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RESUMO 

 

O presente estudo busca expressar a importância de residências compactas e como essas unidades 
podem atender a diferentes necessidades funcionais. Com o objetivo de propor uma moradia que 
proporcione qualidade de vida ao usuário e também atender as necessidades de parte da população 
da cidade de Itapeva – SP, sendo assim voltada para domicílio unipessoal, projetada para casais sem 
filhos ou para pessoas que moram sozinhas que vivem em residências inapropriadas. Esse trabalho 
almeja considerar soluções capazes de contribuir para a melhoria da habitabilidade e assim reduzir o 
número de pessoas que se encontram em moradia irregular, atribuir sua adequação, no que se refere 
às exigências das normas técnicas, soluções de conforto e iluminação em vigor e aos conceitos de 
funcionalidade, ergonomia e os princípios do Design Universal. 
 
Palavras chave: Micro habitação, compacta, funcional, econômica. 
 

 

ABSTRACT 

 
The present study aims to present the importance of compact residences and how these units can 
attend different functional needs. In order to propose a house that offers quality of life to the resident 
and also meet the requirements of the population of the city of Itapeva - SP, thus focusing on single-



 

 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT, Ano III  v.5, n 1, maio, 2019.  

 

person housing, designed for couples without children or for people living alone who live in 
inappropriate residences. This work also aims solutions that can contribute to the improvement of 
habitability and, thus, reduce the number of people who stay in irregular dwellings, attribute their 
suitability, in reference to the technical standards, comfort and lighting solutions in force and the 
concepts functionality, ergonomics and principles of Universal Design. 
 
Keywords: Tiny house, compact, functional, economical. 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO  
 

O presente trabalho teve como finalidade realizar um projeto de habitação 

especifica para a cidade de Itapeva-SP, uma residência de 15m². Baseada em 

pesquisas realizadas sobre o público alvo para este tipo de moradia e sobre o Déficit 

da cidade nesta questão, o presente estudo tem como intenção propor a presente 

tipologia, nesta habitação juntou-se os seguintes fatores: a economia, a praticidade, 

a segurança, o conforto aliados a funcionalidade do espaço. “Em tempos em que a 

preferência pelo luxo e residências extravagantes contrasta-se por aqueles que 

buscam um modo de viver mais simples as micro habitações se tornam uma ótima 

opção.” (KORDELOS, Ana, 2019). Mesmo com baixos recursos e ambientes cada 

vez menores, esta pode ser uma ótima solução para quem procura um estilo de vida 

minimalista, econômico, simples, prático e confortável. Reunindo até mesmo, todos 

os itens mais importantes para uma residência em poucos metros quadrados. Seja 

para um estudante que não precisa de grandes espaços, como para um idoso que 

em sua idade precisa de um local mais prático para sua segurança, e também para 

casais sem filhos e que direcione sua renda para outros fins, tipos de habitação 

como essa já foi premiado em concursos e também já é realidade em outros países, 

vejamos: 

 

 

“A Micro Habitação Slim Fit, prova que é possível criar um espaço de 
qualidade dentro de uma planta bastante compacta. O projeto da SLIM FIT 
foi um dos vencedores do concurso "Building Expo TinyHousing" de 2016, 
organizado pelo município de Almere, na Holanda. O primeiro edifício já foi 
inaugurado em Almere Poort.” (ROCHA,ANA, 2018) 
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Provando assim que em qualquer cidade com déficit em moradia, pode-se 

aderir a esta idéia e possibilitar uma nova era de habitações acessíveis a qualquer 

tipo de renda ou preferência dos moradores. 

