Sistemas construtivos
Avaliações de desempenho

Antes de sua modernização, a construção empregava um número
relativamente reduzido de produtos e sistemas construtivos.

O comportamento de tais sistemas era bem conhecido pelos projetistas,
construtores, incorporadores e agentes promotores de obras públicas
ou privadas, em função da experiência acumulada ao longo de anos no

emprego daqueles produtos e técnicas construtivas.

Tal conhecimento era resumido como a “arte de bem construir”.
Também falava-se em alcançar o “estado da arte” para determinado
produto ou sistema construtivo.

Principalmente a partir da segunda grande guerra mundial, surgiu
nos países europeus uma necessidade de se imprimir uma
mentalidade industrial à construção civil, com o desenvolvimento
de materiais, técnicas e sistemas construtivos que reconstruíssem as
cidades arrasadas pelas guerras em curto tempo.
Lembrete – Revolução Industrial (3 fases)
1a fase – 1780 a 1830 (passagem das manufaturas para a indústria
mecânica e as máquinas a vapor)
2a fase – 1860 a 1945 (fim da 2a guerra) = revolução tecnológica
3a fase – 1970 = revolução digital
O desenvolvimento de técnicas e sistemas complexos gerou
dificuldades no domínio da “arte de bem construir” por todos. Tal

domínio passou a depender da figura dos especialistas em sistemas
construtivos.

A problemática habitacional é uma ferida antiga, evidenciada no auge da revolução
industrial pelas condições subumanas de vida do proletariado emergente.
O conceito da pré-fabricação foi aplicado com entusiasmo no Leste e no Oeste,
freqüentemente ecoando o desenrolar da Guerra Fria, e teve como principal
referencial as diretrizes dos CIAM e seus diversos desmembramentos.

O caráter de emergência da Reconstrução determinou na Alemanha dividida dos
anos 50 e 60 a retomada de programas habitacionais nos centros urbanos.
Os edifícios são em geral de pobre qualidade construtiva e de execução, dados
o ainda embrionário estágio de pré-fabricação e a carência de recursos
disponíveis naquele momento.
A pré-fabricação enquanto princípio, formulada de forma quase utópica pelo
Modernismo, continua sendo o grande instrumento no equacionamento da
problemática habitacional.

A proporção das realizações e a variedade de enfoques adotados no passado e na
atualidade instigam investigações mais profundas sobre estas experiências, que
podem servir de insumo em novas políticas habitacionais no Brasil e América Latina.
Fonte: Pedro Moreira - Habitação social e pré-fabricação - A herança socialista
em perspectiva - http://www.vitruvius.com.br

Fundados em 1928 na Suíça, os Congressos Internacionais da Arquitetura
Moderna (do francês Congrès Internationaux d'Architecture Moderne ou
simplesmente CIAM) constituíram uma organização e uma série de eventos
organizados pelos principais nomes da arquitetura moderna internacional a fim
de discutir os rumos a seguir nos vários domínios da arquitetura

Talvez o produto mais influente dos CIAM tenha sido a Carta de Atenas ( 1931 1933), escrita por Le Corbusier baseada nas discussões ocorridas na
4ª. conferência da organização.
A Carta praticamente definiu o que é o urbanismo moderno, traçando diretrizes e
fórmulas que, segundo seus autores, são aplicáveis internacionalmente. A Carta
considerava a cidade como um organismo a ser planejado de modo funcional e

centralmente planejada, na qual as necessidades do homem devem estar
claramente colocadas e resolvidas.
Entre outras propostas revolucionárias da Carta está o de que todo a propriedade
de todo o solo urbano da cidade pertence à municipalidade, sendo, portanto público.
A cidade de Brasília, cujo plano piloto é de autoria do arquiteto e urbanista Lúcio

Costa é considerada como o mais avançado experimento urbano no mundo que
tenha aplicado integralmente todos os princípios da Carta.

A demolição do conjunto residencial de Pruitt-Igoe em St. Louis, Missouri,

nos Estados Unidos é considerada por muitos como o golpe fatal ao
modernismo dos CIAM. O Pruitt-Igoe foi um premiado projeto residencial da
década de 1950 que testemunhou elevações preocupantes na taxa de
violência interna e durante 20 anos passou por um grave processo de
degradação. Na década de 1970 (apenas com 20 anos de idade) o conjunto
foi demolido por ordem judicial, em um processo apoiado pela comunidade
que ali vivia. Este episódio é também considerado como o ponto de início do

Pós-Modernismo.

