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RESUMO 

Quando se fala em habitação de interesse social, logo retratamos uma realidade com poucos 
investimentos no que tange a qualidade do projeto dessas habitações, no entanto é na fase de projeto que 
se estabelece a qualidade do edifício, assim como seu desempenho ao longo do ciclo de vida da 
edificação. 
 
Esse artigo discute todas as etapas que envolve ou deveria envolver, o projeto arquitetônico de um 
edifício habitacional de baixa renda, com atenção as necessidades do público de habitação de interesse 
social, focando o projeto ao uso e manutenção ao longo da vida útil do edifício. 
 
Tendo em vista que se espera uma qualidade satisfatória no projeto de arquitetura de habitações de 
interesses sociais, qualidade essa que abrange projeto, construção e uso em suas respectivas abrangências, 
o artigo aborda as dificuldades que os usuários se deparam ao receber habitações de baixa qualidade 
projetual e construtiva, hora por falha de tecnologia empregada, conhecimento técnico dos projetistas e 
gestores do edifício ou por falta de recursos financeiros para manter a vida do edifício em harmonia com 
as necessidades do uso e desgastes dos diversos sistemas que compõem o edifício.  
 
A questão da qualidade do projeto, é mais sensível e perceptível na utilização do edifício, pois é nessa 
fase que os moradores se deparam e convivem com as falhas projetuais não resolvidas na fase de 
concepção do produto, onerando assim o dia a dia dos usuários e a manutenção dos sistemas designados 
ao funcionamento do edifício. 
 
A relevância do artigo vai de encontro com as responsabilidades sociais que o projeto de arquitetura tende 
a abrangem, quando principalmente o segmento é habitação de interesse social, uma vez que essas 
moradias são para atender uma parcela da sociedade, que tem seus recursos financeiros destinados a 
sobrevivência e necessidades básicas familiares. 
 

Palavras-chave: Habitação de interesse social, HIS, qualidade do projeto, manutenção do edifício, uso e 
ocupação.  
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ABSTRACT  

When we talk about housing of social interest, we soon portray a reality with few investments in what 
concerns the quality of the project, be it, is it not a phase of the project that establishes a quality of the 
building, as well as its performance throughout the cycle of building life. 
  
This article discusses all the steps that involve or should involve the architectural design of a low-income 
housing establishment, with attention as a social housing audience, focusing the project on use and 
maintenance throughout the life of the building. 
 
Considering that a satisfactory quality is expected in the architectural design of housing in social areas, 
quality construction project that is covered, construction and use in their respective scope, the article 
addresses how difficulties are users are faced with housing housing low quality project and constructive, 
time for failure of technology employed, technical knowledge of the designers and managers of the 
building or lack of financial resources to maintain the life of the building in harmony with the needs of 
the use and wear of the various systems that make up the building.  
 
The question of the quality of the project is more sensitive and perceptible in the use of the building, 
because it is at this stage that the residents encounter and coexist as unresolved design failures in the 
design phase of the product, thus burdening the users' day to day maintenance of designated for the 
operation of the building.  
 
The relevance of the article goes to encounter at social responsibility that is the architectural project tends 
to cover, that is, the majority of businesses, is since these housing are to meet a portion of society, which 
has its financial resources to survive and social needs. 
 
 
 

Key-words: Housing of social interest, HIS, project quality, building maintenance, use and occupation.  
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1. INTRODUÇÃO 

Ao falar de habitação de interesse social, retrata-se uma realidade com poucos investimentos no 
que se refere à qualidade do edifício. No entanto, é durante a elaboração do projeto que se 
estabelece os critérios do edifício, assim como seu desempenho ao longo do ciclo de vida da 
edificação.  
 
Segundo Malhado e Fabrício (2004), o projeto é a fase onde as decisões que definem as 
características do edifício são tomadas, intervindo diretamente sobre as condições econômicas as 
quais o projeto submete o edifício, considerando desde sua construção até o uso. A elaboração do 
projeto participa diretamente da redução de custos da construção, no uso e manutenção da vida 
útil do edifício.  
 
Esse artigo discorre sobre as características que envolvem o projeto arquitetônico de um edifício 
habitacional, destacando as necessidades do público de habitação de interesse social, 
direcionando o projeto ao uso e manutenção ao longo da vida útil do edifício.  
 
Tendo em vista que se espera uma qualidade satisfatória na construção do edifício de habitações 
de interesses sociais, qualidade essa que abrange projeto, construção e uso em suas respectivas 
abrangências, Degani e Cardoso (2002) entendem que o projeto é o início do que se compreende 
por ciclo de vida de um edifício, fase essa que julgam ser onde se toma a grande maioria das 
decisões e onde se concentra as soluções quanto aos impactos, visando um custo reduzido no uso 
e na manutenção do edifício. 
 
A fim de entender as características de um projeto de habitação de interesse social de qualidade, 
o presente trabalho abordará as etapas de projeto, objetivando as preocupações técnicas, 
gerenciais e financeiras do pós ocupação/manutenção do edifício.  
 
