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RESUMO 

 

 

A instalação de Instituições de Ensino Superior – IES em uma cidade provoca 
mudanças significativas em sua dinâmica desencadeando a necessidade de oferta 
de serviços para atender a um público específico que frequenta tais instituições. 
Uma delas diz respeito à habitação, gerando o adensamento urbano e a 
verticalização de moradias, como recursos para alocar o maior número de pessoas 
no menor espaço geográfico. Por isso, o objetivo deste trabalho foi analisar a 
funcionalidade de habitações verticais do tipo quitinete do Jardim Universitário na 
Zona 7 da cidade de Maringá-PR, por meio da relação existente entre projeto 
arquitetônico e mobiliário/ equipamentos. Para tanto, foram analisadas 30 (trinta) 
plantas arquitetônicas de apartamentos tipo quitinetes localizadas próximas à 
Universidade Estadual de Maringá – UEM, mais especificamente no Jardim 
Universitário da cidade de Maringá, Estado do Paraná. A pesquisa envolveu a 
análise dos empreendimentos tomando como referência a NBR nº. 15575/2013 
(ABNT, 2013), sobre mobiliários/equipamentos mínimos e suas medidas e, partindo 
do princípio de se trata de apartamento do tipo quitinete o mobiliário deveria atender 
a um único morador (cozinha: fogão, geladeira, pia com armário e armário suspenso; 
sala: estante/rack para televisão, sofá de dois lugares, mesa para refeições/estudos; 
quarto: cama de solteiro, guarda roupa e criado mudo; banheiro: bacia sanitária, pia 
e chuveiro); Boueri Filho (2008), em se tratando do espaço atividade necessário para 
o uso do mobiliário/equipamento de forma adequada; Duarte e Elali (2011), que 
apresentam o oferecimento de áreas de uso comum dos condomínios como 
extensões das áreas das residências; e Silva (1982), quanto a necessidade de locais 
mais apropriados para realizar determinadas ações envolvidas na satisfação de 
necessidades básicas humanas. Tomando como referência os dados coletados e 
analisados, uma planilha de funcionalidade foi elaborada e preenchida atribuindo-se 
maior ou menor índice de funcionalidade a cada empreendimento dependendo do 
número de respostas afirmativas ou negativas. A pesquisa permitiu concluir que, 
tendo em vista as necessidades dos usuários, os apartamentos do tipo quitinete 
precisam oferecer espaço com funcionalidade e que não é somente a metragem que 
determina isso. 
 

Palavras-chave:  Qualidade funcional. Espaço de atividade. Mobiliário 
multifuncional. Quitinete. Maringá-PR. 

 
 



ABSTRACT 

 

 

The installation of Higher Education Institutions – HEI in a city causes significant 
changes in its dynamic triggering the need to offer services to cater to a specific 
audience attending such institutions. One relates to housing, creating urban density 
and the vertical housing, as resources to allocate the largest number of people in the 
shortest geographical space. Therefore, the aim of this study was to analyze the 
functionality of vertical housing type kitchenette Garden in Zone 7 University of 
Maringá-PR, through the relationship between architectural design and furniture / 
equipment. For this purpose, we analyzed thirty (30) blueprints type apartments 
kitchenettes located near State University of Maringá – UEM, specifically in Garden 
City University of Maringá, Paraná State. The research involved the analysis of 
developments with reference to NBR n. 15575/2013 (ABNT, 2013) on furniture / 
minimum equipment and its measures and, assuming this is the type of apartment 
kitchenette furniture should suit a single occupant (kitchen: stove, refrigerator, sink 
with cupboard and wardrobe suspended; room: shelf / rack for TV, loveseat, dining 
table / study, bedroom: single bed, wardrobe and bedside table, bathroom: toilet 
bowl, sink and shower); Boueri Filho (2008), in the case of space activity required for 
the use of furniture / equipment properly; Elali and Duarte (2011), presenting the 
offering of common areas of condominiums as extensions of areas of residences; 
and Silva (1982), as the need for more appropriate places to perform certain actions 
involved in the satisfaction of basic human needs. Taking the data collected and 
analyzed as a reference, spreadsheet functionality was developed and completed by 
assigning higher or lower level of functionality to each project depending on the 
number of positive or negative responses. The research concluded that, in view of 
the needs of users, type apartments offer kitchenette need space with functionality 
and it is not only the film that determines this. 
 

Keywords: Functional Quality. Activity space. Multifunctional furniture. Kitchenette. 
Maringá-PR. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A instalação de Instituições de Ensino Superior – IES interfere diretamente na 

dinâmica urbana de uma cidade, com a necessidade de oferta de serviços 

específicos para o público que frequenta tais instituições, em sua grande maioria 

jovem. O adensamento urbano, nas proximidades das IES, é uma das 

consequências do atendimento de demanda de moradia, mais especificamente para 

os estudantes.  

Com o adensamento urbano populacional, a verticalização e a compactação 

dos espaços1 de áreas úteis das residências passam a serem algumas das soluções 

possíveis utilizadas para a instalação de maior número de moradores em um mesmo 

espaço territorial. A especulação imobiliária e a alta valorização das regiões 

próximas às IES acabam por intensificar a alternativa de construção de espaços 

cada vez menores. 

Nesse contexto, surgem os apartamentos do tipo quitinetes, em que a 

moradia se configura como um único ou poucos ambientes2, sendo que, nesse 

diminuto território toda a dinâmica diária do morador acontece. A redução das 

metragens das residências, muitas vezes acaba por comprometer o 

dimensionamento habitacional, podendo prejudicar qualitativamente o 

desenvolvimento das funções para as quais se destinam cada um dos espaços.  

Silva (2010) explica que a palavra quitinete deriva do termo inglês kitchenette, 

que significa pequena cozinha, e que no Brasil é utilizado para designar 

apartamentos de proporções pequenas, que normalmente são formados por um 

cômodo que compõe sala/cozinha, quarto e banheiro. De acordo com o autor, a 

escolha desse tipo de imóvel como moradia está associada ao baixo custo, 

proporcional à sua área, e à facilidade de manutenção e limpeza que as áreas 

reduzidas desses imóveis oferecem. Para este trabalho, assumiu-se a definição de 

                                                           
1
  Para Imai (2010, p. 14), espaço é “uma área configurada por limites determinados” completando 
que, em arquitetura é “toda área que é gerada e limitada por elementos arquitetônicos [...] visual, 
táctil, auditiva ou odorífica, ou por meio dos aspecos sentimentais, sociais, culturais ou psicológicos, 
entre outros”.  

2
  Imai (2010, p. 14) defineambiente como “tudo o que é pertencente ou relacionado ao meio que 
envolve os indivíduos [...] ambiente construído refere-se a todo ambiente executado ou adaptado 
pelo ser humano [...]”.  
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quitinete proposta por Bueno (2010, p. 645): “apartamento pequeno, constituído de 

um único cômodo, banheiro e uma cozinha minúscula”. 

Apesar de área reduzida, os ambientes devem comportar espaço suficiente 

para a disposição de mobiliário e para a execução de atividades do cotidiano. As 

áreas disponíveis e a organização atribuída podem dificultar a realização de 

afazeres domésticos, muitas vezes afetando a produtividade dos usuários e sua 

vida, inclusive nos aspectos físicos, quando não atende ao quesito ergonômico, e 

aspectos psicológicos, quando gera a sensação de desconforto e de não realização 

das atividades a contento. No caso de estudantes, acrescentou-se o aspecto 

envolvendo o rendimento educacional, com a necessidade de oferta de espaços 

para leitura e estudo. 

O ideal é que os projetos arquitetônicos e o mobiliário sejam elaborados tendo 

como base as atividades a serem desenvolvidas no ambiente, incluindo-se não 

somente o espaço para o desenvolvimento das funções específicas em si, mas, 

também, para a circulação.  

Desta maneira, o objetivo desse trabalho foi analisar a qualidade funcional 

das habitações verticais do tipo quitinete, visando compreender a relação existente 

entre projeto arquitetônico e a possibilidade de disposição de mobiliário e 

equipamentos. Para tanto, foram analisados apartamentos quitinetes de 30 (trinta) 

empreendimentos localizados próximos à Universidade Estadual de Maringá – UEM, 

mais especificamente no Jardim Universitário da cidade de Maringá, Estado do 

Paraná. 

O trabalho desenvolvido ficou organizado tal como descrito a seguir. Na 

primeira seção definiram-se as características e os impactos que as IES provocam 

no espaço urbano, principalmente no que se refere à oferta de moradia aos 

estudantes no entorno dessas instituições.  

Na segunda seção tratou-se de adensamento urbano e suas consequências, 

como a verticalização e a compactação das moradias, principalmente as do tipo 

quitinete, historicizando o processo vivenciado no Brasil com o crescimento das 

grandes metrópoles associado à necessidade de oferta de moradia.  

Na terceira seção discutiu-se antropometria e ergonomia, relacionando-as 

com o espaço atividade e com as dimensões de mobiliário, apontando parâmetros 

indicados para que se alcance a qualidade em projetos arquitetônicos, em se 

tratando de dimensões e funcionalidade. 
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Na quarta seção descreveu-se a metodologia empregada na realização da 

pesquisa, com os procedimentos metodológicos implementados na execução dos 

diferentes momentos do estudo e a descrição dos instrumentos aplicados para a 

coleta de dados. 

Na quinta seção apresentaram-se os resultados e a análise dos 

empreendimentos das 30 (trinta) quitinetes selecionadas tomando por base as 

observações realizadas e as fotografias efetuadas, permitindo o preenchimento da 

planilha de índice de funcionalidade construída, tomando como referência a NBR  

nº. 15575/2013 (ABNT, 2013), sobre mobiliários/equipamentos mínimos e suas 

medidas; Boueri Filho (2008), sobre o espaço atividade necessário para o uso do 

mobiliário/equipamento de forma adequada; Duarte e Elali (2011), em relação ao 

oferecimento de áreas de uso comum como extensões das áreas das residências; e 

Silva (1982), quanto a necessidade de locais mais apropriados para realizar 

determinadas ações envolvidas na satisfação de necessidades básicas humanas. 

Os resultados permitiram determinar maior ou menor índice de funcionalidade 

de cada quitinete, dentro dos pontos estabelecidos no trabalho, como itens a serem 

considerados e análisads. Para a definição dos quesitos a serem considerados 

utilizou-se como referência a NBR nº. 15.575/2013 (ABNT, 2013), Boueri Filho 

(2008), Duarte e Elali (2011) e Silva (1982). Esses itens foram transformados em 

uma tabela, tendo como base os modelos propostos por Dischinger, Ely e Piardi 

(2012) e Damé (2008).  

Nas considerações finais apontou-se que nem sempre o estabelecido na 

legislação é levado em consideração na elaboração de um projeto imobiliário no que 

diz respeito à funcionalidade. O espaço atividade para a realização das diversas 

tarefas dentro de uma residência é fundamental para que as pessoas que ali 

residem desempenhem suas funções da maneira mais adequada e eficaz possível.  

Vale salientar que, existem outros aspectos importantes do ponto de vista de 

qualidade de projeto, como: acabamentos, materiais, conforto térmico e 

luminotécnico, dentre outros, mas que não fazem parte dos objetivos desse trabalho, 

portanto não foram analisados.  
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2 O IMPACTO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR NO ESPAÇO URBANO 

 

 

As IES causam impactos diretos e indiretos nas cidades onde são instaladas, 

principalmente nos bairros ao redor delas. Esses impactos envolvem dimensões 

econômicas, sociais e físicas das áreas urbanas e, segundo Brandli (2004, p. 42) 

acabam “afetando diretamente os setores de construção, hotéis, alimentação, 

móveis e acessórios, comunicação, serviços, diversos, serviços educacionais, 

serviços recreacionais e culturais, viagens, comércio varejista, entre outros”. 

Santos (2007) ressalta as vantagens que a criação desse tipo de instituição 

proporciona aos municípios, envolvendo desde a elevação do nível de escolaridade 

da população, a geração de empregos e o aumento na oferta e procura de serviços 

(desde manicure e cabeleireiro a táxi e moto-táxi), a criação de empresas e até 

mesmo, dependendo do curso ofertado, atividades jurídicas, de saúde, culturais e 

artísticas dentre muitos outros benefícios. 

Lima et al. (2011) realizaram pesquisa com objetivo de efetuar o diagnóstico 

dos impactos socioambientais resultantes da implantação de um campus 

universitário no município de Pombal, no Estado da Paraíba e apontam que, de 

forma geral, os ganhos suplantam as perdas. A cidade passou a arrecadar mais 

impostos e o fluxo de recursos gerados, não só com a vinda de alunos, professores 

e funcionários, mas, também com aqueles captados de órgãos financiadores, por 

meio das pesquisas desenvolvidas na instituição, elevaram o Produto Interno Bruto – 

PIB do município. Ao mesmo tempo, assinalam que houve um aumento do valor dos 

imóveis (tanto para compra e venda quanto para locação) e dos serviços oferecidos 

(construção civil, empregados domésticos, de beleza e de transporte, dentre outros).  

Desta forma, a instalação de uma IES em determinada região, molda o tipo de 

moradia e de serviços ofertados, sendo que, as construções, o comércio e os 

serviços que são instalados na circunvizinhança precisam atender às demandas de 

seus moradores (BRANDLI, 2004). As necessidades das pessoas que passam a 

residir nas regiões próximas das instituições de ensino exigem: moradia de baixo 

custo (pensionatos, quitinetes, repúblicas estudantis etc.), comércio diversificado 

(mercados, padarias, confecções, postos de gasolina, livrarias, papelarias, farmácias 

etc.), serviços (alimentação, saúde, transporte, lazer, cultura etc.) e outros mais.  
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A cidade de Maringá vem sofrendo e sentindo os reflexos da instalação de 

IES, e consequentemente, com o número de novos moradores que elas tem trazido 

a cidade. Situada na Mesorregião Norte Central Paranaense, foi fundada em 10 de 

maio de 1947, como distrito de Mandaguari, sendo elevada a município em 14 de 

fevereiro de 1951, pela Lei nº 790/1951, e, em março de 1954, instalada a comarca 

de Maringá (IBGE, 2013). 

No ano de 2010 a população da cidade era de trezentos e cinquenta e sete 

mil e setenta e sete habitantes, com estimativa de trezentos e oitenta e cinco mil e 

setecentos e cinquenta e três habitantes para o ano de 2013 (IBGE, 2013), 

excedendo o previsto inicialmente para o seu primeiro cinquentenário, que era de 

duzentos mil habitantes (MOTA, 2006). Para esse autor, a cidade foi planejada de 

maneira a servir como polo regional, contando com uma infraestrutura para 

desempenhar diversas e diferentes atividades urbanas, pois possuía grande 

diversidade de equipamentos e atributos urbanos3. 

Na Lei Orgânica do município consta como política de desenvolvimento 

urbano, a fim de garantir o bem-estar da população, sendo que para esse fim, é 

preciso estebelecer-se regras e normas quanto a ocupação do espaço, tipos de 

moradis, dentre outros diversos itens. Para tanto, estabelece no primeiro parágrafo 

do artigo 120: 

 

§ 1.º O Plano Diretor, instrumento básico da política de 
desenvolvimento e de expansão urbana, abrangerá as funções da 
vida coletiva, em que se incluem habitação, trabalho, transporte, 
saneamento, iluminação pública, energia elétrica, abastecimento de 
água, saúde, educação, lazer, segurança e circulação, entre outras, 
e, em conjunto, os aspectos físico, econômico, social e administrativo 
(MARINGÁ, 2011a, p. 60). 

 

O atendimento a esse dispositivo legal implica na oferta de serviços que o 

crescimento populacional não previsto pode comprometer. Mesmo assim, como 

afirma Tomaz (2010), a cidade maringaense é apontada como moderna e exemplo 

de desenvolvimento não só para outros municípios do Estado do Paraná como 

também do Brasil. Para Tudini e Mendes (2005), Maringá é uma cidade de porte 

médio de grande importância nacional, em função do moderno sistema de 

                                                           
3
  Oliveira (2006) historicida o processo de criação e desenvolvimento do município de Maringá 
analisando aspectos econômicos, políticos e ideológicos, atrelando à expansão do capitalismo. 
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agricultura, e por se tratar de um polo regional capaz de atender a outros municípios 

em serviços variados. 

Maringá passou por mudanças intensas quando da instalação de IES, 

interferindo e transformando sua dinâmica urbana a partir da década de 1960. No 

período, faculdades isoladas foram criadas e se juntaram para formar, na década de 

1970, a UEM4.  

Além disso, a partir de 1990 ocorreu uma expansão do ensino superior 

oferecido em instituições privadas implantadas no município. Com esse aumento no 

número de IES, novos cursos foram e são constantemente oferecidos e, como 

consequência, novas vagas ofertadas, atraindo estudantes de diversas cidades do 

Paraná e de outros estados do Brasil, além de alunos estrangeiros vindos pelo 

sistema de intercâmbios, que passaram a residir na cidade (MOTA, 2006). 

Conforme cadastro do MEC, atualmente na cidade de Maringá estão 

instaladas treze IES de ensino presencial (Figura 1), sendo uma universidade 

pública, a UEM, um Centro Universitário, o UNICESUMAR, e outras nove faculdades 

privadas: Alvorada, Cidade Verde, Faculdade de Engenharia e Inovação Técnico 

Profissional – FEITEP, América do Sul, SENAI Maringá, Dinâmica, Eficaz, Ingá, 

Faculdade Maringá, Faculdade Metropolitana de Maringá – UNIFAMMA e Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná – PUC/PR (BRASIL, 2013). Além disso, são vários 

os polos de instituições de ensino à distância instalados no município e na região 

metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
  Wanderley (2001) analisa as políticas governamentais estaduais e municipais engendradas na 
década de 1960, inclusive com a participação de dirigente da igreja católica, denominadas por ele 
de intervencionistas e eleitoreiras, que acabaram por desencadear na criação da UEM na década 
de 1970.  
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Figura 1: Mapa da cidade de Maringá-PR com suas IES 
Fonte: https://maps.google. 

 

 

O último resultado de censo educacional realizado pelo MEC, no ano de 

2011, indica que Maringá tinha quase trinta mil alunos matriculados no sistema 

presencial do ensino superior, e próximo de três mil o número de docentes atuando 

nas instituições (BRASIL, 2011). A UNICESUMAR é a segunda IES em número de 

alunos e funcionários, com mais de doze mil alunos presenciais e mil e setecentos 

funcionários diretos, totalizando treze mil e setecentas pessoas frequentando suas 

instalações diariamente5. 

A UEM é a primeira em números de pessoas. De acordo com informações 

fornecidas pela secretaria acadêmica da instituição, em 2014, a instituição contava 

com a matrícula de pouco mais de dezessete mil alunos, somente na graduação, e 

somando aos demais níveis, o total apresentado é de mais de vinte e quatro mil. O 

corpo docente totalizava cerca de mil e quinhentos e de funcionários beirando os 

três mil, perfazendo um total de quase trinta mil pessoas ligadas diretamente ao 

campus da universidade6.  

O número de pessoas vinculadas à UEM influenciou diretamente o mercado 

imobiliário de Maringá, principalmente na Zona 7, onde, segundo Mota (2006), 

ocorreu uma expansão constante, desde a década de 1970, com uma acentuada 

verticalização, composta, principalmente, por apartamentos pequenos. Em 1999, 

                                                           
5
  Disponível em: <http://www.unicesumar.edu.br>. 

6
 Disponível em: <http:// www.uem.br>. 
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Barreto e Mendes (1999) realizaram um levantamento que apontou que o número de 

estudantes habitantes dos edifícios do Jardim Universitário, chegava a um 

percentual de 60% do total de moradores. Nesse período, 50% dos lotes da região 

(totalizando cento e noventa e um) eram ocupados por edifícios. Os autores 

apontam que esse número tende a um forte crescimento, em função da especulação 

imobiliária.  

Os dados apontados anteriormente vão ao encontro do que Mota (2006) 

afirma quanto à influência das IES no mercado imobiliário, já que a instalação das 

mesmas é utilizada como uma das estratégias dos promotores imobiliários no 

momento da comercialização dos imóveis, com foco nos estudantes e funcionários 

vinculados à ela. 

A localização da UEM na Zona 7 corrobora com o princípio de impacto que 

uma IES desencadeia em uma cidade, pois, não só proporcionou o desenvolvimento 

do Jardim Universitário como, também, definiu o tipo de atividade desenvolvida na 

região. Os estabelecimentos comerciais criados para atender à demanda crescente 

de serviços aos estudantes instalaram-se, principalmente, nas Avenidas Lauro 

Eduardo Werneck e Mário Clapier Urbinati, as mais movimentadas do bairro e bem 

próximas à UEM (BARRETO; MENDES, 1999).  