Pruitt-Igoe em St. Louis, Missouri, nos Estados Unidos
Um projeto premiado na década de 50

Pruitt-Igoe em St. Louis, Missouri, nos Estados Unidos
e condenado à demolição na década de 70

Quais os motivos?
Falta de sistema construtivo adequadamente desenvolvido e testado
Falta de pesquisa tecnológica
Falta de procedimentos operacionais
Falta de procedimentos organizacionais
Falta de manutenção
exemplo do sptv desta semana
Condomínio residencial da Caixa Econômica Federal – contratou administradora
externa ao Condomínio. A administradora terceirizada nem liga para o
condomínio e as patologias já estão avançadas

A partir das primeiras experiências desastrosas da revolução
tecnológica e dos novos sistemas construtivos pré-fabricados e
inovadores, do aumento da complexidade tecnológica dos
componentes, técnicas e sistemas construtivos
Criou-se a necessidade de uma retaguarda tecnológica, surgindo a
consciência da
necessidade de se avaliar o desempenho dos sistemas
construtivos inovadores e do controle da qualidade da produção

dos edifícios.

No Brasil, a partir da década de 70, com a necessidade de suprir o
déficit habitacional brasileiro, observou-se o surgimento de muitos
novos sistemas construtivos como alternativas aos produtos e

processos tradicionais até então utilizados, visando principalmente à
racionalização e industrialização da construção.
Ao mesmo tempo em que surgiam propostas de soluções inovadoras,
revelou-se a necessidade de avaliá-las tecnicamente, com base em
critérios que permitissem prever o comportamento do edifício durante
sua vida útil esperada. A escassez de referências técnicas para
esse tipo de avaliação restringiu a utilização dos novos sistemas
na escala prevista.

Por outro lado, a implementação de tecnologias ainda não
suficientemente desenvolvidas ou adaptadas às necessidades
nacionais levou, na maioria dos casos, a experiências desastrosas,
com graves prejuízos para todos os agentes intervenientes no
processo de construção, sendo transferidos aos usuários os
problemas de patologia e os altos custos de manutenção e reposição
advindos do uso de novos produtos, sem avaliação prévia.

A realidade dos insucessos da década de 70 criou no Brasil por muito
tempo um descrédito na viabilidade de sistemas construtivos inovadores.
Quem já não ouviu a expressão arraigada na nossa cultura:
“a construção é boa porque é de material sólido, superior ou de
tijolo!”
Querendo referir-se às casas feitas sobretudo com alvenaria

Esta expressão entrou de tal maneira para a cultura brasileira que passou
a ser definição de apólice de seguro residencial.

Hoje há a consciência de que:
“não se pode empregar novas tecnologias, novos processos e
sistemas de construção, sem antes ter ensaiado ou avaliado.”
Cláudio Vicente Mitidieri Filho e Paulo Helene
Esta consciência foi adquirida com os erros do passado. Entende-se hoje
que é mais simples e barato simular as condições de uso em uma escala
de teste dentro de um laboratório do que testar todo um edifício ou mesmo

vários conjuntos habitacionais como no exemplo do Pruitt-Igoe.

Esta afirmação se faz mais verdadeira a partir de 2008, quando surgiu a
nova Norma de Desempenho ABNT – NBR 15.575:2012 (última
emenda).
ALGUNS CONCEITOS PRESENTES NA NORMA DE DESEMPENHO
A palavra desempenho significa “comportamento em utilização”, e
caracteriza as propriedades que um produto deve apresentar a fim de

cumprir sua função, quando sujeito a determinadas influências ou ações
durante sua vida útil.

As influências e ações atuantes sobre o edifício são denominadas
“condições de exposição” durante a vida útil.

Para avaliar-se o desempenho de uma edificação, deve-se, em primeiro lugar,
estabelecer as condições que serão avaliadas, levando-se em conta,
sobretudo os REQUISITOS:
A.

Identificação das exigências do usuário para aquele uso ou fim;

B.

Identificação das necessidades estruturais de resistência para
aquele uso ou fim;

C.

Identificação das condições de exposição a que estará submetido o
edifício, seus elementos e componentes, durante a vida útil.

