº 16.292, 
29/01/97 EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES NA CIDADE DO RECIFE. 

 

Segundo a autora, o código de recife não segue as recomendações do IBAM. Monte (2006) 

observa que a área mínima definida para ambientes de permanência prolongada 

comprometem a usabilidade. Apesar das medidas mínimas não serem ergonomicamente 

viáveis, os donos de construtora pressionam o órgão regulador visando apenas às vendas.  

Para Costa (2003) os Códigos de Obras de muitos municípios, inclusive Recife, não 

asseguram níveis mínimos de habitabilidade à população o que acarreta vários problemas 

ergonômicos, físicos e psicológicos nos usuários dos espaços considerados mínimos. “O 

dimensionamento dos espaços habitacionais tem sido tão sacrificado que, muitas vezes, 

atingem proporções prejudiciais ao desenvolvimento das funções às quais se destinam” 

(COSTA, 2003). 
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Cabem aos arquitetos buscarem em seus projetos solucionar a problemática da redução dos 

espaços para que não haja um comprometimento das atividades realizadas no ambiente 

habitacional priorizando o conforto, a saúde e o bem-estar dos moradores. Sobre o tema: 

 “Outro aspecto relevante é a conscientização dos profissionais envolvidos 
no projeto sobre os prejuízos causados aos usuários, quando se concebe 
projetos que não contemplam as orientações ergonômicas, à medida que, 
na escolha do apartamento, por ocasião da compra, nem sempre os 
usuários detêm a capacidade ou experiência para avaliar se o imóvel 
adquirido será adequado às suas necessidades e de sua família, ou ainda, 
seu poder aquisitivo pode não ser compatível com suas necessidades” 
(COSTA, 2003). 

 

A importância de se contratar para construir ou reformar determinado espaço, um 

profissional capacitado a responder pelo projeto se dá sobre as questões do respeito à 

legislação para que não ocorram danos futuros ao patrimônio bem como a seus usuários.  

Autores como Cirico (2001) confirmam a insatisfação dos usuários quando se trata do espaço 

de morar reduzido que provavelmente foi adquirido muito mais por questões financeiras do 

que outras prioridades. O autor observa que atualmente, as leis oferecem uma gama de 

proteções aos usuários, mas está muito longe de garantir a satisfação de habitabilidade que 

um imóvel possa oferecer.  

 

3.2 Especificação de mobiliário mínimo por ambiente  

 

Não existe órgão regulamentador que aponte o mobiliário necessário para cada ambiente 

residencial. Contudo, o Programa Minha Casa Minha Vida é um projeto do governo em 

parceria com a Caixa Econômica que aponta requisitos para os conjuntos habitacionais 

ofertados. 

O programa divide as habitações em: casa, apartamento, casa sobreposta, village e sobrado. 

Tais informações encontram-se mais detalhadas em tabelas fornecidas no site do governo. 

Na mesma tabela, também constam informações especificando o projeto, a quantidade e a 

especificação de mobiliário por ambiente, a área útil da edificação e etc. 
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Abaixo uma tabela explicativa adaptada do programa contendo as informações acima 

citadas (ANEXO B): 

Apartamento Especificações mínimas 

Projeto Unidade habitacional com sala/ 1 dormitório casal e 1 dormitório para 
duas pessoas/ cozinha/ área de serviço/ banheiro. 

Área útil 37,00m² 

Dormitório casal Quantidade mínima de móveis: 1 cama(1,40m x 1,90m); 1 criado-mudo 
(0,50m x 0,50m) e 1 guarda-roupa(1,60m x 0,50m). Circulação mínima 
entre mobiliário e/ou paredes de 0,50m. 

Dormitório p/ duas 
pessoas 

Quantidade mínima de móveis: 2 camas (0,80m x 1,90m); 1 criado-mudo 
(0,50m x 0,50m); 1 guarda-roupa (1,50m x 0,50m), circulação mínima 
entre camas de 0,80m. Demais circulações: mínimo de 0,50m. 

Cozinha Largura mínima da cozinha: 1,60m. Quantidade mínima: pia (1,20m x 
0,50m); fogão (0,55m x 0,60m); e geladeira (0,70m x 0,70m). Previsão 
para armário sob pia e gabinete. 

Sala de 
estar/refeições 

Largura mínima sala de estar/refeições: 2,40m. Quantidade mínima de 
móveis: sofás com número de assentos igual ao número de leitos; mesa 
para 4 pessoas; e estante/armário TV. 

Área de serviços Quantidade mínima: 1 tanque (0,52m x 0,53m) e 1 maquina (0,60m x 
0,65m). 

 

Tabela 3.2: Programa Minha Casa Minha Vida – Especificações mínimas. Fonte: extraída do site: 

http://www.caixa.gov.br/habitacao/mcmv/index.asp acesso em: 23/07/2013.  

 

A tabela não apresenta especificações mínimas para cômodos no intuito de evitar conflitos 

com as legislações estaduais ou municipais que versam sobre dimensões mínimas dos 

ambientes.  

A tabela acima exemplifica as especificações para um apartamento de 37,00m². Existem 

tabelas ainda para as construções de 32m², 36m² (para as casas) e 39m² (para 

apartamentos). As orientações quanto ao tipo e quantidade de mobiliário são as mesmas em 

todas as tabelas. Existem outras informações que não são relevantes para esta pesquisa, a 

tabela na íntegra está inserida no anexo B deste trabalho.  
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4 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
ADOTADOS 

 

Este capítulo aborda as metodologias adotadas para a validação da pesquisa científica. Toda 

pesquisa científica segue metodologias. Metodologia é a ciência que estuda os métodos 

utilizados no processo de conhecimento. “[...] consiste em estudar e avaliar os vários 

métodos disponíveis, identificando suas limitações ou não no âmbito das implicações de 

suas aplicações” (COSTA, 2001, p.4). 
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O método é a diretriz do pesquisador, que o auxilia desde a formulação de um problema até 

a sua resposta – a hipótese. Consiste em uma sequência de etapas que, aos poucos, vão 

sendo solucionadas em busca de uma verdade. Tal verdade é aceita pela ciência, porém 

jamais será absoluta.    

O método científico se divide em quatro etapas: 

 Criação de um problema: o motivo da pesquisa. Problema neste caso, não significa 

algo ruim serve apenas de incentivo para que se busquem respostas a um 

questionamento.  

 Indicação de uma hipótese: é a primeira resposta ao problema criado. A pesquisa 

busca comprovar ou não a hipótese.  

 Coleta de dados: é através da coleta de dados que o problema será respondido e a 

hipótese será ou não comprovada. 

 Análise da resposta: consiste em verificar a viabilidade da hipótese.  

Os métodos possuem diversas classificações para seus diversos tipos. Cada tipo se adéqua 

melhor ao tema abordado. É preciso identificar o tipo de método que melhor se encaixa na 

solução do problema proposto. Nesta pesquisa, serão utilizados métodos de abordagem e 

procedimento descritos a seguir.  

 

4.1   Metodologias científicas adotadas  

  

Dentro das metodologias científicas existem os métodos de abordagem e os métodos de 

procedimento. Andrade (2001) conceitua método de abordagem como um conjunto de 

procedimentos que auxiliam a execução das etapas de uma pesquisa científica.  

Os métodos de abordagem dividem-se em: indutivo, dedutivo, hipotético-dedutivo e 

dialético. É preciso levar em consideração os objetivos da pesquisa para a escolha dos 

métodos mais adequados. A pesquisa, em todas as suas fases, deve conter os métodos de 

abordagem utilizados.  
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Para esta pesquisa, o método de abordagem utilizado foi o método indutivo. O método 

indutivo parte de uma questão específica para uma mais geral. Para Marconi e Lakatos 

(2003) o objetivo do método indutivo é chegar a um conteúdo mais amplo que o das 

premissas.  

