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 Identificar e analisar a situação contemporânea da 

produção de HIS no Brasil, avaliando padrões de 

construção, características programáticas, impacto 

ambiental e custos;

 Associar as informações e resultados obtidos com o projeto 

MORA [1], identificando os aspectos que foram 

satisfatórios, os problemas encontrados e as lacunas a 

serem preenchidas; 

 Desenvolvimento de análises e propostas projetuais para 

viabilizar unidades habitacionais de qualidade

 Tem por objetivo dar continuidade aos estudos abordados 

no Projeto MORA [1] a partir da elaboração de propostas 

projetuais de unidades habitacionais de interesse social 

destinada às classes com renda de 0 a 3 salários, sob a 

ótica da flexibilidade. 

 Busca por inovações tecnológicas que possibilitem a 

discussão sobre a espacial idade e as formas 

contemporâneas de habitar da faixa populacional 

escolhida, assim como a escolha dos materiais, sistemas 

construtivos e estratégias sustentáveis. 
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O caso do projeto 

MORA [1]
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Minha Casa, 

Minha Vida

 Habitação de interesse social (0 a 3 

salários mínimos) 

 Faixa de renda média (até 10 salários 

mínimos). 

 Cap i t a i s  e  r e spec t i v a s  r eg i ões 

metropolitanas

 Municípios com mais de 100 mil 

habitantes 

 Municípios entre 50 e 100 mil habitantes, 

em condições especiais 

 HIS - subsídios operados pela Caixa,

 Renda média - frecursos não onerosos 

para as famílias de até 6 salários e recursos 

onerosos pagos em parcelas

O Programa



0 - 3 Salários mínimos

• Sala, cozinha, banheiro, 2 

dormitórios, área externa com tanque.

• Área da unidade: 35 m² 

• Área interna: 32 m²

Valor da casa

O projeto

R$ 60.000,00

Banheiro pequeno

Circulação sem 

acessibilidade

Sem possibilidade 

de ampliação Área de serviço 

sem estocagem

Minha Casa, 

Minha Vida



HIS de Qualidade

Como viabilizar?



Como viabilizar?

Finep/SINAT/DATec

Sistemas Construtivos Inovadores

Autorização dos 

laboratórios e da 

construção para 

avaliação
Construção e 

realização de testes

Introdução do 

sistema na HIS

Emissão 

DATec

Concreto Moldado in Loco

Light Steel Framing

Concreto - Pvc

Sistemas Construtivos 

Inovadores

Finep (Agência Brasileira da Inovação) 

Tem realizado pesquisas no setor da construção civil, voltadas principalmente para a faixa de 

habitação de interesse social.

SINAT (Sistema Nacional de Avaliação Técnica)

Sistema organizado pelo Ministério das Cidades, com objetivo de uniformizar e avaliar os novos 

sistemas construtivos e os produtos inovadores disponibilizados no mercado para a obtenção do 

DATec . 

DATec (Documento  Técnico de Avaliação)

 Síntese do Relatório Técnico de Avaliação (RTA).  Hoje é ferramenta imprescindível às 

entidades públicas de crédito, por ser um documento de comprovação da qualidade, da 

segurança habitacional, da economia e da sustentabilidade do produto ou sistema construtivo, 

garantindo retorno positivo do investimento a todos os elos da cadeia.



Concreto Moldado in Loco

Paredes são moldadas em uma única etapa de concretagem, 

permitindo que,  após  a  retirada  das  fôrmas,  as  paredes  já  

contenham  em  seu  interior  todos  os  elementos embutidos. 

VANTAGENS

 40% de redução no custo homem hora/m2;

 Redução custo de materiais em função da redução do desperdício;

 Aumento da produtividade na mão-de-obra

 Reduz os esforços físicos dos operários;

 Reduz riscos de acidentes e doenças profssionais;

 Melhor controle de qualidade.

 Fôrmas  reaproveitáveis  que  não  geram  entulho, reduzem o 

impacto ambiental da obra

Sistemas Construtivos 

Inovadores

DESVANTAGENS

 Alto custo para aquisição das fôrmas 

 Necessidade do empreendimento ter todos os 

projetos complementares

 As reformas de edificação que foram construídas 

em paredes de concreto precisam de atenção 

especializada

 Impacto ambiental



Light Steel framing

MCMV - Ponta Grossa, PR

 40 das 300 casas construídas (260 em alvenaria 

tradicional), serviu de laboratório para a empresa Saint-

Gobain. que se baseou nos resultados de uma pesquisa 

desenvolvida pela Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG).

 Rapidez da montagem das casas 

 Geração mínima de resíduos 

 Facilidade na aplicação de revestimentos, permitindo 

o uso de materiais de maior qualidade. 

 O prazo de constução pasa de 40 dias (construção 

tradicional) para nove dias (considerando a fundação 

pronta)

Sistemas Construtivos 

Inovadores

DESVANTAGENS

 Custo.

 Náo é ideal que haja abertura excessiva de 

vãos.

 Inércia térmica fraca.