A+B+C =

“Requisitos”

A avaliação de desempenho é baseada em requisitos e critérios de
desempenho, e em métodos de avaliação que permitem verificar se o
edifício e suas partes atendem às condições estabelecidas.
Requisitos – são o conjunto de exigências do usuário , associados às
necessidades estruturais identificadas para aquele uso e aplicação e
considerando-se as condições de exposição em vida útil. Os requisitos
são expressos de maneira qualitativa;

Critérios - é a expressão quantitativa que responde aos requisitos.
Para atender aos requisitos, são elaborados os critérios, ou seja, o
dimensionamento que o edifício, seus elementos e componentes
devem atender durante a vida útil.

Métodos de avaliação – estabelecem os tipos de análises de projetos,
padrão de realização dos ensaios físicos e mecânicos, bem como o
padrão de inspeção de protótipos. Estes métodos são padronizados
pelas instituições normativas do país e também por instituições
normativas internacionais.

Principais instituições normativas:
Brasil

ABNT - NBR Associação Brasileira de Normas Técnicas
elabora as:
NBR - Normas Brasileiras

Internacionais

ISO

International Standards Organization (Organização
Internacional de Padronização)

Itália

EN.

European Standards

IECC

International Energy Conservation Codes

UNI

Ente Nazionale Italiano di Unificazione

Nesta página do site da ABNT, que é a página ABNT catálogo, dá para pesquisar
todos os assuntos normatizados. www.abntcatalogo.com.br
Pode-se pesquisar
uma norma conhecida,
teclando o número da
norma aqui
Ou pesquisar quais
normas existem sobre
determinado assunto,
teclando o assunto
aqui
E ainda pode-se optar
pelo status (em vigor
ou cancelada) e
provável data das
normas , mas é melhor
não colocar as datas e
deixar só a opção do
status em vigor, que o
site puxará todas as
normas em vigor

Principais instituições normativas:

França

EUA

AFNOR

Association Française de Normalisation

CPT

Cahier de Prescriptions Techniques

CSTB

Scientific and Technical Centre for Building

ASHRAE

American Society of Heating, Refrigerating and AirConditioning Engineers

Inglaterra

ASTM

American Society for Testing and Materials

BS

British Standards

Principais instituições normativas:

Canadá

CMHC

Canada Mortgage and Housing Corporation
Corporação Canadense de Hipotecas e
Habitação

Espanha

CTE

Código Técnico de la Edificación

Alemanha

DIN

Deutsches Institut fur Normung e. V.
Instituto alemão de normalização

Noruega

DNV

Det Norske Veritas – OSLO
Normas norueguêsas

Os métodos de avaliação estão associados a:
• medidas de propriedades definidas e mensuráveis dos materiais e
componentes do edifício ( “ensaios de caracterização” );
• ensaios e medidas onde se tenta reproduzir as condições de exposição
de uma maneira simplificada e padronizada ( “ensaios de desempenho” );
• cálculos, onde é adotado um modelo teórico do produto, e por via
analítica, avaliando-se as condições de exposição e as propriedades dos
materiais e componentes, estima-se o comportamento e verifica-se se ele
satisfaz aos requisitos e critérios de desempenho;

• julgamento técnico do projeto, baseado no conhecimento e experiência
prática do especialista

Exigências do usuário
Correspondem às exigências humanas, de caráter fisiológico, psicológico,
sociológico, econômico, etc.
Dividem-se basicamente em:
• Exigências de caráter absoluto – exigências relativas à segurança
estrutural e de proteção à vida e a garantia de sobrevivência (ex: TRF – no
caso dos incêndios – TRF = tempo de resistência ao fogo dos materiais)
• Exigências de caráter relativo – há variações de satisfação de pessoa

para pessoa, surgindo a necessidade de se criar uma “escala de
satisfação” relacionada àquela exigência, como no caso dos requisitos de
conforto e durabilidade (ex: sensação de calor ou frio)

Em geral, as exigências de caráter humano dependem de vários
fatores, como: dos níveis cultural, social e econômico do usuário; de
sua origem; religião; sendo portanto, em sua grande maioria,
exigências de caráter relativo, havendo sempre a necessidade de se
trabalhar com as “escalas de satisfação”.