Considerando esta pesquisa, parte da afirmação defendida por Círico (2001); Costa, (2005) e 

Monte (2006) de que o Código de Obras de Recife não oferece condições de habitabilidade e 

não considera os preceitos da ergonomia do espaço construído através das medidas 

mínimas definidas por tal legislação.  

Tal afirmação foi comprovada pelos autores citados e para confrontá-las será proposto um 

projeto de design de interiores para um ambiente residencial de medidas mínimas definidas 

pelo Código de obras da cidade do Recife. No projeto será inserido todo o mobiliário 

indicado pelo programa do governo “Minha casa minha vida” que atende as classes mais 

baixas, com o objetivo de verificar se o espaço comporta todos esses elementos de maneira 

satisfatória ou não.  

Para os métodos de procedimento, a pesquisa adota os métodos histórico, tipológico e 

estruturalista.  

Marconi e Lakatos (2010) definem o método histórico como uma investigação de 

acontecimentos, processos e instituições do passado para verificar sua influencia na 

sociedade de hoje. O método tipológico por sua vez, cria tipos ou modelos ideais, 

construídos a partir da analise de aspectos essenciais do fenômeno. As autoras caracterizam 

o método estruturalista como aquele que eleva um fenômeno concreto ao nível abstrato 

criando um modelo representativo do objeto de estudo.  

O caráter histórico, no que diz respeito a uma análise da evolução da habitação para que se 

chegue a um entendimento dos motivos que acarretaram as reduções significativas dos 

espaços habitacionais.  

 O tipológico através da simulação de um modelo de planta para um ambiente considerado 

reduzido pela legislação onde será proposto um design de interiores com objetivo de 

atenuar os efeitos negativos causados pela redução significativa do espaço.  
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E por fim a estruturalista, partindo da investigação de um fenômeno concreto, compreender 

os motivos que levaram a reduções significativas nos espaços habitacionais e avaliar a 

adequação do espaço visando melhores condições de habitabilidade.  

O campo de estudo da pesquisa se insere na área de Design de Interiores. Dentro desse 

contexto, o objeto de estudo é um ambiente residencial de medidas mínimas definidas pela 

legislação.  

O ambiente em questão é a sala de estar. A escolha do ambiente deu-se por ser considerado 

principal devido a sua concentração maior de atividades e por ser considerado um ambiente 

de permanência longa. A sala sofreu diversas transformações com a redução dos espaços 

tendo a sua função principal, a de receber, prejudicada.  

A classificação do tipo de pesquisa quanto a sua natureza deu-se por uma pesquisa aplicada, 

pois tal pesquisa visa à produção de conhecimentos que tenham aplicação prática e refere-

se a solucionar problemas reais específicos.  

Quanto à forma de abordagem do problema, foi feita uma pesquisa qualitativa que não 

requer uso de estatística, baseia-se em interpretar os fenômenos e considera o ambiente 

natural como fonte de coleta de dados. É uma pesquisa descritiva de coleta de dados.  

Quanto aos objetivos gerais da pesquisa, são de caráter descritivo e explicativo. E, quanto 

aos procedimentos técnicos são bibliográficos e documentais. É por meio de analise da 

bibliografia existente acerca do tema proposto e de documentos e leis que se baseia a 

proposta final. Para tanto, a técnica utilizada é a coleta documental e a análise dos 

conteúdos.  

 

4.2   Metodologia projetual adotada: Design de interiores 

 

Foi feita uma análise comparativa das metodologias de design de interiores propostas por 

autores e alguns órgãos: Mancuso (2012), Gurgel (2011), SAEPE (Sindicato dos Arquitetos de 

Pernambuco) e ABD (Associação Brasileira de Design). A metodologia de design de interiores 

adotada para o projeto final deste trabalho procura mesclar as metodologias anteriores 
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estudadas a fim de adaptar seu uso às reais necessidades do projeto e da pesquisa. Com isso 

se objetiva utilizar uma metodologia mais completa e consistente sendo esta um híbrido das 

metodologias estudas para que se aplique não só o que elas têm em comum, mas os itens 

que pertencem a algumas e faltam nas outras. Alguns itens da metodologia não puderam ser 

utilizados porque ela é aplicada para um ambiente fictício bem como, seu público alvo, 

porém, todas as suas etapas serão descritas.  

Abaixo, um fluxograma esquemático com a fusão das metodologias estudadas: 

 

 Figura 4.01: Etapas metodológicas utilizadas – fluxograma. (Fonte: a autora). 

 

Como foi verificado no capítulo anterior, todas as metodologias analisadas se iniciam com a 

identificação do público alvo bem como levantamento de dados acerca dos usuários, 

entendimento de suas expectativas para o ambiente a sofrer intervenções.  

Os dados levantados também consistem em estudar o local a ser trabalhado e para isso se 

faz necessário o levantamento do espaço que consiste em medir as paredes do ambiente e 

identificar seus elementos estruturais: portas, janelas e etc. 

As atividades acima citadas farão parte da primeira e da segunda etapa da metodologia 

híbrida elaborada. A terceira etapa consiste na junção e a análise dos dados coletados para 

que se façam os estudos preliminares referentes ao projeto. A quarta etapa é o projeto 
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propriamente dito onde nas metodologias analisadas significa a junção do anteprojeto e o 

projeto executivo. Consistem na elaboração das plantas contendo cortes, elevações e 

detalhes com as especificações referentes ao projeto. A apresentação das vistas 

tridimensionais também faz parte desta etapa. 

Para finalizar a proposta, uma sugestão de orçamento considerando a renda do público alvo 

estudado. As etapas de acompanhamento de obra e pesquisa de satisfação do usuário, não 

foram consideradas nesse projeto por se tratar de uma simulação, sendo impossibilitada a 

sua realização, mas são indicadas como importantes para verificar se todas as soluções 

foram executadas de forma satisfatória.  

  

4.2.1 Etapas metodológicas utilizadas 

 

Aqui serão apresentadas e discutidas as etapas do processo de design de interiores utilizadas 

na proposta projetual deste trabalho. Foram eleitas cinco etapas onde se observou que a 

maioria delas se repete em todas as metodologias estudadas sendo, portanto consideradas 

mais importantes e satisfatórias para o projeto em questão, considerando-se também 

algumas etapas que apesar de não estarem em todas as metodologias, foram consideradas 

são elas: 

1. Levantamento de dados; 

2. Estudos; 

3. Junção e análise dos dados; 

4. O projeto; 

5. Orçamento. 

A definição do publico alvo é importante em toda metodologia de design, pois o produto 

final é destinado a atender suas necessidades. Na prática da arquitetura e do design de 

interiores o primeiro passo em projetos é caracterizado pelo levantamento do espaço a 

sofrer intervenções projetuais, tal ação auxilia o profissional a realizar seus estudos 

referentes ao que pode ser feito. E por fim, a apresentação dos resultados são os desenhos 
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finais contendo todas as especificações técnicas para a execução do projeto bem como, os 

orçamentos de acordo com a disponibilidade financeira do cliente.  

Abaixo um esquema prático explicativo das etapas adotadas: 

METODOLOGIA DE DESIGN DE INTERIORES 

ETAPAS DESCRIÇÃO DAS ETAPAS 

LEVANTAMENTO DE 
DADOS 

Definição do perfil dos usuários: tipo familiar, classe social, 
quantidade de pessoas, idades, sexo, atividades e etc; 
Levantamento do ambiente: tomar nota de todas as medidas 
das paredes, alturas, posição e medidas de portas e janelas. 

ESTUDOS Elaboração da planta baixa contendo as definições espaciais e 
especificações do ambiente. 