Assim, percebe-se que a instalação de uma IES em determinada cidade é 

capaz de transformar principalmente o seu entorno direto, causando impactos ao 

espaço urbano. Entre esses impactos pode-se citar o adensamento urbano, a 

verticalização e a compactação das moradias, assuntos a serem tratados na próxima 

seção. 
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3 CIDADES, CONSTRUÇÕES E MORADIAS  

 

 

Glaeser (2008) afirma que a interação humana proporciona a produção 

conjunta de conhecimento, incluindo-se a criação de novas tecnologias. Portanto, 

para que haja desenvolvimento econômico e social é imprescindível que ocorram 

interações, com pessoas se comunicando, gerando ideias e criando inovações, pois 

os seres humanos necessitam de maior proximidade para se desenvolver e 

prosperar. O autor defende a ideia de que os centros urbanos são espaços que 

favorecem a essas interações e, por conseguinte, o desenvolvimento humano, uma 

vez que as grandes cidades são a melhor forma dos homens se organizarem 

socialmente para que ocorra a integração, ampliando as possibilidades de trocas, 

tornando o aprendizado conjunto e mais produtivo.  

Varella (2013) argumenta que as cidades são lugares muito dinâmicos e 

complexos e estão em constante crescimento, cada vez mais acelerado. Uma das 

situações vivenciadas pelos centros urbanos é o adensamento, provocando o 

aumento da população em determinadas regiões das cidades. Marinucci e Milesi 

(2013) explicam que essa migração populacional, não somente do campo para a 

cidade, mas de cidades para cidades, é gerado por diversos fatores, como a oferta 

de trabalho (trabalhadores da construção civil e da agricultura, por exemplo), de 

serviços de saúde (os pequenos municípios nem sempre oferecem médicos 

especialistas ou equipamentos para exames para atendimento da saúde da 

população), educação (as IES, por exemplo, se localizam em centros urbanos 

maiores e os jovens das cidades de pequeno porte precisam locomover-se para 

onde haja a oferta de ensino superior), lazer (os cinemas, por exemplo, são 

construídos em shoppings que se localizam em cidades de maior porte) dentre 

outros motivos. 

De acordo com Varella (2013), atualmente metade da população mundial vive 

em cidades, e com o ritmo de migração para as metrópoles, até o ano de 2050 esse 

número chegará a 70%. Dados da Organização das Nações Unidas – ONU, 

apresentados pelo autor, indicam que somente na China, trezentos milhões de 

habitantes de regiões rurais se mudarão para os centros urbanos nos próximos 

quinze anos.  
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No Brasil, as regiões metropolitanas passaram por um aumento da 

população, em especial na década de 1980, quando aconteceu no país um 

acentuado êxodo rural. O censo demográfico de 1991 apontou um crescimento 

populacional das regiões metropolitanas em decorrência das famílias que moravam 

na área rural e passaram a buscar na área urbana, segundo Martine (1994), uma 

melhor qualidade de vida, superando as expectativas de vida da época. Hoje, cerca 

de 85% da população brasileira vive nas áreas urbanas, o que se aproxima de cento 

e sessenta milhões de pessoas (VARELLA, 2013).  

Para Martine (1994), o Paraná foi o estado brasileiro que sofreu mais 

intensamente o impacto da transição da população rural para as cidades. Na década 

de 1970, cerca de dois milhões e meio de paranaenses deixaram de residir no 

campo, não apenas em busca das facilidades que as cidades oferecem, mas 

também como consequência da crise na agricultura enfrentada no período. Uma 

parcela dessa população foi absorvida pelas áreas urbanas do próprio estado, 

elevando o nível de urbanização de 59% para 73%. 

Martine (2007) discute a urbanização pelo viés da relação entre população, 

desenvolvimento e ambiente e, apesar desse trabalho não tratar da questão 

ambiental, vale a pena trazer o ponto de vista do autor, quando afirma que: 

 

[...] a maior parte dos aspectos ambientais negativos relacionados à 
urbanização está ligada mais a outros fatores – tais como padrões de 
desenvolvimento (produção e consumo insustentáveis), falta de 
desenvolvimento (pobreza), localização geográfica, padrões de uso 
da terra (o sprawl urbano), forma urbana (e.g. – pavimentação 
excessiva e "desnaturalização"), falta de controle e gerenciamento 
urbano ineficiente – do que à urbanização, densidade ou tamanho 
per se. Isto é, as cidades sem dúvida têm impactos ambientais sérios 
porque concentram tanto a população quanto a atividade econômica 
e a riqueza, mas tais efeitos estão associados a um determinado 
padrão de civilização e poderiam ser abrandados (MARTINE, 2007, 
p. 186). 

 

O adensamento urbano, portanto, traz consequências para a economia, o 

meio ambiente e as pessoas de modo geral e, para Tudini e Mendes (2005), na 

urbanização das cidades brasileiras a verticalização se constituiu como uma nova 

forma de habitação para o capital financeiro do mercado imobiliário. Os autores 

apontam que em nenhum lugar do mundo ocorreu de maneira tão intensa e 

concentrada a verticalização como no Brasil. Durante o período de acentuada 
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verticalização residencial, Luigi Pirandello (1927 apud SEGAWA, 1999) apontou a 

construção dos arranhas céus brasileiros como um erro, já que o país não tinha 

problema de espaço, diferentemente de outras regiões do mundo. O autor alega que 

essas construções deterioraram a paisagem de cidades como o Rio de Janeiro e 

São Paulo. Contrário à posição de Luigi Pirandello, Blaise Cendrars (1924 apud 

SEGAWA, 1999), se posicionou favorável à verticalização das grandes cidades 

brasileiras, defendendo os edifícios como elementos a serem incorporados à 

paisagem de forma harmoniosa.  

De acordo com Scussel e Sattler (2010), a verticalização não deve ser 

analisada de forma dicotômica e antagônica como sendo boa ou má, assim como a 

densificação, fato com a qual está normalmente associada. É uma questão 

complexa, relacionada a um conjunto de fatores, como: custos de infraestrutura 

urbana, tipologia das edificações, estruturação da malha viária etc., que, quando 

combinados, podem definir a qualidade do espaço urbano. Os autores ainda 

defendem que, precisam ser considerados os impactos na manutenção de grandes 

edifícios, além daqueles ligados à preservação da flora e da fauna, 

impermeabilização do solo, entre outros. 

Em meio ao conflito de opiniões acerca da verticalização, surgiram os 

edifícios nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, tornando-se moradias 

preferidas pela população das classes mais abastadas da sociedade. No período 

das décadas de 1920 e 1930, outras cidades brasileiras passaram a reproduzir as 

moradias verticalizadas (MARTINE, 1994). 

Lima (2013) construiu um gráfico comparativo do período que compreende 

entre os anos de 1980 a 2010, mostrando as mudanças de porcentagem de 

brasileiros que residiam em moradias verticais, conforme consta na Figura 2, tendo 

por base os dados dos censos demográficos efetivados pelo IBGE.  

 

Figura 2: Porcentagem da população brasileira que residia em moradias verticais no período entre os 
anos de 1980 e 2010 

Fonte: Lima (2013). 
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Os dados demonstram que no período de trinta anos, houve um aumento de 

3,5% de moradias verticais. Yokota (2013) aponta como alguns dos motivos que 

impulsionaram a verticalização das cidades brasileiras: a falta de segurança (as 

casas térreas apresentam maior insegurança quanto a assaltos do que as 

edificações verticais), a deficiência de transportes coletivos de massa (obrigando as 

pessoas a buscarem moradia o mais próximo possível do seu trabalho, para 

economia de tempo e de dinheiro), a concentração dos serviços urbanos (hospitais, 

comércio de todo tipo, espaços de lazer dentre outros serviços, tendem a ser 

oferecidos nas regiões centrais das cidades a fim de facilitar o acesso de todo o 

perímetro do município), além de planos diretores ineficientes ou inexistentes 

(ausência de vias de trânsito de fluxo rápido em direção aos bairros para carros e 

ônibus, falta de setorização na oferta dos serviços de saúde, comércio etc.).  

Para Yokota (2013), esse fenômeno de verticalização das cidades acontece 

pelas mesmas razões em toda América Latina e também na Ásia. Os imóveis 

construídos para atender à classe média emergente, visam um novo perfil de família, 

composta por casais sem filhos, por pessoas divorciadas, por jovens que 

conquistaram a independência financeira e buscam o seu próprio imóvel ou por 

aqueles que optam por morar adjacente às áreas centrais mesmo tendo que abrir 

mão de metragens em seus imóveis.  

Carvalho e Herdy (2013) afirmam que no Brasil existe uma associação entre 

arranha-céus e desenvolvimento, conceito que tem alterado a forma de morar da 

população, principalmente em metrópoles. De acordo com levantamento realizado 

pelos autores, em 2010 cerca de onze milhões de brasileiros viviam em 

apartamentos, um número 21% superior aos dados levantados em pesquisa 

efetuada uma década antes. Para os autores, somente no ano de 2012 quase três 

mil edifícios residenciais tiveram sua construção iniciada no Brasil.  

Assim como outras localidades brasileiras, Maringá iniciou seu processo de 

verticalização pelo centro da cidade, devido a diversas questões, entre elas, o fato 

de que essa região, uma das mais antigas, oferecia e ainda oferece melhores 

condições de infraestrutura urbana. Por sua localização privilegiada, tornou-se 

interessante para a classe de maior poder aquisitivo investir na construção de 

edifícios residenciais (CASARIL, 2010). 

Machado e Mendes (2003) apontam o grande processo de urbanização 

ocorrido nas últimas décadas no município maringaense como propulsor no incentivo 
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e crescimento de investimentos na verticalização residenciais. Um dos fatores que 

alterou diretamente o sistema urbano da cidade de Maringá foi a instalação de IES, 

atraindo o mercado imobiliário, que percebeu a potencialidade do grupo de 

moradores decorrentes dessas instituições, com a construção de mais edifícios para 

atender aos estudantes (MOTA, 2006). 

Por isso, a verticalização de Maringá, descreve Machado e Mendes (2003), 

não deve ser compreendida apenas como evolução natural da urbanização, mas 

como parte de transformações relacionadas também a interesses econômicos e 

políticos dos agentes estruturadores do espaço urbano. Promotores ou 

incorporadores imobiliários são apenas um dos agentes responsáveis por essa 

organização ou reorganização espacial da cidade. 

Para Tudini e Mendes (2005) a primeira fase da verticalização maringaense 

ocorreu entre os anos de 1960 e 1969, quando dez edifícios foram construídos, 

todos na área central. A segunda fase foi entre os anos de 1970 e 1979, quando 

outras regiões da cidade também receberam construções com mais de dois 

pavimentos, inclusive a Zona 7 nos arredores da UEM. Entre 1980 e 1989, foram 

construídos setecentos e onze edifícios na cidade, afirmando a paisagem vertical. 

No período de 1990 a 2002 ocorreu uma diminuição na média do número de 

construções de edifícios, mas um aumento no número de pavimentos nas 

construções efetuadas, mostrando uma nova tendência de construções 

verticalizadas mais estruturadas, fato ocorrido também na Zona 7. 

Na Tabela 1, pode-se verificar que o número de edifícios aprovados junto aos 

órgãos públicos de Maringá na Zona 7 nas décadas de 1960 a 1990 foi de trezentos 

e cinquenta unidades, perfazendo 44% do montante de setecentos e noventa e nove 

do município no mesmo período, como um todo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

28 

Tabela 1: Número de edifícios a partir de quatro pavimentos aprovados junto à Prefeitura de Maringá, 

por zonas urbanas, no período de 1960 a 1999 

ZONA NÚMERO DE EDIFÍCIOS 

1 168 

2 20 

3 42 

4 55 

5 18 

6 2 

7 350 

8 4 

9 13 

10 3 

11 15 

15 2 

17 13 

20 3 

21 14 

23 3 

24 3 

27 50 

28 2 

29 9 

35 2 

36 1 

37 4 

39 1 

43 1 

46 1 

TOTAL 799 

Fonte: Melo e Mendes (2013). 

 

 

Após estudo de uso do solo, Tudini e Mendes (2005), observaram que alguns 

setores da Zona 7 são mais ocupados por edifícios do que outros. A região próxima 

à UEM é uma delas, pois o público alvo dessas moradias é a classe estudantil, além 

de funcionários e prestadores de serviço da instituição. Melo e Mendes (2013, p. 10) 

argumentam que “a implantação e desenvolvimento da UEM foram fator 

desencadeador do processo de ocupação da Z07, cuja verticalização foi 

intensificada nos anos oitenta, apoiada principalmente pela Lei de Zoneamento  

nº. 1.736/84”, mas que, a partir de 1994 este avanço entrou em declínio tendo em 
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vista a legislação sobre normas de uso e ocupação do solo das zonas urbanas no 

município de Maringá7.  

A valorização das regiões próximas às IES, aliada à especulação imobiliária, 

aumentou o número de construções com espaços cada vez menores, característica 

imobiliária da Zona 7, onde estão sendo construídas cada vez mais moradias do tipo 

quitinete, tendo em vista o perfil dos moradores que buscam a região (MOTA, 2006). 

Círico (2001) argumenta que a verticalização está, também, associada à 

especulação imobiliária que surgiu com o adensamento urbano, pois o custo dos 

terrenos tem se tornado cada vez mais representativo no valor de venda dos imóveis 

e a construção de edifícios possibilita um maior número de residências no mesmo 

terreno. Para o autor, além da verticalização, a compactação dos apartamentos 

também é adotada como estratégia para o aumento de aproveitamento dos espaços 

e, assim, dos lucros.  

Miller (2010), argumenta que a compactação das residências é um fenômeno 

mundial, e assim como Wood (2011), defende que a compactação não está 

vinculada especificamente a questões econômicas, mas também pela condição de 

vida na atualidade, pois muitas pessoas moram sozinhas e passam o dia todo fora e 

não costumam fazer suas refeições em casa, quando o fazem, comem em pé, no 

sofá ou na cama e, nesses casos, o tamanho reduzido do imóvel pode ser uma 

questão de conveniência.  

Silva (1982), por outro lado, afirma que a compactação dos espaços 

construídos surgiu para atender à demanda mercadológica, uma vez que os projetos 

são elaborados seguindo as medidas, consideradas e estabelecidas como mínimas 

pela legislação, objetivando a redução de custos. Em se tratando de moradias 

verticalizadas, reduzir medidas significa a diminuição de vários metros quadrados 

quando somadas às medidas de todas as unidades.  

Na cidade de Maringá, no sentido de normatizar as construções, foi 

promulgada a Lei Complementar Municipal nº. 910/2011, estabelecendo, dentre 

outras questões relacionadas à construção civil, que para um projeto se configurar 

como residência é preciso que tenha, pelo menos, sala, dormitório, cozinha e 

banheiro. A lei também estabelece as medidas mínimas para cada um desses 

                                                           
7
  Lei Complementar n

o
 46/1994 – Prefeitura Municipal de Maringá, revogada totalmente por Lei 

Complementar n. 335/1999 e atualizada pela Lei Complementar Municipal nº. 910/2011 (MARINGÁ, 
2011). 
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compartimentos: cozinha (4 m2), banheiro (1,5 m2), dormitório (9 m2) e sala (8 m2), 

perfazendo um total de 22,5 m2, podendo ser constituído de um único cômodo ou 

cômodos separados, desde que os compartimentos conjugados contenham a soma 

das áreas quadradas mínimas exigidas para cada um dos ambientes (MARINGÁ, 

2011b).  

No entanto, seguir o dimensionamento mínimo não garante a qualidade de 

um ambiente, pois o seu bom funcionamento está também relacionado ao seu 

arranjo físico, que deve ser definido a partir das diversas atividades que serão 

desenvolvidas nesse espaço, vinculadas ao mobiliário/equipamento e aos objetos 

necessários para isso, além da própria circulação e do espaço para o movimento 

durante a execução da atividade. Assim, o arranjo físico deve atender às 

necessidades dos usuários, colaborando com a qualidade habitacional (COSTA et 

al., 2003). 

Costa et al. (2003) salientam que o dimensionamento dos espaços 

habitacionais muitas vezes tem sido sacrificado, podendo atingir proporções 

prejudiciais ao desenvolvimento das funções às quais se destinam. Apontam que é 

importante a conscientização dos profissionais envolvidos na elaboração e 

implementação do projeto em relação aos prejuízos que podem causar aos usuários, 

quando não contemplam as orientações ergonômicas.  

Para Costa e Martins (2006), um produto, ou mesmo um ambiente, atende 

aos requisitos para o qual foi criado quando proporciona a satisfação das 

necessidades humanas. Definir ambiente não é algo simples, uma vez que seu 

significado literal é “o que cerca ou envolve os seres vivos ou as coisas, por todos os 

lados” (FERREIRA, 1986, p. 101), contudo, o conceito tem sido apropriado por 

várias áreas do conhecimento que acabam por lhe atribuir diferentes e amplas 

interpretações, associadas a outros conceitos como: meio ambiente, ambiente 

organizacional, ambiente virtual, ambiente de aprendizagem etc. Nesse trabalho, 

assumiu-se o conceito de ambiente no sentido de espaço e, mais especificamente, 

ao espaço constituído a partir da construção, configurando-se como resultado da 

percepção do indivíduo sobre o local onde mora, pois, Martins, Olivo e Izelli (2007) 

afirmam que:  
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Bem-estar e qualidade de vida envolvem conceitos e atendimento a 
demandas sociais, culturais, psicológicas, ambientais e temporais em 
permanente transformação na complexa trajetória da espécie 
humana. Enquanto que a qualidade técnica de uma habitação está 
relacionada basicamente a critérios de conformidade, à capacidade 
de resposta às exigências funcionais, e às necessidades do 
mercado, em uma ótica do benefício econômico que não se restringe 
ao curto prazo (MARTINS; OLIVO; IZELLI, 2007, p. 50).  

 

Desta maneira, não é somente o valor monetário que serve de base na 

elaboração do projeto e na construção de uma edificação, mas a pessoa que 

utilizará esse espaço. Por isso, Costa e Martins (2006) dizem que o projeto de 

espaços físicos deve favorecer a habitabilidade, o que corresponde à capacidade de 

ser utilizado e adaptado às necessidades humanas, atendendo níveis diversos, que 

vão do fisiológico ao cultural. Entretanto, atualmente ocorre a proliferação de 

apartamentos cujos ambientes não se prestam às funções que deveriam 

desempenhar no programa de necessidades, tornando-se muitas vezes 

inadequados ao desenvolvimento das atividades específicas determinadas pela sua 

denominação em planta. Tendência essa, indicativa de que a aplicação dos 

princípios ergonômicos nem sempre têm sido contemplados nos projetos. 

Círico (2001) afirma que, para que se proporcione um bom projeto, é preciso 

uma boa distribuição espacial e boa organização funcional entre as diversas áreas 

em zonas ou isoladamente, e ainda, que exista a possibilidade de que o espaço 

projetado seja passível de uma troca da utilização a que foi destinado originalmente, 

sem prejudicar esta nova utilização.  

Salgado (2000) apresenta que pode-se avaliar a qualidade do projeto sob três 

aspectos distintos: a qualidade do empreendimento (correspondendo à viabilidade 

do empreendimento), a qualidade da representação gráfica (clareza das informações 

contidas no projeto) e a qualidade da solução proposta (requisitos do cliente, tais 

como funcionalidade, segurança, conforto ambiental, durabilidade, etc). Ainda sobre 

qualidade de projeto, Silva (1995) estabelece quatro etapas a serem consideradas, 

mantendo as atenções nas necessidades dos clientes e na obtenção de 

conformidade de seus requisitos: 

 

-  Identificação das necessidades e elaboração do programa: 
envolvendo pesquisa de mercado com correta identificação das 
necessidades do cliente e antecipação às tendências; 
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-  Qualidade da solução de projeto: é o atendimento ao programa 
de forma otimizada, referindo-se ao conjunto resultante da 
concepção técnica, espacial, funcional e estética e das relações 
que o projeto determina entre as atividades necessárias para a 
produção; 

-  Qualidade do processo de elaboração do projeto: considerando 
prazos, custos, integração e comunicação entre os profissionais 
envolvidos. 

-  Qualidade da apresentação do projeto: com informações claras, 
completas e de fácil consulta, procurando evitar as decisões 
improvisadas no canteiro de obra e garantir a produtividade dos 
serviços executados (SILVA, 1995, p. 58).  