EXEMPLO – EXIGÊNCIAS HUMANAS PARA TEMPERATURAS
• “Pelo menos 90 % dos ocupantes de um recinto devem expressar

satisfação com o ambiente térmico” – Norma ISO 7730
• “Pelo menos 80 % dos ocupantes de um recinto devem expressar
satisfação com o ambiente térmico” – Norma ANSI/ASHRAE 55
• “A temperatura efetiva deve apresentar valor compreendido dentro
da zona de conforto térmico” – NR15 norma regulamentadora 15 –
trata das atividades e operações insalubres
• AVALIAÇÕES PELO SISTEMA DE VOTO MÉDIO ESTIMADO

Exigências do usuário
Há várias abordagens sobre as exigências dos usuários. Destaca-se a listagem
contida no documento ISO/Dp 6241, com 14 ítens:
1. Exigências de segurança estrutural (estabilidade e resistência mecânica);
2. Exigências de segurança ao fogo [ limitações do risco de início e
propagação ao fogo (TRF tempo de resistência ao fogo) e segurança aos
usuários (rotas de fuga”)];
3. Exigências de segurança à utilização ( segurança ao uso e contra
intrusões);
4. Exigências à estanqueidade (à gases, líquidos e sólidos);
5. Exigências de conforto higrotérmico (temperatura e umidade do ar e
condensação);
6. Exigências atmosféricas (pureza do ar e limitações de odores – ex; ar
condicionado, sobretudo em hospitais e ambientes de alimentação);
7. Exigências de conforto visual (aclaramento, aspectos dos espaços e das
paredes, vista para o exterior – no Brasil a luminosidade possui alto nível
de “lux” – ofuscamento nos ambientes de escritórios)

Exigências do usuário
8. Exigências de conforto acústico (níveis de ruído e reverberação – salas de
espetáculo);
9. Exigências de conforto táctil (eletricidade estática, rugosidade, umidade,
temperatura da superfície);
10. Exigências de conforto antropodinâmico (acelerações, vibrações, esforços
de manobras);
11. Exigências de higiêne (cuidados corporais, abastecimento de água,
eliminação de lixos e dejetos);
12. Exigências de adaptação à utilização (número, dimensões, geometria,
relação de espaços e de equipamentos necessários, - e recentemente em
SP - acessibilidade – publicitária Mara Gabrili – leis de acessibilidade e
promove o “desenho universal”);
13. Exigências de durabilidade (conservação e manutenção ao longo do tempo
para manter o desempenho);
14. Exigências de economia (custo inicial e custo de manutenção e reposição
durante o uso – pela norma de desempenho 15.575 (2012) – original em
2008 – conceitos de “custo inicial” e “custo global”

Subsistema Produtos, principais interfaces e requisitos
Terrapleno

Obras de terra/terraplenagem, consolidação de aterros,
drenagem, paisagismo, circulação
Interfaces - com a implantação do edifício e dos
equipamentos comunitários e seus acessos
Requisitos – Boa compactação

Fundações

abertura e reaterro de valas, criação da infraestrutura do
sistema estrutural adotado
Interfaces - com a terraplanagem e com a estrutura
Requisitos - Resistência à compressão

Estrutura

Trata da estrutura principal do edifício (superestrutura)
Interfaces - com fundações, vedações, instalações, etc
Requisitos – Estabilidade, resistência, durabilidade

Subsistema

Produtos, principais interfaces e requisitos

Coberturas

Estrutura de suporte e cobertura (telhas, placas, lajes,
etc)
Interfaces - com estrutura principal, instalações
hidráulicas e elétricas, e instalações especiais
Requisitos - conforto térmico

Vedos

Vedações verticais internas e externas (paredes) e
horizontais (forros), internas ou externas;
Interfaces - com estrutura principal, medidas de vãos,
instalações elétricas e hidráulicas
Requisitos – segurança, conforto acústico e
higrotérmico

Subsistema

Produtos, principais interfaces e
requisitos

Vãos
(Comunicação entre
ambientes)

Esquadrias (portas, janelas);
Interface - com estrutura principal e medidas
dos vãos
Requisitos - durabilidade (ações repetitivas)

Revestimentos
(Condicionamento das
superfícies)

Revestimentos de vedos verticais e
horizontais, pinturas de vedos e de caixilhos;
impermeabilização.
Interface - com as paredes (substratos de
ancoragem), instalações hidráulicas, estrutura
principal, medidas dos vãos
Requisitos - impermeabilidade, conforto
acústico (auditórios), regularidade de
tamanhos e cores

Subsistema

Produtos, principais interfaces e
requisitos

Pavimentos
(Circulação)