JUNÇÃO E ANÁLISE DOS 
DADOS 

Relacionar os estudos com os dados levantados para adequar 
a proposta às informações fornecidas. 

O PROJETO Planta baixa com layout, cortes, elevações, detalhes e vistas 
tridimensionais contendo a proposta. 

ORÇAMENTO Levantamento dos custos. 

 

Tabela 4.1: Metodologia de design de interiores – esquema explicativo. (Fonte: a autora). 

 

Acredita-se que a utilização das etapas acima citadas atingem todos os objetivos da pesquisa 

sendo descritas e apresentadas com mais detalhes nos próximos tópicos e subitens deste 

trabalho. 

 

4.2.2 Especificação do público alvo 

 

O Programa Minha Casa Minha Vida é destinado ao público de baixa renda, nele o usuário 

encontra facilidades em financiamentos para a compra de seu imóvel. Ele divide as 

habitações em urbanas e rurais e subdivide as condições de pagamento de acordo com a 

renda da família: 

 Famílias com renda até R$ 1.600,00; 

 Famílias com renda até R$ 5.000,00; 
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 Poder público, construções civis e movimentos sociais. 

Serão considerados nessa pesquisa como público alvo os indivíduos de áreas urbanas que 

possuem renda mensal de R$ 5.000,00. O IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

classifica esse público como classe “C”, conforme tabela abaixo, válida para 2012 

considerando o salário mínimo em R$ 678,00. 

Tabela contendo as definições de classes sociais de acordo com a quantidade de salário e 

renda familiar, com destaque para a classe a ser considerada: 

CLASSE SALÁRIOS MÍNIMOS (SM) RENDA FAMILIAR (R$) 

A ACIMA 20 SM R$ 13.560, 00 OU MAIS 

B 10 A 20 SM DE R$ 6.780,00 A R$ 13.559,99 

C 4 A 10 SM DE R$ 2.712,00 A R$ 6.779,99 

D 2 A 4 SM DE R$ 1.356,00 A RS 2.711,99 

E ATÉ 2 SM ATÉ R$ 1.355,99 

 

Tabela 4.2: Relação CLASSE X SALÁRIO X RENDA. (Fonte: adaptado IBGE, http://loja.ibge.gov.br/sintese-de-
indicadores-sociais-2012-uma-analise-das-condicoes-de-vida-da-populac-o-brasileira.html acesso em: 

24/08/2013). 

 

A família que caracteriza o publico alvo do projeto é fictícia simulando uma família classe C 

com renda mensal de R$ 5.000,00. A família em questão é do tipo nuclear por ainda ser a 

maior representatividade dos modelos familiares e por geralmente ser mais numerosa. 

 Pesquisas recentes do IBGE identificaram um decréscimo significativo desse arranjo familiar. 

A pesquisa que identificou essa tendência é denominada PNAD – Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios, a partir dela se constatou que em 2011 o número de arranjos 

familiares foi de 64,3 milhões com média de três pessoas por unidade. 

”No período de 2001 a 2011, houve modificações na distribuição dos arranjos com 

parentesco, com redução do peso relativo daqueles constituídos por casal com filhos (de 

53,3% para 46,3%) [...]” (IBGE, 2012). Essa redução é acentuada em todos os grupos sociais. 
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Em 2011, segundo o IBGE, a taxa de fecundidade total foi de 1,95 filho por mulher. Isso é um 

reflexo das mudanças na sociedade brasileira. 

Dentre os motivos para essa tendência, o IBGE destaca: 

 Ingresso da mulher no mercado de trabalho; 

 A postergação da idade de casar; 

 O aumento da escolaridade. 

Abaixo um gráfico extraído do IBGE que mostra o decréscimo do tipo familiar adotado em 

relação aos demais:  

 

Figura 4.02: Distribuição percentual dos arranjos familiares. (Fonte: extraído IBGE – Síntese de Indicadores 
Sociais Uma Análise das Condições de Vida da População Brasileira 2012. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/pesquisas/estudos_especiais.php acesso em: 20/08/2013). 

 

Apesar da queda observada, o gráfico também mostra que o arranjo familiar escolhido ainda 

detém a maior parte de integrantes.  
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A classe C representa hoje, quase metade da população brasileira. É composta por 91,8 

milhões de brasileiros (dados IBGE). É classe com mais possibilidade de ascendência social. 

Abaixo, imagem representativa da família de classe C brasileira, com média de 2 filhos com 

idades abaixo de 16 anos em sua maioria: 

 

 

Figura 4.03: Imagem representando perfil do público alvo. (Fonte: Google imagens. Disponível em: 
http://ocontornodasombra.blogspot.com.br/2012/08/a-nova-familia-brasileira.html). 

 

A família Silva, é o modelo da típica família nuclear brasileira. José Silva, o pai, é servidor 

público do estado, trabalha na prefeitura e tem 45 anos. Maria Silva, a mãe, é professora 

numa escola particular de Recife, tem 43 anos é casada com José há 15 anos. Dessa união, 

nasceram Ana e Lucas. Ana Silva é a filha mais velha, com 10 anos de idade. Lucas Silva é o 

caçula de 7 anos de idade. As crianças tem bolsa de estudos na escola que a mãe trabalha o 

que representa uma economia das despesas mensais da família. 

  

4.2.3 Levantamento do ambiente sala 

 

A planta escolhida para o projeto foi desenvolvida pela autora, representando um ambiente 

de medidas mínimas regidas pelo código de obras da cidade do recife, a escolha da cidade 

deu-se por ser onde reside a autora.  

O ambiente em questão é a sala de estar que nesse formato não apresenta divisão de estar e 

jantar bem definido, porém o projeto só se dedicará ao ambiente de estar por ter suas 
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medidas bem definidas pelo código de obras. Como foi visto anteriormente, de acordo com 

o Código de obras de Recife, o ambiente sala de estar precisa conter um círculo inscrito de 

2,40m e pé direito de 2,60m.  

Sendo assim, a figura abaixo é uma planta baixa que representa o ambiente descrito:  

 

Figura 4.04: Planta baixa da sala de estar com a demarcação do circulo inscrito de 2.40 m determinado pelo 
COE/Recife para esse ambiente. (Fonte: a autora). 

 

O ambiente deve estar totalmente adequado às pessoas que farão uso dele, portanto a 

prioridade do projeto é buscar solucionar a relação do homem com o espaço que ocupa. As 

necessidades do cliente devem ser atendidas e cabe ao profissional interpretá-las e traduzi-

las no projeto.   

“Quando pensamos em um projeto, duas variantes, entre tantas outras 
existentes, imediatamente surgem como orientadoras do nosso raciocínio e, 
consequentemente, determinantes da solução projetual a ser adotada. São 
elas os ocupantes e o espaço disponível” (GURGEL, 2010 p. 276). 

“O projeto ideal não é o melhor projeto. O projeto ideal é o melhor para o cliente” 

(MANCUSO, 2012 p. 207).  
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A importância de se entender bem as duas primeiras fases dessa metodologia refere-se ao 

que as autoras afirmam acima, o bom entendimento do público alvo e do espaço norteiam o 

projeto para a escolha das melhores soluções, que irão satisfazer as necessidades do cliente. 

A figura abaixo consiste no levantamento do ambiente estudado. Entende-se por 

levantamento o reconhecimento in loco do espaço a ser trabalhado bem como a medição de 

todas as paredes e elementos da arquitetura através do instrumento trena para que se 

possa representar o ambiente estudado graficamente.  

 

Figura 4.05 Levantamento do ambiente sala de estar. (Fonte: a autora). 

 

Como a planta é de criação da autora o levantamento também é fictício, representando 

apenas as medidas simuladas para o ambiente sala. As medidas baseiam-se no Código de 

Obras de Recife.  

