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RESUMO 

Este trabalho consiste no desenvolvimento de um sistema construtivo modular para uma 

residência popular, constituída por dois módulos. A concepção visa aplicação tanto para 

residências térreas quanto para conjuntos de apartamentos habitacionais de até 4 andares, 

ambos com dimensionamento respeitando as limitações de financiamento estipuladas pelo 

governo junto à Caixa Econômica Federal. 

INTRODUÇÃO 

O Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial e a nona maior economia 

conforme dados emitidos em outubro de 2018 pelo FMI (Fundo Monetário Internacional). 

Além disso, conforme a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias – ABRAINC, o 

déficit habitacional total no Brasil em 2017 foi estimado em 7,77 milhões de unidades. Além 

disso, a solução para a promoção de Habitação de Interesse Social no Brasil baseia-se na 

construção de grandes conjuntos habitacionais nos arredores de centros urbanos (TOQUARTO 

& CASAGRANDE, 2017). Com isso, é proposto a analisar a implementação de uma nova 

alternativa de engenharia para reparar esta questão. A alternativa se baseia na concepção de 

um método construtivo modular industrializado, no qual toda estrutura, acabamentos e 

instalações são constituídos por meio de um processo de fabricação afastado do canteiro de 

obras. O módulo, por sua vez, seria transportado e alocado, por meio de equipamentos, no 

ponto final de aplicação, o que reduziria o espaço do canteiro somente à execução da 

fundação e montagem da edificação. 

OBJETIVOS 

Estudar mecanismos que possibilitem a diminuição do déficit habitacional no Brasil e 

apresentar uma alternativa construtiva que proporcione melhor qualidade de vida para 

famílias de menor poder aquisitivo que vivem atualmente em condições precárias. 
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METODOLOGIA 

 Leitura e pesquisa de trabalhos e artigos relacionados ao tema abordado; 

 Estudo da indústria da construção modular e suas tecnologias empregadas; 

 Análise dos mecanismos de financiamento proporcionados pelo governo; 

 Definição de uma planta tipo voltada para HIS, levando em consideração o processo 

de construção modular; 

 Pesquisa de empresas que utilizem o método construtivo modular. 

 Elaboração de projeto executivo da HIS baseando-se em ambiente BIM; 

 Estudo de caso de implementação baseado no projeto anteriormente elaborado. 

DESENVOLVIMENTO 

Segundo o Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), até o final do ano de 2017, 

sobre condições de moradia nos 5.570 municípios brasileiros, verificou-se que quase 60% 

destes municípios possuíam a presença de loteamentos irregulares ou clandestinos, sendo 

17% compostos por favelas, palafitas ou outras agrupações semelhantes e 13% compostos 

por ocupações à edifícios de forma irregular. Atualmente o programa articulador como 

política pública de habitação do país é o Minha Casa Minha Vida (MCMV), sendo ligado ao 

Ministério das Cidades e financiado pela Caixa Econômica Federal (CEF) (REIS, 2018). O 

Programa MCMV dispõe de empreendimentos com foco em regiões rurais ou urbanas que 

disponham de maior área para implementação das habitações (em formato de casas) por meio 

de financiamento para a execução dos mesmos, o qual, atualmente, ocorre por iniciativa do 

Governo Federal junto à estados, municípios, empresas e entidades sem fins lucrativos. 

Conforme pontuado por Castelo, 2018, a partir da aplicação deste método sobre a vertente 

de Habitações de Interesse Social, presume-se que, devido ao alto déficit habitacional, a 

demanda por estas residências seja alta, tornando possível a produção destes módulos em 

grandes quantidades. Para tanto, é desenvolvido um sistema construtivo para execução de 

edifícios de habitação ou de casas térreas, com base na produção de módulos com algum grau 

de diferenciação entre eles, mas com um elevado grau de repetição, podendo baixar o custo 

de produção e atingir um satisfatório grau de personalização além de um elevado grau de 
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diversidade do produto final. É feita a articulação de dois conceitos: o de “Módulo” e o de 

“Tipo”, enquanto facetas da mesma realidade. Trata-se de um sistema cujo desenvolvimento 

e aplicação se dá pela visão Sistémica de um edifício, resultante dos referidos princípios 

metodológicos, adequando-a à ideia de tipo e módulo. (CASTELO, 2018) 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Por meio das observações apuradas, foi possível obter maior entendimento a respeito do 

projeto da planta tipo a ser desenvolvida posteriormente. Ademais, estudando o conceito de 

processo construtivo modular, verificou-se que atualmente o mesmo possui uma discreta 

presença na indústria de construção civil no Brasil, diferentemente de outros países, como 

Inglaterra e Estados Unidos, que já possuem um volume consideravelmente maior de 

empresas e edificações que fazem uso deste conceito. Além disso, estudando as restrições 

veiculares impostas pelos órgãos regulatórios brasileiros vigentes, definiu-se as dimensões de 

módulo máximas transportáveis, viabilizando, portanto, a logística deste processo. 
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