2. O CONCEITO DE QUALIDADE NO PROJETO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE 

SOCIAL 

2.1.1 Conceituando qualidade no projeto de arquitetura 

Comumente, diversos atores conceituam a qualidade de um projeto arquitetônico de modo 
parcial e equivocada, quando, em sua plenitude, a qualidade de um projeto abrange uma 
compreensão desde os estudos preliminares até uso dos edifícios. 
 
Em habitação de interesse social a questão da qualidade do projeto é mais sensível e perceptível 
na utilização do edifício, visto que é nessa fase que os moradores se deparam e convivem com as 
falhas projetuais não resolvidas na fase de concepção do produto. 
 
Segundo JURAN e GRYNA (1991), o conceito de qualidade depende de dois fatores: 
 
Primeiro: “A qualidade consiste nas características do produto que vai ao encontro das 
necessidades dos clientes e dessa forma proporcionam a satisfação em relação ao produto. ” 
 
Segundo: “A qualidade é a ausência de falhas. ” 
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MALHADO (2001) entende que os projetos de empreendimentos estão dentro de uma linha de 
organização dividida em quatro fases importantes: a montagem da operação, onde se concentram 
os estudos preliminares, o programa de necessidades dos usuários, assim como as viabilidades 
que envolvem a execução/construção; a elaboração do projeto, onde entende-se que todos os 
estudos preliminares e o programa de necessidade serão atendidos; a construção baseada nos 
projetos e definições preliminares; e por último, a gestão do edifício, esta compreende a 
utilização, operação e a manutenção de todos os sistemas e componentes do edifício. 
 
Já GARCIA MESEGUER (1991), destaca que a qualidade dos edifícios de habitação deve ser 
garantida durante todo o processo “projeto/construção". O autor afirma que o sistema, para 
garantir qualidade em todo o processo, deve ser suficientemente capaz de esclarecer cinco pontos 
específicos. 
 

1. A qualidade no projeto/construção requer cinco ações: 
1. Defini-la; 
2. Produzi-la; 
3. Comprova-la; 
4. Demonstra-la; 
5. Documenta-la; 

 
2. Estas estratégias devem estar garantidas em quase todas as etapas: 

1. Planejamento 
2. Projeto 
3. Materiais 
4. Execução 
5. Uso e manutenção do edifício 

 
O autor destaca outros fatores que devem ser avaliados: os fatores técnicos, que envolvem cada 
etapa de projeto, construção, uso e manutenção; e os fatores humanos, medidas de caráter 
pessoal de organização e de gestão do processo de construção; 
 
A busca pela “qualidade” não é uma tarefa fácil, visto que demanda uma compreensão técnica e 
tecnológica de todos os envolvidos, o que torna a compreensão do termo qualidade um objetivo 
muito abrangente, com diferentes critérios para cada um dos envolvidos no processo. Segundo a 
American Society of Civil Engineers (2000), os agentes principais do seguimento da arquitetura e 
construção de um empreendimento são: os empreendedores, os arquitetos e os construtores. 
Entende-se ainda, que cada um tem traçado suas ações em busca da qualidade nas respectivas 
fases que envolve o processo. Embora cada um tenha necessidades, responsabilidades e 
expectativas diferentes, essas acabam contribuindo para o mesmo objetivo, de modo que quando 
cada um dos agentes alcança suas necessidades e expectativas, sendo elas alinhadas com o todo, 
contribui para atender as demandas e exigências de qualidade pré-estabelecidas. 
 
No Brasil, a qualidade de qualquer produto ou sistema está diretamente ligada aos custos que a 
mesma requer. Quando o assunto é habitação de interesse social a questão, aparentemente, está 
diretamente relacionada somente em resolver o problema habitacional, sem que a qualidade seja 
diretamente atendida quando se refere ao planejamento, projeto, construção e uso desses 
edifícios. 
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A qualidade desses projetos geralmente é comprometida por falta de integração entre as fases 
que envolve o empreendimento. Melhado (1994) afirma que existe falhas entre a fase de 
desenvolvimento de projeto e as outras fases que compreende o mesmo. Afirma ainda que para 
se chegar a um patamar desejável de qualidade nesses projetos e na construção do edifício, deve-
se criar subsistemas de gestão/controle para cada fase específica, de forma que seja possível 
avaliar seu caráter sistêmico, além de resolver as interfaces das fases do processo. 
 
Adotando ações de planejamento, desenvolvimento e construção, espera-se que se alcance uma 
margem de qualidade satisfatória do empreendimento no plano geral. Isso facilita e viabiliza uma 
compreensão mais clara, que auxilia os arquitetos e projetistas na concepção e desenvolvimento 
de um produto/edifício, projetando o uso e a manutenção do mesmo para a fase mais longa do 
processo. 
 
Uma adoção de critérios de qualidade nas diversas fases de elaboração do projeto, voltado ao uso 
e a manutenção desses empreendimentos destinados à habitação de interesse social, viabiliza 
uma manutenção menos onerosa para esse público, de forma que a qualidade passa a ser uma 
demonstração de respeito com esses usuários. 
 