Tendo o público alvo definido e a planta baixa desenvolvida de acordo com os parâmetros 

estabelecidos, parte-se para a etapa final descrita com mais detalhes no próximo capítulo.  
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5 
APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS 
RESULTADOS 

 

O presente capítulo expõe a proposta de design elaborada para o problema identificado. A 

apresentação se dá através de desenhos técnicos utilizados em design e arquitetura para o 

desenvolvimento do projeto. Tais desenhos são elaborados no programa Auto Cad (2D) da 

Autodesk.  

Para a elaboração das vistas tridimensionais, foi utilizado o programa Sketchup do Google, é 

considerado uma ferramenta alternativa e barata em soluções de projetos em 3D para 

facilitar o entendimento das soluções propostas para o cliente. A apresentação de todas as 

plantas e vistas referentes ao projeto se encontram mais detalhadas nos APENDICES deste 

trabalho.  
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A aprovação do projeto pelo cliente depende do seu entendimento das soluções propostas e 

da satisfação pela necessidade atendida a contento. Nesse sentido, considera-se importante 

em projetos de interiores a elaboração de vistas tridimensionais em programas que 

apresentem os resultados de forma aproximada da realidade.  

O projeto para sala de estar considera as seguintes atividades: 

 Assistir TV; 

 Receber visitas; 

 Ler; 

 Descansar; 

É através da análise das atividades que se pode propor o mobiliário e equipamentos 

adequados para realiza-las. Também se faz necessária, a análise da quantidade de pessoas 

que ocupam o espaço, bem como, informações a respeito de suas idades, preferências e 

propósitos para o espaço a ser trabalhado. 

No caso do público alvo definido no capítulo anterior se considerou: uma família de classe 

média com rendimento médio de R$ 5.000,00, composta por pai, mãe e filhos, um menino 

de 7 anos e uma menina de 10 anos.  

O pai é servidor público e a mãe professora, as crianças estudam na escola onde a mãe 

leciona tendo bolsa para estudar sem custos com a mensalidade. Gostam de se reunir após o 

jantar para assistir TV e passarem alguns momentos de lazer em família.  

Os pais cultivam o hábito da leitura e propagam tal ensinamento a seus filhos, recebem 

constantemente a visita dos avós maternos e da irmã da mãe. Levam uma vida simples, sem 

luxo e ostentação adquirindo bens de consumo com o esforço de muito trabalho e 

dedicação.  

O projeto simula um ambiente de medidas mínimas permitidas pela legislação vigente na 

cidade do Recife. O código de obras determina para sala de estar um círculo inscrito de 

diâmetro 2,40m. O Programa minha casa minha vida além de determinar essa mesma 

medida para o espaço de estar, especifica a quantidade mínima de mobiliário para esse 

ambiente. Os móveis indicados para o ambiente de estar são: sofá (com a quantidade de 
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assentos correspondente a quantidade de moradores), móvel para TV e no caso da sala de 

jantar, uma mesa de quatro lugares.  

A mesa de jantar não foi considerada visto que o projeto se limita ao ambiente de estar. A 

sala de jantar não foi considerada pelo fato de o Código de obras não determinar uma 

medida específica para esse ambiente.  O projeto proposto baseia-se nesses parâmetros 

para verificar a eficácia ou não, de tais medidas. 

 

5.1   Apresentação da alternativa 

 

Em posse do levantamento do ambiente bem como de suas medidas, e do conhecimento do 

público para o qual o ambiente se destina é possível dar inicio aos estudos para a solução do 

projeto. São feitos vários desenhos em busca da melhor composição de layout para atender 

as necessidades de usabilidade do ambiente.  

Os desenhos técnicos são compostos por: planta baixa, layout, cortes, elevações, detalhes e 

vistas tridimensionais. A seguir, a apresentação da proposta através dos desenhos técnicos.   

 

5.1.1 Planta baixa e layout 

 

A planta baixa consiste em uma vista superior de uma construção onde nela é feito um corte 

horizontal de 1,5 m de altura. Ela deve conter as paredes, portas, janelas e a classificação 

dos ambientes bem como, medidas e especificações dos mesmos. É a partir da planta baixa 

que o projeto de interiores e arquitetura é feito. Segundo Gurgel (2010) é na planta baixa 

que se podem observar as larguras e profundidades dos ambientes.  

Para desenvolver a proposta de design para uma sala de estar de medidas mínimas regidas 

pela lei, se criou uma planta utilizando as medidas fornecidas pelo Código de obras de 

Recife, onde determina um círculo inscrito de 2,40m como foi visto anteriormente. 
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A reprodução da planta foi apresentada no capitulo anterior. Abaixo, a proposta de layout 

para o espaço estudado, com a localização do mobiliário, equipamentos e elementos 

decorativos: 

 

Figura 5.01: Planta baixa - layout da proposta. (Fonte: a autora). 

 

Em espaços pequenos, a quantidade de mobiliário fica limitada às poucas condições de 

circulação e interação dos usuários. Por isso quanto menor o espaço, menor será a 

quantidade de móveis que o compõem. Contudo, em ambientes onde se realizam muitas 

atividades, como no caso da sala de estar, se faz necessária uma quantidade de móveis e 

elementos que deem suporte. Uma alternativa para esse tipo de espaço está na utilização de 

móveis multifuncionais, que possibilitem a realização de mais de uma atividade, poupando o 

espaço de outro móvel.  

Para a sala do projeto, determinou-se que o mobiliário básico seria, um rack que possibilite 

espaço para abrigar um pufe, nichos acima dele e um sofá de quatro lugares, já que a família 

do público alvo é composta por quatro pessoas.  

O móvel e sofá estão alinhados pela direita para não comprometer o acesso ao ambiente 

que se dá pelo lado esquerdo superior e para não perder espaço no canto superior direito. 
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Foi feito um estudo analisando a colocação de um sofá de quatro lugares ou dois sofás com 

dois lugares cada, os sofás com dois lugares posicionados em “L” impossibilitavam a 

circulação além de um deles invadir o ambiente de jantar, então se optou por um sofá de 

quatro lugares mesmo invadindo uma pequena parte de outro ambiente, a sala de jantar. 

 

Figura 5.02: Planta baixa - proposta de dois sofás. (Fonte: a autora). 

A imagem abaixo mostra que mesmo invadindo uma pequena parte do outro ambiente, o 

sofá de quatro lugares é a melhor opção para o ambiente visto que o acesso não fica 

comprometido.  

 

Figura 5.03: Planta baixa - proposta selecionada mostrando que o sofá excede a delimitação do espaço. (Fonte: 

a autora). 
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A televisão está presa na parede para liberar o espaço da superfície do rack. O rack é 

composto por gaveta, prateleiras e um nicho que abriga o aparelho de DVD. Na gaveta 

podem ser guardados CDs e DVDs e os controles da televisão e do equipamento de vídeo. 

Nas prateleiras podem ser guardados livros e revistas. Nos nichos superiores além de 

também poder conter livros e revistas, podem se colocar objetos de decoração, fotos de 

família e etc.  

A televisão sugerida no projeto é uma LCD da marca Samsung de 42’’ polegadas, de acordo 

com a imagem abaixo: 

 

Figura 5.04: Modelo de televisão proposta no projeto. (Fonte: Google imagens). 

 

O aparelho de DVD especificado no projeto é da mesma marca da televisão, visando uma 

melhor integração entre os aparelhos eletrônicos:  

 

Figura 5.05: Modelo de aparelho de DVD proposto no projeto. (Fonte: Google imagens). 