Pisos;
Interfaces com contrapisos, instalações hidráulicas,
estrutura principal, medidas vãos
Requisitos - impermeabilidade, segurança no
trabalho - antiderrapante (ex:cozinhas industriais),
regularidade de tamanhos e cores

Instalações
hidrossanitárias

Instalações de água fria, esgoto, águas pluviais,
combate a incêndio, gás combustível.
Interfaces – com as vigas, pilares e lajes da estrutura
Requisitos – estanqueidade das conexões

Instalações eletro- Instalações elétricas internas e externas, telefônicas,
mecânicas
antenas e cabos para transmissão de dados, bombas
de recalque/drenagem de água e/ou esgoto. Também
estão incluídos equipamentos para transporte vertical.
Interfaces – com as vigas, pilares e lajes da estrutura
Requisitos – Segurança

SISTEMAS

CONSTRUTIVOS

Sabbatini, em sua tese de doutorado de 1991

“Desenvolvimento de métodos, processos e sistemas construtivos”
Desenvolvida na faculdade de engenharia POLI – USP
Analisou a problemática da criação e do aperfeiçoamento dos meios de produção
dos edifícios no Brasil, e concluiu que a evolução deste setor é dependente da:

 eficácia dos processos e sistemas construtivos;

 cujas

pesquisas

devem

ser

conduzidas

metodologia específica.
Os objetivos de se desenvolver métodos mais eficázes são:


Incrementar a produtividade

 Otimizar o uso de recursos
 Elevar o nível da construção civil no Brasil

segundo

uma

POR

QUÊ

EXISTE

O

OBJETIVO

DE

SE

AUMENTAR

A

PRODUTIVIDADE ?

POR QUÊ EXISTE A NECESSIDADE DE SE ELEVAR O NÍVEL DA
CONSTRUÇÃO NO BRASIL?

Quando surge um novo método de construir (sistemas inovadores), este deve

se apropriar de uma determinada quantidade de tecnologia para realmente
representar uma solução, ao invés de se constituir logo de cara como uma
verdadeira idéia mágica.

A apropriação desta tecnologia se dá por meio da PESQUISA TECNOLÓGICA,
de acordo com princípios tecnológicos e análise de ensaios, adaptados à realidade
local do país. A partir daí o sistema poderá ser ACREDITADO para aquele país.
Um sistema construtivo ACREDITADO é o sistema que já foi aprovado pelos
métodos de avaliações padronizados pelas instituições normativas e de análise de
desempenho do país, pois responderam adequadamente aos requisitos e critérios
estipulados em normas de desempenho específicas.

Segundo Sabbatini, os técnicos, empreiteiros e pessoas que justificam a filosofia do

“EMPIRISMO” como ferramenta de progresso no campo da construção teimam em
não entender que para se evoluir na construção civil o caminho passa
necessariamente pelo desenvolvimento tecnológico, executado com base em

princípios técnicos, à custa de investimentos significativos e segundo uma
metodologia técnico-científica (não empírica) adequada, como em
qualquer outra atividade atual.
Você aceita ser cobaia em um tratamento médico contra um “câncer” por meio de
uma técnica que não tenha sido ainda aprovada e testada pela ANVISA (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária) e pela FDA (Food and Drugs Administration) e
INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) e outras

instituições envolvidas?
Por quê vc deve aceitar o uso de um sistema construtivo não ACREDITADO?

Temos uma tradicão de chamar determinados hábitos construtivos como
tecnologias tradicionais, só pelo fato de eles serem sedimentados no nosso
cotidiano, que na verdade foram desenvolvidos ao longo dos anos por tentativas
empíricas. O resultado dessa confusão é que essas tecnologias têm normalmente
uma produção insatisfatória , com baixa produtividade e altos índices de
patologias.

A PESQUISA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO , para a engenharia de
construção civil, é uma atividade investigadora de caráter sistematizado

(metodologia) , que represente efetivas inovações tecnológicas no setor, dirigida
para a criação ou aperfeiçoamento de:
• materiais e componentes de construção;
• procedimentos operacionais - métodos, processos e sistemas
construtivos;
• procedimentos

organizacionais

-

técnicas

de

administração e controle das operações construtivas.

planejamento,

Por quê deve-se empregar uma atividade investigadora de caráter sistematizado

e padronizado (metodologia) ?
Porque por meio de métodos padronizados e pela análise sistemática pode-se
estabelecer comparações de desempenho, obtendo-se desta maneira parâmetros
de avaliação e recomendações na aplicação do sistema pesquisado.
É por isso que os ensaios devem ser feitos todos de acordo com os mesmos
procedimentos, para que com isso a análise comparativa de resultados seja uma
análise em cima de processos de ensaios iguais, dentro das mesmas
condições, aonde se avalia apenas as diferenças de resultados.