 

A fim de atender às necessidades dos clientes, é preciso que se trace um 

programa de necessidades ou programa arquitetônico, definido por Albernaz e Lima 

(1998, p. 519) como:  

 

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

 

Para Valli (2011), o programa de necessidades, ou programa arquitetônico, é 

um conjunto sistematizado das necessidades, que deve ser utilizado para determinar 

as funções e atividades que serão desenvolvidas na edificação e, assim, o tamanho 

adequado de cada ambiente. De acordo com a autora, o programa de necessidades 

é um dos principais determinantes na execução do projeto arquitetônico e sua 

execução deve ocorrer na fase inicial do projeto. 

Como primeiro passo a se tomar na criação do programa de necessidades, 

deve-se caracterizar as atividades que serão desenvolvidas em determinado espaço, 

estabelecendo os mobiliários/equipamentos para sua realização, compreendendo a 

área necessária para que isso seja desenvolvido de maneira adequada e 

satisfatória. É preciso, também, a caracterização dos usuários do espaço, 

levantando o perfil individual bem como do grupo (CORRÊA, 2006). 

Em um segundo momento, Corrêa (2006) sugere que se deve definir a 

setorização e a construtibilidade dos ambientes, a partir das atividades elencadas 
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como fundamentais na fase anterior. Rodríguez e Heineck (2013, p. 2) argumentam 

que construtibilidade:  

 

Refere-se ao emprego adequado do conhecimento e da experiência 
técnica em vários níveis para racionalizar a execução dos 
empreendimentos, enfatizando a inter-relação entre as etapas de 
projeto e execução. A construtibilidade no projeto pode ser 
considerada como a aplicação desse conhecimento e experiência 
durante o desenvolvimento dos projetos, junto às diretrizes gerais 
que permitam racionalizar a execução dos empreendimentos. 

 

Dessa maneira, Rodríguez e Heineck (2013) propõem como parte do 

processo de construtibilidade: o envolvimento do proprietário e demais participantes 

acerca dos requisitos e planos globais do projeto; a verificação de empreendimentos 

similares e seu desempenho; o atendimento às particularidades do projeto buscando 

alternativas viáveis e efetivas para sua execução e implementação; a identificação 

do que eles denominam de restrições, tais como: custo, materiais, prazos, mão de 

obra, clima; e a identificação dos níveis de complexidade dos diferentes sistemas de 

edificações, das relações entre materiais e elementos construtivos e da 

operacionalização no canteiro de obras. Portanto, é preciso envolver, além do 

proprietário e do coordenador do projeto, todos os profissionais de elaboração e 

execução do projeto: engenheiros, arquiteto e mestre de obras.  

Para Imai (2010), a participação dos futuros moradores na criação e 

desenvolvimento do projeto tende a um ganho qualitativo no espaço, já que permite 

o estreitamento da relação e uma sensação de apropriação por parte dos 

envolvidos. Contudo, essa relação entre cliente-arquiteto e entre os demais 

profissionais nem sempre acontece na elaboração de projetos e nas construções de 

edifícios. Valli (2011) aponta que a definição dessas necessidades e parâmetros é 

embasada em aspectos diferentes, pois não depende apenas do arquiteto, mas do 

proprietário, num primeiro momento, e daqueles que operacionalizarão o projeto, 

num segundo momento. 

O programa de necessidades existe para qualquer projeto arquitetônico, 

porém, a forma como se aplica para um cliente específico difere de sua viabilidade 

quando se trata de imóveis, como edifícios, em que não se conhece 

antecipadamente o seu morador. Nesses casos, é preciso que o projetista avalie e 
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conheça o perfil geral dos possíveis futuros moradores, hábitos mais comuns entre 

esses e quais são as necessidades dentro dessa habitação (IMAI, 2010). 

No caso das quitinetes, surgidas com a verticalização e a compactação das 

residências, o proprietário normalmente é um investidor e o morador na maioria das 

vezes o locatário. Desta forma, o perfil do cliente morador é rotativo, podendo 

apresentar características e necessidades diferenciadas. 

Como definição de quitinete, neste trabalho adotou-se o apresentado por 

Bueno (2010, p. 645): “apartamento pequeno, constituído de um único cômodo, 

banheiro e uma cozinha minúscula”. Albernaz e Lima (1998, p. 519), apresentam 

como definição de kitchenette:  

 

1. Cozinha com área mínima, provida de pia e fogão, em geral 
permitida na legislação somente em casos especiais. 2. Armário 
embutido em paredes dispondo de fogareiro e às vezes pia, 
permitido na legislação somente em casos especiais. 3. Por 
extensão, apartamento composto de um único compartimento, para 
uso como sala e quarto, banheiro e kitchenette. Usualmente situa-se 
em prédios com grande número de unidades residenciais por 
pavimento. No Rio de Janeiro, ergueram-se muitos prédios com 
kitchenette na década de 50. Sua construção foi proibida por 
legislação em 1963. É também chamado conjugado ou apartamento 
conjugado. 

 

A ideia original que desencadeou o conceito das atuais quitinetes era a de 

oferecer a comodidade de um quarto de hotel, com a possibilidade da sensação de 

se estar em casa, por isso o acréscimo da cozinha como complemento ao quarto e 

banheiro. A necessidade de espaços para atividades domésticas como a lavagem 

de roupas passou a ser suprida com a criação e oferta de lavanderias coletivas 

(COHEN, 1995). 

Essa premissa inicial se modificou na medida que, em diferentes partes do 

mundo, as discussões acerca da oferta de moradias a baixo custo nos centros 

urbanos adensados, desencadearam a criação de construções com espaços 

reduzidos, paredes compartilhadas, áreas de serviço e de lazer coletivas, elaboração 

de mobiliário com tamanho reduzido (sem a perda da eficiência) e com múltiplas 

funções (como o móvel que comporta fogão, pia, geladeira e armário em uma única 

peça) (COHEN, 1995). 

No Brasil, o surgimento das quitinetes na metade do século XX, está 

relacionado com questões econômicas. Com o êxodo rural, o custo de imóveis nas 
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zonas urbanas apresentou um aumento significativo de forma que a população de 

menor poder aquisitivo passou a ter dificuldades em pagar aluguéis mais caros ou 

adquirir imóvel próprio nas regiões mais centrais das cidades ou, ainda, morar nas 

periferias (arcando com o custo do transporte para trabalho, escola, lazer, comércio 

e serviços). Nesse momento cresce o número de cortiços e de favelas no centro de 

cidades como São Paulo e Rio de Janeiro (SILVA, 2010). 

Todavia, Silva (2010) argumenta que a construção de quitinetes não está 

associada somente a questões econômicas, mas também com uma nova 

configuração das famílias, que passam a serem compostas por casais sem filhos, 

pessoas solteiras ou divorciadas e estudantes dentre outros. Com isso, se 

desobrigam da necessidade de grandes espaços físicos, já que as famílias são 

constituídas por um número reduzido de pessoas, além do que, os moradores ficam 

longos períodos fora de casa, inclusive fazendo suas refeições em restaurantes e 

comércios similares.  

Quando os espaços são reduzidos, para Costa et al. (2003), torna-se 

importante a possibilidade de uso de forma mais diversificada destes locais, muitas 

vezes com o emprego da verticalização das áreas de trabalho, por meio de uso de 

mobiliário multifuncional, por exemplo. Ainda de acordo com os autores, quando a 

área é restrita, a otimização no arranjo físico pode ser obtida com a disposição e uso 

dos mobiliários. Entretanto, o morador sozinho, sem ajuda de um profissional, nem 

sempre é capaz de adequar o mobiliário/equipamento sem comprometer sua 

usabilidade e a funcionalidade dos ambientes, pois a análise demanda 

conhecimentos técnicos, tais como o de antropometria, ergonomia e mobiliário, 

apresentados na seção a seguir. 

Outro impacto consequente tanto de adensamento, quanto da certicalização e 

da compactação das residências, está à oferta de condomínios com áreas de uso 

comum generosas, composta por diferentes espaços e equipamentos, como sala de 

estudos, churrasqueira, academia, piscina, quadra poli-esportiva, salão de festas, 

entre outras possibilidades, sendo que esses espaços são apresentados pelas 

construtoras e condiderado por moradores como uma extensão da residência, já que 

nesses ambientes podem ser desenvolvidas atividades que a metragem dos 

apartamentos não comporte (DUARTE; ELALI, 2011). 
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4 ANTROPOMETRIA, ERGONOMIA, ESPAÇO ATIVIDADE E MOBILIÁRIO 

 

 

4.1 ANTROPOMETRIA 

 

 

Para Bueno (2010, p. 70), antropometria é o “conhecimento das dimensões 

das diversas partes do corpo humano”, necessária ao se projetar qualquer objeto a 

ser utilizado pelo homem, como vestuário, mobiliário, imobiliário, automobilístico, etc. 

O produto final somente tem qualidade se a sua construção/confecção atende às 

necessidades do usuário e assim sendo, a antropometria se torna indispensável. 

Desde as antigas civilizações egípcias, o homem já demonstrava 

preocupações e manifestações em relação ao estudo das dimensões do corpo 

humano. Entretanto, foi no renascimento que estudos mais efetivos foram 

realizados, como o emblemático homem vitruviano criado por Leonardo da Vinci 

(Figura 3), com as especificações de proporções anatômicas humanas (IIDA, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3: Homem vitruviano de Leonardo da Vinci 

Fonte: http://discoverybrasil.uol.com.br/web/davinci/historia/Homem-Vitruviano/. 
 

 

Leonardo da Vinci usou como referência o tratado de arquitetura do arquiteto 

Marcus Vitruvius Pollio (por isso o nome atribuído ao desenho), que afirmava que as 

construções deveriam se basear na simetria e nas proporções do corpo humano, 

http://discoverybrasil.uol.com.br/web/davinci/historia/Homem-Vitruviano/
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uma vez que os espaços seriam ocupados por pessoas reais com medidas a serem 

consideradas. O arquiteto verificou que com braços e pernas estendidas, a figura 

humana se encaixava nas figuras geométricas do quadrado e do círculo 

sobrepostos, indicando uma simetria e uma proporcionalidade do corpo humano8. 

Todavia, a população apresenta uma grande variedade de tipos de indivíduos, 

por isso a antropometria não é tão simples assim, é preciso considerar as 

similaridades e diferenças de cada pessoa. Tilley (2005, p. 17), destaca que “[...] não 

há duas pessoas exatamente idênticas, nem mesmo gêmeos idênticos” e, por isso, 

“a gama de diversidade é um problema para o designer”. 

Além disso, não basta conhecer as medidas humanas, é necessário conhecer 

as medidas de variações de alcance de movimentos, pois o homem está em 

constante atividade em diversos espaços e atender às suas necessidades implica 

em compreender essa dinâmica, conforme indica a Figura 4 (IIDA, 2005).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Principais variáveis a serem utilizadas em medidas antropométricas 
Fonte: Iida (2005, p. 16). 

 

 

Com a globalização e o crescente comércio mundial, já se fala em determinar 

padrões mundiais quanto às medidas antropométricas, apesar de que atualmente as 

maiores pesquisas relacionadas com a ergonomia, dizem respeito às diferenças 

entre grupos, assim como com as variáveis influenciadas por etnias, regiões 

geográficas e culturas dentre outros aspectos (IIDA, 2005).  

Tendo em vista que o corpo humano é o parâmetro de medidas para a 

percepção do ambiente e como existem diferenças entre os indivíduos de uma 

                                                           
8
 Disponível em: <http://discoverybrasil.uol.com.br/web/davinci/historia/Homem-Vitruviano/>. 

http://discoverybrasil.uol.com.br/web/davinci/historia/Homem-Vitruviano/
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mesma população, Iida (2005) afirma que a antropometria defende a necessidade 

de se considerar os parâmetros dos sujeitos que o projeto irá atingir, para satisfazer 

ao usuário. Para Panero e Zelnik (1979, p. 38) a antropometria deve ser utilizada 

como ferramenta no processo projetual, considerando-se a ampla gama de “[...] 

configurações humanas que influenciam o processo”, pois,  

 

Ao acomodar o corpo ao ambiente, os fatores aí envolvidos não 
podem se limitar às medidas e distâncias, no sentido absoluto de 
significado destes termos. Distância, e por extensão, área e espaço 
livre, geralmente têm outras conotações mais sutis e sofisticadas 
(PANERO; ZELNIK, 1979, p. 38). 

 

Visando atender às necessidades humanas, é importante definir a atividade a 

ser desenvolvida naquele espaço projetado, denominado espaço atividade. Boueri 

Filho (2008, p. 7) define o espaço atividade como a “[...] superfície necessária e 

suficiente para que uma pessoa possa desenvolver qualquer atividade sem 

interferência ou restrição provocada por mobiliário, equipamentos e/ou componentes 

do edifício”. Por isso, ao projetar um móvel é preciso considerar, além das medidas 

do objeto em si, o espaço para a movimentação humana no uso dele. 

Boueri Filho (2008) aponta o uso da técnica de layout como um recurso para 

se obter qualidade do projeto, pois, por meio da experimentação, pode-se alcançar 

uma melhor adequação no arranjo físico. É possível, inclusive, estabelecer uma 

redução da área, mantendo o espaço suficiente para a realização das tarefas a 

serem ali desenvolvidas com segurança. O autor designa os espaços que podem ser 

eliminados, sem perder a qualidade, como áreas perdidas. 

Para Boueri Filho (2008), é fundamental que se levante a natureza dos 

equipamentos, como a frequência de uso e o agrupamento funcional, que envolve a 

locação próxima a outros equipamentos e/ou mobiliários com atividades 

relacionadas (no caso do fogão, a geladeira e a pia, por exemplo). Essa análise 

tanto pode ser realizada em fase de pré-projeto quanto em edificações já concluídas. 

A relação entre espaço, mobiliário e homem é objeto de estudo da ergonomia, 

tratada a seguir. 
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4.2 ERGONOMIA 

 

 

Ergonomia é a ciência que desenvolve “[...] conhecimentos sobre as 

capacidades, limites e outras características do desempenho humano e que se 

relacionam com o projeto de interfaces, entre indivíduos e outros componentes do 

sistema” (MORAES; MONT’ALVÃO, 1998, p. 11).  

Iida (2005) afirma que as primeiras discussões acerca de ergonomia 

ocorreram após a II Guerra Mundial, com problemas enfrentados no manuseio de 

equipamentos e armamentos. Moraes e Mont’Alvão (1998) salientam que o termo 

ergonomia foi utilizado pela primeira vez com caráter científico pelo psicólogo inglês 

K. F. Hywell Murrell em 1949. Os autores argumentam que em um trabalho 

interdisciplinar, cientistas, pesquisadores e profissionais das áreas de engenharia, 

fisiologia e psicologia dentre outras, passaram a buscar soluções para melhor 

entender a interação: homem – máquina – ambiente, e criaram a primeira sociedade 

de ergonomia, a Ergonomic Reseach Society. 

Os campos de aplicação dos conceitos de ergonomia eram quase que 

exclusivos na indústria, se concentrando na relação homem-máquina. Atualmente a 

ergonomia é mais abrangente e se relaciona em sistemas mais complexos, 

envolvendo praticamente todos os tipos de atividade humana (IIDA, 2005). 

Montmollin (1995) defende que, além dos aspectos físicos, incluindo o 

ambiente, os equipamentos e o próprio trabalho, a ergonomia deve considerar os 

aspectos cognitivos e mentais. Nessa mesma perspectiva, Iida (2005) propõe a 

ergonomia física, a cognitiva e a organizacional, todas visando a segurança e o bem 

estar do trabalho no sistema produtivo. A ergonomia física envolve o ser humano do 

ponto de vista físico: anatomia, fisiologia, biomecânica, antropometria e atividade 

física, de forma que está voltada para os movimentos empreendidos para o 

desenvolvimento das atividades laborais. Com isso, busca soluções para a melhoria 

da saúde e a segurança do trabalhador no uso dos equipamentos e materiais 

referentes à sua atividade.  

A ergonomia cognitiva está relacionada com os aspectos intelectuais 

envolvidos no desenvolvimento das atividades de trabalho, tais como: memória, 

percepção, atenção, concentração, raciocínio além de relacionamento interpessoal. 
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Busca melhorar o conforto do trabalhador como prevenção ao estresse e ao 

esgotamento emocional (IIDA, 2005). 

A ergonomia organizacional diz respeito ao ambiente de trabalho em todos os 

seus aspectos, desde a comunicação e o projeto, até a cooperação, a cultura 

organizacional, o trabalho em grupo e em rede, visando a qualidade no ambiente de 

trabalho (IIDA, 2005).  

Para a Associação Brasileira de Ergonomia – ABERGO (2013), ergonomia 

deriva da palavra grega ergon, que significa trabalho, e nomos, que significa normas, 

regras, leis. Acima de qualquer definição, é uma atitude profissional que deve estar 

agregada à prática de uma profissão definida. Ampliando-se do aspecto de trabalho, 

pode-se entender que ao se projetar uma residência, mesmo uma quitinete, ou um 

mobiliário, deve-se empregar os conceitos ergonômicos, aplicando de forma efetiva, 

a fim de se alcançar um produto final que atenda com qualidade ao seu usuário, 

como é o caso do mobiliário.  

 

 

4.3 ESPAÇO ATIVIDADE E MOBILIÁRIO 

 

 

Para Martins, Olivo e Izelli (2007), o mobiliamento é um item fundamental 

quando avalia-se arranjos físicos e envolve desde a questão de dimensionamento e 

utilização dos espaços até a interface entre o corpo humano e os objetos físicos do 

ambiente. Os autores, afirmam que outros pesquisadores já apontaram a 

importância de se dimensionar o ambiente em função do espaço necessário para a 

colocação do mobiliário e do equipamento levando em conta a circulação.  

Visando oferecer parâmetros aos profissionais que atuam na área da 

construção civil, a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, propõe a 

Norma Brasileira – NBR n. 15.575/2013, estabelecendo os requisitos e os critérios 

de desempenho na elaboração de projetos, incluindo-se “[...] a disponibilidade de 

espaço nos cômodos do edifício habitacional para colocação e utilização dos móveis 

e equipamentos padrões” (ABNT, 2013, p. 32) conforme apresenta o Quadro 1.  
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Atividades essenciais / Cômodo Móveis e equipamentos padrão 

Dormir / Dormitório Casal 
Cama de casal + guarda roupa + criado 
mudo (mínimo 1) 

Dormir / Dormitório para duas pessoas 
(2º. Dormitório) 

Cama de solteiro (duas) + guarda roupa + 
criado mudo ou mesa de estudo 

Dormir / Dormitório para uma pessoa 
(3º. Dormitório) 

Cama de solteiro + guarda roupa + criado 
mudo 

Estar 
Sofá de dois ou três lugares + 
armário/estante + poltrona 

Cozinhar 
Fogão + geladeira + pia de cozinha + 
armário sobre a pia + gabinete + apoio para 
refeição (2 pessoas) 

Alimentar/ tomar refeições Mesa + quatro cadeiras 

Fazer higiene pessoal 
Lavatório + chuveiro (box) + vaso sanitário 
Obs.: no caso de lavabos, não é necessário 
o chuveiro 

Lavar, secar e passar roupas 
Tanque (externo para unidades habitacionais 
térreas) + máquina de lavar roupa 

Estudar, ler, escrever, costurar, reparar e 
guardar objetos diversos 

Escrivaninha ou mesa + cadeira 

Quadro 1: Móveis e equipamentos padrão 
Fonte: ABNT (2013, p. 33). 

 

 

No mobiliário industrializado, a produção é em série, o que não permite 

ajustes por parte do usuário, inclusive, porque a padronização deve atender não só 

ao processo de fabricação, mas também à montagem, que normalmente é realizada 

pelo comércio revendedor e não pelo seu fabricante (VALLI, 2011). 

A fabricação em série e em escala deve atender às expectativas do maior 

número possível de usuários, de acordo com Valli (2011), e o processo de 

fabricação, quase sempre visa o custo mais baixo de produção, principalmente por 

dois motivos: primeiro, o empresário industrial, com menor custo de produção, obtém 

um lucro maior, e segundo, baratear o custo ao consumidor final, tornando assim, a 

mercadoria mais competitiva no mercado.  
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Ambiente 

Mobiliário 

Circulação 
m 

Observações 
Móvel ou Equipamento 

Dimensões 
m 

/ p 

Sala de Estar 

Sofá de 3 lugares com braço 1,70 0,70 

Prever espaço de 
0,50 m na frente do 
assento, para 
sentar, levantar e 
circular. 

Largura mínima da sala 
de estar deve ser 2,40m. 
Número mínimo de 
assentos determinado 
pela quantidade de 
habitantes da unidade, 
considerando o número 
de leitos. 

