
Áreas de uso comum Deverá ser garantida a rota acessível em todas as áreas públicas e de uso comum no empreendimento

Energia elétrica e iluminação pública

Vias de acesso em condições de tráfego de veículos

Em concreto com largura de 0,50 m ao redor da edificação.

Máquina de Lavar Prever solução para máquina de lavar roupas (ponto elétrico, hidráulica e de esgoto).

ACESSIBILIDADE E ADAPTAÇÃO

1 ponto de telefone, 1 ponto de antena

Número de circuitos Prever circuitos independentes para chuveiro (dimensionado para a potência usual do mercado local), tomadas e iluminação.

INFRAESTRUTURA

Geral Tomadas baixas a 0,40 m do piso acabado, interruptores, interfones, campainha e outros a 1,00 m do piso acabado.

Reservatório
Caixa d´água de 500 litros ou de maior capacidade quando exigido pela concessionária local. Para reservatório elevado de água potável, em

condomínio, prever instalação de no mínimo 2 bombas de recalque com manobra simultânea.

DIVERSOS

Proteção da alvenaria 
externa

Ampliação da UH Os projetos deverão prever a ampliação das casas.

Solução de esgotamento sanitário

Iluminação 1 ponto em cada ambiente

Sistema de abastecimento de água

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS

Número de pontos de 
tomadas elétricas

2 na sala, 4 na cozinha, 1 na área de serviço, 2 em cada dormitório, 1 tomada no banheiro e mais 1 tomada para chuveiro elétrico

Número de pontos diversos

Portas
Portas em madeira ou metálica. Batente em aço ou madeira desde que possibilite a inversão do sentido de abertura das portas. Vão livre de 0,80 m x

2,10 m em todas as portas. Previsão de área de aproximação para abertura das portas (0,60 m interno e 0,30 m externo).

Pisos Cerâmico em toda a área interna da unidade, com rodapé, e desnível máximo de 15mm. 

Janelas Em aço ou madeira. Vão de 1,20 m² nos quartos e 1.50 m² na sala, sendo admissível uma variação de até 5%.

Em Todos os Cômodos
Espaço livre de obstáculos em frente às portas de no mínimo 1,20 m. Deve ser possível inscrever, em todos os cômodos, o módulo de manobra sem

deslocamento para rotação de 180° definido pela NBR 9050 (1,20 m x 1,50 m), livre de obstáculos.

Cobertura Em telha cerâmica, sobre estrutura de madeira ou metálica, ou solução com desempenho equivalente.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Área útil (área interna sem 
contar áreas de paredes)

36,00 m² (não computada a área de serviço)

Pé direito mínimo 2,30 m nos banheiros e 2,50 m nos demais cômodos.

Revestimento Áreas 
Molhadas

Azulejo com altura mínima de 1,50 m em todas as paredes do banheiro, cozinha e área de serviço. Quando utilizada tecnologia inovadora,

homologada pelo SINAT, seguir a diretriz do SINAT.

Revestimento Interno

Revestimento Externo Revestimento texturizado ou pintura acrílica sobre reboco. Quando utilizada tecnologia inovadora, homologada pelo SINAT, seguir a diretriz do SINAT.

Pintura sobre reboco ou gesso. Quando utilizada tecnologia inovadora, homologada pelo SINAT, seguir a diretriz do SINAT.

OFERTA PÚBLICA DE RECURSOS

Especificações Mínimas 
Programa Minha Casa Minha Vida / Oferta Pública

Dormitório duas pessoas
Quantidade mínima de móveis: 2 camas (0,80 m x 1,90 m); 1 criado-mudo (0,50 m x 0,50 m); e 1 guarda-roupa (1,50 m x 0,50 m). Circulação mínima

entre as camas de 0,80 m. Demais circulações, mínimo de 0,50 m.

Projeto

Casa 

Casa com sala / 1 dormitório para casal e 1 dormitório para duas pessoas / cozinha / área de serviço coberta (externa) / circulação / banheiro.

Quantidade mínima de móveis: 1 cama (1,40 m x 1,90 m); 1 criado-mudo (0,50 m x 0,50 m); e 1 guarda-roupa (1,60 m x 0,50 m). Circulação mínima

entre mobiliário e/ou paredes de 0,50 m.
Dormitório casal

DIMENSÕES DOS CÔMODOS (Estas especificações não estabelecem área mínima de cômodos, deixando aos projetistas a competência de formatar os ambientes da
habitação segundo o mobiliário previsto, evitando conflitos com legislações estaduais ou municipais que versam sobre dimensões mínimas dos ambientes)

Cozinha
Largura mínima da cozinha: 1,80 m. Quantidade mínima de equipamentos: pia (1,20 m x 0,50 m); fogão (0,55 m x 0,60 m); e geladeira (0,70 m x 0,70

m). Previsão para armário sob a pia e gabinete.

Quantidade mínima: 1 tanque (0,52 m x 0,53 m) e 1 máquina de lavar roupas (0,60 m x 0,65 m).Área de Serviço

Sala de estar/refeições
Largura mínima sala de estar/refeições: 2,40 m. Quantidade mínima de móveis: sofás com número de assentos igual ao número de leitos; mesa para

4 pessoas; e Estante/Armário TV.

Banheiro
Largura mínima do banheiro: 1,50 m. Quantidade mínima: 1 lavatório sem coluna, 1 vaso sanitário com caixa de descarga acoplada, 1 box com ponto

para chuveiro – (0,90 m x 0,95 m) com previsão para instalação de barras de apoio e de banco articulado, desnível máx. 15 mm; Assegurar a área

para transferência ao vaso sanitário e ao box.