 

 

“O Déficit habitacional está ligado diretamente às deficiências do estoque de 
moradias. Engloba aquelas sem condições de serem habitadas em razão da 
precariedade das construções ou do desgaste da estrutura física e que por 
isso devem ser repostas. Inclui ainda a necessidade de incremento do 
estoque, em função da coabitação familiar forçada (famílias que pretendem 
constituir um domicilio unifamiliar), dos moradores de baixa renda com 
dificuldades de pagar aluguel nas áreas urbanas e dos que vivem em casas 
e apartamentos alugados com grande densidade. Inclui-se ainda nessa 
rubrica a moradia em imóveis e locais com fins não residenciais.” 
(FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2018. pg. 20) 

 

        

Com isso, nota-se que para a diminuição do Déficit habitacional na cidade de 

Itapeva-SP, estas micro habitações de até 15m² podem ser de grande ajuda para a 

diminuição de pessoas que vivem em casas em áreas de risco, moradores que por 

falta de opção são obrigados a viver em espaços alugados compartilhados e até 

mesmo para novos moradores que procuram por um ambiente simples porem com 

qualidade de vida e que seja acessível a sua renda.  

 

 

2. DADOS DEMOGRAFICOS  

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) o 

município de Itapeva, localizado na região Sudoeste do Estado de São Paulo, possui 

população estimada de 94.354 habitantes numa área de 1.826,258 km² e é o 

segundo maior município em extensão territorial do estado de São Paulo. Com 

localização privilegiada para a agricultura, o agronegócio e o ecoturismo, conta 

também com serviços de saúde em geral, de média e alta complexidade, que 

atendem diversos municípios menos dotados de recursos humanos e materiais. Na 
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área da educação, a cidade destaca-se pelas escolas que fornecem cursos técnicos 

e as diversas faculdades que totalizam cerca de duas dezenas de cursos superiores. 

Essas condições o levaram a recentemente ser passado à 16ª região administrativa 

do estado de São Paulo, o que atrai jovens e adultos que buscam oportunidades de 

emprego, estudo ou até mesmo para receber atendimento nos hospitais, isso gera 

um grande movimento na cidade e mantém o município numa crescente habitacional 

constante.  

Apesar de esse crescimento trazer benefícios para a economia da cidade, ele 

vem acontecendo de forma não planejada, tendo como efeito colateral a ocupação 

irregular do solo e residências em condições inadequadas. Segundo o cadastro 

municipal de áreas de risco, cerca de 1261 residências se encontram em situação 

precária, como mostra a tabela 1: 

Tabela 1: Caracterização dos Assentamentos Precários 

n. da 

área 

Bairro ou região total lotes Área de risco 

(unidades) 

Loteamentos aprovados 

1 Vila Santa Maria Bonfiglioli 623 /  Não Não 

2 Kantian 155 Não Não 

3 Vila Bom Jesus * Sim (275) Não 

4 Vila Aparecida 233 Sim (40) Sim 

5 Vila São Benedito * Sim (336) Não 

6 Rua Nove de Julho * Sim (6) Não 

7 São Francisco de Assis 189 Sim (28) Sim 

8 Região Prox. a Vl. dos Comerciários * Não Não 

9 Santa Rosa 61 Sim (28) Sim 

10 Guanabara * Sim (25) Sim 
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Fonte: Base Cartográfica do Plano Diretor de Itapeva, Cadastro Municipal de Áreas de Risco e 

Vistoria de Campo. 2010 

O problema com assentamentos precários não é um caso isolado do município 

em questão. O déficit habitacional no Brasil alcança números alarmantes e vem 

crescendo cada vez mais com o passar dos anos, segundo dados abaixo: 

 

 

“Um levantamento feito pela Associação Brasileira de Incorporadoras 
Imobiliárias (Abrainc) em parceria com a Fundação Getulio Vargas (FGV) 
aponta que o déficit de moradias cresceu 7% em apenas dez anos, de 2007 
a 2017, tendo atingido 7,78 milhões de unidades habitacionais em 2017. 
Chegamos ao recorde da série histórica de déficit habitacional. Hoje, ele 
ocorre, sobretudo, pela inadequação da moradia – famílias que dividem a 
mesma casa, moram em cortiços, favelas – e pelo peso excessivo que o 
aluguel passou a ter no orçamento das famílias nos últimos anos.” 
(GONÇALVES, 2019) 

 

 

Em 2011, foi realizado pela Prefeitura Municipal o PLHIS – Plano Local de 

Habitação de Interesse Social em Itapeva, que fez um levantamento da situação das 

moradias e constatou que o déficit habitacional da cidade é de 5.494 unidades. 

