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RESUMO
Pré-fabricação e habitação social são temas intrinsecamente relacionados desde o movimento moderno. No entanto a
padronização promovida por esta racionalização construtiva, gerou em certo momento a produção de uma arquitetura
muito rígida e despersonalizada. Tais circunstâncias abriram as portas para a discussão sobre a necessidade de maior
flexibilização  arquitetônica  nas  unidades  habitacionais.  Esta  pesquisa  objetiva  investigar  como  a  racionalização
construtiva pode contribuir na evolutibilidade de habitações flexíveis. De modo que, a partir disto, seja possível verificar a
aplicabilidade  de  determinadas  diretrizes  para  habitações  evolutivas  nos  sistemas  construtivos  pré-fabricados
selecionados. Para isto, as diretrizes elencadas, nesta pesquisa, assumem a postura de pré-requisitos que terão sua
aplicabilidade, nestes sistemas, verificada por meio de uma análise e um checklist.  Espera-se que os resultados da
pesquisa produzam material que além de demonstrar as contribuições da racionalização para flexibilidade, viabilizem
conteúdo de consulta para futuros projetos mais flexíveis. 

PALAVRAS-CHAVE: Expansividade; Interesse Social; Personalização; Sistemas Construtivos. 

1 INTRODUÇÃO

A qualidade das habitações vai além de tão somente pensar em atender as necessidades
iniciais  e  em bem projetar  um produto  acabado.  Kenchian  (2011,  p.39)  define  que  um projeto
habitacional  de qualidade deve garantir  a “adequação da habitação e das suas envolventes, às
necessidades imediatas e previsíveis dos moradores, compatibilizando as necessidades individuais
com as da sociedade”. Ou seja, a qualidade do morar está intimamente relacionada com a garantia
de  atendimento  as  necessidades  do  usuário,  tanto  imediatas,  quanto  futuras.  Acontece que  na
discussão sobre habitação social, que possui o custo e tempo de obra como fatores determinantes,
é  inevitável,  debater  o  assunto  sem levar  em consideração  a  racionalização  necessária  que  a
produção em escala exige. 

Como Finkelstein (2009) revela, foram os arquitetos modernos que romperam com a ideia das
habitações  populares  apenas  como  “construções”  ou  “não-arquitetura”.  Dessa  maneira,  a
preocupação  em  resolver  problemas  projetuais  relacionados  à  habitação  tomaram  conta  das
pranchetas dos modernistas  com uma frequência antes  não vista,  o  que acabou resultando no
período com maior contribuição para a introdução do tema flexibilidade na habitação popular e de
baixo custo. 

É valido lembrar que as bases do modernismo se lançaram juntamente com os novos modos
de produção do Taylorismo e Fordismo, que se pautavam intrinsecamente numa teoria racionalista
industrial. Isto influiu diretamente na forma de ver e produzir arquitetura derivando uma tentativa de
modificar as metodologias construtivas para métodos mais racionais,  e consequentemente muito
padronizados e inflexíveis. Portanto, é comum relacionar o tema flexibilidade questionando o sistema
construtivo  utilizado,  justamente  para  compreender  até  que  ponto  ele  age  como  facilitador  ou
barreira. Isto porque, a flexibilidade pode ser encarada como a solução para conferir qualidade aos
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projetos habitacionais, na garantia de uma maior personalização, objetivando a individualidade das
necessidades da grande diversidade familiar existente que ocupam tais unidades. Dessa forma, esta
pesquisa  procura  investigar  quais  e  como  sistemas  construtivos  pré-fabricados  auxiliam  na
flexibilização das unidades habitacionais quanto a sua evolutibilidade. 

Para  tanto,  pretende-se  investigar  como  a  racionalização  construtiva  pode  contribuir  na
evolutibilidade de habitações flexíveis e,  a partir  disto,  verificar a aplicabilidade de determinadas
diretrizes para unidades evolutivas em alguns sistemas construtivos pré-fabricados. 

2 MATERIAL E MÉTODOS
Com o levantamento bibliográfico, a pesquisa teórica revelou que a maior contribuição da pré-

fabricação para a flexibilidade incide na independência que os subsistemas possuem e que isto pode
auxiliar diretamente nos processos construtivos possibilitando o  Open Building.  Dessa forma, as
diretrizes de flexibilidade elencadas, são aquelas que se relacionam diretamente com a tecnologia
empregada e a independência dos subsistemas. 

As duas fontes  principais  utilizadas para  estudar  as  estratégias  base para  a  análise  dos
sistemas construtivos selecionados concentram-se principalmente nos estudos de Larcher (2005) e
Brandão  (2011).  Embora  as  pesquisas  desenvolvidas  por  ambos  mostrem  diretrizes  que  se
complementam de alguma forma, a classificação de ambas acaba se diferenciando. Nos estudos de
Brandão  (2011),  as  diretrizes  ficam divididas  em 10  grupos  de  estratégias,  sendo  que  destes,
apenas 4  se  relacionam,  em algum momento,  com o sistema construtivo  utilizado,  sendo elas:
Esquadrias  e  Aberturas;  Cobertura;  Estrutura  e  Instalações.  Tais  diretrizes  propostas,  em  sua
maioria, se aproximam mais de orientações projetuais para o momento inicial de desenvolvimento do
projeto,  e  pouco direcionam para  questões mais  técnicas  sobre  o  sistema construtivo  utilizado.
Contudo,  a  classificação  destes  4  grupos  se  mostra  bastante  clara  e  em  potencial  para  ser
apropriada nesta análise. Larcher (2005), no entanto, realiza uma divisão conforme três grandes
grupos  de  estratégias,  sendo  um  deles  todo  voltado  para  o  processo  e  o  sistema  construtivo
empregado. Ainda dentro de cada grupo, o autor realiza outra subdivisão conforme três princípios
para a expansibilidade que são: a capacidade do sistema se renovar e se atualizar (Upgradability),
compatibilidade  de  ciclos  de  vida,  incorporação  de  informações  e  independência.  Desse  modo
Larcher (2005) fornece diretrizes mais técnicas e mais específicas relacionadas à ideia do  Open
Building e a independência destes subsistemas, que são transformadas em pré-requisitos de análise
nos  sistemas  construtivos  selecionados.  A  incorporação  da  forma de  classificação  utilizada  por
Brandão (2011), com as diretrizes propostas por Larcher (2005), são demonstradas no Quadro 1. 

