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RESUMO 

 

Diante do déficit habitacional brasileiro e da hegemonia de tecnologias convencionais 

extensivamente difundidas na construção civil no Brasil, o presente trabalho trata da temática 

da racionalização e industrialização construtiva com ênfase no sistema Light Steel Framing 

(LSF), aplicado em Habitações de Interesse Social (HIS). Parte-se do pressuposto de que 

dificilmente se conseguiria, em um curto espaço de tempo, suprir a demanda brasileira por 

habitações sem a introdução de novas alternativas construtivas que estejam associadas a um 

alto desempenho e um baixo custo de produção. O Light Steel Framing está atrelado a 

características como a agilidade construtiva, menor desperdício de recursos, controle de prazos 

e custos, dentre outras, que justificam a produção de moradias em larga escala. Logo, este 

trabalho investiga o uso deste sistema construtivo, que pode ser considerado contra-hegemônico 

para a produção de HIS, no sentido de ser uma tecnologia construtiva pouco utilizada. A partir 

da avaliação pós-ocupacional de um conjunto habitacional construído em LSF, localizado no 

Município de Ponta Grossa, no Paraná, buscou-se compreender a relação dos usuários com o 

ambiente construído, analisando a interação, aceitação, conhecimento, uso e manutenção da 

tecnologia. A coleta de dados da pesquisa realizou-se por meio de questionários, entrevistas e 

observação direta do objeto de estudo. Os resultados obtidos indicam que não houve a 

participação do usuário ao longo das etapas construtivas, como, por exemplo, por meio de 

instrução e capacitação para o uso da moradia em Light Steel Framing. A participação do 

usuário nestas etapas poderia ampliar as potencialidades do LSF e reduzir muitos dos problemas 

verificados, uma vez que os usuários enfrentaram dificuldades no uso, manutenção e adaptação 

à moradia em razão da falta de envolvimento nas etapas anteriores ao recebimento das casas. 

Neste sentido e no âmbito da pesquisa, provoca-se a indagação se seria possível o Light Steel 

Framing ser tratado sob os aspectos da Tecnologia Social como vertente de inclusão do 

beneficiário em etapas construtivas que precedem o recebimento da moradia, como caminho 

para efetiva aceitação e adaptação deste sistema construtivo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Habitação de Interesse Social – Light Steel Framing – Pré-fabricação 

em aço – Racionalização Construtiva   



 

ABSTRACT 

 

In view of the brazilian social housing deficit and the hegemony of conventional technologies 

widely disseminated in civil construction in Brazil, the present work deals with the theme of 

constructive rationalization with an emphasis on the Light Steel Framing (LSF) system, applied 

in Social Housing (SH). It is assumed that it would be difficult to meet the Brazilian demand 

for housing in a short period of time without introducing new construction alternatives that are 

associated with high performance and low production costs. Light Steel Framing is tied, among 

others, to characteristics such as constructive agility, less waste of resources, control of 

deadlines and costs, which justify the production of large-scale houses. Therefore, this study 

investigates the use of this constructive system, which, in the sense of being a under used 

constructive technology, can be considered counter-hegemonic for the production of SH. From 

the post-occupational assessment of a housing complex built in LSF, located in the municipality 

of Ponta Grossa, Paraná, the study sought to understand the relationship of users with the built 

environment, analyzing the interaction, acceptance, knowledge, use and maintenance of the 

technology. The research data collection was carried out through questionnaires, interviews and 

direct observation of the object of study. The results obtained indicate that there was no user 

participation during the construction stages, such as, for example, through instruction and 

training in the use of housing in Light Steel Framing. User participation in these steps could 

increase the potential of LSF and reduce many of the problems encountered, since users faced 

difficulties in using, maintaining and adapting to housing due to the lack of involvement in the 

prior steps to receiving the homes. In this sense and within the scope of the research, the 

question arises as to whether it would be possible for Light Steel Framing to be treated under 

the aspects of Social Technology as an aspect of including the beneficiary in constructive stages 

that precede the receipt of housing, as a way for effective acceptance and adaptation of this 

constructive system. 

 

KEYWORDS: Social Housing - Light Steel Framing - Steel Prefabrication - Constructive 

Rationalization  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo trata da utilização do sistema Light Steel Framing (LSF) como 

alternativa construtiva racionalizada e industrializada, dotada de características potenciais que 

se aplicam à produção de moradias em larga escala que justificam seu emprego no atendimento 

da demanda habitacional brasileira. Toma-se como objeto de estudo as Habitações de Interesse 

Social1 (HIS) construídas em LSF, a fim de investigar a experiência do usuário deste segmento 

e sua percepção sobre esta tecnologia construtiva2. 

Esta pesquisa parte da afirmação de que dificilmente se conseguiria suprir a carência de 

moradias no Brasil, em um curto espaço de tempo, pautando-se os processos construtivos 

somente por tecnologias convencionais empregadas há décadas.  Os processos construtivos 

convencionais são aqueles caracterizados pela utilização de estruturas de concreto armado 

moldado in loco e o emprego de alvenaria estrutural, ressaltando-se que este último pode ser 

considerado o mais recorrente na construção de habitações sociais e populares no Brasil 

(MASCARENHAS, 2015).  

Adota-se o termo hegemônico 3  na referência aos dois sistemas estruturais mais 

utilizados na construção das habitações brasileiras e que possuem o cimento como material 

comum. Em contrapartida, utiliza o termo contra-hegemônico 4  relacionado às tecnologias 

construtivas pouco utilizadas, ou seja, cujo emprego na produção habitacional não se dá tão 

recorrentemente quanto as convencionais. Neste trabalho, esses dois termos são tomados nessas 

acepções, entendendo-se que o esqueleto estrutural em aço, Light Steel Framing, se enquadra 

na diminuta realidade brasileira de aplicação e pode ser considerado no âmbito de tecnologias 

contra-hegemônicas. 

                                                 
1 Segundo a Lei 11.124/2005 que dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, bem como 

definições do Ministério das Cidades e da Caixa Econômica Federal, entende-se como Habitações de Interesse 

Social – HIS – as moradias destinadas à população do perfil socioeconômico de extrema pobreza a baixa renda, 

com renda de zero a três salários mínimos, cuja provisão é subsidiada pelo poder público municipal, estadual 

e/ou federal, com o objetivo de prover a este segmento populacional o acesso à terra urbanizada, à habitação 

digna e sustentável.  
2 “Tecnologia construtiva é um conjunto sistematizado de conhecimentos científicos e empíricos, pertinentes a um 

modo específico de se construir um edifício (ou uma sua parte) e empregado na criação, produção e difusão 

deste modo de construir.”  (SABBATINI, 1989) 
3 Segundo definição do dicionário Aurélio Online o termo hegemônico é designado como aquele que se pode 

referir a hegemonia, que está definida como supremacia, domínio, influência absoluta, liderança, poder que algo 

ou alguém exerce em relação aos demais. Assim, no contexto deste trabalho, o termo hegemônico na construção 

civil, relaciona-se às tecnologias construtivas em concreto armado e alvenaria estrutural que dominam as 

construções do segmento habitacional.  
4 Em contrapartida, denominam-se contra-hegemônicos, no âmbito deste trabalho, os sistemas construtivos não 

convencionais, as tecnologias construtivas pouco disseminadas ou pouco utilizadas na construção de habitações, 

na qual enquadra-se o sistema Light Steel Framing. 
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No cenário das habitações brasileiras, entre outros fatores, existe uma cultura que não 

favorece alternativas tecnológicas, impedindo-as de ocupar espaço frente às técnicas 

convencionais. Ao longo do estudo, será exposta a dificuldade de se encontrar experiências 

voltadas para o seguimento de habitações sociais que envolvam métodos contra-hegemônicos. 