 

Como elementos de decoração também são considerados o tapete e a cortina, alojada no 

canto superior direito contendo um cortineiro para que os trilhos não fiquem aparentes. 
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A figura abaixo é um exemplo de cortineiro de madeira que se assemelha ao especificado no 

projeto: 

 

Figura 5.06: Cortineiro de madeira. (Fonte: Google imagens extraído do site: 
http://blogsdagazetaweb.com.br/arquitetoecia/?attachment_id=100). 

 

O pufe especificado no projeto é da Tok Stok e tem um modelo especifico multifuncional 

que pode servir de mesa e apoio para os pés colocando uma almofada. No caso especifico 

desse projeto a almofada é branca. 

 

 

Figura 5.07: Leblon pufe mesa com almofadas – Tok Stok. (Fonte: 
http://www.tokstok.com.br/vitrine/produto.jsf?c=6577&bc=1). 

 

 

 

 

http://www.tokstok.com.br/vitrine/produto.jsf?c=6577&bc=1
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O sofá de quatro lugares é simples, na cor branca, de linhas retas e material sintético. A 

exemplo da imagem abaixo: 

 

Figura 5.08: Sofá de quatro lugares, usado como inspiração para o projeto. (Fonte: Google imagens). 

 

O tapete selecionado será listrado e colorido para agregar charme à composição, listras dão 

ideia de amplitude e continuidade e as cores são para quebrar o branco absoluto do 

mobiliário e sofá.  

Como exemplo de tapetes listrados, a imagem abaixo mostra um  próximo do desejado: 

 

Figura 5.09: Tapete listrado. (Fonte: Google imagens - http://www.sopiso.com.br/blog/decore-com-tapetes-
listrados/). 

 

Para completar a composição serão propostos os elementos de decoração que devem ter 

identificação direta com os moradores do espaço projetado. 

As almofadas vão agregar valor estético à composição da sala dando mais notoriedade ao 

sofá. Foi escolhido para agregar valor cultural, um tipo de tecido característico do Nordeste, 

o fuxico.  

http://www.sopiso.com.br/blog/decore-com-tapetes-listrados/
http://www.sopiso.com.br/blog/decore-com-tapetes-listrados/
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Figura 5.10: Almofadas de fuxico. (Fonte: Google imagens - 
http://www.decoracaodoapartamento.com/decoracao/almofadas-de-fuxico). 

  

Os elementos de decoração ficam a critério dos usuários. O profissional pode sugerir e 

indicar, mas a palavra final é do cliente, pois os moradores devem se identificar com os 

elementos. Como sugestão, porta retratos, vasos, esculturas, quadros, revisteiros e etc. 

 

Figura 5.11: Peças de decoração. (Fonte: Google imagens). 

Foi elaborada uma tabela com o levantamento dos custos das peças sugeridas para compor o 

ambiente: 

Peças da composição do ambiente 

Objetos Preços 

Rack R$ 1 690,00 (10x de 169) 

Nichos R$ 225,00 

TV LCD 42” R$ 1 500,00 

Aparelho de DVD R$ 159,00 

Pufe R$ 280,00 

Almofada para pufe R$ 185,00 

Cortineiro R$ 150,00 

Cortina R$ 250,00 

Sofá 4 lugares R$ 2 150,00 

Tapete 200x150cm R$ 368,10 

Quadro 150x50cm R$ 174,90 

Almofadas de fuxico R$ 65,00 (cada) 

TOTAL R$ 7 262,00 
 

Tabela 5.1: Orçamento do mobiliário, objetos e equipamentos. (Fonte: a autora). 
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O levantamento dos preços foi realizado pela autora através de visitas à lojas, consultas a 

profissionais como marceneiros e pesquisas na internet. Considerou-se os preços mais 

baixos devido o orçamento do cliente para o qual a proposta se destina.  

A cobrança do valor do projeto fica a critério do profissional. Vários órgãos fornecem tabelas 

que auxiliam nos cálculos de orçamento, porém, alguns profissionais estabelecem a 

cobrança de um valor fixo por planta executada. Os preços unitários das plantas variam de 

acordo com o profissional.  

No projeto de interiores existem elementos que não são visualizados na planta baixa, 

fazendo-se necessária elaboração de plantas complementares contendo mais detalhes 

acerca de todos os elementos inseridos no projeto. Tais detalhes são apresentados nas 

elevações e plantas de detalhes.  

 

5.2   Detalhamento técnico 

 

5.2.1 Cortes, elevações e detalhes 

 

As elevações são as vistas frontais das paredes que compõem o espaço a ser projetado. Elas 

são identificadas por letras que correspondem à quantidade de paredes. O ambiente deste 

projeto contempla três paredes, sendo a parede do rack, a parede de acesso à varanda e a 

parede do sofá. As marcações das elevações são feitas na planta e são denominadas - cortes.  

Os cortes são a linha que delimita a localização da vista na planta. As elevações são 

identificadas pelos cortes. As extremidades das linhas são classificadas por letras sendo 

considerada da esquerda para a direita como X ( a letra da esquerda) X’ (a letra da esquerda) 

ficando: 

Corte AA’; Corte BB’; Corte CC’ e assim por diante, dependendo da quantidade de elevações. 

Abaixo, a planta contendo os cortes AA’, BB’ E CC’, correspondentes respectivamente as 

paredes citadas: 
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Figura 5.12: Planta de cortes. (Fonte: a autora). 

 

Para cada corte é feita uma planta de elevação. Essa planta consiste em uma vista frontal da 

parede cortada que vai do piso ao pé direito do ambiente. Na planta acima, o corte AA’ 

representa a vista da parede do móvel da TV. Nesta elevação aparecerça o móvel visto de 

frente com todos os elementos que o cercam.  

No corte BB’ é possível visualizar a parede de acesso à varanda, o móvel da TV e o sofá 

aparecerão cortados porque a linha de corte passa por cima deles. Nessa elevação é possível 

observar como se dá o acesso à varanda, visualizar a cortina e o cortineiro.  

O corte CC’ mostra o sofá visto de frente com os elementos decorativos (quando e 

almofadas). 
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Figura 5.13: Elevação do corte AA’. (Fonte: a autora). 

 

No corte AA’ é representada a visualização da parede do rack, nela contém detalhes como 

alturas e medidas não só do móvel mas dos elementos que ele contém. Pode se observar os 

equipamentos eletrônicos comuns do ambiente de estar, TV e DVD.  

O cortineiro cortado na parede de acesso a varanda. Se necessário, a planta de elevação 

pode conter explicações escritas com especificações do mobiliário quanto ao tipo, cores e 

referencias todo tipo de informação que ajude na identificação de todos os elementos.  

O rack e os nichos acima dele são fixos parafusados na parede feitos sob encomenda em 

marcenaria. Esse tipo de procedimento é mais indicado para espaços pequenos. 

A TV e o aparelho de DVD podem ser adquiridos em lojas de eletro eletrônicos populares. 

Como exemplo desse tipo de lojas em Recife, se pode citar: Insinuante, Eletroshopping, 
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Casas Bahia e etc. O pufe indicado é da loja TOK STOK por se adequar perfeitamente a 

função de apoio tanto para os pés como mesa. 

 

 

Figura 5.14: Elevação do corte BB’. (Fonte: a autora). 

 

O corte BB’ mostra a parede de acesso à varanda. Nela o cortineiro é visto de frente, 

portanto, não está cortado, foi colocada uma legenda explicativa para que o mesmo seja 

facilmente identificado. O sofá é visto cortado e de lado, pois sua largura ultrapassa a 

demarcação da parede do ambiente de estar entrando no ambiente de jantar. O móvel rack 

e os nichos acima também são vistos cortados, o pufe abaixo do rack e a televisão são vistos 

de lado.  