Sofá de 2 lugares com braço 1,20 0,70 

Poltrona com braço 0,80 0,70 

Sofá de 3 lugares sem braço 1,50 0,70 

Sofá de 2 lugares sem braço 1,00 0,70 

Poltrona sem braço 0,50 0,70 

Estante / Armário para TV 0,80 0,,50 0,50m 
Espaço para o móvel 
obrigatório 

Mesinha de centro ou 
cadeira 

- - - 
Espaço para o móvel 
opcional 

Sala 
estar/jantar 

Mesa redonda para 4 
lugares 

D=0,95 - 

Circulação mínima 
de 0,75 m a partir da 
borda da mesa 
(espaço para afastar 
a cadeira e levantar) 

Largura mínima da sala 
de estar/jantar e da sala 
de jantar (isolada) deve 
ser 2,40m. 
Mínimo: 1 mesa para 4 
pessoas. Admite-se 
layout com o lado menor 
da mesa encostado na 
parede, desde que haja 
espaço para seu 
afastamento, quando da 
utilização. 

Mesa redonda para 6 
lugares 

D=1,20 - 

Sala de 
jantar/copa 

Mesa quadrada para 4 
lugares 

1,00 1,00 

Mesa quadrada para 6 
lugares 

1,20 1,20 

Mesa retangular para 4 
lugares 

1,50 0,80 

Copa/cozinha 
Mesa retangular para 6 
lugares 

1,50 0,80 

Cozinha 

Pia 1,20 0,50 
Circulação mínima 
0,85m frontal a pia, 
fogão e geladeira. 

Largura mínima da 
cozinha: 1,50m 
Mínimo: pia, fogão e 
geladeira e armário 

Fogão 0,55 0,60 

Geladeira 0,70 0,70 

Armário sob a pia e gabinete - -  
Espaço obrigatório para 
móvel 

Apoio para refeição (2 
pessoas) 

- -  
Espaço opcional para 
móvel 

Dormitório 
casal 
(dormitório 
principal) 

Camas de solteiro 1,40 1,90 

Circulação mínima 
entre o mobiliário 
e/ou paredes de 
0,50m. 

Mínimo: 1 cama, 2 
criados e 1 guardaroupa. 
Admite-se apenas 1 
criado-mudo, quando o 
2O interferir na abertura 
de portas do guarda-
roupa. 

Criado-mudo 0,50 0,50 

Guarda-roupa 1,60 0,50 

Dormitório 
para 2 
pessoas 
(2º 
dormitório) 

Camas de solteiro 0,80 1,90 Circulação mínima 
entre as camas de 
0,60m  
Demais circulações 
mínimo de 0,50m. 

Mínimo: 2 camas, 1 
criado e 1 guardaroupa. 

Criado-mudo 0,50 0,50 

Guarda-roupa 1,50 0,50 

Mesa de estudo 0,80 0,60 - 
Espaço para o móvel 
opcional 

Dormitório 
para 1 
pessoa  
(3º 
dormitório) 

Camas de solteiro 0,80 1,90 Circulação mínima 
entre o mobiliário 
e/ou paredes de 
0,50m 

Mínimo: 1 cama, 1 
guarda-roupa e 1criado. 

Criado-mudo 0,50 0,50 

Armário 1,20 0,50 

Mesa de estudo 0,80 0,60 - 
Espaço para o móvel 
opcional 

Banheiro 

Lavatório 0,39 0,29 

Circulação mínima 
de 0,4 m frontal ao 
lavatório, vaso e 
bidê . 

Largura mínima do 
banheiro: 1,10 m, exceto 
no box.  
Mínimo: 1 lavatório, 1 
vaso e 1 box. 

Lavatório com bancada 0,80 0,55 

Vaso sanitário (caixa 
acoplada) 

0,60 0,70 

Vaso sanitário 0,60 0,60 

Box quadrado 0,80 0,80 

Box retangular 0,70 0,90 

Bidê 0,60 0,60 - Peça opcional 
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Área de 
serviço 

Tanque 0,52 0,53 
Circulação mínima 
de 0,50 m frontal ao 
tanque e máquina 
de lavar. 

Mínimo: 1 tanque e 1 
máquina (tanque de no 
mínimo 20 litros).  Máquina de lavar roupa 0,60 0,65 

NOTAS 
1) Esta Norma não estabelece dimensões mínimas de cômodos, deixando aos projetistas a competência de 
formatar os ambientes da habitação segundo o mobiliário previsto, evitando conflitos com legislações estaduais ou 
municipais que versam sobre dimensões mínimas dos ambientes. 
2) Em caso de adoção em projeto de móveis opcionais, as dimensões mínimas devem ser obedecidas. 

Quadro 2: Dimensões mínimas de mobiliário e circulação 
Fonte: ABNT (2013, p. 34-35). 

 

 

No Brasil não há uma obrigatoriedade legal quanto a medidas padrão de 

mobiliário, existindo uma grande variedade de dimensões para um mesmo tipo de 

móvel, incluindo-se o mobiliário popular. No entanto, a NBR n. 15.575/2013 propõe 

dimensões mínimas para móveis (ABNT, 2013), conforme Quadro 2, uma vez que 

há algum tempo os profissionais têm sentido a necessidade de que se estabeleçam 

medidas padrões ou, ao menos, mínimas e médias, para servirem de parâmetros na 

elaboração de projetos arquitetônicos que atendam às necessidades humanas 

(IMAI, 2010).  

Contudo, por não se configurar como obrigatório o cumprimento das normas 

estabelecidas, nem sempre os fabricantes de móveis aplicam as dimensões mínimas 

encontradas na norma. Algumas das dimensões propostas, tanto para o mobiliário 

em si quanto para a circulação, não se enquadram em medidas definidas e 

defendidas como mais adequadas por autores como Neufert (1976), Panero e Zelnik 

(1979) e Boueri Filho (2008). Tais discrepâncias podem ser oriundas do fato de que 

não fica claro na NBR o método para a definição das medidas estabelecidas. Além 

disso, alguns desses autores não são brasileiros, e assim como Iida (2005) 

argumentam, as dimensões humanas variam até mesmo dentro de uma mesma 

população, tanto mais em regiões geográficas mundiais. Desta maneira, as normas 

podem não garantir a qualidade funcional do uso do mobiliário. 

Baseando-se em análise de cem móveis populares vendidos em lojas de 

redes da cidade de Londrina, no Estado do Paraná, Yamaki (2000) apresenta uma 

lista de mobiliários que define como mínimos e ideais em uma residência e criou um 

guia de consulta com medidas (altura x largura x profundidade). Para o autor, 

denomina-se mobiliário popular aqueles que não são fabricados sob medida para o 

espaço a que se destina, tipo de mobiliário mais utilizado por parte da população, 

inclusive residentes em moradias de unidades compactas, como quitinetes. Vale 
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salientar, que o autor tomou como referência o mobiliário disponível no mercado, 

não significando que se tratem de móveis adequados do ponto de vista ergonômico. 

Desta maneira, mesmo que o projetista responsável pela elaboração de projetos 

residenciais considere o mobiliário, como não existe um padrão, a qualidade final 

depende das escolhas dos moradores (IMAI, 2010). 

Quando em residências com áreas compactas, “[...] 10 cm a mais ou a menos 

podem significar a possibilidade ou restrição ao uso adequado do mobiliário e uma 

circulação livre” (YAMAKI, 2000, p. 1). Por conseguinte, é importante que o mobiliário 

venha a atender às necessidades para moradias menores, em relação ao espaço 

que ocupa, não deixando de satisfazer a sua finalidade.  

As características de uso dos equipamentos e mobiliários, assim como as 

dimensões dos mesmos, devem acondicionar de maneira suficiente e segura os 

objetos, tornando o ambiente eficaz e funcional, atendendo às atividades de 

circulação (PEZZINI; ELY, 2010). Não é somente o tipo de mobiliário que é 

necessário levar em consideração quando se elabora o projeto de um imóvel, mas, 

também, o posicionamento de cada um dos móveis tendo em vista sua utilização e o 

espaço para o uso. Por isso, as dimensões são importantes. 

Boueri Filho (2008) propõe uma metodologia, a fim de determinar o 

dimensionamento do espaço atividade, iniciando pelo inventário das atividades que 

serão desenvolvidas naquele espaço. Em seguida, definir o mobiliário ou 

equipamento que se precisa para a atividade a ser executada, tomando como 

referência as medidas de mobiliário ou equipamento disponíveis no mercado, o 

padrão de consumo da população ou as normas técnicas. Como terceira etapa, 

propõe o registro das posturas e dos movimentos que o corpo assume na realização 

das tarefas a serem executadas no espaço e no uso do móvel/equipamento. Para 

isso, é preciso analisar os registros das posturas tendo em vista os planos 

horizontal, frontal e sagital, objetivando detectar o ponto máximo de espaço que o 

corpo usa na execução da atividade. Usando o padrão antropométrico, é possível 

determinar o volume do espaço atividade necessário. Ao final, o autor sugere três 

níveis ergonômicos de qualidade de espaço atividade: mínimo (espaço de atividade 

restrita), recomendado (espaço de atividade irrestrita) e ideal (espaço de atividade 

para idosos). 

Para além da importância do dimensionamento de mobiliário e de sua 

localização dentro do imóvel, Silva (1982) defende que existem locais mais 
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apropriados para realizar determinadas ações envolvidas na satisfação de 

necessidades básicas humanas (Quadro 3), por exemplo, pentear os cabelos deve 

ser feito no banheiro ou no dormitório, evitando-se a sala e a cozinha.  

 

ORDEM 
NECESSIDADES 

HUMANAS 
ATIVIDADE CÔMODO APROPRIADO 

01 

alimentação 

guardar gêneros alimentícios secos 

cozinha 

02 guardar gêneros alimentícios frios 
03 guardar utensílios de cozinha 
04 preparar alimentos 
05 preparar refeições 
06 lavar utensílios de cozinha 
07 eliminar resíduos cozinha ou área de serviços 
08 

convívio familiar 
e/ou social 

fazer refeições coletivamente sala de jantar ou cozinha 
09 conversar 

sala de estar / tv 
10 receber amigos e/ou visitas 
11 ouvir música 
12 assistir televisão 
13 atender ao telefone 
14 estudo e/ou 

desenvolvimento 
intelectual 

ler 
dormitório ou sala de estar 15 utilizar o microcomputador 

16 realizar tarefas escolares 
17 

guarda de 
pertences 

guardar objetos pessoais diversos 
dormitório 18 guardar material escolar 

19 guardar roupa pessoal 
20 guardar roupa de cama e banho dormitório ou sala de estar 
21 guardar roupa de cozinha e mesa sala de estar ou cozinha 
22 guardar utensílios domésticos 

área e serviço 23 guardar material de limpeza 
24 guardar ferramentas leves e outros 
25 

higiene pessoal 

tomar banho 
banheiro 

26 atender às necessidades fisiológicas 
27 lavar rosto e mãos 

banheiro ou lavatório 
externo 

28 barbear-se 
29 escovar os dentes 
30 pentear cabelos 

dormitório ou banheiro 
31 trocar de roupas 
32 

lazer e recreação 

praticar jogos de mesa varanda ou sala de estar 
33 brincar 

quintal, terraço, varanda ou 
sala de estar 

34 festejar 
35 realizar “hobby” 
36 realizar trabalhos manuais 
37 

manutenção 
doméstica 

efetuar limpeza doméstica local 
38 

efetuar pequenos reparos 
local, varanda, terraço ou 
quintal 

39 

repouso 

dormir 

dormitório 
40 descansar 
41 convalescer 
42 tratar de enfermos 
43 alojar hóspedes dormitório ou sala de estar 
44 

vestuário (higiene 
e guarda) 

reunir e triar roupa suja 

área de serviço 
45 lavar roupa 
46 secar roupa abrigada da chuva 
47 triar roupa limpa 
48 passar roupa a ferro 
49 secar roupa ao sol quintal ou terraço 

Quadro 3: Necessidades humanas e cômodo apropriado para sua realização 
Fonte: Silva (1982). 
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Por isso, Neufert (1976), Panero e Zelnik (1979), Szücs (2000) e Boueri Filho 

(2008) propõem diretrizes em relação a considerações espaciais para residências, 

levando em conta as atividades exercidas pelos moradores, visando aperfeiçoar o 

espaço físico do imóvel e melhorar a qualidade de vida dos que ali vivem.  

Para melhor explicitar sobre o uso e ocupação dos diversos compartimentos 

que compõem uma residência, a seguir serão descritas as funções dos espaços, o 

mobiliário básico necessário e as medidas mínimas para a utilização de maneira 

mais adequada.  

A área definida como cozinha é o local onde são armazenados e preparados 

os alimentos. Para Szücs (2000), a cozinha, que hoje é usada como um local de 

integração familiar, inclusive muitas vezes utilizado para receber visitas, 

anteriormente era considerado como um ambiente de serviço, demandando espaços 

para o desenvolvimento de diversas atividades. Ainda para a autora, a forma de 

ocupação e uso da cozinha, pode variar dependendo, principalmente, da cultura e 

dos costumes familiares.  

Como equipamentos mínimos para a ocupação e uso adequado da cozinha, 

Szücs (2000) estabelece: balcão com pia, geladeira com congelador integrado, 

fogão de quatro bocas, mesa para duas ou quatro cadeiras (ou banquetas) e armário 

suspenso com duas ou quatro portas. O fogão, a pia e a geladeira são considerados 

os itens mais relevantes, e sua disposição deve seguir o arranjo linear ou triangular.  

Neufert (1976) defende que a cozinha deve ter, no mínimo, 187 cm de 

largura, sendo que na NBR nº. 15.575 (ABNT, 2013) esse mínimo é de 150 cm. 

Entre os principais pontos a serem considerados em um projeto de cozinha, de 

acordo com Panero e Zelnik (1979), estão os espaços livres adequados para a 

circulação entre armários ou eletrodomésticos, o que garante maior conforto ao 

usuário. Para os autores, a distância entre o mobiliário/equipamento e outra barreira 

(parede ou outro mobiliário/equipamento) deve estar entre 152 cm e 167 cm, o que 

permite a passagem de uma pessoa de forma confortável e segura, mesmo com 

uma porta ou uma gaveta aberta (Figuras 5, 6 e 7).  
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Figura 5: Distâncias horizontais relacionadas à área da pia  
Fonte: Panero e Zelnik (1979, p. 160). 

 

 

Em relação ao espaço disponível para o uso dos equipamentos da cozinha, 

sem considerar espaço de circulação, Panero e Zelnik (1979) indicam 101 cm, tanto 

em frente ao fogão quanto à pia (Figura 5), medida próxima a apresentada por 

Neufert (1976), 110 cm, e também equivalente à proposta por Boueri Filho (2008), 

que indica a distância entre o fogão e o obstáculo à frente entre 100 e 120 cm 

(Figura 6). 

Considerando as medidas apresentadas pela NBR nº. 15.575 (ABNT, 2013), a 

circulação mínima frontal à pia, ao fogão e à geladeira deve ser de 85 cm, 

observando-se que, no caso dessa medida, não se considera a circulação de uma 

segunda pessoa quando algum dos equipamentos estiver em uso. 

É possível observar na Figura 6, que Boueri Filho (2008) defende um espaço 

livre nas laterais do fogão de 35 cm de cada lado, medida próxima a 38 cm, indicada 

por Panero e Zelnik (1979), que definem uma área de bancada lateral como 

necessária para o uso da pia. 
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Figura 6: Exemplo de marcação de espaço atividade: forno do fogão e forno elétrico suspenso 
Fonte: Boueri Filho (2008, p. 16) 

 

 

Panero e Zelnik (1979) e Boueri Filho (2008) também concordam quanto ao 

espaço necessário para o uso da geladeira, já que os primeiros autores propõem um 

espaço de 91 cm à frente do eletrodoméstico, e o segundo autor, apresenta as 

medidas entre 70 e 100 cm (Figura7), sem que se considere a área de circulação. 

Boueri Filho (2008) define 85 cm como medida de largura a ser mantida na frente da 

geladeira, medida essa que pode ser alterada dependendo da largura do próprio 

eletrodoméstico, sendo importante manter uma distância de qualquer obstáculo 

lateral, para a circulação de ar no motor. Essas medidas são compatíveis com as 

propostas na NBR nº. 15.575 (ABNT, 2013). 
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Figura 7: Exemplo de marcação de espaço atividade: geladeira 
Fonte: Boueri Filho (2008, p. 17). 

 

 

A mesa de refeições pode ser alocada tanto na sala quanto na cozinha, 

contudo, para que seu uso atenda de forma ergonômica e confortável, além das 

dimensões do móvel, deve ser considerada a área de ocupação da cadeira e a 

necessária para o seu uso, assim como a possibilidade de circulação quando a 

mesa está sendo utilizada. De acordo com Panero e Zelnik (1979), o espaço 

disponível ideal por pessoa na mesa de refeições, denominada por eles como zona 

individual ótima, é de 76 cm de largura por 45 cm de profundidade, e como zona 

individual mínima 61 cm de largura por 40 cm de profundidade (Figura 8). Tais dados 

são equivalentes ao defendidos por Boueri Filho (2008), conforme pode ser 

observado na Figura 12. 

As medidas propostas pelos autores não estão de acordo com o estabelecido 

na NBR nº. 15.575 (ABNT, 2013), já que a norma define 100 cm como medida para 

uma mesa quadrada para quatro pessoas.  

Boueri Filho (2008) afirma que a mesa de refeições deve estar afastada das 

paredes ou de outros objetos que a circundam entre 60 e 75 cm, sendo essa área 

indispensável para a movimentação de uma pessoa na mesa (sentar ou levantar) 

(Figura 9). Para Panero e Zelnik (1979), além desse espaço, deve ser mantida uma 

área de circulação de 40 cm, permitindo a possibilidade da passagem, mesmo 

quando a mesa esteja em uso. Os autores corroboram quanto a ser interessante 

conseguir manter essa área de circulação ao redor de toda a mesa (Figura 8). 
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Figura 8: Zona individual ótima e mínima: mesa  
Fonte: Panero e Zelnik (1979, p. 140). 

 

 

Vale considerar que, em muitos casos, a mesa definida como a prevista para 

as realização das refeições é utilizada para outras finalidades, tais como: estudar, 

ler, usar computador, jogar dentre outras. No entanto, as dimensões propostas pelos 

autores nem sempre se ajustam ou preveem essas outras atividades. Por exemplo, 

em uma mesa quadrada de 100 cm é praticamente impossível que quatro pessoas 

façam uso de computadores concomitantemente. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Figura 9: Exemplo de marcação de espaço atividade: mesa de refeições 
Fonte: Boueri Filho (2008, p. 20). 

 

 

Boueri Filho (2008) aponta diferenças de espaço atividade quando a mesa é 

usada para refeições e quando é usada para estudos (Figura 10). As diferenças 

estão pautadas no fato de que ao estudar se faz, de modo geral, de forma individual, 

não exigindo espaço para mais pessoas. Além disso, não é preciso que haja espaço 
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entre a mesa e a parede, pois, quase sempre, a mesa de estudos está encostada na 

parede, para facilitar o uso de luminárias, computadores dentre outros equipamentos 

que precisem de eletricidade. Para a mesa de estudos, a distância entre ela e outro 

objeto, ou a medida mínima para seu uso, não deve ser inferior a 60 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 10: Exemplo de marcação de espaço atividade: mesa de estudos ou trabalho 
Fonte: Boueri Filho (2008, p. 40). 

 

 

O espaço designado como sala pode servir para diversas funções, entre elas 

o lazer e o repouso dos moradores, além de ser nesse cômodo, normalmente, onde 

se recebe visitas (NEUFERT, 1976). Para Szücs (2000), é importante a possibilidade 

de uso confortável da sala para os moradores diariamente e, ao receber visitas, 

também deve atender às necessidades dessa situação. Para a autora, é o espaço 

articulador da residência, pois a distribuição de fluxos dentro das moradias ocorre 

preferencialmente neste local. 

Szücs (2000) estabelece como mobiliário mínimo desejado a este ambiente 

um sofá de dois ou três lugares (ou um sofá-cama), uma ou duas poltronas, mesa de 

canto ou centro, estante ou rack para a televisão, mesa para quatro ou seis lugares 

e balcão ou aparador. 

A medida do sofá pode variar dependendo de espaço disponível e do número 

de pessoas que se deseja atender, mas Panero e Zelnik (1979) estabelecem 66 cm 

para uso feminino e 71 cm para uso masculino como medida ideal de largura para 

assentos individuais em um sofá. Na Figura 11 as medidas se referem a um sofá de 

dois lugares. 
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Entre o sofá e um objeto à frente, deve-se manter o mínimo de 55 cm, tendo 

como medida ideal 70 cm, envolvendo o espaço para levantar e sentar, 

desconsiderando a circulação. O sofá e a televisão devem estar a uma distância não 

inferior a 100 cm, sendo que a medida mais indicada seria de 150 até 250 cm, 

dependendo do tamanho da televisão (BOUERI FILHO, 2008). O autor apresenta 

que muitas pessoas preferem estar a uma distância de oito vezes em relação à 

altura da televisão. 