Percebe-se na construção civil brasileira uma tentativa de introduzir etapas 

racionalizadas nos processos construtivos convencionais, como por exemplo, o uso de 

elementos pré-fabricados e a organização dos processos de trabalho (CAMPOS, 2010). 

Todavia, estas iniciativas possuem caráter fragmentado, não associando-se às formas de 

inovações tecnológicas que em sua totalidade definam o conceito de racionalizar, a exemplo 

de outros sistemas construtivos. Ou seja, a racionalização, na realidade fática brasileira, sempre 

está vinculada às etapas específicas do processo construtivo, e não associada aos sistemas que 

já incorporem em sua natureza o conceito de racionalizar. 

 

   Racionalização Construtiva é um processo composto pelo conjunto de todas as ações 

que tenham por objetivo otimizar o uso dos recursos materiais, humanos, 

organizacionais, energéticos, tecnológicos, temporais e financeiros disponíveis na 

construção em todas as suas fases. (SABBATINI5, 1989, p.67) 

 

Dessa forma, na temática da racionalização construtiva, o Brasil, desde que o concreto 

armado moldado in loco teve seu início no século XIX, não incorporou de maneira expressiva 

outras tecnologias construtivas no setor habitacional, ocorrendo justamente o contrário: fixou-

se uma vertente manufatureira. Logo, é notória a realidade de ínfima utilização de tecnologias 

com mais alto grau de racionalização e industrialização na construção civil brasileira apesar de 

suas extensas e relevantes discussões nos últimos anos.  

Sobre o emprego de estruturas em aço como dimensão da racionalização construtiva 

têm-se as contribuições de Crasto (2005), Freitas (2006) e Santiago et al. (2010). Ainda assim, 

apesar da relevância de pesquisas recentes sobre a presente temática, são poucos os relatos de 

estratégias voltadas para maior racionalidade e industrialização construtiva serem consideradas 

e aplicadas, de fato, nas práticas de mercado. 

Sabbatini (1989) defende que a industrialização beneficia, em maior grau, o próprio ente 

promotor da industrialização. Isto é, o preço do produto não se torna menor para o consumidor 

                                                 
5 Fernando Henrique Sabbatini, em sua tese de doutorado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da USP, 

intitulada “Desenvolvimento de métodos, processos e sistemas construtivos – Formulação e aplicação de uma 

metodologia”, no ano de 1989, é tido ainda nos dias atuais como referência na abordagem de conceitos inerentes 

à construção civil, principalmente no que diz respeito aos sistemas construtivos voltados para a criação de 

inovações tecnológicas que resultem na evolução da atividade de construção de edifícios. Assim, no decorrer 

deste trabalho, as definições de Sabbatini relevantes à contextualização da temática são expostas de forma a 

levar à compreensão da abordagem a que se pretende realizar. 
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final que irá adquiri-lo, o que se torna menor é o custo de produção. Assim, faz-se um paralelo 

à produção de moradias em LSF promovido pelo Poder Público no atendimento ao déficit de 

moradias sociais, no qual a produção se justifica totalmente pela viabilidade econômica na 

redução dos custos de produção dada a escala, e de responsabilidade do ente promotor e seus 

parceiros fabricantes, e, não repassados ao usuário final. 

De acordo com Borsato (2009), a padronização e repetição de materiais de um sistema 

industrializado aplicado em grande escala diluem mais facilmente os custos de fabricação. 

Segundo Pamplona (2005), as intenções de se fazer mais e melhor tem levado a construção civil 

a desenvolver e testar diferentes métodos construtivos, cientes de que, para uma edificação ser 

considerada com um desempenho adequado, é necessário que ela atenda aos requisitos de 

estabilidade, resistência e habitabilidade. Seus materiais constituintes devem resistir ao fogo, 

apresentar bom isolamento térmico e acústico e suportar efeitos da degradação pelo uso, bem 

como manter o desempenho previsto em projeto. 

Por ser considerado um dos maiores produtores mundiais de aço, o Brasil tem a 

possibilidade de fortalecer no mercado nacional o emprego de novas tecnologias construtivas, 

entre elas o Light Steel Framing, como já apontava Crasto (2005). A utilização de sistemas 

estruturais desta matéria-prima, pode romper padrões culturais e consolidar novas 

possibilidades de emprego na construção civil que impulsionem uma taxação da matéria-prima 

competitiva às empregadas nos sistemas convencionais. 

O LSF pode ser compreendido pelo esqueleto estrutural constituído por perfis formados 

a frio de aço galvanizado e por subsistemas que proporcionam uma construção industrializada 

e a seco, ainda de acordo com Crasto (2005). No capítulo 2, explana-se com mais detalhes as 

características desta tecnologia. 

A produção em ampla escala a que este sistema construtivo está atrelado, aliada às 

características de menor prazo de execução, obra limpa, leveza estrutural, menor geração de 

resíduos, dentre outros aspectos, resulta em possibilidades técnicas construtivas que merecem 

ser mais exploradas e difundidas e que de fato incrementem os conceitos de racionalização. 

Silva e Silva (2003) apontam que o emprego de tecnologias racionalizadas em aço no cenário 

mundial apresenta experiências bem sucedidas e consolidadas sendo o uso de estruturas 

metálicas uma alternativa para a industrialização da construção civil que alia “[...] velocidade, 

qualidade, racionalização e desenvolvimento de novos sistemas construtivos, além de retirar do 

canteiro de obras uma gama de atividades precárias e artesanais.” (SILVA; SILVA, 2003, p.5). 

O sistema LSF já dispõe no Brasil de um mercado potencial para seu emprego. Questões 

técnicas/normativas, políticas e o próprio segmento habitacional, têm experimentado avanços 
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que vinculam parâmetros de qualidade e desempenho, rompendo com entendimentos 

superficiais acerca de novas tecnologias. Em conformidade com Campos (2003), ainda torna-

se imprescindível adequar tecnologias importadas às condições econômicas, sociais e 

climáticas ao território receptor, e assim, obter sucesso na correspondência de expectativas da 

cadeia produtiva, do mercado e do usuário. Desta forma, considerando o direito constitucional 

à moradia e da garantia ao acesso a condições adequadas de habitabilidade, busca-se 

compreender a utilização do sistema LSF na construção de Habitações de Interesse Social, 

como uma alternativa para a redução do déficit habitacional brasileiro.  