De acordo com Baia (1998), a qualidade do processo de projeção de um edifício é baixa, devido 
à falta de integração entre as fases. Nem sempre o processo é fruto de uma ação sistêmica, onde 
as necessidades e exigências de diferentes demandas devem ser levadas em consideração até o 
fim de todo o processo. 
 

2.2.2 Melhorias de qualidade no processo de produzir edifícios habitacionais 

2.2.1 Definindo as etapas de projeto 
 
A busca da qualidade no processo de produção habitacional tende a ser uma tarefa 
multidisciplinar, onde a competência de diversos profissionais de diferentes áreas de atuação no 
seguimento da construção é de extrema importância.  
 
Hoje, a construção de habitações sociais se tornou um negócio rentável para a iniciativa privada, 
pois a procura e necessidade é maior que a demanda. Esse fato faz com que a qualidade seja 
negligenciada em inúmeros edifícios já entregues a população de baixa renda, embora os custos 
da fase de projeto e concepção dos edifícios seja pequeno perante aos custos totais que norteiam 
o negócio (entre 3% a 5% do valor total). Entretanto, sabe-se que a fase de projeto é a 
responsável por mitigar falhas e erros na construção do edifício, sendo essa fase importante para 
a análise de viabilidade, construção, uso e manutenção ao longo da vida útil da edificação.  
 
A fase de projeto é a responsável por definir todos os parâmetros de qualidade dos componentes, 
materiais, sistemas e funcionamento do edifício, de forma que uma equipe multidisciplinar possa 
estabelecer e atender critérios de qualidade adquiridos com estudos de casos do mesmo 
seguimento habitacional. 
 

“Desta forma, o processo de projeto se dá através da sucessão de 
diferentes etapas, em que a liberdade de decisões entre 
alternativas vai sendo substituída pelo amadurecimento e 
desenvolvimento das soluções adotadas” (MELHADO, 1994). 
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Com as fases de produção bem definidas e estabelecidas é possível criar equipes que extraia todo 
o potencial de qualidade que se espera para cada fase da concepção do projeto, focados no 
objetivo comum a todos. 
 
Cada projeto e concepção de um novo conjunto habitacional tem suas particularidades 
conceituais, regionais, tecnológicas e de custos, de modo que o levantamento de aspectos 
particulares do projeto atenda as normas locais e também as federais, objetivando um resultado 
melhor no que visa a compreensão do todo. Segundo Melhado (1993) informações de extrema 
importância são utilizadas em diferentes fases do projeto. 
 
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), na NBR 5671, 1990 - Participação dos 
intervenientes em serviços e obras de engenharia e arquitetura, aplica um conceito para o que se 
entende por projeto na indústria da construção civil, definindo-o como:  

 
“a definição qualitativa e quantitativa dos atributos técnicos, 
econômicos e financeiros de um serviço ou obra de engenharia e 
arquitetura, com base em dados, elementos, informações, 
estudos, discriminações técnicas, cálculos, desenhos, normas e 
disposições especiais”. (ABNT, NBR.5671-1990) 

 
Diante da definição apontada na NBR 5671/1990, avalia-se que as fases e a compreensão do 
contexto geral deve considerar toda a produção oriunda das diversas etapas a qual um novo 
projeto é submetido, não apenas o material gráfico (plantas, cortes, elevações perspectivas, 
modelagem e maquetes), mas também o material escrito (memorial descritivo, planilhas de 
cálculos, viabilidades econômicas, documentos técnicos, entre outros). 
 
Definido o contexto do que se tem em um projeto, pode-se estabelecer e criar ferramentas de 
trabalho que permitam a melhoria da qualidade nos trabalhos de cada fase do projeto. A 
qualidade do que se produzirá no desenvolvimento do projeto envolve a comunicação 
multidisciplinar dos resultados obtidos e também dos não alcançados, assim como a dissimilação 
entre todos, das técnicas e soluções adotadas, afim de atender as necessidades dos usuários 
finais. Picchi (1993) propõe uma abordagem dividida em quatro partes, tendo como objetivo 
desenvolver a teoria, assim como identificar a prática, baseando-se na busca pela qualidade do 
projeto: 
 

1. Qualidade do programa proposto:  
 
Picchi relata que uma pesquisa de mercado que, verdadeiramente, possa apontar e 
identificar todas as necessidades do cliente/usuário é fundamental; 
 

2. Qualidade da solução elaborada: 
 
Integrar e otimizar as soluções no atendimento ao programa proposto; 
 

3. Qualidade da apresentação da documentação do projeto: 
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Todas as informações geradas devem ser apresentadas, de forma completa e 
objetiva, de modo a minimizar a falta do conhecimento e compreensão do 
contexto geral; 
 

4. Qualidade do processo de elaboração do projeto: 
 

Considerar prazos, informações e a comunicação entre os outros profissionais 
envolvidos, assim como o acompanhamento dos custos e previsões orçamentarias; 
 

 
2.2.2 Qualidade no programa proposto 
 
Picchi aponta que a pesquisa de mercado está diretamente relacionada com a qualidade do 
programa, uma vez que é nela que se tem as informações das necessidades dos clientes, de forma 
a mitigar esforços desnecessários e infrutíferos no desenvolvimento do projeto. 
 
