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RESUMO 

Apesar do Governo Federal ter investido mais no setor habitacional desde 2004, o déficit 

habitacional tem aumentado significativamente. Segundo o Ministério das Cidades em 2007 esse 

déficit já atinge 7.223 milhões de domicílios, sendo que 84% está concentrado nas famílias com 

renda de até três salários mínimos. É importante evidenciar que nenhuma das linhas tradicionais de 

crédito contempla famílias com renda mensal de até três salários mínimos, na modalidade de 

construção de moradias, conseqüentemente, 84% da parcela da população (sem moradia) fica 
excluída do sistema tradicional de financiamentos imobiliários. Em 2004 foi criado o Programa 

de Subsídio a Habitação de Interesse Social (PSH), que oferece um “subsídio” máximo de R$ 

4.500,00 para construção de unidades em regime de mutirão. Apesar de alguns considerarem “um 

grande avanço”, este programa está muito aquém das necessidades de produção de unidades 

habitacionais tendo em vista os requisitos mínimos de segurança, habitabilidade e 

sustentabilidade.O presente trabalho trata da concepção, execução e avaliação de um protótipo de 

habitação em madeira, utilizando o sistema construtivo de painéis portantes de pequenas 

dimensões fabricados à partir de chapas de compensado e madeira de reflorestamento. Esta 

pesquisa tem objetivo verificar o desempenho do mesmo. O método utilizado para atingir este 

objetivo foi o estudo de caso, tendo como objeto de análise um protótipo construído no município de 

Canoinhas, estado de Santa Catarina, para atender ao Programa de Subsídio à Habitação de 

Interesse Social. Este estudo foi desenvolvido em quatro etapas: a) a recomendação de uma 

metodologia de avaliação, envolvendo os diferentes requisitos, baseado nos parâmetros exigidos, 

segundo padrões da Caixa Econômica Federal e de outros órgãos financiadores, possibilitando o 

financiamento de futuras unidades habitacionais; b) o monitoramento da qualidade do processo de 

construção, considerando a geração de indicadores de desempenho dos diversos procedimentos 

pré-estabelecidos, listando e analisando os problemas ocorridos durante a montagem; c)Avaliação 

do desempenho dos requisitos de conforto térmico. A verificação do desempenho térmico foi 

realizado através de três métodos, o monitoramento do protótipo, simulações térmicas considerando 

outras cidades e configurações construtivas de painéis portantes, e o método simplificado de 

verificação das propriedades termo-físicas do sistema construtivo; d) Avaliação do desempenho dos 

requisitos de conforto acústico, através das medições do isolamento acústico das partições internas 

e da fachada, e da simulação do protótipo. A partir destas avaliações, foram apresentadas 

sugestões de modificações para o atendimento dos requisitos de habitabilidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Habitação social; Avaliação de desempenho da edificação; Conforto 
térmico; Conforto acústico. 
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ABSTRACT 

Although the Federal Government has invested more in the housing sector since 2004, the 

household has increased significantly. According to Ministry of the Cities in 2007 this deficit already 

reaches 7,223 million domiciles, 84% are concentrated in the families with income of up to three 

minimum wages. It is important to evidence that any of the traditional credit lines contemplates 

families with monthly income of up to three minimum wages, in the modality of construction of 

housings, consequently, 84% of the population (homeless) is excluded of the traditional system of 

real estate financings. In 2004, it was created the Program to subsidy social dwellings (PSH), that it 

offers a “maximum subsidy” of U$ 2,150.00 for construction of do it yourself units. Although some to 

consider “a great advance”, this program is very on this side of the necessities of production of 

dwellings units in view of the minimum requirements of security, habitability and sustainability. This 

research has a general goal to construct and to evaluate the performance of a prototype of social 

dwelling made of plywood and wood of reforestation. The used method to reach this objective was 

the case study, having as analysis object an prototype constructed in the city of Canoinhas, located 

at the state of Santa Catarina, to take care of to the Program of Subsidy to the Habitation of Social 

Interest. This study it was developed in four stages: a) the recommendation of an evaluation 

methodology, involving the different requirements, based in the parameters demanded, according to 

standards of the Federal government saving bank and of other financial agencies, making possible 

the financing of future units; b) the quality evaluating of the construction process, considering the 

generation of pointers of performance of the diverse pre-established procedures; c) the evaluation of 

the thermal performance by three different methods: thermal measurements in loco, simulation 

considering three different cities and calculation of thermal-physical properties of the building system;   

d) the evaluation of acoustic performance by acoustic measurements in loco, and simulation, making 

possible suggestions of improvements in order to attend  all requirements of habitability. 

 
 
 
 
KEY WORDS: Social dwelling; Building´s performance evaluation; Thermal Comfort, Acoustic 
Comfort. 
 

 xix


	LISTA DE FIGURAS............................................
	2.4.1 Requisitos de resistência, propagação e fuga em situaç
	CAPÍTULO 3: CONCEPÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA CONSTRUTI