No Brasil, existem experiências que apesar de serem quantitativamente pouco 

expressivas, precisam ser avaliadas a fim de se entender os efeitos da aplicação do LSF. Em 

especial, faz-se necessário compreender a percepção do usuário, a partir da investigação de 

aspectos da pós-ocupação destas moradias, buscando-se o levantamento de dados em relação 

às características de interação, adaptação, uso e manutenção, aceitação e conhecimento destes 

moradores em relação a um método construtivo que muito se difere das práticas comuns às 

quais este segmento populacional está familiarizado. Procura-se contribuir para a utilização de 

um sistema de alto desempenho sob critérios construtivos, acústicos, térmicos e, de eficiência, 

bem como menor custo de produção em ampla escala. 

Considerar a perspectiva do usuário de HIS pode direcionar de maneira relevante a 

retroalimentação do ciclo entre agentes promotores e usuários finais, de forma a possibilitar a 

evolução dos métodos de concepção e pós-construção que incentivem, no amplo território 

brasileiro, um maior acesso da população à uma nova possibilidade de moradia. A Habitação 

de Interesse Social por ser destinada aos extratos sociais menos favorecidos da sociedade e com 

predominância do baixo grau de instrução, precisa ser avaliada nas etapas pós-ocupação, sob 

aspectos técnicos e sociais, a fim de identificar falhas, limitações e, também, potenciais que 

resultem na melhoria do ambiente construído, segundo Ornstein et al. (2018).  

Pressupondo uma ínfima participação dos usuários nas etapas que precedem o 

recebimento da moradia social, esta pesquisa buscou incorporar a temática da Tecnologia 

Social, que de acordo com o Instituto de Tecnologia do Social, ITS (2004), da Fundação Banco 

do Brasil, pode ser definida, entre outros conceitos, como o “[...] conjunto de técnicas, 

metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a população e 

apropriadas por ela, que representam soluções para inclusão social e melhoria das condições de 

vida”. 

Sendo assim, pode-se definir como perguntas norteadoras do presente estudo: Qual é a 

relação dos usuários de Habitações de Interesse Social em LSF com suas moradias, a partir de 
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sua percepção sobre o ambiente construído? A compreensão desta relação pode contribuir para 

o uso em larga escala do LSF em HIS no Brasil?  E, seria possível o LSF vir a ser tratado como 

uma Tecnologia Social? 

A pesquisa ainda leva em consideração a percepção do arquiteto Rodrigo Lefèvre 

quanto ao problema da habitação no Brasil: 

 

[...] Existem outras coisas envolvidas além do problema financeiro de fazer a casa, 

comprar a casa, fazer alguém ter aquela casa. Existem problemas gravíssimos de como 

o morador vai usar a casa: que tipo de casa é essa; qual é o conceito de casa para o 

morador; como essa casa se relaciona com o resto da cidade; que condições o morador 

tem de realmente continuar mantendo aquelas relações que ele mantinha com a cidade, 

na nova casa. Todo esse processo foi esquecido. Não se criou nada no sentido de qual 

orientação dar para o problema da habitação no Brasil. [...] (MAIA, 2000, p.3) 

 

A partir das intenções expostas frente ao problema da demanda de habitações no Brasil, 

bem como da necessidade de uma implementação efetiva de novas tecnologias racionalizadas 

e industrializadas, volta-se o olhar para o usuário final, a pessoa, a família beneficiada. Este 

usuário é o maior interessado na habitação por meio da qual será beneficiado. E mais, a 

experiência dessas pessoas precisam subsidiar as decisões que envolvem a produção de 

moradias sociais no Brasil. São essas decisões que resultam nos avanços que refletem a 

qualidade do produto que será entregue. Por isso, posicionar-se atento ao usuário e ouvi-lo pode 

contribuir com a identificação das potencialidades e limitações da tecnologia construtiva Light 

Steel Framing, sob sua percepção, e a relação deste com o ambiente construído. 

 

1.1 Justificativa  

 

Dentre os processos construtivos dominantes do mercado imobiliário brasileiro, 

encontram-se subutilizadas tecnologias construtivas com potencial para suprir o atendimento 

da crescente demanda por habitações, principalmente, no que diz respeito ao seguimento de 

baixa renda, no qual milhões de pessoas estão desprovidas de moradias que confiram condições 

adequadas de subsistência. Além do déficit habitacional, a composição da cadeia brasileira de 

produção de habitações sociais e populares não compreende de forma efetiva o envolvimento 

do usuário. Essas habitações caracterizam-se por padrões tipológicos replicados como medida 

de economia (LAMOUNIER, 2017).  

Percebe-se como exemplo, o Programa “Minha Casa Minha Vida”, cujo fluxo de 

produção de moradias representa os agentes envolvidos no processo, conforme Figura 1. Estes 

agentes ativos constituem-se de: (1) Governo Federal, representado à época de lançamento do 
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programa pelo Ministério das Cidades; (2) órgãos públicos locais, governos estaduais e 

municipais; (3) Caixa Econômica Federal como instituição financeira do governo a subsidiar e 

administrar os recursos destinados à produção; (4) setor privado representado pelas construtoras 

e empreiteiras, e; por fim, na última etapa do processo, (5) os beneficiários, em um papel 

limitado, como receptores do produto final produzido, reduzidos a meros consumidores do que 

se denomina moradia legal6: 

 

Figura 1   – Agentes do Programa Minha Casa Minha Vida 

 
Fonte: PRAXIS-EA, UFMG, 2014 

 

A partir do quadro habitacional brasileiro, a temática da tecnologia social, melhor 

desenvolvida no Capítulo 2, vincula soluções plurais, que consigam sanar demandas e 

contribuir para o alcance de um número expressivo de pessoas, em um curto espaço de tempo, 

de maneira a proporcionar a transformação de uma determinada realidade social. Neste sentido, 

sistemas industrializados aplicados na construção civil, como o Light Steel Framing, podem ser 

consideradas como possibilidades pertinentes ao atendimento de demandas habitacionais 

destinadas à população de baixa renda.  

Além da necessidade de aculturamento da sociedade em função de novas práticas 

construtivas, João Abukater Neto, à época diretor da companhia de desenvolvimento 

habitacional e Urbano (CDHU) do Estado de São Paulo, em entrevista para a Revista 

Arquitetura e Aço (CBCA, 2010), afirma que sistemas construtivos em aço são considerados 

um caminho para atender a demanda por novas moradias e para suprir o grande déficit 

habitacional brasileiro. Adiciona-se também que as indústrias precisam desenvolver o interesse 

                                                 
6 De forma simplificada, entende-se por moradia legal, a habitação legalizada de forma multidisciplinar, sob 

aspectos urbanísticos, ambientais e jurídicos. 

http://praxis.arq.ufmg.br/
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em absorver essa necessidade para não cometer um erro estratégico, uma vez que faz parte da 

riqueza do Brasil a propriedade do aço como matéria-prima. Desta forma, a pré-fabricação em 

aço utilizada em Habitações de Interesse Social deve ser considerada, em contraponto ao viés 

hegemônico do concreto armado, estando aliada à expressivas características de racionalização 

construtiva, dentre elas a produção em larga escala. No Brasil, o sistema LSF avança muito 

lentamente na construção civil, sendo pouco conhecido sobre seu emprego em habitações 

sociais, nas quais acredita-se que o usuário possa apresentar maior dificuldade no uso e 

manutenção do sistema, inclusive no que tange ao acesso à mão de obra especializada para 

ampliações e reformas.  