No que se refere ao quarto, Boueri Filho (2008) argumenta que a cama é o 

componente mais importante e, muitas vezes, o espaço necessário para sua correta 

utilização é ignorado até mesmo por profissionais (arquitetos e designers). A medida 

de acesso à cama, sem que haja interferência de paredes ou outros objetos, deve 

ser de no mínimo 50 cm e, como medida ideal, seriam 70 cm, o que permite a sua 

utilização e arrumação de maneira mais facilitada (Figura 12). No caso de 

necessidade de circulação ao redor da cama, ou de uso do guarda-roupa próximo, 

essa medida varia entre 60 e 90 cm.  

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Exemplo de marcação de espaço atividade: sofá de dois lugares 
Fonte: Boueri Filho (2008, p. 41). 
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Figura 12: Exemplo de marcação de espaço atividade: cama de solteiro 
Fonte: Boueri Filho (2008, p. 34). 

 
 

Boueri Filho (2008) afirma que o ideal, em caso de camas de casal, é que 

exista espaço de circulação em todo o entorno, garantindo o acesso a qualquer dos 

lados (Figura 13). De acordo com Panero e Zelnik (1979), essa distância deve ser de 

91 cm, o que, para os autores, garantiria uma boa circulação e atenderia a todas as 

necessidades de movimentos necessários para a arrumação no espaço. 

Independente de se tratar de cama de casal ou de solteiro, agravado no caso de ser 

de casal, quando encostadas na parede, há uma maior dificuldade em efetuar sua 

arrumação sem que gere desconforto físico. 

Pedro (1999) argumenta que, na área do quarto, além da função de repouso, 

as pessoas trocam de roupa e se arrumam, tornando-se necessária a disposição de 

guarda roupa que atenda à necessidade do usuário, para armazenamento de 

vestuário, calçados, cosméticos etc., espaço que deve ser considerado quando da 

colocação da cama, independente se de solteiro ou de casal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Exemplo de marcação de espaço atividade: cama de casal 
Fonte: Boueri Filho (2008, p. 33). 
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O espaço para a colocação do guarda roupa deve ser condizente com o seu 

uso, já que é preciso abrir portas e manusear objetos à sua frente, sem que outros 

elementos atrapalhem (Figura 14), para isso, entre o armário e outro objeto, é 

necessário que exista entre 80 e 120 cm (BOUERI FILHO, 2008). Szücs (2000) 

argumenta que se deve considerar como ideal a relação de duas portas no guarda 

roupa por leito. Caso não haja outro armário disponível, é preciso considerar o 

armazenamento de roupa de cama, mesa e banho do morador, além de gaveteiro ou 

sapateira como complemento. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Figura 14: Exemplo de marcação de espaço atividade: guarda roupa 
Fonte: Boueri Filho (2008, p. 31). 

 

 

Boueri Filho (2008), Pedro (1999) e Szücs (2000), concordam quanto aos 

equipamentos mínimos que devem compor um banheiro: lavatório, bacia sanitária e 

chuveiro. O espaço de circulação dentro desse ambiente, descontando o espaço 

utilizado por esses equipamentos, deve ser de no mínimo 60 cm, garantindo 

segurança e conforto aos moradores (SZÜCS, 2000). Essa medida mínima, também 

serve para a distância entre a pia e obstáculo à frente, normalmente, a parede. No 

uso adequado da pia, é preciso uma área de no mínimo 90 cm de largura (BOUERI 

FILHO, 2008) (Figura 15). 
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Figura 15: Exemplo de marcação de espaço atividade: lavatório 
Fonte: Boueri Filho (2008, p. 13). 

 

 

Em relação à área do box, destinada ao banho, Boueri Filho (2008) apresenta 

como dimensões mínimas 75 por 90 cm, e como ideal, de 90 por 100 cm (Figura 16), 

a fim de que a pessoa por utilizar sem que corra algum risco de se machucar e 

posso fazer uso dos materiais de higiene pessoal (sabonete, shampoo etc.) ou 

enxugar-se de maneira minimamente adequada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Exemplo de marcação de espaço atividade: chuveiro/box  
Fonte: Boueri Filho (2008, p. 15). 

 

 

Os autores, apresentam ainda, informações e dados sobre outros cômodos 

de uma residência, como área de serviço, sala de jantar dentre outros. Todavia, 
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como a pesquisa teve como objeto de estudo as quitinetes, foram considerados os 

ambientes existentes nesse tipo de imóvel.  

Vale ressaltar que a proposta apresentada pelos autores, em termos de 

medidas básicas mínimas para a colocação dos diversos mobiliários nos espaços, é 

ideal para que as pessoas se sintam confortáveis, tendo em vista que os móveis 

devem ser produzidos e dispostos de maneira a otimizar sua utilização. Uma 

alternativa é o emprego de móveis multifuncionais. 
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5 METODOLOGIA 

 

 

Visando atender ao objetivo desse trabalho, analisar a funcionalidade de 

habitações verticais do tipo quitinete do Jardim Universitário na Zona 7 da cidade de 

Maringá-PR, por meio da relação existente entre projeto arquitetônico e 

mobiliário/equipamentos, optou-se pela pesquisa de abordagem qualitativa (GIL, 

2008), com estudo teórico e empírico. A seguir são descritos os procedimentos 

metodológicos, bem como, os instrumentos empregados na realização da pesquisa. 

 

 

5.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

O estudo teórico foi realizado com a leitura de obras que tratam do tema 

funcionalidade de quitinetes, fundamentando sobre:  

 características e impactos que as IES provocam no espaço urbano, 

principalmente no que se refere à oferta de moradia a estudantes;  

 adensamento urbano e suas consequências, como a verticalização e a 

compactação das moradias, no caso as do tipo quitinete;  

 mobiliário, salientando a importância da ergonomia e da antropometria, 

relacionando-as com o espaço atividade, na proposição de mobiliários que 

atendam às necessidades humanas, tais como previsto na NBR  

nº. 15.575/2013 (ABNT, 2013). 

 

Para o estudo empírico, e tomando como referência o conceito de quitinete 

assumido nesse trabalho, ou seja, apartamento composto de sala/cozinha, banheiro 

e dormitório, a seleção dos apartamentos analisados exigiu um levantamento in loco 

em todo o Jardim Universitário, da cidade de Maringá-PR, nas proximidades da 

UEM, compreendendo trinta quadras com setecentos e trinta lotes. O levantamento 

possibilitou a verificação do número total de empreendimentos desse tipo existentes 

no espaço geográfico definido, bem como o número de pisos e a condição da 

construção (concluída ou não) de cada edificação.  
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Em seguida efetuou-se visita exploratória a 30 (trinta) empreendimentos 

definidos como objeto de estudo da pesquisa, a fim de levantar informações sobre o 

edifício e a unidade em si, por meio de observação e fotografia, tanto das áreas 

comuns do edifício quanto das áreas internas das quitinetes, e o levantamento das 

dimensões da área interna ao apartamento para a elaboração de croqui.  

Paralelo a isso, construiu-se uma planilha, cujo modelo encontra-se no 

Apêndice A, com quesitos elencados como importantes para o funcionamento de 

uma residência de forma ergonômica e funcional, tomando como referência as 

planilhas de levantamento de índice de funcionalidade propostas por Dischinger, Ely 

e Piardi (2012) e Damé (2008). Com os resultados apresentados pelos diferentes 

empreendimentos foi possível definir índices de funcionalidade para cada uma das 

quitinetes analisadas, do mais funcional para o menos funcional. 

 

 

5.2  DESCRIÇÃO DOS INSTRUMENTOS EMPREGADOS PARA A COLETA DE 

DADOS 

 

 

Na realização da parte empírica da pesquisa, empregaram-se diferentes 

instrumentos que possibilitaram o levantamento de dados. A seguir são descritos 

cada um deles.  

 

 

5.2.1 Levantamento/mapeamento in loco 

 

 

Na identificação e levantamento do número de edificações com apartamentos 

do tipo quitinete no Jardim Universitário, caminhou-se por todas as ruas que 

compreendem o jardim, contemplando as trinta quadras e os setecentos e trinta lotes 

que compõem o jardim, assinalando em mapa geográfico da região os 

empreendimentos com estas características. 

Quando não foi possível identificar externamente se o edifício se tratava de 

imóvel com quitinetes, solicitou-se informações aos moradores. Além disso, 
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verificou-se o número de pisos da edificação e as condições em que se 

encontravam, se em construção ou já finalizado.  

 

 

5.2.2 Observação e fotografia 

 

 

A observação foi utilizada, pois “[...] possibilita um contato pessoal e estreito 

do pesquisador com o fenômeno pesquisado” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 26), 

propiciando condições para o preenchimento da planilha de índice de 

funcionalidade.  

Como auxiliar da observação, a fotografia permitiu o registro de imagens 

analisadas posteriormente, possibilitando que a pesquisadora registrasse detalhes 

que poderiam não ter sido visualizados/percebidos no momento da visita ao local. 

Kenski (2003) afirma que as tecnologias são excelente aliado do pesquisador 

e que devem ser empregadas como recurso para complementar aquilo que os olhos 

não conseguem registrar. O avanço nos equipamentos disponíveis favorece a 

qualidade das imagens coletadas, sendo a fotografia uma delas. 

 

 

5.2.3 Planilha para o levantamento do índice de funcionalidade 

 

 

A planilha para o levantamento do índice de funcionalidade foi construída 

baseada nos modelos propostos por Dischinger, Ely e Piardi (2012) e Damé (2008), 

objetivando levantar um índice determinado pelo número de respostas afirmativas, 

de forma tal que, quanto mais respostas sim o empreendimento recebesse maior o 

índice de funcionalidade da quitinete9. Para tanto, foram definidos quesitos 

considerados determinantes para a funcionalidade do imóvel tomando-se como 

referência:  

a)  a NBR nº. 15.575/2013 (ABNT, 2013), que trata, dentre outras coisas, 

sobre mobiliários/equipamentos mínimos e suas medidas (Quadro 2), 

                                                           
9
 Vide Apêndice A. 
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neste caso, como o trabalho objetiva a análise de apartamentos do tipo 

quitinete, definiu-se os seguintes mobiliários para os diferentes cômodos:  

-  cozinha: fogão10, geladeira, pia com armário e armário suspenso;  

-  sala: estante/rack para televisão, sofá de dois lugares, mesa para 

refeições/estudos11; 

-  quarto: cama de solteiro12 e guarda roupa; 

b)  Boueri Filho (2008), sobre o espaço atividade necessário para o uso do 

mobiliário/equipamento de forma adequada, conforme descrito no decorrer 

da terceira seção do trabalho; 

c)  Duarte e Elali (2011), quanto ao oferecimento de áreas de uso comum 

como extensões das áreas das residências; 

d)  Silva (1982), quanto a necessidade de locais mais apropriados para 

realizar determinadas ações envolvidas na satisfação de necessidades 

básicas humanas. 

 

O preenchimento da planilha ocorreu a partir da observação e da análise das 

fotografias feitas pela pesquisadora. Na planilha constam vinte e um itens elencados 

e assinalados como: sim, quando existente e atendendo às normas; não, quando 

não atende; não existente ou não se aplica, quando inexistente.  

 

 

5.2.4 Tabela de índice de funcionalidade 

 

 

Tomando-se como modelo de classificação as tabelas de índice de eficiência 

empregadas pelo INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia, do MDIC – Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

                                                           
10

 Não há uma legislação nacional acerca do local onde deve ficar acondicionado o botijão de gás. 
Todavia, o Código de Prevenção de Incêndios da Polícia Militar do Estado do Paraná, estabelece 
que os edifícios com três ou mais pavimentos, ou com área igual ou superior a 1.500 m

2
, são 

obrigados a construir central de armazenamento de botijão de gás (PARANÁ, 2011). Por isso, não 
está previsto espaço para colocação do botijão dentro do apartamento.  

11
  A mesa de refeições pode estar localizada na cozinha, assim como a mesa de estudos pode estar 
localizada no quarto. 

12
 Definiu-se que o quarto deve comportar uma cama de solteiro.  
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(BRASIL, 2014), na avaliação de produtos diversos, construiu-se uma tabela para 

que fosse possível atribuir um índice de funcionalidade a cada empreendimento.  

Dependendo da quantidade de respostas sim assinaladas na planilha de 

índice de funcionalidade, o imóvel foi classificado entre: funcional, com número de 

respostas entre 15 e 21; com problemas funcionais, quando o número de respostas 

ficou entre 8 e 14; e com funcionalidade prejudicada, com números entre 1 e 7 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2: Índice de funcionalidade 

NÍVEL 
QUANTIDADE DE  

RESPOSTAS SIM NA PLANILHA 

ÍNDICE DE 

FUNCIONALIDADE 

A 15-21 Funcional 

B 8-14 Problemas funcionais 

C 1-7 Funcionalidade prejudicada 

Fonte: dados definidos pela pesquisadora (2014). 

 

 

Desta forma, para os empreendimentos funcionais atribui-se a letra A, para 

aqueles com problemas de funcionalidade a letra B e para os que apresentavam 

funcionalidade prejudicada a letra C. 
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6 RESULTADOS E ANÁLISE 

 

 

Nesta seção são apresentados e analisados os dados coletados por meio de: 

levantamento in loco dos empreendimentos do tipo quitinete no Jardim Universitário, 

observação e fotografia dos empreendimentos escolhidos como objeto da pesquisa, 

planilha de índice de funcionalidade e definição do índice de funcionalidade de cada 

empreendimento. 

 

 

6.1 DEFINIÇÕES DOS OBJETOS DE PESQUISA 

 

 

Para a definição dos empreendimentos analisados no trabalho, foi necessário 

fazer um levantamento in loco nas trinta quadras dos setecentos e trinta lotes do 

Jardim Universitário, próximo à UEM da cidade de Maringá no Estado do Paraná. 

Isto porque, considerou-se mais eficaz realizar o levantamento no próprio local do 

que buscar junto ao setor de registros de construção de imóveis da prefeitura, tendo 

em vista que o registro se efetiva por ordem de ingresso da documentação junto ao 

protocolo e não por sua localização ou por tipo de construção, o que dificultaria a 

detecção dos imóveis do tipo quitinete localizados no Jardim Universitário.  

A Figura 17 traz o mapa com a localização de cada um dos imóveis que 

oferece apartamentos do tipo quitinete no Jardim Universitário com um total de 

setenta e nove empreendimentos, sendo setenta e seis já finalizados e três em fase 

de construção, assinalados por diferentes cores tendo em vista o número de pisos. 

Observa-se que as edificações com maior número de pisos estão localizadas nas 

ruas mais próximas à UEM, provavelmente por ser a região do Jardim Universitário 

que mais atrai aos estudantes, pela facilidade de locomoção para as aulas e demais 

serviços oferecidos na região. 
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               Legenda: Quantidade de pisos 

 1   2   3   4   5   7   8   12  20  
 

Figura 17: Mapa com a localização dos imóveis do tipo quitinete no Jardim Universitário 
Fonte: dados coletados pela pesquisadora (2014). 

 

 

Percebe-se, como demonstra a Tabela 3, que no local verificado há um 

número maior de empreendimentos com dois pisos, trinta, o que perfaz cerca de 

40% do total de imóveis do tipo na região. Tais construções são efetuadas, de modo 

geral, por investidores individuais, ou seja, pessoas físicas que constroem com 

recursos próprios para posterior locação. O custo deste tipo de edificação é inferior 

se comparado aos que necessitam de instalação de elevadores e outras melhorias.  
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Tabela 3: Quantidade de empreendimentos com quitinetes no Jardim Universitário de acordo com o 

número de pisos 

NÚMERO DE PISOS QUANTIDADE DE IMÓVEIS 

1 12 

2 30 

3 08 

4 09 

5 02 

7 07 

8 05 

12 02 

20 01 

TOTAL 76 

Obs.: não foram computados os edifícios em construção. 

Fonte: dados coletados pela pesquisadora (2014). 

 

 

Na definição dos empreendimentos que compõem o universo da pesquisa, 

tomou-se como referências imóveis com construção finalizada e já habitados, para 

que fosse possível fotografar os ambientes externos e internos dos apartamentos. 

Com isso, foram analisados 30 (trinta) empreendimentos, o que considerou-se como 

representativo do todo. A seguir são apresentadas as análises de cada 

empreendimento.  

 

 

6.2 EMPREENDIMENTO 1 

 

 

O edifício do empreendimento 1 não oferece aos moradores espaço de uso 

comum, como lavanderia coletiva. Desta maneira, cada unidade tem seu próprio 

tanque de lavar roupas e com local previsto para varal suspenso, no espaço interno 

ao apartamento. 

Totalizando aproximadamente 24,20 m² (Figura 18) o imóvel não apresenta 

limitadores de ambientes, no entanto a disposição da planta facilita a separação 

entre áreas de quarto/estar/estudo e cozinha, considerados na planilha de avaliação 

como divisões interessantes para a funcionalidade.  
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Figura 18: Planta croqui do Empreendimento 1 
Fonte: elaborada pela pesquisadora (2014). 

 

 

O guarda roupa, elencado na planilha de avaliação como mobiliário 

imprescindível para o quarto foi substituído por uma cômoda de cinco gavetas, que, 

conforme informação do morador atende às suas necessidades de armazenamento 

de roupas. Por isso, o apartamento recebeu a pontuação sim para esse quesito. 

Uma bancada de granito, que comporta duas pessoas adequadamente, é utilizada 

como mesa de refeições e de estudos.  

Não existem obstruções para a circulação e o uso dos mobiliários e 

equipamentos, é possível entrar no imóvel e ir a qualquer um dos espaços e utilizá-

los sem precisar desviar de algo. O box possui a medida mínima estabelecida, 90 

cm. 

O empreendimento 1 atende positivamente a quatorze quesitos da planilha de 

avaliação funcional, classificando-se como um imóvel com problemas funcionais – B. 

 

 

6.3 EMPREENDIMENTO 2 

 

 

Dentre os requisitos contidos na planilha, que dizem respeito ao edifício, o 

empreendimento 2 oferece aos moradores apenas lavanderia coletiva, de forma tal 

que não existe ponto hidráulico disponível para a instalação de tanque ou máquina 

de lavar roupas no interior do apartamento. 
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Com aproximadamente 18,40 m², o imóvel não possui limitador entre os 

ambientes (Figura 19) e os mobiliários dispostos também não apresentam essa 

função. Na disposição apresentada não há sofá e rack para a televisão, o aparelho 

está alocado sobre o guarda roupa. Para assisti-lo o morador o faz deitado na cama 

sendo que, do ponto de vista ergonômico, não é a posição adequada para essa 

finalidade.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Figura 19: Planta croqui do Empreendimento 2 
Fonte: elaborada pela pesquisadora (2014). 

 

 

Para os estudos, o morador utiliza-se da mesa de refeições, que fica 

encostada na parede. A aproximação e distribuição do mobiliário não permite uma 

distinção entre os espaços e as atividades desenvolvidas na residência.  

Observou-se, também, que as tomadas disponíveis não são suficientes para a 

ligação de todos os eletrodomésticos, sendo necessário que diferentes aparelhos 

fiquem ligados na mesma tomada, caso, por exemplo, da geladeira e do fogão. Além 

disso, não existe entrada de telefone, o que impossibilita a ligação de uma linha 

telefônica, bem como, a ligação de conexões de rede, como internet ou TV a cabo. 

Para suprir, o condomínio oferece o serviço de wireless.  

Outro quesito em que pontuou negativamente, foi à dimensão do box do 

banheiro, que possui 80 cm, ou seja, menos do que os 90 cm mínimos estipulados 

na planilha.  
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Somando os quesitos que pontuaram como positivamente, no 

empreendimento 2, totalizaram nove pontos, o que o classifica como possuindo 

problemas funcionais – B. 

 

 

6.4 EMPREENDIMENTO 3  

 

 

Todo o piso térreo do empreendimento 3 é composto por espaços para uso 

comum dos moradores, entre hall de entrada com área de espera e convivência, 

sala de estudos, lavanderia, sala de jogos, sala de ginástica e salão de festas. 

Todos esses ambientes encontram-se equipados e, na planilha de avaliação, o 

condomínio pontuou positivamente em todos os quesitos que se referem ao edifício 

como um todo. 

Com a observação in loco pode-se constatar que diversas unidades são 

oferecidas para locação já mobiliadas, mas não existe um padrão nem para os 

layouts nem para a escolha das peças, ficando a cargo dos proprietários 

estabelecerem o mobiliamento desejado.  