Nessa fase é possível identificar as características dos clientes, transformando e trazendo suas 
necessidades para o âmbito do projeto. É possível também, principalmente na habitação de 
interesse social, fazer com que as queixas dos clientes se torne pontos positivos para entender a 
demanda das necessidades e para aperfeiçoamento na elaboração do projeto, de forma que esse 
feedback colabore para uma qualidade melhor no pós-ocupação. 
 
Informações levantadas na pesquisa, em busca de um programa fiel das necessidades, apontarão 
o perfil dos usuários, assim como a cultura ambiental que se estabelecerá nessas novas 
habitações, de modo que é possível traçar uma logística de utilização pós-ocupação, trazendo 
para o projeto a preocupação com os inúmeros sistemas e definições arquitetônicas, pensando no 
uso e manutenção desses edifícios. 

 

2.2.3 Qualidade da solução elaborada 

Essa fase está ligada às soluções discutidas para o atendimento ao programa de necessidades já 
estabelecido, ao decorrer da busca pelo programa ideal, assim como às expectativas sobre o 
desempenho do projeto em andamento. 
É, de fato, nessa etapa que se deve observar e atentar-se as soluções técnica de construção e uso 
do edifício, assim com as características e tecnologia, que serão importantes para o 
funcionamento e a estética. 
 
Soluções quanto a modulação, sistema de combate a incêndios, segurança dos usuários, conforto 
térmico, acústica, ventilação, iluminação, sistemas e planejamentos hidráulicos, estética, 
texturas, resíduos e manutenção do edifício, entre outros, tendem a ser pautas de inúmeras 
discussões, afim de gerar o máximo de conhecimento aplicado no projeto. 
 
Atender todas essas demandas requeridas pelo projeto, para se obter uma qualidade mínima que 
é esperada, demanda compreensão e aplicação de todas as normas técnicas que envolvem cada 
sistema que compõem o edifício, pois somente como o cumprimento das normas estabelecidas 
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pode-se projetar o ciclo de vida do empreendimento, de forma que, em conjunto com a 
especificação assertiva dos materiais que compõem a formação do edifício, espera-se que o 
conjunto edificado tenha uma durabilidade satisfatória. 
 
A fase mais duradoura do edifício é, certamente, o uso e a manutenção. Embora hajam poucos 
cases de sucesso que tenham elaborado soluções técnicas, construtivas e estéticas que 
proporcione um uso barato, do ponto de vista financeiro, e uma manutenção não muito onerosa, 
mensalmente, ao público de habitação de interesse social, de modo que esse fato, quando não 
pensado nessas questões ainda na fase de projeto, resulta que o  planejamento em busca 
qualidade seja em vão. 
 
É no uso e na manutenção do edifício que se verifica o desempenho das soluções adotadas ao 
longo do ciclo de vida do edifício, validando os resultados positivos e negativos do processo de 
elaboração do projeto.  
 
 
3.1 Qualidade da apresentação da documentação do projeto 
 
Essa fase está diretamente ligada a qualidade das informações geradas ao longo do 
desenvolvimento do projeto, de forma que o processo gere informações claras e objetivas, de 
fácil consulta para todos os envolvidos no processo do início ao fim. 
 
Uma padronização gráfica se faz necessária, pois facilita a compreensão e facilita a didática de 
comunicação para os interessados no documento. 
 
Definir um padrão de apresentação facilita a elaboração de documentos por equipe, de modo que 
o conjunto de documentos fiquem dentro de uma regra de diagramação e estética pré-
estabelecida multidisciplinarmente.  
 
Produções gráficas como projetos (diversos sistemas), memoriais descritivos de especificações 
técnicas, quantitativos, qualitativos, custos, manuais de utilização, asbult, entre outros, devem 
ser de fácil compreensão para os interessados, para que não haja divergências na leitura e 
compreensão dos documentos. 
 
Facilitar o entendimento dos documentos gerados pelas equipes multidisciplinares evita que 
definições sejam deixadas para fase de obra, sem que a complexidade e desempenho da decisão 
tomada no canteiro, seja avaliada pelas equipes e responsáveis financeiros do empreendimento. 
 
 
2.2.5 Qualidade do processo de elaboração do projeto 
 
Essa etapa requer uma coordenação efetiva por parte dos responsáveis pelo projeto, de modo que 
o cronograma físico financeiro seja respeitado na íntegra, sem que desvios atrapalhem o 
andamento da fase de elaboração do projeto. 
 
Gerenciar ações que garantam uma padronização da produção gráfica e escrita, não é uma tarefa 
fácil, considerando que são muitos os envolvidos no processo que define e busca uma arquitetura 
responsável, que atenda todos os interesses dos envolvidos, considerando desde a concepção do 
projeto ao uso e manutenção. 
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Seguir os procedimentos estabelecidos no programa, de maneira que submeta os processos e 
projetos em constante revisão por parte de todos, verificando assim a compatibilização dos 
mesmos, reduz falhas e erros na fase de execução.  
 