Investigar a relação dos usuários de HIS com suas moradias construídas em Light Steel 

Framing pode configurar, de acordo com Ono et al. (2018, pg. 40), como as “[...] lições 

aprendidas a partir de pontos de vista dos usuários [...]” sobre as edificações em uso. Assim, o 

resultado pode contribuir para a melhoria dos espaços construídos existentes ou futuros, e, 

sobretudo, como um feedback para os promoventes, que gere um aperfeiçoamento de práticas 

que potencialize em uma maior e melhor aplicação desta tecnologia.  

De acordo com Romero e Ornstein (2003), existe uma demanda importante de 

informações sobre a pós-ocupação de conjuntos habitacionais passíveis de serem adotadas em 

outras regiões brasileiras por parte dos órgãos públicos, profissionais de engenharia e 

arquitetura, bem como fabricantes de materiais e componentes. Os autores ainda destacam a 

necessidade de se estabelecerem avaliações de programas sociais, particularmente no caso de 

conjuntos habitacionais, que possam gerar diretrizes de projeto, as quais deveriam levar em 

consideração as necessidades e níveis de satisfação dos moradores, atrelados ao desempenho 

físico dos ambientes e que podem corroborar na redução de custos de manutenção e controle 

de qualidade sobre os processos de produção e uso dos ambientes construídos. 

Diante do exposto, esta pesquisa toma como objeto de estudo as Habitações de Interesse 

Social do Conjunto Jardim Amália, no Município de Ponta Grossa, no Paraná. O objetivo é 

investigar a relação dos usuários com as edificações construídas com a tecnologia Light Steel 

Framing. 
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1.2 Objetivos 

 

Seguem-se o objetivo geral e os objetivos específicos deste estudo. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Pretende-se avaliar aspectos da pós-ocupação de Habitações de Interesse Social 

construídas com a tecnologia Light Steel Framing, buscando-se contribuir para a determinação 

das potencialidades e limitações deste sistema construtivo. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Compreender as relações de usuários de Habitações de Interesse Social em LSF com 

suas moradias, a partir de sua percepção sobre o ambiente construído; 

 Determinar potencialidades e limitações no uso e manutenção de moradias em LSF, 

sob a ótica do usuário de HIS; 

 Levantar as patologias construtivas existentes em HIS construídas em LSF; 

 Contribuir para a evolução de práticas de concepção e projeto em LSF que resultem 

em habitações melhor adaptadas à realidade social dos usuários; 

 Avaliar se o LSF poderia ser tratado como uma Tecnologia Social. 

 

1.3 Estruturação do Trabalho 

 

Este estudo está estruturado em cinco capítulos. A partir da explanação inicial contida na 

introdução, capítulo 1, a justificativa que condiciona a relevância da temática é apresentada 

como subtópico, e, na sequência, os objetivos aos quais se pretende alcançar. No capítulo 2, 

desenvolve-se a fundamentação teórica da pesquisa, abordando-se o contexto habitacional 

urbano brasileiro frente à racionalização construtiva e a relação usuário-ambiente construído 

em consonância com aspectos da Percepção Ambiental. A temática da Tecnologia Social é 

tratada a partir de uma possibilidade de participação mais efetiva do usuário na cadeia 

construtiva do Light Steel Framing. Ainda no capítulo 2, apresenta-se o sistema construtivo 

LSF como alternativa para a construção de Habitações de Interesse Social e o seu histórico de 

inserção na construção civil brasileira.  
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A fim de alcançar os objetivos propostos e nortear os caminhos pelos quais se deseja 

responder as questões indagativas do presente estudo, a metodologia de pesquisa é exposta no 

capítulo 3 respaldada nos métodos de análise de aspectos da pós ocupação de um conjunto de 

casas de interesse social, construídas em LSF. No capítulo 4 são descritos e analisados os 

resultados levantados em campo, em pesquisa junto aos moradores das casas de interesse social 

construídas em Light Steel Framing no Município de Ponta Grossa, no Paraná, cuja estruturação 

pautou-se sob os itens:  análises socioeconômicas; adaptação à moradia; nível de conhecimento 

sobre o sistema construtivo; percepção da qualidade sob a ótica de aspectos patológicos da 

edificação em Light Steel Framing; satisfação com a edificação; percepção de potencial de 

aplicação do sistema construtivo, e; percepção sob aspectos da Tecnologia Social para 

Habitações de Interesse Social. 

As considerações finais são apresentadas no capítulo 5, seguida das referências utilizadas 

na contextualização da temática e, por fim, os anexos e apêndices da pesquisa compreendem 

os documentos e arquivos utilizados como ferramenta de coleta de dados junto aos usuários das 

habitações de interesse social em LSF, e que compuseram parte dos documentos apresentados 

ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Ouro Preto, via Plataforma Brasil 

do Governo Federal, em abril de 2019.  
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2. REFERENCIAIS DO CONTEXTO DE UTILIZAÇÃO DO LSF NO BRASIL EM 

HABITAÇÕES SOCIAIS 

 

Neste capítulo será explorado o cenário habitacional urbano brasileiro frente às 

iniciativas de introdução à racionalização construtiva. A intenção é contextualizar o tema da 

pesquisa diante da utilização do Light Steel framing no Brasil, abordando conceitos de 

Tecnologia Social e referências sobre a relação do usuário com o ambiente construído. 

 

2.1 O Contexto Habitacional Urbano Brasileiro frente ao incremento da Racionalização 

Construtiva 

 

A urbanização brasileira resultou de um processo de êxodo rural a partir da década de 

1950, quando ocorreu de forma exponencial a migração da população do interior do país para 

o meio urbano das grandes cidades brasileiras. Tal fenômeno impactou nas ações públicas de 

planejamento das cidades, gerando um déficit considerável de habitação, infraestrutura, 

transporte, saneamento, e, consequentemente, resultou na formação das favelas. A produção de 

Habitações de Interesse Social (HIS), bem como outros processos de reurbanização, como a 

regularização fundiária de núcleos urbanos irregulares, se tornam exemplos, frente ao quadro 

habitacional brasileiro, da redemocratização das cidades, por meio do cumprimento do direito 

constitucional à moradia e acesso a melhores condições de habitabilidade (MALTA; CORREA, 

2018).  

Ainda de acordo com Malta e Correa (2018), no quadro da habitação no Brasil, percebe-

se que, apesar das tentativas dos programas de habitação destinados à população de baixa renda 

na última década, a demanda por habitações ainda é grande, sendo observado ao longo deste 

percurso, que o aumento da população e crescimento das cidades não veio acompanhado da 

infraestrutura e planejamento necessários que pudessem ofertar aos cidadãos condições 

mínimas de existência, sobretudo no que tange à moradia digna. 

O segmento de habitação popular consolidou no Programa Minha Casa, Minha Vida – 

PMCMV – instituído pelo Governo Federal a partir do ano de 2009, o uso de tipologias padrão 

que vêm sendo replicadas no amplo território nacional, sem considerar adequadamente os 

aspectos climáticos, topográficos, sociais, dentre outros. Ainda assim, de acordo com dados de 

2018, da Fundação João Pinheiro, o déficit habitacional brasileiro estimado no ano de 2015 

corresponde a 6,355 milhões de domicílios, dos quais 5,572 milhões, ou 87,7%, estão 
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localizados em áreas urbanas e 783 mil unidades encontram-se em áreas rurais (DEFICIT 

habitacional no Brasil. Fundação João Pinheiro, 2018).  