Na elevação do corte CC’ é possível verificar a vista frontal do sofá e a proposta de inserção 

de um quadro na parede acima dele para efeito decorativo. Nesta elevação fica nítida a 
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invasão do sofá ao espaço da sala de jantar. O quadro sugerido é a obra de Romero Britto – 

O Abraço que pode ser encontrado em lojas de shoppings com preço acessível.  

 

Figura 5.15: Elevação do corte CC’. (Fonte: a autora). 

 

5.3      Apresentação das vistas tridimensionais 

 

A finalização do projeto se dá pela elaboração das vistas tridimensionais. As imagens 

agregam valor ao projeto, simulando a decoração do ambiente proposta. Com isso o cliente 

adquire certa tranquilidade na escolha e aprovação do projeto, pois ele terá uma ideia bem 

próxima da real intenção do profissional. 

O Google Sketchup é um programa gratuito que possibilita a realização de projetos em vistas 

tridimensionais, importados do Auto Cad. Sua utilização é muito comum em escritórios de 

arquitetura e design pois consegue atingir as expectativas à nenhum custo.  

O projeto possui três vistas, das elevações anteriormente apresentadas e imagens contendo 

vistas superiores.  
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As imagens abaixo apresentam a sequencia de vistas tridimensionais obedecendo a mesma 

ordem dos cortes apresentados anteriormente, AA’, BB’ e CC’ respectivamente: 

 

Figura 5.16: Vista frontal tridimensional do móvel de TV. (Fonte: a autora). 

 

Nas vistas tridimensionais é possível se ter uma visualização mais detalhada da proposta. A 

imagem acima mostra sugestões de peças de decorações para o móvel de TV, a posição da 

televisão e do aparelho de DVD, o local para guardar o pufe, a visualização da cortina e do 

cortineiro e a extensão do tapete. 

 

Figura 5.17: Vista frontal tridimensional do acesso à varanda. (Fonte: a autora). 
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Na imagem anterior é possível visualizar o alinhamento do tapete com o móvel da TV 

evidenciando o quanto o sofá excede essa delimitação. Isso pode ser considerado um ponto 

negativo na composição em relação à estética.  

Na imagem abaixo também é possível visualizar a extensão do sofá. A vista frontal do quadro 

acomodado em uma altura de forma que evite os usuários baterem a cabeça na tela ao 

sentarem no sofá.  

 

Figura 5.18: Vista frontal tridimensional do sofá. (Fonte: a autora). 

 

A distância do sofá até a parede é de 15 cm para que possa passar a cortina. A cortina ocupa 

toda a largura da parede, garantindo vedação do ambiente quando se quiser excluir a 

iluminação natural seja para assistir TV mais confortavelmente ou proteger o sofá dos raios 

ultravioletas.  

A próxima imagem consiste em uma vista superior da sala como um todo, mostrando a 

usabilidade do pufe. É possível observar o quanto a circulação fica comprometida quando 

este elemento encontra-se disposto no centro do ambiente. Foi pensando na falta de espaço 

que se propôs que o pufe não ficasse aparente, sendo guardado em baixo do rack poupando 

espaço sem perder a sua função de suporte ao sofá.  
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Figura 5.19: Vista superior tridimensional – uso do pufe. (Fonte: a autora). 

 

O pufe pode ser usado tanto como apoio para os pés, para isso é necessária a almofada, e 

quando esta é retirada o móvel assume função de mesa. As imagens apresentadas 

demonstram essa multifuncionalidade do artefato justificando a sua escolha.  

 

Figura 5.20: Vista superior tridimensional – uso do pufe como mesa de apoio. (Fonte: a autora). 
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A proposta está fundamentada nos conceitos de contemporaneidade, simplicidade, 

neutralidade e busca referencias na cultura regional para representar os usuários. Os traços 

simples do mobiliário e sua cor neutra possibilitam destacar as peças decorativas que são 

coloridas agregando valor estético a composição.  

Em projetos de design e arquitetura, que lidam com a relação homemXespaço, se faz 

necessária uma avaliação antropométrica do projeto afim de verificar a preservação da 

circulação interna para que a mobilidade de um ambiente a outro não seja comprometida 

causando acidentes.  

A avaliação antropométrica, bem como suas técnicas e metodologias não são o foco deste 

trabalho, mas são fundamentais para a validação de se afirmar a deficiência das medidas 

estabelecidas pelo código de obras, visto que o projeto proposto busca auxiliar o problema 

da usabilidade precária dos espaços mínimos oferecidos.  

Para tanto, foi realizada uma simples verificação da circulação, confrontando a planta e o 

seu layout com as medidas de circulação definidas por Panero e Zelnik (2010).  

Os autores definem para ambientes de estar, uma zona de circulação de 121.9 cm. O espaço 

livre entre móveis mínimo definido pelos autores é de 76.2 cm e entre estante/armários com 

gavetas é 116.8 cm. .  

 

Figura 5.21: Planta baixa com a verificação antropométrica de circulação sem o uso do pufe. (Fonte: a autora). 
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Tais medidas foram utilizadas para analise porque o projeto apresenta as situações acima 

citadas. As imagens representam graficamente a análise da circulação, consiste na 

sobreposição de círculos cujos diâmetros estão nas medidas determinadas e significam os 

espaços livres indicados para a interface entre o corpo humano e os componentes do 

ambiente (COSTA, 2005). 

 

 

Figura 5.22: Planta baixa com a verificação antropométrica de circulação com o pufe. (Fonte: a autora). 

 

Panero e Zelnik (2010) determinam para atividades de passagem, a utilização das medidas 

do percentil 95, partindo do principio que se o maior homem conseguir circular no espaço 

livre, o menor também conseguirá.  

Pode se observar que apesar do projeto de interiores buscar uma melhor organização 

espacial do mobiliário alguns espaços foram comprometidos por uma circulação ineficiente 

devido o espaço mínimo delimitado para o ambiente de estar.  
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Foram identificados os seguintes problemas: 

1. O sofá não cabe dentro das delimitações do ambiente de estar, sendo necessário 

ocupar uma parte do ambiente da sala de jantar; 

2. O sofá não garante conforto para a atividade “assistir TV” sendo necessário apoio 

para os pés; 

3. O sofá não possui pontos de apoio (mesas de centro e laterais), o pufe assume essa 

função; 

4. A circulação é comprometida quando o pufe exerce a função de mesa de centro e 

apoio para os pés; 

5. A sala não possui um espaço adequado para abrigar todos os moradores da casa, 

bem como visitas, ao mesmo tempo, sendo deficiente em quantidade de 

acomodações para todos em caso de visitas.  

Os problemas identificados não resultam de um projeto de interiores ineficiente e sim das 

baixas condições de habitabilidade identificadas em apartamento de medidas mínimas 

previstas na lei. O design de interiores deste trabalho é fundamentado nos conceitos 

projetuais identificados e discutidos no capítulo dois, tais como: estética, conforto, 

praticidade, realização das atividades, equipamentos e mobiliário necessários, ventilação, 

formas simples, cores neutras e elementos culturais.  

O projeto busca comprovar que os parâmetros de medidas em confronto com o mobiliário 

indicado não consideram conceitos básicos de ergonomia e antropometria quando, se 

tratando de espaços, sejam residenciais ou não, o foco principal está centrado na figura 

humana como principal usuário. Se a antropometria deve ser aplicada na maioria das áreas 

do design, a legislação parece ignorar tais conceitos.  
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6 
CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este capítulo estabelece críticas e tece comentários a respeito dos resultados cujo seu 

objetivo é estabelecer as conclusões finais da pesquisa e do projeto, avaliando se os 

objetivos propostos foram alcançados. O capítulo foi dividido em quatro itens onde o 

primeiro faz considerações a respeito da evolução da habitação bem como os principais 

motivos que levaram a redução cada vez maior de seus espaços internos, das considerações 

a respeito da metodologia de design de interiores e seus elementos, e uma análise dos 

parâmetros mínimos defendidos pelo Código de Obras de Recife. 