Gerir as etapas de projeto, baseado em um cronograma elaborado criteriosamente e avaliado por 
todos os responsáveis de cada fase da concepção do projeto, faz com que o comprometimento do 
prazo seja pré-definido, evitando falsas estimativas por falta de conhecimento técnico de cada 
fase de elaboração. 
 
É necessário o acompanhamento de pendências, com feedback do responsável, até a solução 
encontrada ou ação adotada, com prazos estabelecido entre a coordenação do projeto e os 
responsáveis pela demanda gerada.  
 
Criar um conselho com profissionais terceiros (consultores) garante uma segunda análise 
aprimorada por parte de indivíduos imparciais à elaboração projeto, gerando mais qualidade nas 
análises, assim como uma garantia extra de que falhas passem despercebidas. 
 
Hoje é de extrema importância o uso e a manutenção dessas habitações de interesse social, haja 
vista as condições financeiras que essa população tem para gerir os gigantescos 
empreendimentos a quais são submetidos na contemplação de sua moradia. 
 
È prudente que o projeto de arquitetura seja pensado para a fase de uso e manutenção, só assim é 
possível garantir uma moradia fiel às condições econômicas dos usuários, considerando que 
esses empreendimentos, durante a fase de uso e degradação, por falta de uma arquitetura que seja 
possível ser mantida, gerida por seus usuários, acabam por depreciar o entorno e até mesmo o 
bairro de sua localização, levando a uma degradação do ambiente e região em sua totalidade. 
 
 
3. PROJETO E CONSTRUÇÃO REBATIMENTOS NA QUALIDADE DA 

HABITAÇÃO  
 

O presente trabalho não tem o objetivo de retratar as ações de cada etapa do projeto de habitação 
social mas discutir quais fatores impactam a qualidade do edifício, o ciclo de vida e a 
manutenção. 
  
A falta de qualidade da produção habitação de interesse social (HIS)  nos grandes conjuntos 
habitacionais acabam por gerar outros problemas, como, a falta de conforto, um custo de 
manutenção ao longo da vida útil, as inadimplências dos custos condominiais, etc. Estes 
problemas poderiam ser minimizados na etapa de projeto 
 
KOWALTOWOSKI et al (2013) observam que o projeto deve integrar as problemáticas atuais 
da habitação interesse social, os autores destacam oito parâmetros   de relevância para o projeto 
arquitetura entre eles estão os “humanos, ambientais, culturais, tecnológicos, temporais, 
econômicos, estéticos e segurança”. (HERSBERGER, 1999)  
 
Além destes fatores Ferreira (2012) analisa que a qualidade dos edifícios está intrinsicamente 
relacionada “as soluções tecnológicas empregadas na construção”. Neste aspecto deve-se aplicar 
“as bioclimáticas garantindo o conforto ambiental, o desempenho, a durabilidade com o baixo 
custo de manutenção”.  Estas técnicas integradas à solução de projeto, levam a minimizar a 
manutenção dos conjuntos habitacionais, de modo que não onere ainda mais condições 
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financeiras de populações carentes. Observa-se que nos grandes conjuntos habitacionais muitas 
vezes uma pequena parcela participa das despesas condominiais.  
 
Na busca da qualidade ambiental o projeto deve garantir o “conforto térmico, acústico, 
iluminação, ventilação” priorizando tecnologias passivas. (FERREIRA, 2012) Ferreira destaca 
que o “projeto deve avaliar as questões de implantação e aberturas para valorizar a ventilação 
cruzada e iluminação natural de acordo com as recomendações das normas” de conforto NBR 
15220 (2005).  
 
As questões espaciais do projeto são mais complexas pois dependem da função e da tipologia, da 
forma e estas estarão diretamente associadas as necessidades dos usuários e da cultura.  
Kowaltowoski et al (2013) destacam que a qualidade dos espaços deve ser avaliada segundo a 
“funcionalidade (o arranjo, a quantidade, e como o edifício foi projetado para ser utilizado ” 
 
Já Ferreira (2012) discute outros parâmetros na análise do espaço como “a distribuição das 
unidades no pavimento tipo, a circulação e acessos. O projeto deve “garantir a privacidade dos 
usuários e a facilidades de acesso.  
 
O autor destaca que outro aspecto que determina a qualidade do espaço é a flexibilização, 
representando a “ possibilidade de alteração interna das unidades em função das necessidades de 
seus moradores”. Ele observa que um projeto que permite a “ variação do arranjo dos cômodos” 
é mais digno pois atende “a diferentes perfis familiares”, bem como “a mudança de perfil” ao 
longo da vida de seus moradores.  
 
O projeto dos conjuntos habitacionais deve considerar se existem equipamentos de uso comum e 
espaços públicos projetados para a qualidade de vida no condomínio, e avaliar se estes 
equipamentos estão acessíveis na região.  
 