Segundo Lamounier (2017, p. 34), a produção habitacional brasileira possui um 

universo institucionalizado que inclui agentes públicos (governo federal, estados e municípios) 

e agentes privados (construtoras, empreiteiras e profissionais da área) em uma “[...] forma de 

produção para os moradores subsidiada pelo Estado[...]”. O segundo universo exposto pela 

autora, incorpora a autoconstrução de 70% das habitações brasileiras produzidas (BRASIL, 

20097 , apud LAMOUNIER, 2017). A autoconstrução faz do usuário o responsável pelas 

decisões no processo construtivo compatíveis com suas próprias necessidades familiares, ao 

contrário do padrão tipológico replicado pela produção habitacional contemplada pelo Estado 

e Mercado. 

 

   Embora o PMCMV tenha produzido em torno de 4 milhões de moradias em todas as 

faixas até 2016, ele não tem sido eficaz no combate ao déficit para o qual foi 

desenhado, principalmente na classe de menor renda. Essa questão do déficit é muito 

mais complexa de se compreender do que apenas analisar, comparar e avaliar números 

deficitários frente à produção quantitativa de UHs, exatamente porque as necessidades 

habitacionais dos moradores aumentam ou se modificam no tempo e de maneiras 

muito distintas nas variadas regiões do Brasil, com maior ou menor infraestrutura. 

Como a demanda por habitação é muito mais alta do que a oferta, não se formou essa 

consciência da importância das diferentes necessidades habitacionais das famílias. 

(LAMOUNIER, 2017, p.48) 

 

Ainda de acordo com Lamounier (2017), existem diferentes metodologias no 

suprimento do déficit habitacional brasileiro, como novos usos e funções de edifícios 

abandonados, aluguel solidário, dentre outros. A proposta do presente estudo é trazer enfoque 

para a construção de moradias, por meio do emprego de novas tecnologias construtivas 

associadas à produção em larga escala. 

Visando o suprimento do grande déficit habitacional brasileiro, acompanhado do crescimento 

populacional e da baixa qualidade de moradias, Santiago et al. (2010) defendem que serão 

necessárias alterações significativas nas estruturas e processos da produção habitacional. Ainda 

de acordo com os autores: 

 

[...] a utilização de sistemas construtivos industrializados poderá contribuir para a 

concretização de um plano de desenvolvimento e provisão de moradias desejados em 

menor tempo, uma vez que estes sistemas garantem a produção em larga escala, com 

mão-de-obra especializada e produtiva. O uso destes sistemas racionalizados 

                                                 
7 BRASIL. Ministério das Cidades. Curso a Distância: Planos Locais de Habitação de Interesse Social. Brasília: 

Ministério das Cidades, 2009. Disponível em: www.capacidades.gov.br apud LAMOUNIER, Rosamônica da 

Fonseca. Da autoconstrução à arquitetura aberta: o Open Building no Brasil, 2017. Disponível em: 

http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/MMMD-ASHR34. Acesso em: 12.jan. 2019 

http://www.capacidades.gov.br/
http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/handle/1843/MMMD-ASHR34
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representa uma ação estratégica para suprir a necessidade de crescimento da 

construção civil no Brasil [...] Dificilmente este déficit habitacional poderá ser sanado 

utilizando somente os moldes da construção civil tradicional, devido, dentre outros 

fatores, à pouca disponibilidade de mão-de-obra e à lentidão intrínseca dos sistemas 

artesanais, que tornam a execução de moradias muito lenta e pouco produtiva. 

(SANTIAGO et al., 2010, p.2) 

 

Indo de encontro ao exposto por Santiago et al (2010), Vivan (2010) defende que o 

caráter produtivo em larga escala de conjuntos habitacionais, assim como na Indústria 

Automobilística, implica na adoção de princípios científicos para a gestão dos processos 

envolvidos. Neste sentido, argumenta-se que frente a utilização histórica de metodologias 

construtivas convencionais no país, inicia-se com o uso de sistemas industrializados na 

construção civil, a possibilidade de produção em massa como alternativa para a situação da 

habitação no país.  

Tal proposta associa-se à ideia de Sabbatini (1989, p.56) que descreve que “[...] 

industrializar-se para a construção é sinônimo de evoluir” e que o desenvolvimento e a evolução 

das construções de edifícios estão muito ligados à industrialização. Logo Sabbatini (1989) 

defende que a industrialização está associada à evolução das técnicas de se construir. Santiago 

et al (2010), por sua vez, abraça a industrialização como alternativa para a produção em larga 

escala e solução do déficit habitacional brasileiro. Ambos convergem em soluções eficientes 

para a questão da moradia. 

Segundo Sabbatini (1989), no Brasil, os agentes envolvidos na cadeia da construção 

civil enxergam a industrialização como algo muito complexo, que envolvem sofisticados 

processos de produção, verdadeiros sistemas construtivos, totalmente pré-fabricados, 

denominados “sistemas industrializados”. O autor ainda complementa que: 

 

Segundo esta concepção, somente com a utilização de tais processos ter-se-ia   

condições de se executar o salto tecnológico, evoluindo-se do atual estágio, 

essencialmente artesanal, para um outro que tenha “status” industrial. Esta concepção 

equivocada do que seja industrialização tem conduzido, geralmente, à atitudes de 

imobilismo (porque a introdução de sistemas industrializados depende da garantia de 

continuidade de produção e esta depende de ações governamentais, que não se 

consubstanciam) ou, em total oposição, tem conduzido a atitudes apressadas e 

irrefletidas de se criar da noite para o dia novos “sistemas”. Sistemas estes que, como 

em um passe de mágica, iriam retirar a construção civil de um estado caracterizado 

por uma caótica desorganização produtiva e elevá-la a uma posição consentânea com 

o atual desenvolvimento tecnológico dos outros ramos industriais. (SABBATINI, 

1989, p.59-60) 

 

O conceito da industrialização incitado por Sabbatini (1989) refere-se ao fato de que, 

com exceção dos métodos primitivos de construção, todos os demais em menor ou maior nível 
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possuem algum nível de industrialização. Defende-se para a cadeia de evolução da construção 

civil brasileira a implementação de alternativas com um maior nível de industrialização, que 

alia a ideia de organização, qualidade e controle de processos. Assim, ainda segundo Sabbatini, 

objetiva-se aumentar os níveis de produção e de produtividade, bem como o desempenho da 

atividade construtiva, por meio da industrialização da construção. 

Considerando o LSF, “a tecnologia envolvida no produto possibilita atividades 

essencialmente de montagem, o que incrementa a tecnologia da produção a graus de 

racionalização tais, que se aproximam da industrialização” (VIVAN, 2010, p. 5). Ribeiro e 

Michalka (2003) defendem que “a essência da industrialização é produzir um objeto sem mão 

de obra artesanal, com máquinas utilizadas por operários especializados”, e completam o 

raciocínio com a seguinte afirmação: 

 

A racionalização não é uma condição essencial para a industrialização, porém 

historicamente, a racionalização é seguida da industrialização pois, em primeiro lugar, 

se substitui a mão-de-obra e tecnologias artesanais pelas máquinas operadas por 

operários que não são artesãos. Em uma segunda fase, há o interesse em economizar 

também essa mão-de-obra. Entramos, então, na fase da taylorização das 

cronometragens e dos ritmos. (RIBEIRO; MICHALKA JR., 2003, p. 94).  