Sendo assim, o presente projeto viria para ajudar a suprir as necessidades do 

município e cumprir com um dos direitos básicos que é o de possuir moradia digna. 

Por se tratar de uma residência compacta, sua construção acontecerá de forma 

rápida e de baixo custo, possibilitando um maior número de compradores e uma 

diminuição de residências que se encontram irregulares por conta de falta de projeto 

e/ou por estarem situadas em locais indevidos. 

 

 

3. PÚBLICO ALVO PARA ESTE TIPO DE HABITAÇÃO 

Para este tipo de habitação, podem-se incluir moradores de todos os tipos, 

nota-se de um local de grande relevância para um jovem seja ele estudante ou não, 

que não precisa de grandes ambientes, e sim de um local habitável para seu dia a 
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dia. Como para um idoso que em sua idade precisa de um local mais prático para 

sua segurança, que evite grandes espaços e muitos móveis, que muitas vezes 

acabam gerando grandes acidentes. E também para casais onde sua renda seja 

direcionada para outros fins de maior relevância, que possuem baixa renda ou que 

preferem optar por um estilo de vida minimalista.  

 

3.1 JOVENS  

Estudantes ou jovens que optaram por uma vida longe da casa dos pais, que 

preferem um espaço que minimize seus gastos e que componha de tudo o que 

necessita para viver, um local menor, porém com qualidade de vida. Como na fase 

universitária muitos estudantes acabam trabalhando como estagiários e recebendo 

salários baixos, diminuindo gastos sem a necessidade de luxo e sim de preservar o 

que está conquistando ou jovens também que estão no início de carreira que estão 

com sua renda comprometida e que precisa de uma moradia simples pelo fato de 

não permanecerem casa durante boa parte do dia. Muitos evitam moradias 

compartilhas pelo fato de não se adaptarem em conjunto, podemos notar em:  

 

 

“A vida em república de estudantes é considerada uma grande aventura e 
uma experiência jamais presenciada pelo estudante. No entanto, a aventura 
pode se tornar um pesadelo. Quem preza por organização, tranquilidade, 
silêncio deve fugir desta escolha. Por mais que seja uma experiência 
saudável, é necessário saber lidar com diferentes mundos vivendo ao seu 
redor e isso nem sempre é tarefa fácil”. (NERY, DIEGO. 2014) 

 

 

Com isso é notável que uma habitação que seja acessível para o orçamento e 

que inclua o necessário para uma boa qualidade de vida é essencial na cidade de 

Itapeva, onde muitos recorrem para realizar uma graduação em suas faculdades ou 

para buscar empregos.  

 

3.2 IDOSOS  
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“Uma vez que o envelhecimento da população brasileira e mundial e notório e 

real”. (LEVITES, MARCELO, 2017). Os idosos necessitam de casas menores pois já 

não estão mais dispostos quanto antes, uma habitação simples para cumprir suas 

necessidades e assim fazendo com que evitem o cansaço diário de uma casa maior 

e cheia de complicações. Uma casa cheia de móveis pode acabar gerando 

acidentes onde poderia ser evitado, pois muitos idosos necessitam do básico para 

viver e não de grandes cômodos e cheio de móveis que muitas vezes acabam sendo 

inutilizados. Pensar em detalhes que a princípio parecem pouco importantes, mas 

que devem melhorar a qualidade de vida dos idosos. Uma residência de até 15m² 

pode ser de grande importância na vida de um idoso, contendo todo o necessário 

para se ter uma boa qualidade de vida e também inibindo ao máximo acidentes 

devido ao seu curto espaço em seu interior.   