Não há central de gás no edifício e levando em conta o Código de Prevenção 

de Incêndios da Polícia Militar do Estado do Paraná (PARANÁ, 2011), vigente no 

período da construção, que não permite a existência de botijão de gás no interior de 

apartamentos, a alternativa para o preparo de alimentos é a utilização de fogão e 

forno elétricos. No entanto a unidade analisada não apresenta nenhuma das duas 

alternativas, possuindo apenas forno de microondas. 

O imóvel possui 16 m2 (Figura 22) sendo que a porta de entrada está 

localizada no meio da parede o que dificulta o uso da mobília/equipamento que for 

instalado atrás dela, neste caso a geladeira. Do outro lado da porta fica alocado o 

guarda roupa. O apartamento não possui mesa para refeições. A localização do rack 

com a televisão e do sofá configura-se inadequada do ponto de vista ergonômico, 

porque a pessoa sentada fica posicionada de lado em relação ao aparelho. 
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Figura 20: Planta croqui do Empreendimento 3 
Fonte: elaborada pela pesquisadora (2014). 

 

 

A análise desse layout permite afirmar que o uso de alguns 

equipamentos/mobiliários fica prejudicado. Apesar dos problemas verificados 

internamente na quitinete, como o condomínio oferece uma série de espaços para 

uso coletivo, o empreendimento 3 totalizou dezessete respostas afirmativas, sendo 

classificado como funcional – A. 

 

 

6.5 EMPREENDIMENTO 4 

 

 

O empreendimento 4 oferece para os moradores: sala de estudos, salão de 

festas com terraço, academia de ginástica, sala de home theater, lavanderia coletiva 

e hall de entrada com recepção e sala de espera, todos mobiliados/equipados e 

decorados. 

Com aproximadamente 19 m², as quitinetes do empreendimento não 

apresentam parede divisória entre sala/cozinha e dormitório, a solução encontrada 

pela moradora foi a utilização do guarda roupa como separador (Figura 21). 
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Figura 21: Planta croqui do Empreendimento 4 
Fonte: elaborada pela pesquisadora (2014). 

 

 

Há uma mesa de estudos dentro do quarto, ao lado da cama, que também 

tem função de criado mudo, mas, de acordo com a moradora, o espaço é 

inadequado, por isso, utiliza a mesa de refeições para esta finalidade. O rack foi 

alocado na parte de trás do guarda roupa e, ao invés do sofá de dois lugares, foi 

colocada uma poltrona, que fica em posição inadequada para assistir à televisão, 

que fica de lado.  

A cozinha possui mesa de refeições com dois lugares e os demais mobiliários 

elencados como essenciais para o funcionamento de uma casa. Além disso, 

comporta tomada elétrica, de telefonia e de conexões de dados suficientes para a 

utilização dos aparelhos elétricos da moradia. Tendo em vista os dezenove quesitos 

apontados como positivos, o empreendimento 4 classifica-se como funcional – A. 

 

 

6.6 EMPREENDIMENTO 5 

 

 

O empreendimento 5 disponibiliza lavanderia coletiva para os moradores, 

mesmo assim os apartamentos internamente disponibilizam um tanque de lavar 

roupas. Na sua entrega, os proprietários tiveram a opção de adquirir móveis sob 

medida comercializados diretamente pela construtora. A administradora do 

condomínio informou que cerca de 90% dos imóveis foram mobiliados dentro dessa 

proposta, o que gerou um padrão de layout.  
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Conforme levantamento realizado in loco, o apartamento possui 

aproximadamente 19,80m2 distribuídos conforme croqui (Figura 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Planta croqui do Empreendimento 5 
Fonte: elaborada pela pesquisadora (2014). 

 

 

A unidade visitada não dispõe de mesa de refeições e de sofá de 2 lugares. 

Para a função da mesa, foi alocada uma bancada que serve como divisória entre a 

sala e a cozinha e como apoio para a bancada da pia. Caso o morador queira 

colocar um sofá não há lugar suficiente, o espaço de circulação ficaria prejudicado 

No quarto foi instalada uma cama tipo beliche, que não atrapalhou o acesso à 

janela ou o uso de outros mobiliários, como o guarda roupa, por exemplo, que 

apresenta quatro portas que atende a dois moradores como as duas bancadas de 

estudo. 

Atendendo positivamente a quinze quesitos da planilha de avaliação 

funcional, o empreendimento 5 classifica-se como funcional – A.  

 

 

6.7 EMPREENDIMENTO 6 

 

 

O empreendimento 6 oferece aos moradores sala de estudos para uso 

compartilhado. A planta da quitinete assemelha-se ao empreendimento anterior em 
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relação ao formato, às medidas, às divisões e ao layout, que permite a distinção 

entre as diversas atividades realizadas na residência (Figura 23).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 23: Planta croqui do Empreendimento 6 
Fonte: elaborada pela pesquisadora (2014). 

 

 

Neste caso, a construtora também ofereceu aos proprietários a possibilidade 

de aquisição de mobiliários sob medida. Com isso, grande parte dos apartamentos 

do edifício foram mobiliados com essa opção. Percebe-se uma semelhança entre 

mobiliários dos dois empreendimentos. 

No apartamento não existe a disposição de sofá e mesa de refeições, sendo 

substituída por uma bancada. A cama disposta é um beliche, e duas bancadas de 

estudos foram colocadas no quarto. Todos esses itens estão como na quitinete 

anterior. 

O apartamento possui uma área aproximada de 19,50m2 e atende a quinze 

quesitos da planilha de avaliação funcional de forma positiva, classificando-se como 

funcional – A.  

 

 

6.8 EMPREENDIMENTO 7 

 

 

No empreendimento 7, além do hall de entrada, no pavimento destinado ao 

lazer, é disponibilizado aos moradores espaço para lavanderia, salão de festas, 

churrasqueira e sala de estudos que não se encontram mobiliados/equipados.  
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Como nos dois empreendimentos anteriores, a construtora informou que 

ofereceu aos proprietários, ainda antes da conclusão da obra, a possibilidade de 

compra do mobiliário planejado para o imóvel, por um preço mais acessível, já que 

se caracterizava como compra coletiva ou em atacado. Desta maneira, cerca de 

95% dos proprietários aderiram à compra e as unidades foram mobiliadas seguindo 

um mesmo projeto, composto por: balcão, armário de parede e mesa de refeições na 

cozinha; bancada pequena para televisão ou estudos na sala; e guarda roupa e 

cama tipo beliche com cama auxiliar embaixo no quarto.  

O apartamento totaliza, aproximadamente, 21,80 m², sendo que na sala não 

existe espaço suficiente para a alocação de um sofá. A utilização de mobiliários ou 

equipamentos não é prejudicada e apresenta área suficiente para a realização das 

atividades (Figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 24: Planta croqui do Empreendimento 7 
Fonte: elaborada pela pesquisadora (2014). 

 

 

No quarto, exatamente como nos empreendimentos 5 e 6, foi alocada uma 

cama tipo beliche, mas diferente dos anteriores, o local onde está situada dificulta o 

acesso à janela, o que, além de atrapalhar a aproximação e uso de seu comando, 

pode influenciar negativamente tanto na ventilação quanto na iluminação do quarto. 

Observou-se, também, que a cama e o guarda roupa ficam muito próximos, o que 

prejudica a utilização adequada dos dois móveis. 
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Na aplicação da planilha para o levantamento do índice de funcionalidade o 

Empreendimento 7 recebeu dezessete respostas positivas, enquadrando-se como 

funcional – A.  

 

 

6.9 EMPREENDIMENTO 8 

 

 

É possível verificar que, como no caso anterior, o projeto do empreendimento 

8 apresenta divisões entre sala/cozinha e quarto, mas sem porta separando esses 

ambientes, que continuam parcialmente integrados (Figura 25). A área da quitinete é 

de, aproximadamente, 19,90 m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 25: Planta croqui do Empreendimento 8 
Fonte: elaborada pela pesquisadora (2014). 

 

 

Observando o apartamento, pode-se perceber que não existem obstáculos 

para a circulação e o único espaço para uso de mobiliário que pode ser considerado 

inadequado é o da mesa de refeições em frente ao fogão, impossibilitando o uso de 

cadeira na face da mesa localizada na direção do fogão. Do mobiliário estabelecido 

na planilha, o apartamento não oferece rack para televisão e nem mesa de estudos, 

mas é possível observar que existe a disponibilidade de espaço para esses dois 

móveis, sem que o uso de outros mobiliários fique comprometido (conforme 

representado em amarelo no croqui). 
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Com a proposta de uso para duas pessoas, assim como nas análises 

anteriores, foi inserida uma cama tipo beliche no espaço do quarto e o guarda roupa 

disponibilizado atende às necessidades de dois moradores. O banheiro preenche às 

especificações estabelecidas na planilha quanto à largura mínima de 90 cm. 

Totalizando dezessete pontos positivos na planilha de avaliação funcional, o 

empreendimento 8 classifica-se como funcional – A. 

 

 

6.10 EMPREENDIMENTO 9 

 

 

Observa-se na planta croqui do empreendimento 9 (Figura 26), como nos 

empreendimentos 1, 2, 3 e 4, não existem divisões entre os ambientes, excetuando-

se as relativas ao banheiro. Neste caso, existe uma pequena parede que cria um 

limite para a área destinada à lavanderia, espaço existente em todos os 

apartamentos do edifício, já que o condomínio não oferece lavanderia coletiva. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

Figura 26: Planta croqui do Empreendimento 9 
Fonte: elaborada pela pesquisadora (2014). 

 

 

Totalizando aproximadamente 20 m², a quitinete possui todo o mobiliário 

elencado na planilha de avaliação funcional, inclusive com a presença de sofá de 

dois lugares localizado em posição confortável em relação à rack com a televisão. 

Para que a área de sala/cozinha ficasse separada do quarto, o armário foi planejado 
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e montado criando uma divisão entre esses espaços, oferecendo maior privacidade 

ao morador. O box do banheiro possui a metragem mínima estabelecida. 

Possui tomadas elétricas suficientes e em locais adequados para atender ao 

uso dos diferentes aparelhos, no entanto, não oferece pontos de conexões de redes 

de dados.  

Com quinze pontos positivos o empreendimento 9 ficou classificado como 

funcional – A.  

 

 

6.11 EMPREENDIMENTO 10 

 

 

O empreendimento 10 oferece lavanderia coletiva que, de acordo com 

informação dos moradores, é bastante utilizada, pois as unidades não contam com 

tanque de lavar roupas em seu interior, não havendo as instalações para a 

colocação de tanque ou máquina de lavar roupas.  

O morador da quitinete analisada relatou que o pátio existente entre as 

entradas dos apartamentos funciona como área de convivência, inclusive para 

pequenos eventos, como churrascos. 

Com metragem de 15m², observa-se na planta croqui (Figura 27), que não 

existe divisor de ambientes dentro do imóvel e com a área livre e o arranjo da planta, 

fica difícil criar algum tipo de divisão com mobiliários. Os espaços para a execução 

das diferentes atividades não são distintos.  
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Figura 27: Planta croqui do Empreendimento 10 
Fonte: elaborada pela pesquisadora (2014). 

 

 

Dos mobiliários listados na planilha, não estão presentes sofá e mesa de 

estudos, além de não haver área para livre para a possibilidade de alocação desses 

mobiliários. 

Pontuando positivamente em doze quesitos da planilha de avaliação 

funcional, o empreendimento 10 fica classificado com problemas funcionais – B. 

 

 

6.12 EMPREENDIMENTO 11 

 

 

O empreendimento 11 dispõe apenas de churrasqueira para uso coletivo por 

parte dos moradores.  

O arranjo do projeto (Figura 28) é diferente dos analisados anteriormente, 

pois apresenta um formato em L. Observa-se que o imóvel possui um corredor de 

mais de três metros de comprimento, que toma uma área de 2,98 m² do total do 

imóvel que é de aproximadamente 21 m², espaço que poderia ser incorporado ao 

apartamento caso a configuração da planta fosse outra. 
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Figura 28: Planta croqui do Empreendimento 11 
Fonte: elaborada pela pesquisadora (2014). 

 

 

Referente ao mobiliário arrolado na planilha de avaliação funcional a quitinete 

pontuou positivamente, sendo que todos os móveis/equipamentos possuem área 

suficiente para seu uso de forma adequada, apenas o sofá em relação à televisão 

encontra-se em posição inadequada.  

As janelas apresentam problemas de acesso para o seu uso, devido à 

localização da mesa de estudos. As tomadas e conexões de rede atendem às 

exigências das instalações existentes e necessárias.  

Desta forma, o empreendimento 11 pontuou positivamente em dezesseis 

itens, enquadrando-se como funcional – A. 

 

 

6.13 EMPREENDIMENTO 12 

 

 

O empreendimento 12 oferece lavanderia coletiva e terraço com 

churrasqueira para uso comum aos moradores.  

Observa-se na planta croqui (Figura 29) que não existe limitador de área entre 

os ambientes dificultando a distinção das diferentes atividades desenvolvidas no 

interior do apartamento.  
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Figura 29: Planta croqui do Empreendimento 12 
Fonte: elaborada pela pesquisadora (2014). 

 

 

O imóvel analisado tem metragem aproximada de 23 m2 e em relação aos 

mobiliários listados na planilha de avaliação funcional, não dispõe de sofá de dois 

lugares, rack para TV e mesa de estudos. Não oferece tomadas elétricas e de 

conexões em número suficiente e local adequado para os eletrodomésticos e 

eletroeletrônicos, obrigando o emprego de extensões e adaptadores para o uso de 

mais de um equipamento em uma mesma tomada. O box do banheiro tem dimensão 

de 92 cm, o que atende ao estabelecido na planilha.  

Somando doze pontos positivos na planilha, o empreendimento 12 classifica-

se com problemas funcionais – B. 

 

 

6.14 EMPREENDIMENTO 13 

 

 

No empreendimento 13, não existem espaços coletivos para serem utilizados 

pelos moradores. Entre todos os empreendimentos analisados, é o que possui a 

maior área útil, de aproximadamente 26 m². O arranjo de sua planta possui divisão 

entre sala, cozinha e quarto (Figura 30) o que favorece a distribuição do mobiliário 

por parte do morador.  
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Figura 30: Planta croqui do Empreendimento 13 
Fonte: elaborada pela pesquisadora (2014). 

 

 

Com exceção da mesa de estudos, todos os mobiliários elencados na planilha 

de análise funcional estão disponíveis no apartamento, dispostos de forma a terem 

espaço atividade adequados para o seu uso. Dentre os outros quesitos da planilha, 

relacionado ao imóvel, todos estavam de acordo. Computando dezessete quesitos 

como positivos, o empreendimento 13 classifica-se como funcional – A. 

 

 

6.15 EMPREENDIMENTO 14 

 

 

A lavanderia coletiva é o único espaço para uso comum do empreendimento 

14. Com área útil de aproximadamente 15,30 m², o arranjo da planta não apresenta 

divisão de espaço entre os ambientes, com exceção do banheiro (Figura 31). 

A unidade analisada não possui sofá, rack para televisão, fogão e armário 

suspenso ou microondas. Não é possível, também, estabelecer uma distinção entre 

as atividades realizadas dentro da residência.  
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Figura 31: Planta croqui do Empreendimento 14 
Fonte: elaborada pela pesquisadora (2014). 

 

 

As tomadas e conexões disponíveis são insuficientes ou estão dispostas em 

locais inadequados, já que para o uso de diversos equipamentos, o morador precisa 

de extensões ou o uso de adaptadores para a ligação de mais de um equipamento 

na mesma tomada. O box do banheiro não possui os 90 cm mínimos estabelecidos. 

O empreendimento 14 pontuou positivamente em oito quesitos da planilha de 

avaliação funcional, o que o classifica com problemas funcionais – B. 

 

 

6.16 EMPREENDIMENTO 15 

 

 

O empreendimento 15 não oferece opções de espaço de uso coletivo. Com 

aproximadamente 20 m², a planta assemelha-se à do empreendimento 10, e como 

outros não apresenta divisões entre os ambientes (Figura 32).  
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Figura 32: Planta croqui do Empreendimento 15 
Fonte: elaborada pela pesquisadora (2014). 

 

 

Do mobiliário elencado na planilha de avaliação funcional, o sofá de 2 lugares 

e a rack para televisão não estão presentes na residência, mesmo assim, o uso de 

praticamente todos os mobiliários e equipamentos existentes é prejudicado pela falta 

de espaço atividade disponível ao seu redor.  

Observou-se que para a aproximação e manuseio de uma das janelas, é 

necessário subir sobre a cama. O morador alegou que a quantidade e localização de 

tomadas atende às suas necessidades, mas o ponto de acesso da internet está 

disposto em um local não apropriado, na parede atrás do guarda roupa. Outra 

questão apresentada na planilha e não atendida pela quitinete, é a largura do box do 

banheiro, que tem 83 cm.  

Sendo assim, o empreendimento 15 pontuou positivamente em dez quesitos, 

o que o classifica como com problemas funcionais – B. 

 

 

6.17 EMPREENDIMENTO 16 

 

 

O empreendimento 16 disponibiliza aos moradores churrasqueira, salão de 

festas e lavanderia coletiva, mas que ainda não se encontram mobiliados/equipados. 

Com área útil total de 17,40m², a quitinete apresenta divisão entre sala/cozinha e 

quarto (Figura 33). 
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Figura 33: Planta croqui do Empreendimento 16 
Fonte: elaborada pela pesquisadora (2014). 

 

 

Observou-se na disposição de mobiliários e equipamentos na área destinada 

à sala e cozinha, que não foi possível alocar sofá e rack e a televisão foi disposta em 

um suporte na parede do quarto ao pé da cama, que por sua vez, trata-se de uma 

cama de casal. Não está disponível mesa de estudos. 

As tomadas e pontos de acesso a redes são poucas e em locais que não 

atendem à disposição de mobiliário encontrado. O box do banheiro não possui os 90 

cm estabelecidos na planilha de análise funcional.  

O empreendimento 16 pontuou positivamente em quatorze itens, o que o 

classifica com problemas funcionais – B. 

 

 

6.18 EMPREENDIMENTO 17 

 

 

Não existe espaço disponível para uso comum aos moradores do 

empreendimento 17. Observa-se na planta croqui (Figura 34), que a quitinete não 

possui nenhum tipo de divisão entre os ambientes, além do banheiro, e sua área é 

de 17,80m². 

Com a falta de divisões, o arranjo da planta e a metragem quadrada pequena 

não existem qualquer tipo de distinção entre os espaços e atividades a serem 

desenvolvidas na residência. Não há na quitinete sofá, rack e mesa de refeições, e 

televisão está situada sobre a mesa de estudos comprometendo em pelo menos três 
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aspectos: altura do aparelho em relação à visão, redução do espaço da mesa e 

acesso à janela, pois a mesa está colocada sob a janela. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 34: Planta croqui do Empreendimento 17 
Fonte: elaborada pela pesquisadora (2014). 

 

 

Além disso, a posição em que a mesa se encontra, impede a abertura total da 

porta de entrada. O box do banheiro apresenta uma medida bem inferior ao 

estabelecido na planilha, 72 cm, o que, segundo o morador, causa desconforto ao 

ser utilizado. 

Observando percebeu-se que as tomadas atendiam ao morador e ao número 

de eletrônicos instalados, não sendo necessária a ligação de dois ou mais aparelhos 

em nenhum caso e nem o uso de extensões. O morador alegou apenas, dificuldade 

para a ligação do cabo de internet, já que há apenas um ponto dentro do 

apartamento.  

O empreendimento 17 pontuou positivamente, na planilha de avaliação 

funcional em doze itens, o que o classifica como com problemas funcionais – B. 

 

 

6.19 EMPREENDIMENTO 18 

 

 

O empreendimento 18 disponibiliza para uso dos moradores, somente 

lavanderia coletiva. O apartamento tem todos os espaços integrados, sendo dividido 
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apenas o banheiro. Totalizando 20,60m². Não existe distinção entre os espaços para 

a realização das diferentes tarefas (Figura 35). Dentre o mobiliário estabelecido na 

planilha, não está disponível sofá e rack, e assim como no empreendimento anterior, 

a televisão foi colocada sobre a mesa de estudos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Planta croqui do Empreendimento 18 
Fonte: elaborada pela pesquisadora (2014). 

 

 

A moradora alegou que os pontos de energia e de redes atendem às suas 

necessidades, e não observou-se o uso de extensões ou adaptadores para a ligação 

de equipamentos. O box do banheiro apresentou uma medida inferior aos 90 cm 

estabelecidos na planilha (72 cm).  

Computando os pontos positivos elencados na planilha de avaliação 

funcional, o empreendimento 18 alcançou doze pontos, classificando-se com 

problemas funcionais – B. 