Faz parte do processo de geração de tecnologia a incorporação de tecnologias

importadas de países estrangeiros. No entanto, esta é uma prática que só pode
ser aceita, quando se referir a uma tecnologia construtiva, se esta passar por uma

adaptação integral aos condicionantes do país importador. O que
significa ser aperfeiçoada através de uma pesquisa de desenvolvimento tecnológico
específico para a realidade climática, social e financeira da sociedade que a
utilizará.

Segundo Sabbatini, os processos construtivos inovadores na construção habitacional
popular dos últimos 20 anos (tese de 1991) foram empregados em caráter
experimental, na produção em escala de edifícios habitacionais, e se caracterizaram
por um aspecto comum: ou foram “inventados” da noite para o dia, ou foram

“importados” de outros países, sofrendo pequenas adaptações, sem a devida
pesquisa tecnológica de adaptação da tecnologia à realidade nacional.
Os resultados dessa experiência foram:
• Inadequado desempenho;
• Nível de habitabilidade inferior aos processos tradicionais;

• Degradação da qualidade;
• Soluções de baixo nível de racionalidade construtiva;
• incapacidade de atendimento ao trinômio “custo-qualidade-prazo”;
• insucesso

Sabbatini (1991) se surpreendia pelo fato de não termos até 1991 sistemas
construtivos desenvolvidos especificamente para a construção de determinados
prédios que têm alta REPRODUTIBILIDADE, e com condicionantes bem definidas e
uniformes, como as ESCOLAS, CRECHES, POSTOS DE SAÚDE, HABITAÇÃO
POPULAR, etc.

De uma maneira geral, a CONSTRUÇÃO CIVIL DE INTERESSE SOCIAL NO
BRASIL, frente ao DÉFICIT HABITACIONAL de 7.902.699 (2005), requer:
A MODERNIZAÇÃO DOS MÉTODOS E MODELOS CONSTRUTIVOS através da
busca

de

SISTEMAS

INOVADORES

COM

MAIOR

EFICIÊNCIA

E

PRODUTIVIDADE, prevendo a racionalização dos recursos humanos e materiais,
além do ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO USUÁRIO.

Os objetivos de se desenvolver métodos mais eficázes são:


Incrementar a produtividade

 Otimizar o uso de recursos
 Elevar o nível da construção civil no Brasil

Algumas tentativas de se implementar sistemas construtivos para estes casos no
Brasil, como o caso dos “BRIZOLÕES” (escolas do Rio de Janeiro construídas na
época do Governador Leonel Brizola) apresentaram:
• CUSTOS EXCESSIVOS;
• BAIXO NÍVEL DE RACIONALIZAÇÃO CONSTRUTIVA;
• PRECARIEDADE
TECNOLÓGICO.

DA

PESQUISA

DE

DESENVOLVIMENTO

O governador Leonel Brizola e o antropólogo Darcy Ribeiro, nos governos de 83 a 87
e 91 a 94, idealizaram fábricas de escolas em concreto pré-moldado, COM
PROJETOS DE OSCAR NIEMEYER – e ERGUERAM MAIS DE 500 CIEPS
(CENTROS INTEGRADOS DE ENSINO PÚBLICO) NO RIO DE JANEIRO. O

objetivo era oferecer às crianças e menores pobres uma espécie de regime de semiinternato, com ensino, alimentação e esporte, afastando-as das ruas, dos sinais de
trânsito e do terrível hábito de cheirar cola de sapateiros.
Há quem diga que Brizola e Darcy Ribeiro foram derrotados pelos milionários donos
do ensino particular (que temiam que a escola pública de qualidade tirasse o alto
lucro que cultivavam nas escolas particulares). Hoje, os poucos Cieps funcionam
precariamente. A grande maioria foi desativada, saqueada ou transformada em QG
de bandidos e traficantes. O projeto de combater a violência no Rio através dos
primeiros cuidados com a infância e juventude foram esquecidos.