 

 

Reduzir, ao máximo, a quantidade de móveis da casa. Mesas, cadeiras, 
cômodas e criados-mudos em excesso transformam a casa em um labirinto, 
aumentando ainda mais os riscos de acidentes. Estima-se que cerca de 
30% dos idosos caem, ao menos, uma vez ao ano. A queda é um evento 
recorrente entre os idosos, principalmente mulheres e, quanto mais 
avançada é a idade, maior a incidência.” (SITE TECNOSENIOR, 2017) 

 

 

Pensar em detalhes que a princípio parecem pouco importantes, mas que 

melhoram muito a qualidade de vida dos idosos. Uma residência de até 15m² pode 

ser de grande importância na vida de um idoso, contendo todo o necessário para se 

ter uma boa qualidade de vida e também inibindo ao máximo acidentes devido ao 

seu curto espaço em seu interior.   

 

3.3 CASAIS  

Casais que não se sustentam de altas rendas, porém que necessitam de uma 

habitação simples com tudo o que se precisa para viver, sem ostentação e sim um 
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lar para começar sua família, que buscam uma habitação com qualidade de vida, 

notemos: 

 

 

“Quem casa, quer uma casa. Esta verdade é uma das mais comentadas por 
casais recentes que começam a construir uma vida juntos. Portanto, deve-
se pensar na principal barreira para alcançar este sonho: a falta de dinheiro. 
Sendo assim pensar em uma opção que atenda às necessidades, em uma 
casa que pode ter um custo baixo, vira o principal desafio.” (PRADO, 
Eduardo, 2016) 

 

 

Neste momento, contar com um local que inclui estrutura compacta e visual 

minimalista, e que se destaca pelo espaço confortável e simples a micro habitação 

de 15m² pode se encaixar perfeitamente na vida deste tipo de morador. 
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4. MATERIAIS UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO  

A racionalização dos métodos construtivos e dos elementos da edificação são 

premissas básicas no combate ao déficit habitacional brasileiro. 

Por se tratar de micro habitações com finalidade de rápida execução, prática e 

barata, adotou-se o método de construção com peças pré-moldadas em concreto. 

Sabendo que as residências propostas terão um espaço interno de até 15m², notou-

se que o uso de vigas e pilares estruturais seria praticamente nulo, abrindo um 

grande espaço para a utilização de peças de paredes e de laje pré-moldadas, 

reduzindo o tempo de construção das residências, a geração de entulhos e o custo 

da obra, tendo pouquíssimas variações no valor final, a partir da escolha das 

dimensões e quantidades de peças que serão necessárias para a construção da 

obra como citado na figura 01, abaixo. 

 

Figura 01 - Vantagens e Desvantagens 
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Fonte: DEBS, Concreto pré-moldado: Fundamentos e Aplicações (2000, p. 28). 

 

Peças pré-moldadas em concreto são elementos de concreto e/ou concreto 

armado que são moldados fora da área onde serão utilizados de fato, eliminando a 

necessidade um amplo espaço de trabalho no local onde será instalada a residência. 

O mercado dos pré-fabricados está ganhando grande espaço no Brasil, com muitas 

empresas se especializando na produção de diversos tipos de peças pré-moldadas 

em concreto. Visando uma construção rápida, pratica, barata e com muito pouco 

descarte de resíduos de entulhos. 

Com o uso destes materiais, as residências acabam tendo uma possibilidade 

de ampliação, o que permite ao cliente a opção de uma união de duas residências 

para a composição de uma única residência com 30m² de área interna, tornando-as 

assim em residências modulares. Caso o cliente opte por fazer esta mudança, o 

estudo de ambientação interna da residência teria que ser reformulado, para entrar 
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de acordo com a nova área útil de utilização e também atender totalmente as 

necessidades das pessoas que lá irão residir. 

 

Figura 2: Representação externa. 

 
Fonte: MILESCKI, MILESCKI, LIMA, RODRIGUES. (2019) 
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Figura 3: Representação externa. 

 
Fonte: MILESCKI, MILESCKI, LIMA, RODRIGUES. (2019) 

 

 

5. Interior 

 

5.1 Conforto ambiental em micro habitações 

Há grandes benefícios em micro habitações, mesmo pequenas elas podem ser 

confortáveis, bonitas, funcionais e bem planejadas. O intuito desta habitação é trazer 

um ambiente arquitetônico bem elaborado buscando bem-estar atendendo assim as 

necessidades dos moradores. 