 

 

6.20 EMPREENDIMENTO 19 

 

 

Os moradores do empreendimento 19 contam com lavanderia coletiva e 

churrasqueira para uso comum. Com 17m² de metragem e os ambientes todos 

integrados, o único elemento limitador entre os espaços é uma parede baixa de 
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tijolos, que divide cozinha e sala/quarto, utilizada, também, como bancada para 

refeições (Figura 36). 

Não estão alocados sofá, armário suspenso/microondas e geladeira, que foi 

substituída por um frigobar, e observou-se que não existem áreas livres onde alguns 

desses itens poderiam ser localizados. A cama fica encostada logo abaixo da janela, 

o que dificulta o seu acesso. O box tem 82 cm, menor do que o estabelecido na 

planilha de avaliação funcional. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Figura 36: Planta croqui do Empreendimento 19 
Fonte: elaborada pela pesquisadora (2014). 

 

 

Outra questão onde a quitinete pontuou negativamente na planilha, foi em 

relação às tomadas e pontos de acesso à rede, já que haviam poucas disponíveis e 

em locais não adequados às instalações necessárias.  

Desta maneira, o empreendimento 19 pontuou positivamente em onze 

quesitos, classificando-se como com problemas funcionais – B. 

 

 

6.21 EMPREENDIMENTO 20 

 

 

O edifício que compreende o empreendimento 20 não apresenta área para 

uso comum e os apartamentos possuem tanque em seu interior. A planta, com 

aproximadamente 20m², apresenta divisão entre sala/quarto e cozinha, mas a área 
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destinada à sala/quarto não comporta todos os mobiliários previstos para esse 

espaço, tais como sofá e rack (Figura 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 37: Planta croqui do Empreendimento 20 
Fonte: elaborada pela pesquisadora (2014). 

 

 

O local onde está à mesa de estudos atrapalha, de forma significativa, o 

acesso à cozinha, que, por sua vez, apresenta problemas de circulação causados 

pela mesa de refeições, alocada à frente da pia e do fogão. Como possui uma 

sacada na sala/quarto, ao invés de janela o cômodo tem uma porta. Vale salientar 

que as medidas da sacada (1,30m2 aproximadamente) impedem a utilização do seu 

espaço para qualquer atividade. 

As tomadas e entradas de rede atendem adequadamente ao morador e a 

instalação dos equipamentos necessários. O acesso às janelas não está sendo 

atrapalhado. O box do banheiro apresenta uma medida menor do que a estabelecida 

na planilha, 83 cm.  

O empreendimento pontuou positivamente em doze quesitos, classificando-se 

como com problemas funcionais – B. 

 

 

6.22 EMPREENDIMENTO 21 

 

 

A lavanderia coletiva é a única opção de espaço coletivo disponível aos 

moradores do empreendimento 21, sendo que não existe a opção de tanque no 



 
 

87 

interior da residência. Com 17,50m², a quitinete não apresenta divisão dos 

ambientes, e não é possível definir e dividir as atividades desenvolvidas em seu 

interior (Figura 38). 

Dentre os mobiliários elencados na planilha de funcionalidade, a residência 

não possui sofá, rack e mesa de refeições, e praticamente todos os mobiliários 

apresentam problemas para o uso, já que o espaço atividade está prejudicado pelo 

arranjo assumido pelo morador na colocação dos mobiliários.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 38: Planta croqui do Empreendimento 21 
Fonte: elaborada pela pesquisadora (2014). 

 

 

Diferentes equipamentos estão ligados na mesma tomada e quando o 

notebook está em uso na mesa de estudos uma extensão é necessária para sua 

ligação. O box do banheiro tem 78 cm, abaixo do estabelecido na planilha.  

Sendo assim, o empreendimento 21 pontuou em oito quesitos positivamente, 

o que o classifica com problemas funcionais – B. 

 

 

6.23 EMPREENDIMENTO 22 

 

 

O empreendimento 22 não disponibiliza lavanderia aos moradores, desta 

forma, todas as quitinetes possuem tanque de lavar roupas em seu interior (Figura 
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39). No entanto, isso não impediu que os mobiliários e equipamentos destinados à 

área da cozinha fossem instalados e sejam utilizados sem problemas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Planta croqui do Empreendimento 22 
Fonte: elaborada pela pesquisadora (2014). 

 

 

Apresenta uma divisão entre sala/cozinha e quarto. Apenas o rack, dentre os 

mobiliários listados na planilha de avaliação funcional, não foi instalado, e a televisão 

fica sobre a mesa de estudos. Todos os equipamentos estão ligados em tomados e 

cabos de rede próximos a eles e sem necessidade do uso de adaptadores. Para 

acesso à janela do quarto é preciso subir na cama. 

Com aproximadamente 21,40 m², o empreendimento 22 pontuou 

positivamente em treze quesitos, classificando-se com problemas funcionais – B. 

 

 

6.24 EMPREENDIMENTO 23 

 

 

Sem disponibilizar aos moradores área de uso comum, o empreendimento 23 

apresenta uma quitinete com aproximadamente 23,50 m², em que não existe divisor 

dos ambientes, além do banheiro (Figura 40). Apesar disso, é possível, com o 

arranjo de mobiliário observado, fazer uma distinção entre as atividades 

desenvolvidas na residência, na medida em que o morador colocou o guarda roupa 

como separador entre quarto e sal/cozinha.  
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No apartamento tem tanque e máquina de lavar roupas, mas não há rack e 

sofá sendo que a televisão de tela plana está afixada na parede acima da mesa de 

estudos e o morador a assiste deitada em sua cama. O fluxo de passagem nos 

diferentes ambientes do apartamento fica prejudicado tendo em vista a posição em 

que mobiliários/equipamentos foram acondicionados, como a mesa de refeições em 

relação ao guarda roupa, dificultando o acesso ao quarto, por exemplo.  

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Figura 40: Planta croqui do Empreendimento 23 
Fonte: elaborada pela pesquisadora (2014). 

 

 

As tomadas de energia elétrica e de rede disponíveis atendem 

adequadamente aos mobiliários e equipamentos instalados, mas o box não tem a 

medida estabelecida.  

Pontuando positivamente em treze itens, o empreendimento 23 classifica-se 

com problemas funcionais – B. 

 

 

6.25 EMPREENDIMENTO 24 

 

 

Contando apenas com a lavanderia como área para uso comum, esse foi o 

único item em que o empreendimento 24 pontuou na planilha de avaliação funcional 

no que se refere ao edifício como um todo. Dentro do imóvel, de aproximadamente 

21 m², não existe divisão entre os ambientes (Figura 41).  

Não há sofá e rack para televisão e as refeições são realizadas na bancada, 

que tem o uso comprometido pela falta do espaço atividade devido à proximidade da 
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cama e da porta do banheiro. A televisão está posicionada sobre o guarda roupa, 

comprometendo sua utilização de maneira ergonômica. No lugar da geladeira, existe 

um frigobar instalado. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Figura 41: Planta croqui do Empreendimento 24 
Fonte: elaborada pela pesquisadora (2014). 

 

 

Todos os equipamentos elétricos estão ligados adequadamente, com 

tomadas próximas. O box do banheiro atende à medida mínima estabelecida na 

planilha de avaliação de 90 cm.  

Assim, o empreendimento 24 pontuou positivamente em doze itens, 

classificando-se com problemas funcionais – B. 

 

 

6.26 EMPREENDIMENTO 25 

 

 

Além da lavanderia coletiva, encontrada na maioria dos empreendimentos 

analisados, o empreendimento 25 conta, também, com salão de festas. A planta 

tem, aproximadamente, 21 m² e não dispõe de divisões entre os ambientes, mas o 

morador organizou o mobiliário de maneira a se estabelecer uma distinção entre os 

espaços para a realização de diferentes atividades, embora comprometidos pelo 

espaço reduzido, como é o caso da cama em relação ao guarda roupa (Figura 42).  
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Com exceção da mesa de estudos, todo o mobiliário elencado na planilha 

está disponível no imóvel, porém o uso de diversos deles encontra-se prejudicado, 

pela falta de espaço atividade como é o caso, por exemplo, do guarda roupa, 

localizado muito próximo da cama e da porta de acesso ao banheiro, e da mesa de 

refeições, disposta perto da geladeira e no acesso à entrada. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Figura 42: Planta croqui do Empreendimento 25 
Fonte: elaborada pela pesquisadora (2014). 

 

 

As tomadas e conexões de rede atendem às necessidades do morador e de 

todos os equipamentos instalados na quitinete. O box possui 79 cm, ou seja, menor 

do que os 90 cm estabelecidos na planilha.  

Desta maneira, atendendo positivamente a quinze itens, o empreendimento 

25 classifica-se como funcional – A.  

 

 

6.27 EMPREENDIMENTO 26 

 

 

No empreendimento 26 o morador não tem ambiente de uso compartilhado à 

sua disposição. Como não oferece lavanderia coletiva, cada quitinete possui tanque 

de lavar roupas internamente. Com aproximadamente 22 m², o apartamento dispõe 

de divisão entre sala, quarto e cozinha (Figura 43).  



 
 

92 

Dentre os mobiliários listados na planilha, a residência possui todos, menos a 

mesa de estudos, sendo que o uso ou a circulação dentro do imóvel não apresentou 

problemas.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 43: Planta croqui do Empreendimento 26 
Fonte: elaborada pela pesquisadora (2014). 

 

 

Mesmo com a colocação de uma cama de casal o quarto ainda pode ser 

utilizado de maneira adequada, no entanto, o acesso à janela fica comprometido 

com a posição em que a cama está posta. As tomadas atendem às necessidades da 

moradora e dos aparelhos. O box do banheiro possui exatamente os 90 cm 

indicados na planilha, no entanto, vale salientar que o lavatório do banheiro está 

localizado fora dele, ocupando uma área que poderia ser destinada a outros fins.  

Atendendo a treze quesitos da planilha de avaliação funcional, o 

empreendimento 26 classifica-se com problemas funcionais – B. 

 

 

6.28 EMPREENDIMENTO 27 

 

 

O empreendimento 27 apresentou, dentre as possibilidades disponíveis na 

planilha de avaliação funcional, apenas a lavanderia coletiva. Com 

aproximadamente 20,50 m², a quitinete não apresenta divisão entre os ambientes e 

o arranjo não permite a distinção entre as atividades nela realizadas (Figura 44). 
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Dos mobiliários elencados, a residência não possui sofá e rack para televisão, 

sendo que o aparelho fica posicionado sob o guarda roupa. O uso de diversos 

mobiliários, entre eles a mesa de refeições, é dificultado por algum outro mobiliário 

ou elemento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44: Planta croqui do Empreendimento 27 
Fonte: elaborada pela pesquisadora (2014). 

 

 

Faltam tomadas e conexões suficientes e o morador precisa utilizar extensões 

e adaptadores para conectar vários equipamentos na mesma tomada. O box do 

banheiro tem 70 cm, mais de 20% menor do que os 90 cm indicados na tabela.  

O empreendimento 27 pontuou positivamente em dez itens, classificando-se 

com problemas de funcionalidade – B. 

 

 

6.29 EMPREENDIMENTO 28 

 

 

A lavanderia coletiva é, mais uma vez, o único espaço de uso comum 

disponível aos moradores do empreendimento 28. Com um total de 

aproximadamente 14 m², a quitinete apresenta divisões entre sala/cozinha e quarto, 

porém, a área destinada para sala/cozinha não comporta todos os mobiliários 

adequados para esse ambiente, como mesa de refeições, sofá e rack (Figura 45).  

A televisão está colocada na mesa de estudos localizada no quarto onde 

estão alocados, também, a cama e o guarda roupa, mas o espaço entre esses 
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mobiliários, principalmente o guarda roupa e a cama não está adequado e prejudica 

o uso de ambos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Planta croqui do Empreendimento 28 
Fonte: elaborada pela pesquisadora (2014). 

 

 

 

A utilização da janela do quarto está comprometida, sendo necessário subir 

na cama para manuseá-la. O box do banheiro, com 75 cm não atende às medidas 

da planilha.  

Pontuando em treze itens elencados na planilha de avalição funcional, o 

empreendimento 28 classifica-se com problemas de funcionalidade – B. 

 

 

6.30 EMPREENDIMENTO 29 

 

 

Não há ambientes para uso comum no empreendimento 29. Com pouco mais 

de 20m², do mobiliário estabelecido na planilha de avaliação funcional, a quitinete 

não possui sofá, rack (a televisão está instalada em um suporte de parede) e mesa 

de estudos. Na cozinha, além dos móveis da planilha, está instalado um tanque de 

lavar roupas, já que o condomínio não possui lavanderia coletiva. A mesa de 

refeições atrapalha a circulação e o uso adequado da pia de lavar louças e da 

geladeira, bem como o acesso pela porta de entrada (Figura 46). 
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Figura 46: Planta croqui do Empreendimento 29 
Fonte: elaborada pela pesquisadora (2014). 

 

 

As tomadas elétricas e de rede atendem às necessidades de instalação de 

forma plena, não sendo necessário nenhum tipo de adaptador ou extensão. O box 

do banheiro possui 92 cm, superior à medida estabelecida na planilha.  

Finalizando a análise, o empreendimento 29 atendeu positivamente a treze 

itens, classificando-se, desta maneira, com problemas de funcionalidade – B.  

 

 

6.31 EMPREENDIMENTO 30 

 

 

Assim como a análise anterior, o edifício que compreende o empreendimento 

30 não possui áreas para uso comum dos moradores. Com aproximadamente 18,30 

m² (Figura 47), na quitinete não está alocado, dentro do mobiliário estabelecido na 

planilha, sofá e rack para televisão, sendo que esta está colocada sobre o guarda 

roupa.  

Os ambientes não são totalmente divididos, mas o arranjo da planta leva a 

uma divisão entre área de cozinha e de quarto. A mesa de refeições e a geladeira, 

além de impedirem o uso adequado uma da outra, atrapalham a circulação dentro 

da residência. 
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Figura 47: Planta croqui do Empreendimento 30 
Fonte: elaborada pela pesquisadora (2014). 

 

 

O acesso a uma das janelas é obstruído pela cama e pela mesa de estudos, 

que também atrapalha a entrada ao banheiro. O box possui acima do indicado na 

planilha, 92 cm.  

Computando na planilha de avaliação funcional doze itens positivamente, o 

empreendimento 30 classifica-se com problemas funcionais – B. 
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7 ANÁLISE COMPARATIVA DOS EMPREEENDIMENTOS 

 

 

No Quadro 4 pode-se observar uma visão geral dos empreendimentos no que 

se refere ao número de respostas afirmativas levando à definição de um nível de 

funcionalidade com sua respectiva classificação.  

 

EMPREENDIMENTO 
NÚMERO DE 
RESPOSTAS 

AFIRMATIVAS 

NÍVEL DE 
FUNCIONALIDADE CLASSIFICAÇÃO 

1 14 B Com problemas 
funcionais 

2 9 B Com problemas 
funcionais 

3 17 A Funcional 
4 19 A Funcional 
5 15 A Funcional 
6 15 A Funcional 
7 17 A Funcional 
8 17 A Funcional 
9 15 A Funcional 

10 12 B Com problemas 
funcionais 

11 16 A Funcional 

12 12 B Com problemas 
funcionais 

13 17 A Funcional 

14 9 B Com problemas 
funcionais 

15 10 B Com problemas 
funcionais 

16 14 B Com problemas 
funcionais 

17 12 B Com problemas 
funcionais 

18 12 B Com problemas 
funcionais 

19 11 B Com problemas 
funcionais 

20 12 B Com problemas 
funcionais 

21 8 B Com problemas 
funcionais 

22 13 B Com problemas 
funcionais 

23 13 B Com problemas 
funcionais 

24 13 B Com problemas 
funcionais 

25 15 A Funcional 

26 14 B Com problemas 
funcionais 

27 10 B Com problemas 
funcionais 

28 13 B Com problemas 
funcionais 

29 13 B Com problemas 
funcionais 

30 12 B Com problemas 
funcionais 

Quadro 4: Índice de funcionalidade dos empreendimentos da pesquisa 
Fonte: dados levantados pela pesquisadora (2014). 
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Percebe-se uma maior incidência na classificação B, indicando que cerca de 

67% dos empreendimentos apresenta problemas funcionais. Para a definição dos 

índices de funcionalidade poderiam ser questionados aspectos acerca do mesmo 

peso atribuído aos espaços de uso coletivo oferecidos pelos empreendimentos e o 

mobiliário mínimo necessário no interior da quitinete, como estabelecido pela NBR  

nº. 15.575/2013 (ABNT, 2013). O mobiliário poderia ter peso maior do que as áreas 

comuns do edifício, no entanto, como justificar tal afirmação tendo em vista que as 

necessidades dos moradores, com certeza, são diversas. Por exemplo, para um 

estudante a churrasqueira pode ser mais importante do que a rack para televisão ou 

a exigência da mesa de refeições e do fogão de quatro bocas, pois muitos 

estudantes não cozinham ou comem em casa e estes móveis não se configurariam 

como mais importantes do que uma lavanderia coletiva.  

Ainda assim, a existência de lavanderia coletiva ou de tanque de lavar roupas 

no interior do apartamento também pode ser questionada como quesito mais ou 

menos importante. Isso porque, muitos dos moradores estudantes levam suas 

roupas para lavar na casa dos pais, geralmente aos finais de semana, ou o fazem 

em estabelecimentos comerciais com esse fim. Desta forma, o espaço de lavanderia 

poderia ser considerado não prioritário. Ao mesmo tempo, analisando-se o processo 

para a consecução da higienização do apartamento, a presença de um tanque de 

lavar roupas torna-se importante e facilita a lavagem de panos de limpeza. Caso não 

haja tanque no interior do apartamento, o morador precisará se deslocar até a 

lavanderia coletiva para efetuá-lo, demandando mais tempo e desgaste. 

 

Tabela 4: Número de empreendimentos por nível de funcionalidade 

NÍVEL DE 

FUNCIONALIDADE 

NÚMERO DE 

EMPREENDIMENTOS 
PERCENTUAL 

A 10 33,3% 

B 20 66,6% 

C - - 

TOTAL 30 100% 

Fonte: dados coletados pela pesquisadora (2014). 

 

 

De qualquer forma, o fato de 67% dos imóveis apresentarem problemas 

funcionais (Tabela 4) gera preocupação, pois as pessoas que ali residem podem ter 
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o desempenho em suas atividades comprometido, tendo em vista as dificuldades 

encontradas para realizar tarefas diárias como arrumar a cama, trocar de roupa, 

lavar louça, assistir televisão dentre tantas outras executadas cotidianamente no 

interior das moradias, tal como assinala Iida (2005) acerca da ergonomia física, 

cognitiva e organizacional. 

As áreas do imóvel e de cada compartimento devem ser consideradas em 

função do espaço atividade necessário para a execução das tarefas pertinentes a 

cada um dos espaços. Portanto, além do dimensionamento, deve-se analisar em um 

projeto a configuração espacial como um todo e de cada um dos compartimentos ou 

do local reservado para eles.  

 

EMPREENDIMENTO METRAGEM 
NÚMERO DE 
RESPOSTAS 

AFIRMATIVAS 

NÍVEL DE 
FUNCIONALIDADE 

1 24,20 m
2
 14 B 

2 18,40 m
2
 9 B 

3 16 m
2
 17 A 

4 19 m
2
 19 A 

5 19,80 m
2
 15 A 

6 19,80 m
2
 15 A 

7 21,80 m
2
 17 A 

8 19,90 m
2
 17 A 

9 20 m
2
 15 A 

10 15 m
2
 12 B 

11 21 m
2
 16 A 

12 23 m
2
 12 B 

13 26 m
2
 17 A 

14 15,30 m
2
 9 B 

15 20 m
2
 10 B 

16 17,40 m² 14 B 

17 17,80 m
2
 13 B 

18 20,60 m². 12 B 

19 17 m² 11 B 

20 20 m
2
 12 B 

21 17,50 m
2
 8 B 

22 21,40 m
2
 13 B 

23 23,50 m
2
 13 B 

24 21 m
2
 13 B 

25 21 m
2
 15 A 

26 22 m
2
 14 B 

27 25,50 m
2
 10 B 

28 14,10 m
2
 13 B 

29 20,40 m
2
 13 B 

30 18,30 m
2
 12 B 

Quadro 5: Índice de funcionalidade dos empreendimentos da pesquisa em relação à 
metragem 

Fonte: dados levantados pela pesquisadora (2014). 
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Tomando como referência a Lei Complementar Municipal n. 910/2011 da 

cidade de Maringá, no que se refere à metragem mínima para uma residência, 

definida em 22,50m2 (MARINGÁ, 2011b), pode-se afirmar que apenas sete dos 

empreendimentos analisados, ou seja 23,30%, atendem à esta exigência (Quadro 5). 