Quadro 1. Síntese das Diretrizes para habitação Evolutiva quanto à Independência do Sistema Construtivo 
Esquadrias  Fácil desmontagem e Remontagem das esquadrias
Cobertura  Possibilidade de conexões para expansões de elementos da cobertura
Estrutura  Estrutura separada da vedação 

 Elementos de conexão e travamento de acréscimos de paredes nas vedações
Instalação  Pontos  de  extensão  das  instalações  elétricas  e  hidráulicas  para  as  expansões

projetadas,  de  modo  que  evitem  quebras  de  revestimentos.  (Não  Encapsular  em
demasia os subsistemas) 

Fonte: Elaborado pela Autora
O critério utilizado para escolha dos sistemas construtivos a serem avaliados foi a busca por

aqueles sistemas que se mostram menos convencionais, mais pré-fabricados e que possuem maior
viabilidade de aprovação de execução para programas habitacionais. Sem aprovação e avaliação
técnica, nenhum sistema construtivo consegue receber subsídio para a sua execução em projetos
de  moradia  social  ofertadas  pelo  governo.  Pensando  na  qualidade  e  no  desempenho  que  tais
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sistemas construtivos deveriam corresponder, o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade
do Habitat  – PBQP-H,  instrumento criado pelo Ministério das Cidades,  com fins de  melhoria da
qualidade do habitat e a modernização produtiva, cria o SINAT – Sistema Nacional de Avaliação
Técnica.  O  objetivo  principal  do  SINAT  é  avaliar  novos  produtos  utilizados  nos  processos  de
construção. Dessa maneira, a iniciativa propões diretrizes de avaliação técnica onde conjuntamente
com a NBR 15.575, são utilizados para emitir o Documento de Avaliação Técnica – DATec para as
empresas e seus sistemas construtivos,  tornando-os aptos para serem utilizados em programas
habitacionais do governo. (PBQP-H) 

Os  sistemas  construtivos  selecionados  para  esta  pesquisa  concentram-se  naqueles  que,
dentre os critérios explicitados acima, também possuem sua Diretriz de Avaliação já elaborada pelo
SINATI,  sendo eles: Sistemas Leves tipo  Light Steel  Framing,  Sistema Construtivo do tipo  Wall
System, Sistema Macropainel, Sistema Construtivo tipo  Light Wood Framing, Sistema Construtivo
com paredes de PVC preenchidos de concreto. Cada sistema construtivo será analisado com base
no  Quadro  de  diretrizes  elaborado  acima,  a  fim  de  verificar  qual  possui  um  nível  maior  de
independência dos seus subsistemas. 

3 RESULTADOS PARCIAIS E ESPERADOS

Com  o  levantamento  teórico  inicial,  a  pesquisa  revelou  que  a  maior  contribuição  da
racionalização  construtiva  para  a  aplicação  de  estratégias  flexíveis  é  a  independência  que  a
produção em larga escala oferece com relação aos subsistemas. Espera-se que a análise proposta
para os sistemas construtivos seja capaz não só de demonstrar as contribuições da racionalização
para flexibilidade e viabilizar conteúdo de consulta para futuros projetos mais flexíveis, mas também
como a  aplicação  de  algumas diretrizes  torna-se  mais  fácil  quanto  maior  a  independência  dos
elementos construtivos. 

4 CONCLUSÃO

Até o presente momento, com o desenvolvimento da pesquisa é possível acreditar que a pré-
fabricação contribui em muitos aspectos para a aplicação de algumas estratégias de flexibilidade
devido a independência dos subsistemas que os sistemas construtivos racionalizados conseguem
oferecer. No entanto, afirmar com convicção só será possível quando a segunda parte da análise de
dados for  concluída.   Além disso,  é  importante  enfatizar  que esta  pesquisa objetiva  apresentar
alternativas de sistemas construtivos para habitação social  no âmbito  restrito  da flexibilidade.  A
qualidade no projeto habitacional  vai  além de tão somente fornecer projetos flexíveis para seus
utentes. Aspectos como custo e conforto térmico, por exemplo, também devem ser considerados na
escolha destes sistemas. Dessa forma, tendo a pesquisa tal  limitação, futuras investigações que
venham analisar outras características associadas a flexibilidade, só têm a acrescentar e contribuir
para  o  desenvolvimento  de  propostas  mais  eficazes  na  moradia  social.  Isto,  permite  que  os
resultados aqui encontrados possam fornecer subsídios para outras pesquisas, além de poder se
ampliar a discussão sobre todos as questões qualitativas que envolvem o projeto de habitação.
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