O segundo item discorre sobre a metodologia de design de interiores utilizada para a 

proposta de um projeto para um ambiente de medidas mínimas bem como, seus resultados. 

O terceiro item está intimamente ligado ao segundo visto que trata das conclusões a 
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respeito do projeto que se utilizou da metodologia anteriormente citada. E por fim, encerra-

se este trabalho com recomendações para trabalhos posteriores.  

 

6.1   Conclusões a respeito do referencial teórico 

 

O referencial teórico se inicia com uma análise histórica através de uma revisão bibliográfica 

da evolução da habitação no Brasil, desde o período da colonização até os dias atuais. 

Conclui-se com tal análise que as formas de morar passaram por diversas transformações 

nesses mais de quinhentos anos.  

As casas grandes de engenho deram lugar aos edifícios de apartamentos que não só 

transformaram a paisagem como influenciaram o modo de vida da sociedade. Contudo as 

transformações ocorridas no caráter dimensional das habitações refletem um aspecto 

negativo de sua evolução.  

O apartamento, considerado nesse trabalho como forma principal de habitação atualmente, 

sofreu grandes reduções em seu espaço interno e os motivos principais para tal redução 

foram identificados como: a valorização do metro quadrado, o poder de compra do 

consumidor, as construtoras não priorizam o bem estar de seus clientes em detrimento dos 

lucros com a venda em maior quantidade de espaços mínimos.  

Já se sabe que o publico mais afetado pelos problemas acima citados é o público de baixa 

renda, pois seus salários não podem acompanha tamanha valorização do metro quadrado, 

sendo induzidos a adquirir imóveis como condições mínimas de habitabilidade, pois os 

problemas causados pela redução dos espaços afeta diretamente a qualidade de vida de 

quem os ocupa.  

O Código de Obras, que deveria proteger a população neste sentido, define medidas 

mínimas que só servem aos interesses dos empresários do ramo imobiliário. Sendo 

comprovada portanto, a afirmação de outros autores a respeito da ineficiência do Código de 

Obras. Contudo, essa informação não pode ser generalizada visto que nesta pesquisa só foi 

analisado um ambiente de medidas definidas pela legislação, bem como apenas a lei vigente 

na cidade do Recife. 
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O design de interiores pode contribuir com melhorias da convivência nos espaços 

considerados reduzidos. A organização e o planejamento do espaço de morar interferem 

positivamente na qualidade de vida, pois o seu planejamento esta diretamente ligado à 

otimização da realização das atividades no espaço, agregando qualidade de vida e bem estar 

necessários a qualquer ser humano.  

 

6.2   Conclusões a respeito da metodologia utilizada  

 

A metodologia de design de interiores varia em etapas e se assemelha com a de arquitetura. 

Contudo é possível identificar pontos em comum. Basicamente os projetos se iniciam com 

uma entrevista para reconhecimento do público alvo e das suas necessidades projetuais. Em 

seguida se faz necessário um levantamento do espaço a ser projetado a fim de se identificar 

que mudanças serão necessárias para atender às expectativas do cliente.  

Todos os estudos acerca do projeto dependem do levantamento detalhado do ambiente, 

para que se evitem erros projetuais. As alternativas desenvolvidas vão amadurecendo de 

acordo com os conhecimentos do profissional para o caso estudado. E por fim, é feita uma 

proposta apresentada ao cliente contendo a melhor solução proposta pelo designer para 

resolver os problemas verbalizados pelo cliente.  

 

6.3   Conclusões a respeito do projeto elaborado 

 

O projeto buscou aplicar as características identificadas em comum das metodologias 

analisadas no referencial teórico, resultando em três partes: a definição do público alvo, que 

no caso desse trabalho é fictício, os estudos a cerca do ambiente a ser trabalhado, a 

preparação de um layout, as elevações e as vistas tridimensionais detalhando toda a 

proposta que buscou atenuar os efeitos negativos causados pelas suas medidas espaciais 

reduzidas.  
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A escolha do público alvo deu-se por ser o tipo de público que consome espaços 

habitacionais de medidas mínimas, visto que sua condição financeira não pode lhe 

proporcionar espaços mais amplos.  

A escolha do ambiente deu-se pela sua multifuncionalidade, por ser considerado um 

ambiente principal de longa permanência destinado a receber visitas, socializar com a 

família, proporcionar momento de lazer e descanso.  

As dificuldades enfrentadas nesse tipo de projeto se relacionam diretamente com a falta de 

espaço, pois o ambiente apresenta limitações que tolhem a criatividade do projeto. O 

espaço não comporta a quantidade necessária de mobiliário para dar suporte às atividades, 

a circulação é comprometida com a falta de espaço, quanto mais pessoas utilizam o espaço 

mais mobiliário e consequentemente, mais espaço se faz necessário.  

Mesmo buscando atender aos três pilares de um bom design: as funções, estéticas, 

simbólicas e práticas, comprovou-se com o projeto que a redução do espaço inversamente 

proporcional a quantidade de ocupantes, dificulta consideravelmente a realização de um 

bom projeto.  

Essa conclusão foi possível de ser observada através de uma avaliação da circulação baseada 

nos percentis corporais estabelecidos por Panero e Zelnik (2010) que defendem a total 

consideração das medidas humanas para a elaboração de projetos em geral. A intensão de 

se projetar para um ambiente de medidas mínimas definidas pela lei inicialmente busca 

mostrar que o design é capaz de atenuar problemas de usabilidade através do seu 

planejamento do espaço e da sua relação com o seu habitante.  

Contudo, o projeto serve como mais uma ferramenta para comprovar a afirmação de que o 

código de obras não considera as condições de habitabilidade e os seres humanos que 

ocupam os espaços por ele definidos, a lei que deveria agir em defesa da sociedade, acaba 

expondo seus indivíduos à situações de constrangimento e problemas de saúde e 

psicológicos devida má utilização dos espaços.  
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6.4   Recomendações para estudos posteriores 

 

A importância dessa pesquisa se deu no sentido de colaborar com o conhecimento acerca 

das necessidades advindas das condições de morar atuais bem como, a apresentação de 

uma proposta de design que busque através da organização do espaço, um melhor 

aproveitamento de suas dimensões.  

Contudo, essa análise isolada não é suficiente para solucionar todas as questões que 

envolvem a problemática da redução dos espaços, fazendo-se necessárias sugestões de 

estudos relacionados ao tema pesquisado. Como recomendação para estudos posteriores 

considera-se importante as seguintes questões: 

1. Estudo focado nas reais necessidades dos usuários e seus espaços de morar; 

2. Proposta de projeto ou de análise para outros ambientes com medidas mínimas 

regidas pela legislação; 

3. Avaliações antropométricas mais detalhadas, focadas nas dimensões mínimas do 

Código de Obras com o objetivo de propor alterações nas medidas estabelecidas, 

visando atender melhor a população; 

4. Um estudo do mobiliário mínimo adequado para atender as necessidades de uma 

residência bem como a sua adequação ao dimensionamento do espaço.  
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APÊNDICES

1. LEVANTAMENTO

2. LAYOUT

3. CORTES 

4. CORTE AA’

6. CORTE CC’

7. VISTAS TRIDIMENSIONAIS

5. CORTE BB’

(REF. CAPÍTULOS 4 E 5)



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



ANEXO A

CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES| RECIFE  
PÁGINAS REFERENTES À PESQUISA.

(REF. CAPÍTULO 3)



 



 



 



 



 



 



ANEXO B

 PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA | APARTAMENTO 37M²

(REF. CAPÍTULO 3)



LOUÇAS E METAIS

Louça sem coluna e torneira metálica cromada.Lavatório

Interfone Instalar sistema de porteiro eletrônico.