A sugestão é proporcionar conforto através da luz natural, pois residências 

menores necessitam de maior quantidade de entrada de luz, por serem pequenas 

uma boa luminosidade permite cômodos mais arejados e confortáveis, além disso, 

contribui para a economia de energia. A sala logo na entrada possui grandes faixas 

de entrada de luz ajudando a ampliar visualmente o espaço, evitando a sensação de 

ambiente monótono e fechado. As outras aberturas permitem fluxo de ventilação, o 

que é indispensável para os espaços menores. 
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A proposta inclui um ambiente integrado e com fácil acesso a todos os 

cômodos, a cozinha se integra com a sala e demais ambientes, possuindo 

funcionalidade em todos os seus moveis. A integração destes ambientes é o pilar da 

arquitetura moderna, neste espaço, uma família, casal ou amigos, podem 

permanecer unidos, compartilhando ambientes, obtendo mais tempo juntos em uma 

mesma área desempenhando diferentes tarefas. As casas mais amplas e grandes 

não possuem essa mesma vantagem, pois o indivíduo encontrasse isolado, 

promovendo a desunião. 

O interior da residência possui aspecto tranquilo, o objetivo é que todos os 

cantos pertençam a um conjunto maior que será totalmente compartilhado. 

 

Figura 4: Representação interna. 

 
Fonte: MILESCKI, MILESCKI, LIMA, RODRIGUES. (2019) 

 

Figura 5: Representação interna. 
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Fonte: MILESCKI, MILESCKI, LIMA, RODRIGUES. (2019) 
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Figura 6: Representação interna. 

 

Fonte: MILESCKI, MILESCKI, LIMA, RODRIGUES. (2019) 

 

Figura 7: Representação interna. 

 
Fonte: MILESCKI, MILESCKI, LIMA, RODRIGUES. (2019) 

 

5.2 Revestimentos e mobiliário 

A sugestão de cores neutras nas paredes possibilita a sensação de amplitude e 

limpeza, cores claras também refletem a luminosidade suavizando os espaços 
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funcionando com qualquer estilo de decoração e ainda deixando o ambiente mais 

acolhedor. 

O piso laminado é uma opção versátil e sustentável, evitando alergias e 

poeiras, ele não acumula sujeira na superfície e facilita a limpeza, o tom mais claro 

promove sensação de amplitude aos cômodos. No banheiro o piso cerâmico que 

permite segurança e facilidade de limpeza, possui também barras de apoio, evitando 

quedas. O box de plástico, evita vidros e também possíveis acidentes. Os moveis 

seguem a mesma linguagem visual o quarto contempla um armário amplo superior e 

lateral, moderno e funcional. Na cozinha, pia, eletrodomésticos e lavadora.  

As janelas e portas se apresentam em formatos geométricos e tamanhos 

amplos com pintura clara, tudo trazendo fluidez ao ambiente deixando os moradores 

satisfeitos.  

 
 

6. DESIGN UNIVERSAL 

Ressalta-se neste projeto a importância da aplicação do conceito habitação 

para todos. Tendo este o objetivo de fazer dos pequenos espaços desta residência, 

espaços de circulação de fácil acesso, aberturas que facilitem a passagem, móveis 

funcionais para os diversos tipos de indivíduos, trazendo facilidade no uso dos 

espaços e adaptação do ser humano ao local. 

Segundo Aliens Design (2017) as moradias necessitam ser pensadas de um 

modo geral, buscando o bem-estar comum, para eles o Design Universal não é 

apenas a criação de objetos, mas também de arquitetura. Sugerindo que a cidade 

toda possa ser usada por qualquer tipo de pessoa, independente de idade, 

habilidade, capacidade físico-motora ou status. Incluindo quaisquer indivíduos, sem 

restrições. 