Enquanto isso, em outros países, os sistemas construtivos mais bem

sucedidos em todo o mundo estão voltados para a construção destes
tipos de edifícios. Observem por exemplo o site do CMHC (Canada Mortgage
and Housing Corporation

- Corporação da Habitacão e Hipoteca do Canadá),

voltado para a pesquisa e fomento de habitações populares no Canadá
http://www.cmhc-schl.gc.ca/ . Este órgão canadense fomenta e divulga a pesquisa de
novos sistemas construtivos, e constrói casas populares!

Conclui-se que no Brasil:
• Inexiste um setor atuante de desenvolvimento tecnológico de métodos,
processos e sistemas construtivos;
• Padecemos da ausência de ambiente propício para a implementação de
pesquisas;

• Não há o fomento à pesquisa por parte dos governantes;
• As poucas iniciativas esbarram na burocracia, corrupção, falta de
vontade política, falta de adesão da população e dos grupos interessados.

Para mudar esta situação, uma estrutura adequada ideal

seria composta por 3

núcleos:
• Departamentos internos de desenvolvimento tecnológico em empresas

dos segmentos industriais relacionados com a construção civil;
• Centros de pesquisa e desenvolvimento mantidos por consórcios de
empresas construtoras e organismos governamentais, atuando em
cooperação com o sistema produtivo;
• Convênios cooperativos entre universidades (e ou Institutos de

Pesquisas governamentais) e o sistema produtivo.

O CONCEITO DE SISTEMA CONSTRUTIVO HOJE ENVOLVE:

• Materiais e componentes de construção
A definição e descrição completa dos materiais, componentes e
elementos empregados e de suas inter-relações;

• Procedimentos operacionais
Detalhamento das operações construtivas a serem executadas
(descrição do conjunto das técnicas construtivas);
• Procedimentos organizacionais
Planejamento e controle das operações construtivas, recomendado
para a correta utilização do sistema.
• Responsabilidades civis NBR 15.575:2012 - Norma de Desempenho
Comprometimento

e

responsabilidade

sobre

manutenção e vida útil do sistema construtivo.

o

desempenho,

RELEMBRANDO AS DEFINIÇÕES DE SISTEMA DA AULA N. 1:
1. Conjunto de princípios verdadeiros ou falsos reunidos de modo que formem um
corpo de doutrina.
2. Combinação de partes reunidas para concorrerem para um resultado, ou de modo
a formarem um conjunto: Sistema nervoso; sistema planetário.
3. Modo de organização: O sistema capitalista.
4. Modo de governo, de administração (de manutenção): Os sistemas eleitorais.
5. Conjunto de meios e processos empregados para alcançar determinado fim.
6. Conjunto de métodos ou processos didáticos.
7. [Anatomia] Conjunto de órgãos (componentes) compostos pelos mesmos tecidos
e destinados a funções análogas (ex.: sistema digestivo, sistema respiratório).
8. [Astronomia] Grupo de corpos celestes associados e que giram segundo as leis de
gravitação. (leis da física)
9. Os sistemas construtivos apresentam:
princípios (física, matemática, geometria, térmicos, acústicos, etc)
Combinação de partes (como os componentes criam vínculos entre si?)
Modo de organização (pré-fabricado, moldado in loco, artesanal, industrial, etc)
Modo de administração (quais as manutenções requer? E a periodicidade?)
Conjunto de meios e processos (para a fabricação dos componentes e sistemas)
Conjunto de métodos (orientam sobre os procedimentos a serem seguidos)
Conjunto de órgãos (componentes)
Conjunto de funções análogas (subsistemas estrutural, hidráulico, elétrico, etc)

A Norma ABNT-NBR 15.575:2012 "Edifícios habitacionais de até 5 pavimentos Desempenho" passou a estabelecer responsabilidades para todos os agentes
envolvidos no processo de fabricação e utilização dos edifícios com relação aos
desempenhos mínimos que todos os componentes e subsistemas deverão
apresentar em vida útil.
A Norma atinge em um primeiro momento os edifícios de interêsse social de até 5
pavimentos, mas a tendência é a de que tais responsabilidades se ampliem para as
demais situações de construções.
A norma aumenta consideravelmente a responsabilidade do arquiteto diante
da correta especificação de componentes, sistemas e processos
construtivos, mas atinge também a responsabilidade do usuário, pois o usuário
só terá sua garantia preservada se seguir as prescrições de manutenção
constantes no caderno de manutenção que lhe deverá ser entregue no
recebimento da obra.
Ou seja, o usuário terá a garantia de desempenho, mas deverá proceder nas
manutenções necessárias para isso, exatamente como ocorre na garantia de um
carro automotivo; aonde o usuário tem a garantia daquele veículo desde que passe
pelas revisões obrigatórias.