Número de pontos diversos 1 ponto de telefone, 1 de campainha, 1 ponto de antena e 1 ponto de interfone.

Número de circuitos Prever circuitos independentes para chuveiro (dimensionado para a potência usual do mercado local), tomadas e iluminação.

Tanque Capacidade mínima de 20 litros, de concreto pré-moldado, PVC, granilite ou mármore sintético com torneira metálica cromada.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS

Número de pontos de 
tomadas elétricas

2 na sala, 4 na cozinha, 2 na área de serviço, 2 em cada dormitório, 1 tomada no banheiro e mais 1 tomada para chuveiro elétrico.

Pia cozinha Bancada de 1,20 m x 0,50 m com cuba de granilite ou mármore sintético, torneira metálica cromada.

Paredes externas Tinta acrílica ou textura impermeável.

Tetos Tinta PVA.

Pisos
Cerâmica em toda a unidade, com rodapé, e desnível máximo de 15mm. Cerâmica no hall e nas áreas de circulação internas. Cimentado alisado nas

escadas.

Completa, de alumínio para regiões litorâneas ou meios agressivos e de aço para demais regiões.

Vaso Sanitário Louça com caixa de descarga acoplada.

PINTURAS

Paredes internas Tinta PVA.

Esquadrias Em esquadrias de aço, esmalte sobre fundo preparador. Em esquadrias de madeira, esmalte ou verniz.

Sala de estar/refeições
Largura mínima sala de estar/refeições: 2,40 m. Quantidade mínima de móveis: sofás com número de assentos igual ao número de leitos; mesa para

4 pessoas; e Estante/Armário TV.

Revestimento Externo Massa única ou concreto regularizado para pintura.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Área útil (área interna sem 
contar áreas de paredes)

37,00 m² 

Pé direito mínimo
Observar a orientação municipal vigente ou adotar as dimensões mínimas previstas na Norma de Desempenho quando o município não

regulamentar o assunto.

Cobertura

Dormitório duas pessoas
Quantidade mínima de móveis: 2 camas (0,80 m x 1,90 m); 1 criado-mudo (0,50 m x 0,50 m); e 1 guarda-roupa (1,50 m x 0,50 m). Circulação

mínima entre as camas de 0,80 m. Demais circulações mínimo de 0,50 m.

Cozinha
Largura mínima da cozinha: 1,60 m. Quantidade mínima: pia (1,20 m x 0,50 m); fogão (0,55 m x 0,60 m); e geladeira (0,70 m x 0,70 m). Previsão

para armário sob a pia e gabinete.

Revestimento Interno Massa única, gesso (exceto banheiros, cozinhas ou áreas de serviço) ou concreto regularizado para pintura.

Paredes áreas molhadas Tinta acrílica.

Revestimento Áreas 
Molhadas

Azulejo com altura mínima de 1,50 m em todas as paredes do banheiro, cozinha e área de serviço.

Revestimento áreas comuns Massa única, gesso ou concreto regularizado para pintura.

Portas e Ferragens
Portas internas em madeira. Admite-se porta metálica no acesso à unidade. Portas externas de 0,80 m x 2,10 m. Portas dos banheiros e dos quartos

com largura de 0,80 m para o caso de unidades adaptadas para portadores de necessidades especiais.

Quantidade mínima: 1 tanque (0,52 m x 0,53 m) e 1 máquina (0,60 m x 0,65 m).Área de Serviço

Janelas

Apartamento* / Casa sobreposta* / Village* / Sobrado** (Para contratação com valor máximo de aquisição da unidade de acordo com o item 7.2.1 
do Anexo I da Portaria N° 465, de 03 de outubro de 2011)

Projeto Unidade habitacional com sala / 1 dormitório para casal e 1 dormitório para duas pessoas / cozinha / área de serviço / banheiro.

Quantidade mínima de móveis: 1 cama (1,40 m x 1,90 m); 1 criado-mudo (0,50 m x 0,50 m); e 1 guarda-roupa (1,60 m x 0,50 m). Circulação mínima

entre mobiliário e/ou paredes de 0,50 m.
Dormitório casal

DIMENSÕES DOS CÔMODOS (Estas especificações não estabelecem área mínima 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)

Sobre laje, em telha cerâmica ou de fibrocimento (espessura mínima de 5 mm), com estrutura de madeira ou metálica. Admite-se laje inclinada

desde que coberta com telhas.

Programa Minha Casa Minha Vida / FAR
Especificações Mínimas



Apartamento* / Casa sobreposta* / Village* / Sobrado** (Para contratação com valor máximo de aquisição da unidade de acordo com o item 7.2.1 
do Anexo I da Portaria N° 465, de 03 de outubro de 2011)

Programa Minha Casa Minha Vida / FAR
Especificações Mínimas

Disponibilizar unidades adaptadas ao uso por pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida e idosos, de acordo com a demanda, com kits

específicos devidamente definidos. Na ausência de legislação municipal ou estadual que estabeleça regra específica, disponibilizar no mínimo 3%

das UH.

Unidades adaptadas

OBSERVAÇÕES

** Edificação residencial unifamiliar em mais de um pavimento.

* Edificação residencial multifamiliar

Medição individualizada de água e gás.

INFRAESTRUTURA

Pavimentação definitiva, calçadas, guias, sarjetas e sistema de drenagem.

ACESSIBILIDADE E ADAPTAÇÃO

Áreas de uso comum
Deverá ser garantida a rota acessível em todas as áreas públicas e de uso comum no empreendimento. Orientações disponíveis na Cartilha de

Acessibilidade a Edificações e Espaços e Equipamentos Urbanos, elaborada pela CAIXA.

Energia elétrica e iluminação pública.

Solução de esgotamento sanitário.

Sistema de abastecimento de água.

TECNOLOGIAS INOVADORAS

DIVERSOS

Máquina Lavar Prever solução para máquina de lavar roupas (ponto elétrico, hidráulica e de esgoto).

Placas Informativas
Deverão ser instaladas placas informativas nas edificações de empreendimentos em condomínios nos casos de utilização de alvenaria estrutural ou

sistemas inovadores.

Em condomínio, obrigatória a execução de depósito de lixo e local para armazenamento de correspondência.

Distâncias mínimas entre 
blocos

Edificações até 3 pavimentos, maior ou igual a 4,50 m. Edificações de 4 a 5 pavimentos, maior ou igual a 5,00 m. Edificações acima de 5

pavimentos, maior ou igual a 6,00 m.

Aceitáveis as tecnologias inovadoras testadas e aprovadas conforme a Norma de Desempenho - NBR-15.575 e homologadas pelo SINAT ou que

comprovarem desempenho satisfatório junto à CAIXA.

SUSTENTABILIDADE

Equipamento de lazer / uso 
comunitário

Obrigatório para empreendimentos em condomínio, com 60 UH ou mais, devendo prever recursos de, no mínimo, 1% da soma dos custos de

infraestrutura e edificações. Considerado o valor destinado para este item, serão produzidos os equipamentos a seguir especificados,

obrigatoriamente nesta ordem: centro comunitário; espaço descoberto para lazer/recreação infantil; e quadra de esportes.

Proteção da alvenaria 
externa

Em concreto com largura de 0,50 m ao redor da edificação.

Calçadas para circulação 
interna no condomínio

Largura mínima de 0,90 m.

Vagas Vagas de garagem conforme definido na legislação municipal.

Cercamento do lote ou 
condomínio

Alambrado com baldrame e altura mínima de 1,80 m no entorno do condomínio.

Reservatório Para reservatório elevado de água potável, em condomínio, prever instalação de no mínimo 2 bombas de recalque com manobra simultânea.



 