 

Já de acordo com Ribeiro e Michalka (2003), a industrialização está associada à 

necessidade de integração. As fases de um processo de construção devem funcionar de forma 

associada e coordenada, para que não existam incompreensões, falha de informações, e outras 

questões que gerem ao processo descontrole, perda de tempo, erros e repetições. Situações 

como essas, segundo Ribeiro e Michalka (2003), são incompatíveis com qualquer processo de 

industrialização.  

Associado à ideia industrialização, faz-se necessário compreender o conceito de “pré-

fabricação”, que pode ser entendido de acordo com o exposto por Sabbatini (1989) como uma 

fabricação de partes de uma construção, de forma industrializada e fora do ambiente da obra, 

cujas peças produzidas serão montadas no canteiro. Segundo Smith (2010), a tecnologia 

vinculada à pré-fabricação é capaz de fornecer de maneira acessível, habitações de qualidade 

em que os benefícios para governo, mercado, indústria e usuários sejam incontáveis. Ainda de 

acordo com o que Smith (2010), o setor da construção civil, profissionais envolvidos, governos 

e demais órgãos devem fazer o melhor em nome da necessidade da sociedade por moradias 

acessíveis e duráveis. Assim, a industrialização pode ser encarada como uma forte e permanente 

tendência nos processos construtivos no Brasil, principalmente no que diz respeito às soluções 
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em estruturas leves. O enfoque da construção em aço, adquire viabilidade técnica e econômica 

cujas vantagens superam o pressuposto custo mais elevado da moradia.  

 

O uso intensivo da alvenaria tradicional, não racionalizada, distancia-se dos conceitos 

de montagem industrial e precisão dimensional que caracterizam o emprego de 

estruturas metálicas. A principal característica da construção industrializada é a 

determinação de cada passo do processo construtivo ainda em fase de projeto, de 

modo a evitar qualquer alteração na obra em andamento. Neste sentido, a 

racionalização construtiva só pode ser alcançada quando as ações são planejadas 

desde o momento da concepção do empreendimento. (SILVA; SILVA, 2003, p.5) 

 

As experiências de outros países com a pré-fabricação de habitações, como por 

exemplo, o Japão, Estados Unidos e os Escandinavos, se comparadas com as do Brasil, 

evidenciam um grande uso e domínio das técnicas de construção industrializadas. Smith (2010) 

aponta que as metodologias pré-fabricadas empregadas atualmente para moradias não podem 

ser consideradas uma solução para as massas, e ainda o está longe de ser. O autor enfatiza que 

a arquitetura contemporânea desse setor precisa ir além das discussões estilísticas de pré-

fabricação, como tem sido retratado em revistas e blogs. A discussão deve ser mais 

significativa, considerando as oportunidades e desafios da fabricação construtiva em 

estabelecer tipologias e condições adequadas, para a produção de habitações a preços 

acessíveis, e, não somente, assumindo um papel “chique industrial” acima dos efeitos da 

construção eficiente e alcançável. 

Na conjuntura da produção habitacional brasileira, verifica-se que técnicas 

industrializadas destinadas ao segmento popular ainda se encontram sob tímidos exemplos.  De 

acordo com a Tabela 1 a seguir, a produção em alvenaria estrutural corresponde ao percentual 

de 73,22%, enquanto o uso do sistema Steel Frame, equivale a meros 0,03% da produção HIS 

e habitação econômica. Mesmo para outros segmentos da habitação, o Light Steel Framing não 

supera os 0,19% (DELLA PENNA; SOUZA; MELO 2012, p.238; apud BARAVELLI, 2014, 

p.55). A partir destes dados percebe-se que tanto no âmbito HIS quanto nos demais seguimentos 

da construção civil a utilização de sistemas pré-fabricados em aço, cujo LSF seria bastante 

expressivo, encontram-se subutilizados. 

  

                                                 
8 DELLA PENA, Cristina; SOUZA, Roberto; MELO, Tula (2012). Tendências no setor de habitação econômica 

e de interesse social. São Paulo: O nome da Rosa apud BARAVELLI, José Eduardo. Trabalho e tecnologia no 

Programa MCMV. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 

Universidade de São Paulo, 2014. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16137/tde-

17062015-102658/pt-br.php. Acesso em: 14 dez. 2018. 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16137/tde-17062015-102658/pt-br.php
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16137/tde-17062015-102658/pt-br.php


30 

 

Tabela 1- Tecnologia construtiva da Estrutura por HIS e demais segmentos 

 
Fonte: DELLA PENNA; SOUZA; MELO apud BARAVELLI (2014, p.55). 

 

Segundo informações do Plano de Dados Abertos, referente ao anos 2018-2019 do 

Ministério das Cidades (Brasil, 2018), o setor de habitação recebeu investimento de 3 (três) 

milhões de moradias pelo Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) e possui uma dotação 

orçamentária de quase 5 bilhões de reais destinada ao Programa Moradia Digna, que, ainda 

segundo definição do Ministério das Cidades, visa trazer competividade e modernização à 

construção civil no Brasil, com ênfase na sustentabilidade ambiental. Assim, estima-se que 

apesar da crise fiscal presente no país, utilizada pelo governo para justificar a redução no 

orçamento para a habitação, é inegável a pouca utilização de alternativas que por si só 

permitiriam grandes ganhos de economia de recursos e prazos, se mais incentivadas.  

O Ministério das Cidades no âmbito do Programa Brasileiro da Qualidade e 

Produtividade do Habitat – PBQP – contou com o Sistema Nacional de Avaliações Técnicas9 

– SINAT – hoje, sob gestão do Ministério de Desenvolvimento Regional – para avaliar novos 

produtos construtivos, quando não se consegue respaldar a utilização destes em normas técnicas 

preexistentes, como é o caso do sistema LSF. O objetivo principal do Programa é estimular a 

inovação tecnológica 10  no Brasil, cujo processo de regulamentação fixa critérios de 

desempenho da NBR 15.575, o que possibilita a aplicação dos produtos em obras financiadas 

pela Caixa Econômica Federal no segmento popular. Embora o SINAT possibilite e incentive 

avanços importantes para trazer novas tecnologias à legalidade normativa brasileira, a obtenção 

do documento de avaliação Técnica (DATec) pode ser considerada burocrática e custosa para 

as empresas que submetem seus produtos e tecnologias à regulamentação. Este fato é 

exemplificado pelos poucos casos de obtenção da certificação no âmbito da tecnologia em aço 

                                                 
9 Informações sobre o Sistema Nacional de Avaliação Técnica disponíveis em: 

http://pbqph.mdr.gov.br/projetos_sinat.php 
10 A inovação tecnológica é caracterizada por Sabbatini (1989, p.49 e 51) como “a operacionalização de uma nova 

tecnologia” ou como “a tecnologia sendo utilizada ou aplicada pioneiramente”, e; ainda, “Um novo produto, 

método, processo ou sistema construtivo introduzido no mercado, constitui-se em uma INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA” na construção de edifícios quando incorporar uma nova ideia e representar um sensível 

avanço na tecnologia existente em termos de: desempenho, qualidade ou custo do edifício, ou de uma sua parte.” 
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e das unidades de submissões de produtos que perderam a continuidade dos processos. Assim, 

faz-se necessário criticar a dificuldade de aprovação e regulamentação de sistemas inovadores, 

bem como, o domínio de tecnologias retido pelo setor privado, que impede o acesso a estas por 

parte do usuário, o que dificulta sua pertinência no âmbito da tecnologia social. 