Uma micro habitação também pode garantir conforto, apesar de suas 

dimensões através de sua arquitetura, pequenos detalhes podem corroborar para 

tornar a casa transitável e segura a família, através das portas, pisos antiderrapantes, 

tomadas, maçanetas, monocomando, barras de apoio e uma boa iluminação, abaixo: 
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“O desenho universal aplicado na arquitetura de interiores tem por objetivo 
projetar e desenvolver ambientes que possam ser usados por todos, sem 
necessidade de adaptação, assegurando que todos possam utilizar com 
segurança e autonomia os diversos espaços construídos. Segundo os 
dados do Censo 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), informam que 45 milhões de brasileiros possuem algum tipo de 
deficiência, o que equivale a 24,5% da população nacional.” (GONZALES, 
2015) 

 

 

De acordo com Gonzales (2015), a habitação influencia diretamente o homem 
e o seu bem-estar, devido aos atributos que compõe o espaço. Não pode haver um 
modelo padrão a ser seguido, pois cada indivíduo possuí uma característica como 
idades, habilidades e necessidades diferentes. 
 

 

“Os projetos residências lançados atualmente possuem barreiras 
arquitetônicas que dificultam e, muitas vezes, impedem o uso e o acesso 
aos ambientes. Para torná-los acessíveis, uma reforma faz-se necessária. 
Desníveis, largura de portas, mobiliário e materiais de acabamento devem 
ser definidos com base na NBR9050/04 e nos princípios do Desenho 
Universal, ampliando assim a interação do usuário com o ambiente.” 
(GONZALES, 2015) 

 

 

Neste projeto, buscou-se propor uma habitação de uso universal, o conceito de 

ambientes integrados com moveis funcionais que facilita os acessos entre os 

ambientes. Pensando no conceito “Habitação para todos”, o estudo foi norteado 

pelos princípios do design universal, nessas micro habitações design foi pensado no 

individuo independentemente da idade, habilidade ou condição de saúde. Na 

atualidade, muitos projetos são admiráveis, inclusive pequenas residências porem 

propõe-se projetos arquitetônicos somente para pessoas sem nenhum tipo de 

deficiência tornando assim o espaço deficiente. 

Porém ressalta-se neste estudo ambientes com nível adequado de 

acessibilidade. 
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7. IMPLANTAÇÃO DAS MICRO HABITAÇÕES 

Bem como acomodar as famílias em uma residência digna e segura, também é 

necessário escolher em um local estratégico que não interfira radicalmente no dia a 

dia dos mesmos, que já tem seus hábitos e cotidiano instalados no bairro em que 

vivem. Para isso, as micro habitações serão instaladas em um terreno próximo de 

onde existem as maiores concentrações de assentamentos precários. 

Um desses locais é o Bairro Santa Maria, que além de ter o maior número 

desses assentamentos, também fica próximo a uma faculdade, o que traria 

benefícios tanto as famílias que querem sair da precariedade, como para os alunos 

que, ao residir próximo ao local de estudo, poupariam gastos com transporte. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Com isso, notasse que a criação de um projeto para moradias de até 15m² na 

cidade de Itapeva-SP seja de grande importância, pois as mesmas podem se 

adaptar a quaisquer ambientações e a qualquer tipo de morador que deseje morar 

em uma residência como essa, ajudando assim, aos que necessitam de moradias, 

aos que buscam uma vida mais minimalista e aos que precisam de um lar 

temporário. A diminuição do Déficit de moradia que a cidade enfrenta também será 

de grande relevância, pois essa micro habitação poderá ser uma opção viável para 

quem quer uma residência, mas está com um orçamento mais apertado, reduzindo 

alguns gastos que poderiam ser desnecessários. 

A Micro habitação é um sinônimo de bem-estar, tanto para qualidade de vida 

como para ajudar aos menos favorecidos. Uma residência com poucos metros 

quadrados que poderá vir a melhorar a vida de muitas pessoas.  

Apesar de a residência possuir apenas 15m², a mesma foi equipada de 

maneira com que todas as necessidades de seu morador fossem atendidas, fazendo 

com que o mesmo não precise sair da casa para fazer alguns serviços, assim como, 

como lavar suas roupas. 
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