Ferreira (2012) observa que o conjunto habitacional “deve estar integrado a rede de transporte 
público. Nas grandes metrópoles estes conjuntos devem estar no mínimo a um quilômetro de 
distância de um ponto de ônibus”. Ele observa a importância de se ter equipamentos de saúde, 
escolas, praças, entre outros   
 
 
3.1 Gestão de projetos na produção de um edificio habitacional 
 
O projeto de arquitetura não é o início de um processo para viabilizar um empreendimento para a 
habitacional de interesse social, pois este processo nasce da compreensão das demanda e 
necessidades desta população.  Fabricio, Baia, Melhado (1998) observam que muitas empresas 
do mercado consideram o projeto arquitetura como secundário, comprometendo a qualidade de 
todo o processo de produção de um edifício. Os autores observam que  
 

 “...apesar dessa importância, os projetos têm sido tratados pelas 
empresas de construção como atividade secundária que é, via de 
regra, delegada a projetistas independentes, contratados por 
critério preponderante de preço do serviço” (FABRICIO, BAIA, 
MELHADO. 1998).  
 

Como destacado acima a questão econômica norteia grande parte do processo de produção das 
construções de habitação de interesse social, tendendo a perder qualidade projetual, construtiva e 
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tecnológica. Os autores observam que grande parte das empresas, buscam o retorno financeiro e 
não atendem as normas de desempenho e de conforto. 
 
VAN DER VOORDT, VAN WEGEN (2013) observam que muitos dos problemas gerados, são 
devidas as deficiências do “programa de necessidades ou Briefing”. Eles destacam que “quando 
se pensa em soluções de projeto cedo demais”, esta acaba se tornando o “elo fraco do processo 
construtivo”. Eles comtemplam que as etapas entre “o programa de necessidades, o projeto e 
construção” devem ser checadas “uns em relação aos outros”   permitindo que os ajustes 
ocorram. 
  
Alguns autores observam a importância de se ter um domínio de todas as etapas de projeto, 
assim como integrar as várias equipes de participantes do processo de construção. Menezes et al 
(2011) discutem que as novas tecnologias de desenho e a internet permitem uma maior 
integração das equipes envolvidas no processo de projeto.  
 
Fabricio, Baia, Melhado, (1998) destacam que um trabalho simultâneo permite a troca do “ 
conhecimento técnico aplicado, a retroalimentação oriunda de outros empreendimentos similares 
e o programa de necessidade rigorosamente criticado”. Estes fatores determinam as “fases de 
elaboração do produto/projeto”. 
 
O construtor quase nunca é parte participante da fase de projeto, assim como os usuários, tendo 
uma influência maior somente o incorporador, atendendo expectativas, quase sempre peculiares 
ao negócio ou a demanda quantitativa por moradia, quando a qualitativa fica para segundo plano.  
 
Fabricio, Baia, Melhado, (1998) observam que muitas vezes o projeto de arquitetura é 
desenvolvido a partir da “solicitação das empresas incorporadores”, a partir uma “pesquisa de 
mercado” e da compra do terreno. Ainda ocorre do   projeto inicial ser proposto sem a interação 
com as outras especialidades, e sem a sua compatibilização entre os gestores da construção.   
 
Devido aos problemas existentes e a insatisfação dos usuários com a qualidade dos projetos no 
setor de incorporação em 1990 foi criado o Centro de Tecnologia de Edificações – CTE” (CTE, 
2017), e o INOVAHABIS (2007) da UNICAMP para desenvolverem metodologias para a 
melhora do processo de construção e projeto.  
 
O CTE buscou identificar os aspectos que de fato colaboram e afetam a qualidade do edifício 
estudando as “ etapas de concepção do produto, projeto, produto do projeto, entrega dos 
documentos, execução, acompanhamento de obra pelos projetistas e avaliação dos usuários 
quanto ao produto”. (Fabricio, Baia, Melhado,, 1998) 
 
Diante dessa discussão, o CTE publicou um gráfico com as cinco fases como figura 1. A 
primeira fase estaria associada “ao planejamento e a viabilidade econômica e territorial do 
produto”. A segunda fase, compete a concepção inicial do projeto, onde se avalia os “ambientes, 
tecnologia construtiva, a estética, entre outras”. Já na terceira fase, ocorre o “desenvolvimento do 
produto”, sendo este o “anteprojeto; projeto   legal projeto pré-executivo; projeto executivo e 
construção do edifício”. Na quarta fase, desenvolve-se “revisão final do projeto” informando 
como o edifício foi construído este é conhecido como “as built”, e na fase quinta, “a indicação 
como os projetos foram executados”. O CTE recomendou que nesta fase fosse realizado uma 
análise de satisfação dos clientes uma “APO (avaliação pós-ocupação) ” (FABRICIO, BAIA, 
MELHADO,1998). 
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Figura 1:  Fluxograma de etapas de desenvolvimento do projeto/produto (CTE, 1998). 