Nos conceitos trazidos por Sabbatini (1989), uma tecnologia somente pode ser 

considerada inovadora se implantada e consumida pelo mercado, sendo este o maior precursor 

da criação de novos produtos e processos, juntamente com o avanço científico-tecnológico. 

Dessa forma, o acesso a novas técnicas e avanços são efetivados somente por meio do consumo 

e comercialização. A exemplo do SINAT, tentativas de implementação de tecnologias 

racionalizadas na construção civil, ainda que de sucesso pouco expressivo, podem representar 

uma tendência no uso de soluções que criem oportunidades na construção. Entretanto, há muito 

o que se trabalhar já que, culturalmente, existe o fator da autoconstrução na ampla realidade das 

cidades brasileiras; isto é, a população carente utiliza da tecnologia informal, predominante da 

junção “tijolo/cimento”, como a forma alcançável de se construir “[...] sem que ao menos se 

cogite o emprego de outro material para a composição da habitação.” (MASCARENHAS, 

2015, p. 34). 

De acordo com CBCA (2010) um sistema industrializado só se torna competitivo frente 

às metodologias convencionais, se for produzido em larga escala. Ainda segundo ele, o custo 

de um sistema em aço posiciona-se interessante diante de seu menor prazo de execução 

comparado às técnicas hegemônicas. 

Neste sentido, buscar o conhecimento de como é a vivência dos usuários nestes sistemas, 

possibilitaria avaliar os gargalos e as potencialidades de inserção do LSF no território nacional, 

conduzindo para a compreensão das características técnicas do sistema por meio da percepção 

do usuário, além de direcionar a atenção para aqueles que, de fato, serão os principais 

beneficiados pela materialização dos projetos pretendidos. 

Indaga-se, portanto, o quanto as metodologias construtivas não-hegemônicas possuem 

espaço para adentrar na realidade econômica, cultural e social das habitações brasileiras. A 

exemplo do LSF, tem-se tecnologias que imprimem garantias do controle das etapas e processos 

da obra, assim como dos prazos e custos. Será que estas e outras características da natureza 

industrializada de tais técnicas podem minimizar, inclusive, processos ilegais e corruptos de 

lavagem de dinheiro, o que no Brasil já gerou e ainda gera escândalos no setor da construção 

civil? O controle sobre a aplicação de uma tecnologia construtiva industrializada dotada de 

racionalidade, dificultaria o manuseio ilícito de planilhas, dados ou quaisquer outros meios em 

que possam ocorrer atividades de corrupção?  Obras públicas com justificativa social, 
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vinculadas às metodologias convencionais, podem compor um falso pressuposto de 

desenvolvimento nacional, atreladas aos processos ilegais de superfaturamento. Portanto, o 

contexto Habitacional Urbano Brasileiro evidencia a necessidade de evoluir os métodos de 

produção de moradias, em especial as tipologias de interesse social, como alternativa para a 

questão do déficit habitacional. 

 

2.2 A Relação Usuário-Ambiente Construído e a Percepção Ambiental 

 

Segundo Ornstein e Fabricio (2010), o objeto arquitetônico assume uma grande 

complexidade quando, além da representação gráfica de uma construção, possui uma gama de 

análises multidisciplinares que envolvem aspectos climáticos, topográficos, culturais, sociais, 

econômicos que permeiam a qualidade e as possibilidades do produto. Embora as exigências e 

critérios técnicos e construtivos se façam necessários, a qualidade do ambiente construído 11 

também necessita de avaliação, principalmente por parte dos usuários. Os autores enfatizam 

que a insatisfação do usuário em relação ao ambiente construído advém de problemas nas etapas 

desde a elaboração do projeto, execução e utilização. Ornstein e Fabricio (2010) ainda destacam 

que insatisfação, diferentemente de outros tipos falhas, não é facilmente observada apenas tendo 

como referência a perspectiva técnica, logo, considerar a perspectiva dos moradores é a chave 

para otimizar o processo: 

  

A habitação deve ser projetada e construída considerando, em todas as suas etapas, a 

qualidade do ambiente construído. Nesse Processo, a participação dos moradores 

torna-se fundamental, na medida em que possibilita um melhor atendimento de suas 

necessidades, além de apontar, por meio da avaliação das unidades edificadas, 

diretrizes qualitativas que podem orientar a concepção de futuras construções. (Ono 

et al, 2018, pg. 168) 

 

Miron (2009), ao tratar sobre a arquitetura centrada no usuário, defende que o sucesso 

econômico das empresas do ramo está atrelado à competência em se identificar as necessidades 

do cliente para conceber produtos que atendam suas reais necessidades e que possam ser 

produzidos a um custo adequado.  No setor privado essa lógica faz todo sentido, contudo, é 

antagônico refletir sobre o atendimento das necessidades e aspirações do usuário de HIS, uma 

vez que a habitação social não pode ser encarada como um produto comercial, pois a moradia 

é direito constitucional, que pressupõe os esforços e recursos do poder público. Ao ser encarada 

                                                 
11 Segundo Ono et al (2018) pode-se entender ambiente construído como lugar ou locus 
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como um produto não-comercial, historicamente, a HIS não é desenvolvida com base em suas 

potencialidades, percebendo-se projetos desconectados com a realidade e aspirações dos futuros 

moradores. Elali (2009) complementa que: 

 

[...] embora se reconheça a importância dos aspectos técnico-construtivos, da 

atividade arquitetônica [...] é imperativo que o projetista dê especial atenção ao estudo 

dos nexos entre as características ambientais da proposta arquitetônica e as 

práticas/interesses da população à qual se destina. (ELALI, 2009, pg.82) 

 

Para Bechetel, Marans e Michelson (1987), cabe ao projetista recorrer à estudos das 

relações entre ambiente construído e comportamento humano a fins de obter informações e 

dados pertinentes sobre os usuários. Logo, a partir destas informações e dados, é possível traçar 

“pontos focais”, isto é, características determinantes do ambiente construído que facilitam ou 

dificultam a vivência do usuário. (BECHETEL; MARANS; MICHELSON, 1987 apud ONO et 

al, 2018, p. 22) 

A relação usuário-ambiente construído também denota a ideia do valor de um produto 

na percepção do usuário; esta ideia é defendida por Miron (2009) como o resultado da razão 

entre os benefícios recebidos desse produto e os sacrifícios dessa aquisição e de seu uso. Ao 

aplicar essa teoria ao produto edificação/moradia, percebe-se que o valor está relacionado aos 

fatores de pós-ocupação, ou seja, à convivência, positiva ou negativa, do usuário com a 

edificação. Este fato evidencia a importância de estudos de pós-ocupação que avaliem a relação 

entre morador e moradia, cujos resultados contemplarão um panorama mais assertivo dos 

benefícios e sacrifícios desse vínculo, que conduzirão à tomada de medidas que promovam 

evolução dos métodos de concepção. 