 Resistência do mercado à mudança.

SISTEMA CONSTRUTIVO STEEL FRAME

 Facilidade de expansão

 Facilidade na colocação das instalações

 Aplicação de vários tipos de vedação e 

revestimento

 Uso de maquinário simples na construção



Concreto-PVC

Utilizado em edificações de até cinco 

pav imen tos ,  é  uma so lução  de  uso 

diversificado, independente da região, do clima 

e da topografia. Possui aplicações em 

construções para uso privado ou de interesse 

público e social.

VANTAGENS

Menos materiais para controle

 Menos problemas de logística e frete

 Previsibilidade do orçamento

 Fácil adaptação a qualquer projeto

 97% de redução de desperdícios e 

entulho

 Economia de até 73% no consumo de 

água na obra

 Economia de até 75% no consumo de 

energia na obra

 Redução de até 7% de área construída

DESVANTAGENS

 Custo. O material 

encarece até 20% a obra. 

 Desempenho acústico 

mínimo.

 Impacto ambiental

Sistemas Construtivos 

Inovadores



POR QUÊ VIABILIZAR?

Parede de Concreto Alvenaria Estrutural

Custo Total R$ 832.822,48 R$1.040.043,20

Custo m² R$ 1.277,34/m² R$ 1.595,16/m²

Análise 1 unidade de 2 pavimentos, com um área construída de 652m², 854m² de 

paredes no  total,  em  terreno  com  leve  aclive.

Sistemas Construtivos 

Inovadores

Steel Frame Concreto-PVC

Alvenaria 

Convencional

Homem hora/m²
1,38

0,70 5,16

Tempo de construção* 

(dias) 4,31 2,20 16,13

Custo

(m² por estrutura de 108,31 124,26
102,37

*Análise considerando duas equipes com dois oficiais e dois ajudantes cada (8 operários).Para uma 

residência econômica de duzentos metros quadrados de fechamento.

(ALVES, C. de O., PEIXOTO, E. J. dos S. Estudo Comparativo de Custo entre Alvenaria Estrutural e 

Paredes de Concreto Armado Moldado in loco [trabalho de conclusão de curso]. Belém: Universidade 

da Amazônia, Curso  de  Engenharia  Civil; 2011.)

(DOMARASCKI, C. S., FAGIANI, L. S. Estudo Comparativo dos Sistemas Construtivos: Steel Frame, 

Concreto PVC, e Sistema Convencional [trabalho de conclusão de curso]. Barretos: Centro Universitário 

da  Fundação  Educacional  de  Barretos, Curso  de  Engenharia  Civil; 2009.)



Quadro 

Comparativo  

MCMV x MORA [2]

x



Análise de tipologias 



3 - 51m² 

4 - 56m2 

Tipologias
2 - 53m² 

1 - 49.3 m² 



Equipamentoss

Análises das

Tipologias

Sistema Construtivo

Setorização

Estocagem

Mobiliário

Área Hidráulica

fixo

móvel

social

serviço
privado

1 2



Equipamentoss

Sistema Construtivo

Setorização

Estocagem

Mobiliário

Área Hidráulica

fixo

móvel

social

serviço
privado

3 4

Análises das

Tipologias



Família Nuclear

Dinks

Análises das

Tipologias

1 2

Família Nuclear Exp.

expansão

expansão



Família Nuclear

Dinks

Família Nuclear Exp.

Análises das

Tipologias

3 4



Geminação

Análises de 

Tipologias

1 2

Banheiro com cobertura 

Vista Frontal
Possib i l idades de 

g e m i n a ç ã o  p a r a 

otimização do espaço 

na implantação

Vista Frontal



Geminação

Análises de 

Tipologias

3 4

Possib i l idades de 

g e m i n a ç ã o  p a r a 

otimização do espaço 

na implantação

Vista FrontalVista Frontal



Implantação

Análises de 

Tipologias

1

1

2

2

3

3

4

4

Possibilidades de 

implantação.

Gleba Tradicional

Lotes 10x25m

Implantação 1

40 unidades

160 pessoas

Implantação 2

44 unidades

Legenda



Considerações 

Finais

· A pesquisa reforça a necessidade de unidades habitacionais de qualidade para melhorar o quadro 

habitacional brasileiro 

· Uma produção habitacional de qualidade deve acompanhar o desenvolvimento tecnológico. 

· É necessário que a tecnologia possa se unir ao processo de produção de HIS, ampliando as 

possibilidades de soluções projetuais e de inserção urbana

O projeto MORA [2] tem como objetivo:

· Indicar soluções projetuais

· Comprovar a viabilidade da inserção da tecnologia, através de novos sistemas e novas soluções 

· Reforçar a importância da avaliação pós-ocupação como elemento norteador no processo projetual 

· Contribuir para a discussão atual sobre a produção de moradias de habitação de interesse social de 

qualidade, disponibilizando os resultados tanto para a sociedade, por meio de divulgação das soluções 

propostas, quanto para gestores de políticas públicas.



Muito obrigada!
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