 

 
 

Pode-se observar no gráfico da figura 1, que na proposta do CTE ocorreu uma evolução de 
gestão de processo de projeto tradicional, apresentando planejamentos estratégicos, métodos de 
avaliação da satisfação do cliente. Entretanto o fluxo ainda “permanece sequencial, sem que 
todas as etapas sejam concebidas no processo de simultaneidade, limitando a interação dos 
envolvidos no processo de maneira geral”.  
 
Segundo autores os processos integrados e simultâneos, têm obtido uma maior satisfação quanto 
a qualidade do projeto/construção do edifício, assim, desta forma é possível absorver o máximo 
de experiência técnica dos envolvidos, minimizando falhas e eventuais erros de especificação de 
materiais, entre outros. 
 
Observa-se que a troca de conhecimento e experiência entre os envolvidos em todo o processo, 
tem sido uma grande aliada a qualidade do edifício construído, diante de uma infinidade de 
tecnologias construtivas. No entanto, as empresas construtoras não têm tido muito êxito no 
produto entregue para a população de baixa renda às habitações de interesse social. Estes 
problemas são gerados por diferentes fatores, entre eles destaca-se  questões de negligencia com 
as etapas projetuais e construtivas; Ou devido ao fato de que a grande maioria das empresas, não 
contemplam uma investigação quando a qualidade do espaço projetado, construído e utilizado; e 
por questões econômicas. (FERREIRA, 2012)  
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se possa desenvolver o edifício de forma integrada e simultânea, 
como propõem o conceito de Projeto Simultâneo, é necessário 
estabelecer uma sequência de atividades que permita que 
conteúdos de projetos distintos (referentes a diferentes 
especialidades), mas em níveis de amadurecimento semelhantes, 
sejam tratados e resolvidos paralelamente” (FABRICIO, BAIA, 
MELHADO, 1998,).  
 

O gráfico 2 apresenta as tarefas em um quadro bidirecional destacadas como informações iniciais 
do empreendimento, concepção preliminar de projeto, desenvolvimento de anteprojeto, do 
projeto executivo, e a eleição dos sistemas construtivos (sistemas de produção).   
 
As ações simultâneas, requerem para cada fase ou etapa do projeto/construção, se tenha definido 
os pré-requisitos e condicionantes, de maneira que cada especialidade apresente os seus 
requisitos na fase do processo, para que se inicie a compatibilização parcial de cada etapa como 
mostra os gráficos xxx desenvolvido por Fabricio, Baia, Melhado (1998) para contrapor o 
gráfico proposto pelo CTE. 
 
Os autores destacam que a importância da integração e disponibilidade dos projetos e problemas 
detectados no andamento das atividades de cada especialidade (arquitetura, estrutura, sistemas 
hidráulicos, elétricos, bombeiro, etc. e construção).  Estes fatores permitem a crítica para a 
especialidade que “requer uma compatibilização momentânea para definição de uma solução ou 
ação no processo, fazendo com que seja discutido no mesmo momento, não gerando retrabalhos, 
nem desvalidando por completo trabalhos já avaliados”. (FABRICIO, BAIA, MELHADO, 1998) 
 
A subdivisão de tarefas proporciona um panorama geral do processo, seja para o projeto ou para 
construção, de maneira que pode ser organizado em fazer as atividades por classe de 
detalhamento ou especificação arquitetônica, tecnológica ou construtiva com o engajamento de 
diferentes especialidades. Assim as ações e definições por subdivisão, fica roteirizada no 
processo, se fazendo completa sob a avaliação dos diferentes especialistas. 
 
Fabricio, Baía e Melhado (1998), apontam uma proposta que visa a simultaneidade para a fase de 
projeto (figura 2). Nesse trabalho os autores privilegiam o paralelismo das etapas do processo, 
proporcionando uma interatividade entre as etapas e especialidades envolvida em casa fase. 
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Figura 2:  Proposta para sequência de gestão de projeto (FABRICIO, BAÍA, MELHADO 1998) 

 
 

Muito embora a fase mais importante e duradoura da construção não esteja contemplada no 
estudo e proposta para sequência de projeto acima, se faz necessário a interação da compreensão 
e viabilidade técnica e financeira do uso e manutenção dos edifícios em especial nas fases 
preliminares do projeto de habitação interesse social, na definição do projeto arquitetônico e na 
construção. 
 
As definições, tecnologias, matérias, formas, partidos, obrigatoriamente deveriam estar 
vinculadas e avaliadas no que tange ao uso e a viabilidades da manutenção do edifício 
construído, afim de atender o programa com soluções arquitetônicas, tecnológicas e construtivas 
devido a carência financeira da população de baixa renta. Com o enfoque no uso e na 
manutenção do edifício, a fase de projeto e construção, tende a tomar, rumo pouco estudado na 
atualidade. 
 
Sheila Walbe Ornstein (2013, p.1)  observa a   relevância  do APO nos  projetos de  habitação 
social. Ela define a avaliação de pós-ocupação como  
 

...um conjunto de métodos e técnicas para avaliação de desempenho em 
uso de edificações e ambientes construídos que leva em consideração não 
somente o ponto de vista dos especialistas, mas também a satisfação dos 
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usuários, possibilitando diagnósticos consistentes e completos sobre os 
aspectos positivos e negativos encontrados nos ambientes construídos e 
que irão fundamentar as recomendações ... futuros projetos, definindo 
assim um ciclo realimentador da qualidade no processo de projeto. 
 