Para Sabbatini, o DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS CONSTRUTIVOS é
reconhecidamente um problema com o mais alto grau de complexidade.
A resposta a este desafio passa por:

A APLICAÇÃO DE UMA CORRETA METODOLOGIA DE PESQUISA para
desenvolver;
PESQUISA DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO
em um SETOR ADEQUADAMENTE ESTRUTURADO
com a participação de PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS E TREINADOS.

O PAÍS, DESDE 2005, DEMONSTRA INTENÇÕES GOVERNAMENTAIS
CLARAS DE PERSEGUIR ESTES OBJETIVOS

SNHIS
O Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social - SNHIS foi instituído pela Lei
Federal nº 11.124 de 16 de junho de 2005 e tem como objetivo principal
implementar políticas e programas que promovam o acesso à moradia digna para a
população de baixa renda, que compõe a quase totalidade do déficit habitacional do
País. Além disso, esse Sistema centraliza todos os programas e projetos destinados
à habitação de interesse social, sendo integrado pelos seguintes órgãos e entidades:
Ministério das Cidades, Conselho Gestor do Fundo Nacional de Habitação de

Interesse Social, Caixa Econômica Federal, Conselho das Cidades, Conselhos,
Órgãos e Instituições da Administração Pública direta e indireta dos Estados, Distrito
Federal e Municípios, relacionados às questões urbanas e habitacionais, entidades
privadas que desempenham atividades na área habitacional e agentes financeiros
autorizados pelo Conselho Monetário Nacional.
EM 2005 O LEVANTAMENTO DA SNH NO BRASIL FOI DE 7.902.699 MORADIAS

FNHIS
A Lei nº 11.124 também instituiu o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social
– FNHIS, que em 2006 centraliza os recursos orçamentários dos programas de
Urbanização de Assentamentos Subnormais e de Habitação de Interesse Social,
inseridos no SNHIS. O Fundo é composto por recursos do Orçamento Geral da
União, do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social – FAS, dotações, recursos de
empréstimos externos e internos, contribuições e doações de pessoas físicas ou
jurídicas, entidades e organismos de cooperação nacionais ou internacionais e

receitas de operações realizadas com recursos do FNHIS. Esses recursos têm
aplicação definida pela Lei, como, por exemplo, a aquisição, construção, conclusão,
melhoria, reforma, locação social e arrendamento de unidades habitacionais, a
produção de lotes urbanizados para fins habitacionais, a regularização fundiária e
urbanística de áreas de interesse social, ou a implantação de saneamento básico,
infra-estrutura e equipamentos urbanos, complementares aos programas de
habitação de interesse social.

O

PBQP-H, Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat, é um

instrumento do Governo Federal para cumprimento dos compromissos firmados pelo
Brasil quando da assinatura da Carta de Istambul (Conferência do Habitat
II/1996). A sua meta é organizar o setor da construção civil em torno de duas
questões principais: a melhoria da qualidade do habitat e a modernização
produtiva.
A busca por esses objetivos envolve um conjunto de ações, entre as quais se
destacam: avaliação da conformidade de empresas de serviços e obras, melhoria
da qualidade de materiais, formação e requalificação de mão-de-obra,
normalização técnica, capacitação de laboratórios, avaliação de tecnologias
inovadoras, informação ao consumidor e promoção da comunicação entre os
setores envolvidos. Dessa forma, espera-se o aumento da competitividade no setor,

a melhoria da qualidade de produtos e serviços, a redução de custos e a otimização
do uso dos recursos públicos. O objetivo, a longo prazo, é criar um ambiente de
isonomia competitiva, que propicie soluções mais baratas e de melhor qualidade
para a redução do déficit habitacional no país.

Todas as informações relacionadas a:
déficits habitacionais,
programas de sistemas construtivos,
fomentos à pesquisa de sistemas construtivos,
SNH – Secretaria Nacional de Habitação

SNHIS - Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social
FNHIS - Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social
PBQP-H - Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat
São encontradas no site do Ministério das Cidades:
www.cidades.gov.br
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