Contudo, não foi possível estabelecer uma relação entre maior ou menor 

índice de funcionalidade e a metragem do imóvel, como pode ser verificado no 

Quadro 5. Constatou-se que o menor apartamento encontrado tem aproximadamente 

14,10 m² (empreendimento 28), e que o mesmo pontuou positivamente em 13 

quesitos, que é a mesma quantidade de pontuação de outras unidades com 

metragens superiores, como a 23, por exemplo. A quitinete que obteve o menor 

número de respostas afirmativas (empreendimento 21) é a quinta menor em área, e 

a que obteve o maior número (empreendimento 4), é somente a visegima maior. 

Todavia, levando em conta o que afirmam Schneider (1998), Martins (1999) e 

Brandão (2006), de que não só a metragem é importante, mas também a forma 

geométrica da quitinete, que tanto pode ser um facilitador quanto um dificultador na 

utilização do espaço. Observou-se que a maioria dos arranjos das plantas 

analisados tem o formato quadrado ou retângular, sendo o empreendimento 11 é o 

único que não apresenta essa configuração, e sim em L. De todos os apartamentos 

é o que apresenta maior espaço inutilizado (corredor), que poderia agregar valor 

funcional ao imóvel caso apresentasse outra diagramação.  

A ausência de locais de uso comum no edifício configura problemas de 

funcionalidade, na medida em que esses espaços suprem o atendimento a uma 

determinada atividade que não pode ser realizada dentro da quitinete, seja pela falta 

de espaço seja pela falta do mobiliário/equipamento necessário, conforme aponta a 

possibilidade, Duarte e Elali (2011). Dos quesitos da planilha de funcionalidade 

referentes ao edifício, à oferta da lavanderia coletiva foi o mais encontrado, presente 

em dezesseis empreendimentos (Tabela 5). Sua existência supre a necessidade de 

tanque e/ou máquina de lavar roupa no espaço interno do apartamento, podendo ser 

empregado para outra finalidade (Figura 48). 
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Figura 48: Fotografia da área interna de uma quitinete com lavanderia 
Fonte: dados coletados pela pesquisadora (2014). 

 

 

A quitinete pode não ter uma mesa ou bancada para estudos, mas se o 

empreendimento oferece sala de estudos o morador encontra local para realizar esta 

atividade, principalmente, porque as quitinetes do Jardim Universitário são, 

preferencialmente, ocupadas por estudantes. Entretanto, apenas quatro dos imóveis 

analisados oferece sala de estudos (Tabela 5), tornando necessários a acomodação 

de uma mesa de estudos dentro da residência, ou ainda, o uso da mesa de 

refeições para esse fim, o que não é o ideal do ponto de vista ergonômico, pois os 

mobiliários destinados à refeição (mesa e cadeira) não tem as medidas corretas para 

o uso na prática do estudo (IIDA, 2005).  

Como os espaços internos dos apartamentos são restritos, a oferta de sala de 

entretenimento (salão de festas, churrasqueira, cozinha etc.) é uma alternativa para 

as reuniões sociais ou a visita de familiares. Novamente percebe-se um número 

bastante reduzido de edifícios disponibilizando espaços com tais objetivos, cinco 

com sala de entretenimento e oito com churrasqueira. Observou-se que nos vários 

casos em que não havia o espaço de convivência os moradores improvisavam nos 

corredores, garagens e até nas calçadas públicas espaço para reunirem-se, fato 

verbalizado pelo morador do empreendimento 10. 
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Tabela 5: Número de requisitos de funcionalidade – edifício 

REQUISITO DE 

FUNCIONALIDADE 

NÚMERO DE 

EMPREENDIMENTOS 
PERCENTUAL 

Lavanderia coletiva 16 53,3% 

Sala de estudos 04 13,3% 

Sala de entretenimento 05 16,6% 

Churrasqueira 08 26,6% 

Fonte: dados coletados pela pesquisadora (2014). 

 

 

No que se refere à presença de delimitadores de espaço, quinze dos 

empreendimentos apresentam tal característica, sendo que, em boa parte deles, isto 

ocorre separando a sala/cozinha do quarto. Em todas as quitinetes o banheiro é 

separado, sendo que em duas delas, o lavatório está localizado do lado de fora. 

 

Tabela 6: Número de requisitos de funcionalidade – organização 

ORGANIZAÇÃO 
NÚMERO DE 

EMPREENDIMENTOS 
PERCENTUAL 

Delimitação dos ambientes 

Distinção entre as atividades 

15 

15 

50% 

50% 

Espaço atividade e circulação 

adequados 

13 43,3% 

Aproximação e uso de janelas 22 73,3% 

Fonte: dados coletados pela pesquisadora (2014). 

 

 

Quando há o delimitador de espaço de modo geral também ocorre a distinção 

das atividades desenvolvidas em cada um dos ambientes. Em várias situações, 

como a registrada pela Figura 49, a ausência de divisões entre os ambientes, quer 

seja por meio de parede ou pelo uso do próprio mobiliário, acaba por gerar uma 

confusão de funções podendo provocar desconforto, tal como assinala Silva (1982), 

já que, segundo as autoras, existem locais mais apropriados para a realização das 

atividades dentro da residência.  

Vale salientar que na maioria dos casos em que havia essa delimitação, o 

espaço designado para sala/cozinha comportava apenas o mobiliário relativo à 

cozinha, por isso a baixa incidência de sofá de 2 lugares e estante ou rack para 

televisão, conforme pode-se verificar na Tabela 7. O que se observa, também, é que 
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a delimitação não estabelece relação direta com a metragem do imóvel, pois o 

empreendimento 28 que apresenta menor área contém paredes separando o quarto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Fotografia da área interna de uma quitinete sem delimitação de espaços 
Fonte: dados coletados pela pesquisadora (2014). 

 

 

No quesito espaço atividade e circulação, menos da metade dos 

empreendimentos, treze, estavam adequados, dificultando a realização das tarefas 

diárias por parte dos moradores. Tomando-se como referência Boueri Filho (2008), 

pode-se dizer que, em alguns casos, a quitinete apresenta um espaço de atividade 

restrita, ou seja, mínimo. Mesmo onde havendo divisões com paredes, em alguns 

casos a disposição do mobiliário não favoreceu ao proposto por Neufert (1976), 

Panero e Zelnik (1979), Szücs (2000) e Boueri Filho (2008), no que se refere à 

otimização do espaço físico do imóvel para a realização das diversas atividades a 

serem desenvolvidas pelo morador.  

Um exemplo disso é a largura de cozinhas, que, de acordo com Neufert 

(1976) deve ser de, no mínimo, 187 cm de largura e, para a NBR nº. 15.575 (ABNT, 

2013) esse mínimo é de 150 cm, ainda assim, encontrou-se 5 quitinetes com 

cozinhas construídas com largura menos que o indicado pela NBR, sendo que uma 

delas (empreendimento 30), a largura da cozinnha é de 1,25 mt.  

Os números da Tabela 7 indicam, também, que do mobiliário determinado 

como essencial para o funcionamento de uma residência (ABNT, 2013), quase todas 

as quitinetes possuem, como: cama, geladeira, fogão, pia de cozinha e guarda 

roupa.  
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Tabela 7: Número de requisitos de funcionalidade – mobiliário 

MOBILIÁRIO 
NÚMERO DE 

EMPREENDIMENTOS 
PERCENTUAL 

Sofá de 2 lugares 07 23,3% 

Estante ou rack para tv 14 46,6% 

Mesa para refeições 27 86,6% 

Geladeira 28 93,3% 

Fogão de 4 bocas 28 93,3% 

Armário suspenso ou microondas 28 93,3% 

Pia com armário 30 100% 

Cama 30 93,3% 

Armário/guarda roupa 30 100% 

Bancada/mesa de estudos 21 70% 

Fonte: dados coletados pela pesquisadora (2014). 

 

 

Os mobiliários que menos foram encontrados, sofá de 2 lugares, estante ou 

rack para televisão e bancada/mesa de estudos, podem ser substituídos. A 

televisão, por exemplo, estava em locais diversos como sobre o guarda roupa, a 

mesa de refeições ou estudo, a cômoda (Figura 50) ou em suportes na parede. 

Pode-se questionar a definição do sofá de dois lugares como móvel essencial, pois 

os estudantes pouco tempo permanecem em suas casas e, por morarem sozinhos, 

usam a cama como local para assistir à televisão.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 50: Fotografia da área interna de uma quitinete com televisão sobre cômoda e sem 
guarda roupa 

Fonte: dados coletados pela pesquisadora (2014). 
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Para o preenchimento da planilha de funcionalidade, em relação ao mobiliário 

existente, não se analisou se a localização do móvel/equipamento atende aos 

critérios ergonômicos estabelecidos por Iida (2005). Apenas foi verificada a presença 

ou ausência do mobiliário. Entretanto, em muitos casos o que se observou foi, por 

exemplo, a colocação do aparelho de televisão em local inadequado, obrigando o 

usuário a se colocar em posição desconfortável para assisti-la.  

Além disso, não levou-se em consideração se a medida do móvel estava de 

acordo com o proposto por Boueri Filho (2008) e pela NBR nº. 15.575/2013 (ABNT, 

2013), sobre mobiliários/equipamentos mínimos e suas medidas. Pode-se 

exemplificar com a mesa de refeições, pois, a área mínima individual para sua 

utilização deveria ser de 40 x 60 cm, isso sem considerar a área comum (BOUERI 

FILHO, 2008), contudo, o que se observou em grande parte dos imóveis foi a 

presença de mesas ou bancadas para refeições com medidas inferiores a essas.  

Quando a opção foi a bancada, observou-se ainda a questão do emprego de 

banquetas, o que não é indicado para o uso em refeições mais longas, onde o 

tempo de permanência pode causar desconforto e postura inadequada, mesmo 

assim, as unidades com essa situação pontuaram positivamente no quesito mesa de 

refeição.  

No caso das quitinetes que possuem frigobar ao invés da geladeira, os 

empreendimentos não receberam pontuação neste quesito, porque o aspecto 

ponderado é a existência do espaço para a colocação e não o mobiliário/equipamento 

em si. Pode-se inferir que para um estudante o frigobar cumpra adequadamente a 

necessidade de armazenamento de alimentos refrigerados. O mesmo ocorre com o 

fogão, pois um dos empreendimentos que não pontuou neste quesito é porque 

possui um fogão de apenas duas bocas e o outro realmente não possui fogão de 

qualquer tipo.  

Considerou-se para o quarto a presença de uma cama de solteiro, contudo 

todos receberam pontuação positiva, mesmo aqueles que tinham cama do tipo 

beliche (cinco quitinetes), cama de casal (duas) e duas camas de solteiro (uma). No 

beliche a diferença do espaço ocupado é vertical e se o quarto comporta uma cama 

de casal ou duas de solteiro comporta uma de solteiro.  

Interessante observar que no caso de uso de beliche ou de duas camas, 

todos os mobiliários e instalações deveriam atender a dois moradores, e não 

somente a cama, mas nem sempre isso é atendido. 
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Na Figura 53 pode-se exemplificar o apartamento que também recebeu 

pontuação positiva sobre a presença de guarda roupa, como todos os demais, mas 

no espaço designado para este móvel foi colocada uma cômoda que, de acordo com 

o morador, resolve o seu problema de armazenamento de roupa. 

 

Tabela 8: Número de requisitos de funcionalidade – tomada e conexões de rede 

TOMADA E CONEXÃO DE REDES 
NÚMERO DE 

EMPREENDIMENTOS 
PERCENTUAL 

Tomadas elétricas 22 73,3% 

Conexões de rede de dados 19 63,3% 

Fonte: dados coletados pela pesquisadora (2014). 

 

 

A localização inadequada ou insuficiente de tomadas faz com que o morador 

precise se deslocar ou arranjar o mobiliário de maneira nem sempre apropriada ou 

interessante para o desenvolvimento das atividades no apartamento. Em oito 

quitinetes (Tabela 8) o número de tomadas elétricas ou sua localização não 

atendiam ao layout proposto, o que tornava necessárias adaptações para o uso dos 

equipamentos, que nem sempre estavam nos locais mais adequados, ou ligado mais 

de um aparelho em um único ponto, podendo gerar sobrecarga com risco de curto 

circuito e incêndio.  

Levando em conta o desenvolvimento tecnológico, a demanda por tomadas 

para conexão de rede de dados é grande, utilizada para internet, televisão a cabo e 

telefone, principalmente em se tratando de estudantes que precisam realizar seus 

trabalhos acadêmicos e estabelecer contato com suas famílias. Desta forma, o fato 

de onze empreendimentos não oferecerem este tipo de instalação é significativo, 

sendo que no empreendimento 12 a tomada está localizada na parede atrás do 

guarda roupa.  

Em relação ao box do banheiro, somente em treze empreendimentos foi 

encontrado com medida igual ou superior à estabelecida como ideal por Boueri Filho 

(2008), entre 90 e 100 cm. Apesar de o autor aceitar como dimensão mínima 75 cm, 

os empreendimentos 14 e 18 apresentam número inferior a isso, sendo relatado pelo 

próprio morador como desconfortável.  

Em todos os empreendimentos, as janelas eram acessíveis, no entanto, em 

oito deles esse acesso era dificultado pela presença, principalmente, da cama. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Retomando o objetivo inicial desse trabalho, analisar a qualidade funcional 

das habitações verticais do tipo quitinete da cidade de Maringá-PR, por meio da 

relação existente entre projeto arquitetônico e mobiliário/equipamentos, é possível 

afirmar que a legislação vigente pode não estar adequada às necessidades de 

construtoras, moradores, meio ambiente e demais envolvidos no processo de 

construção e uso de um empreendimento imobiliário do tipo quitinete. Como 

verificado, mesmo sem possuir as medidas mínimas estabelecidas em lei, tanto na 

metragem por ambiente quanto na total, alguns empreendimentos atendem às 

demandas do morador. Portanto, a lei que estabelece metragem mínima para uma 

residência pode ser questionada, pois em muitos empreendimentos observou-se que 

mesmo sem essa metragem mínima estabelecida eles oferecem espaço para uma 

pessoa viver sem maiores problemas. 

Provavelmente porque a oferta de espaços de uso comum, como a lavanderia 

coletiva, se mostre como uma tendência nos empreendimentos mais novos, levando 

para fora do apartamento a realização de atividades que seriam desenvolvidas em 

seu interior e que comprometeriam o espaço interno não somente pela necessidade 

do mobiliário/equipamento, mas, também, pelo espaço atividade recomendado. 

Porque, além do local específico para a colocação do móvel/equipamento é preciso 

que se verifique se o espaço ao redor dele permite executar as tarefas inerentes a 

cada um de maneira adequada, respeitando não somente a realização da atividade 

em si, mas, principalmente, realizando-a de maneira a atender a requisitos 

ergonômicos. 

Contudo, a valorização dos aspectos apontados na planilha e funcionalidade 

como mobiliário/equipamento, espaço-atividade para seu uso adequado, fluxo nos 

diferentes ambientes do apartamento, tamanho do box do banheiro, número e 

disposição das tomadas elétricas e de rede, acesso às janelas dentre outros, pode 

não ser priorizada pelos moradores, considerando-se que o perfil dos habitantes das 

quitinetes do Jardim Universitário é, principalmente, de aluno de IES da cidade, cuja 

estada se configura como temporária, enquanto durar o curso.  

A moradia assume um caráter de provisoriedade. Associado a isso e como os 

estudantes são mantidos financeiramente, quase sempre, por seus pais, que 
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passam a arcar com as despesas de duas casas, boa parte das vezes, o mobiliário 

empregado se caracteriza como de segunda mão oriundo da casa de familiares e 

amigos. Quando o mobiliário é adquirido especificamente para esse fim, a tendência 

é de compra de móveis populares, por apresentarem baixo custo. 

Esse tipo de mobiliário não possui medidas padronizadas, tais como os 

pesquisados por Yamaki (2000), o que dificulta ainda mais a adequação aos 

espaços, tendo em vista que poucos são aqueles que atendem a ambientes 

compactos. Uma solução para espaços pequenos como os apartamentos do tipo 

quitinete é a aplicação de mobiliário multifuncional, que maximiza o uso dos 

espaços, com maior aproveitamento e funcionalidade. Entretanto, no Brasil quase 

não é encontrado oferta desse tipo de móvel e os existentes têm custo muito alto, o 

que acaba inviabilizando sua aquisição e uso. 

As alterações na colocação de mobiliário/equipamentos em um imóvel, 

diferente do projeto original, precisam levar em consideração a localização dos 

pontos hidráulicos, elétricos, de entrada de gás, janelas, portas, dentre outros 

aspectos. Nos empreendimentos analisados, não existe flexibilidade para a 

mudança da disposição depois do imóvel pronto, e o morador não encontra opções 

para a colocação de algumas peças de mobiliário, dificultando a inclusão de itens 

considerados essenciais para o bom funcionamento de uma casa. Em algumas 

situações, a possibilidade de alocação do mobiliário não atende ao que observou-se 

anteriormente apresentado por Silva (1982), já que o móvel não fica na área 

destinada ao seu uso, porque não cabe, porque não tem tomada acessível etc. 

O que se verificou é que o morador nem sempre é capaz de encontrar as 

melhores soluções de uso do espaço, sem a ajuda de um profissional, ainda mais 

com o dimensionamento de alguns apartamentos e do mobiliário disponível no 

mercado. A contratação de profissionais da área, como arquitetos e designers, 

solucionaria boa parte dos problemas de adequação dos espaços, porque não é só 

a metragem total que define a funcionalidade mais a somatória de vários aspectos: 

arranjo da planta, mobiliário/equipamento escolhido e layout do mobiliário, que tanto 

podem favorecer quanto desfavorecer ao uso do espaço. O rearranjo do mobiliário já 

apresentaria soluções para muitos dos problemas identificados.  

Ao finalizar, pode-se afirmar que a planilha de funcionalidade elaborada e a 

aplicação nos trinta empreendimentos demonstra que é imprescindível a análise 

funcional na execução de um projeto de apartamentos do tipo quitinete. Por possuir 
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um espaço bastante reduzido, sem delimitadores de ambientes, o projeto 

arquitetônico e de mobiliário/equipamentos deve contemplar os espaços para alocar 

os móveis necessários para uma vida adequada e com qualidade, independente do 

morador ser passageiro ou não, respeitando o ser humano como cidadão.  

Uma questão não analisada nesse trabalho, mas que vale a pena pontuar se 

refere à acessibilidade, do ponto de vista de pessoas com necessidades especiais. 

Pessoas cegas ou cadeirantes teriam muita dificuldade de acesso a todos os 

imóveis em pelo menos um aspecto: presença de escadas, ausência de informações 

escritas em braile, portas e espaços com metragem reduzida são alguns deles. O 

uso do box com 70 cm de largura por uma pessoa obesa seria quase impossível. 

Mas esses são temas para trabalhos futuros!  
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APÊNDICE A MODELO DE PLANILHA DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL 

 

 

 REQUISITOS DE FUNCIONALIDADE S N NA/I OBSERVAÇÕES 

EDIFICIO 

01 Lavanderia coletiva     

02 Sala de estudos     

03 Sala de entretenimento/festas/academia     

04 Cozinha/churrasqueira      

 Outros (especificar)     

APARTAMENTO 

05 
Possui algum elemento delimitador dos espaços 
(ambientes), excluindo banheiro 

    

06 
Na organização possível, o mobiliário mínimo inclui:      

- sofá de 2 lugares     

07 - estante ou rack para TV     

08 - mesa para refeições     

09 - geladeira     

10 - fogão de 4 bocas     

11 - armário suspenso ou microondas     

12 - pia com armário     

13 - cama de solteiro     

14 - armário/guarda roupas     

15 
- bancada/mesa de estudos     

- Outros (especificar)     

16 
A organização do mobiliário permite a 
distinção/separação entre as atividades de 
descanso/lazer/alimentação/estudo  

    

17 
Na organização do mobiliário existem as áreas 
necessárias e adequadas para circulação e trabalho 
(espaço atividade) 

    

18 
A organização existente do mobiliário permite área de 
aproximação e uso do comando das janelas 

    

19 

As tomadas disponíveis são suficientes para a 
instalação de todos os equipamentos (eletrodomésticos, 
eletroeletrônicos, etc.) do morador, e encontram-se em 
pontos adequados para o uso (não necessitam de 
extensão) 

    

20 
Existe a disponibilidade de conexões de redes de dados 
(televisão, telefone e internet) em locais adequados para 
seu uso (não necessita de adaptações)  

    

21 O box tem dimensão mínima de 90 cm     
Legenda: S – sim; N – não; NA – não se aplica; I – inexistente. 

 

 