Segundo Coelho, Pedro ( 2013  )     APO é de relevância  no contexto habitações de interesse 
social,  pois ela é realizada após a ocupação  e uso das unidades,  na busca para identificar   “as 
carências quantitativas e qualitativas” da edificação.  
 
Quanto a gestão pós-ocupação faz necessário avaliar empreendimentos já entregues e 
desenvolvidos para este seguimento, minimizando desta forma os gastos ao longo do ciclo de 
vida e sendo uns pontos principais para minimizar os custos de manutenção nas habitações de 
interesse social.  
 
Como observado a proposta para sequência de gestão de projeto por Fabrício, Baía, Melhado 
(1998) não contemplava o ciclo de vida de um projeto pois não incorpora a avaliações de uso e 
ocupação e não avalia o impacto do projeto e construção sobre a manutenção do edifício. Ambas 
as etapas estão integralizadas nesta pesquisa. 
 

Figura 3:  Proposta para sequência do projeto (do autor adaptado de FABRÍCIO, BAÍA, MELHADO 
2009) 

 

 
 

Adaptando ao estudo apontado na figura 2, a figura 3 aponta duas outras fases, a de uso e 
ocupação (quinta fase) e a manutenção (sexta fase), pois essas são importantes para fase de 
definição do projeto/construção. 
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A quinta fase deve englobar estudos quanto ao uso e ocupação dos espaços e sistemas que estão 
sendo adotados no projeto. Cada especialidade tende a buscar uma solução que otimize os custos 
de uso e retarde o desgaste natural dos componentes projetados. 
 
Na sexta fase deve-se observar a viabilidade econômica e cultural da população de interesse 
social, afim de executarem as diversas manutenções dos componentes do edifício, haja visto que 
não foram educados tecnicamente e culturalmente para viverem em um ambiente em constante 
funcionamento dinâmico.  
 
A visão geral do panorama no processo de concepção do edifício facilita a compreensão e define 
os objetivos de curto, médio e longo prazo, quando a avaliação e a percepção do contexto de 
projetar e construir, se concepção do produto for direcionada ao uso e manutenção do edifício, 
tende-se a obter uma qualidade satisfatória no conjunto das ações projetuais, construtivas, uso e 
manutenção.  
 
No conceito do projeto simultâneo o sucesso está na coordenação das ações multidisciplinares 
entre as diferentes especialidades que envolvem o processo. A experiência tecnológica, científica 
e operacional faz com que falhas sejam minimizadas. O envolvimento de todos os interessados 
no processo/empreendimento, isso inclui poder público, incorporadora, projetistas, clientes e 
construtores, faz do empreendimento uma troca de experiência com aqueles que se dispõem a 
buscar uma arquitetura/construção mais solitária aos interesses reais do público de habitação 
social. 
 

“O pobre desempenho dos projetos/edificações, frente a seus 
clientes internos e externos, está intimamente associado a pouca 
interatividade entre os agentes envolvidos no processo de 
projetos no setor. Como alternativa a este quadro, a utilização do 
conceito de Projeto Simultâneo se mostra potencialmente 
promissor na busca por processos de projetos orientados ao 
desenvolvimento integrado das várias especialidades do projeto, 
com significativas repercussões na qualidade do 
projeto/construção” (MELHADO. 2008).  

 
O paralelismo das ações e etapas colabora com a interatividade das especialidades no processo. 
Quando devidamente coordenado, será possível estimar o funcionamento do edifício, assim 
como o seu fluxo de seu uso e manutenção ao longo do tempo, com objetivos implícitos, pautado 
no ciclo de vida saudável do edifício e seus usuários. 
 

3. CONCLUSÃO 

Conclui-se que o conceito de qualidade do projeto/ produção do edifício, está diretamente ligada 
a gestão do projeto, assim como a interatividade entre os diversos especialistas que assumem 
etapas ao longo da concepção do projeto. 
 
Entender o programa de necessidades e realidade econômica dos usuários das unidades, é fator 
determinante para sobrevivência do edifício, assim como garantir uma melhor qualidade de vida 
os beneficiários das habitações sociais. 
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As diferentes etapas que o projeto é submetido, faz com que as especialidades sejam obrigadas a 
validarem suas definições, em prol de uma manutenção da edificação, passiva da realidade do 
contexto e entendimento técnico dos gestores e usuários desses edifícios. 
 
A simultaneidade dos processos, tende a mitigar falhas e retrabalhos, produzindo assim um 
produto final satisfatório do ponto de vista da qualidade de elabora, execução e manutenção. 
Quando os processos são coordenados de maneira a compreender o todo, isso significa, da 
escolha do terreno a manutenção do edifício, o sucesso é tangível nos custos da manutenção, que 
tende a ser baixos, quando o foco é o uso e manutenção do edifício, fase essa, tida como a mais 
longa da vida útil de um edifício.  
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