Segundo Ono et al (2018) aferir informações acerca de um sistema de ambientes 

construídos colabora para a melhoria e a gestão da qualidade dos demais. Ademais, é consenso 

que estudos de pós ocupação retroalimentam os ciclos entre gestores (quem faz) e usuários. 

Neste sentido, ONO et al ainda complementam: 

 

[...] as lições aprendidas a partir dos pontos de vista dos usuários sobre edifícios em 

uso devem ser utilizadas para melhorar os espaços, quer em edifícios existentes, quer 

numa plataforma de programação para futuras construções e edificações. Mais de uma 

década depois, no entanto, há evidências que sugerem a falta de comunicação e de 

feedback ainda existe, mostrando a ausência de vínculos entre os diversos atores, ou 

stakeholders envolvidos no processo de produção de edificações e seu ciclo de vida 

útil. (PREISER; VISCHER, 2005b; THOMAS, 2010 apud ONO et al, 2018) 

 

A relação usuário-ambiente construído também está atrelada ao conceito de percepção 

ambiental que, segundo Tuan (1980), pode ser compreendido como conjunto das sensações, 
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experiências, memória e sentimentos ligados ao contexto social, físico, cultural e temporal 

experienciado pela pessoa com relação a um lugar. Este conceito está ligado ao tema desta 

pesquisa por se tratar de uma tecnologia construtiva pouco conhecida pela população brasileira 

dada sua ínfima aplicação, lidar com a relação usuário-ambiente construído sob aspectos da 

percepção ambiental, pode gerar novas propostas de discussões que envolvam, por exemplo, a 

tecnologia social que culmine no protagonismo do usuário e na utilização da tecnologia a favor 

da produção habitacional, a partir da ideia de que “a inovação tecnológica é o maior agente de 

crescimento e mudança na sociedade.” (HILL,1983 apud SABBATINI, 1989, p. 49) 

 

2.3 A Tecnologia Social a favor da HIS 

 

Kapp e Cardoso (2013) destacam as diferentes abordagens que envolvem a Tecnologia 

Social (TS). A primeira vertente abordada é a vertente “conservadora”, que entende como TS a 

disponibilização de alternativas tecnológicas que atendam demandas da população carente e 

que envolvam a participação popular de alguma maneira no processo, ainda que não em sua 

totalidade. A segunda vertente intitulada “engajada” defende a ideia de TS como processos de 

desenvolvimento tecnológico nos quais os usuários são incluídos desde o início.  

Já a terceira vertente, na visão de Kapp e Cardoso (2013), diz respeito ao exercício 

constante de reflexão e questionamento de implicações sociais, culturais, econômicos e 

políticos que envolvem iniciativas contadas para a classe pobre. Esta última vertente defende a 

autonomia das pessoas no sentido coletivo ou sua emancipação de relações sociais de 

dominação e construção de relações sociais de cooperação.  

No âmbito desta pesquisa, indaga-se acerca da possibilidade de o LSF ser considerado 

uma Tecnologia Social. Tal indagação vincula-se às duas primeiras vertentes trazidas por Kapp 

e Cardoso (2013), já que a terceira vertente poderia ser considerada um desdobramento de longo 

prazo, que requer um processo de evolução das primeiras. A Tecnologia Social, no âmbito deste 

trabalho, deve ser compreendida como um termo polissêmico, ou seja, de muitos significados, 

a serem interpretados de acordo com os propósitos pelos quais se pretende realizar uma 

determinada abordagem, mas que, de forma geral, diz respeito a soluções inovadoras colocadas 

ao alcance da população e que envolva as pessoas na transformação de uma dada realidade 

(ITS, 2004).  

Esse conceito também pode ser associado ao conceito de TS que Rodrigues e Barbieri 

(2008) defendem, que “[...] compreende produtos, técnicas ou metodologias replicáveis, 

desenvolvidas na interação com a comunidade e que representem efetivas soluções de 
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transformação social [...]” e, também com o conceito trabalhado pelo Instituto de Tecnologia 

do Social, da Fundação Banco do Brasil, ITS (2004), como o conjunto de técnicas que, se 

aplicadas com o envolvimento da população e apropriadas por elas, transformam uma dada 

realidade e representam inclusão social e melhor qualidade de vida. 

 

Como é possível perceber, trata-se de uma definição bastante ampla, pois, ainda que 

confira um caráter às técnicas e metodologias (que devem ser transformadoras e 

participativas) e também um objetivo (inclusão social e melhoria das condições de 

vida), muito resta a ser descrito com mais precisão. Além disso, a repetição de trechos 

que ressaltam o caráter participativo da TS não é casual, muito pelo contrário. Se há 

três elementos que ressaltam a construção conjunta da TS (“desenvolvidas na 

interação”, “aplicadas na interação” e “apropriadas pela população”), cada uma o faz 

em um sentido específico. (ITS, 2004, pg. 130) 

 

A partir da convergência de muitas ideias que conceituam o termo Tecnologia Social, 

conforme exposto, o Instituto de Tecnologia Social em ITS (2004) trabalhou um sentido de 

categorização a fim de compila-las, definir parâmetros para categorizar as vertentes de TS e as 

implicações que a análise dos conceitos traz consigo. Os princípios tratam da aprendizagem e 

participação como etapas interligadas, que caminham juntas, quando se trata de TS e que a 

transformação social depende da compreensão da realidade de forma holística e com respeito 

às identidades locais. Por sua vez, os parâmetros organizam as aprendizagens e as experiências 

empreendidas, de forma a atribuir a elas o caráter de TS, tais como: 

 

 Razão de ser: a TS busca por atender as demandas sociais concretas, vividas e 

identificadas pela população;  

 Processos de tomada de decisão: processo democrático por meio de estratégias voltadas 

à mobilização e à participação da população; 

 Papel da população: participação, apropriação e aprendizagem por parte da população e 

de outros atores envolvidos;  

 Sistemática: existe planejamento, aplicação ou sistematização de conhecimento de 

forma organizada;  

 Construção de conhecimentos: há produção de novos conhecimentos a partir da prática; 

 Sustentabilidade: busca pela sustentabilidade econômica, social e ambiental;  

 Ampliação de escala: gera aprendizagens que servem de referência para novas 

experiências. Gera, permanentemente, as condições favoráveis que deram origem às 

soluções, de forma a aperfeiçoá-las e multiplicá-las. 
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Kapp e Cardoso (2013) propõem alguns aspectos gerais para a aplicação de tecnologias 

sociais de melhoria e produção de moradias, dentre eles pode-se destacar que a concepção da 

moradia deve ser vista além de um processo de sequência convencional de projeto, construção 

e uso, mas que implique em soluções construtivas e organizacionais adaptáveis, flexíveis e 

evolutivas, mesmo que o envolvimento do usuário não se dê em etapas que precedem a 

construção, mas sim em produzir espaços que resolvam carências urgentes dando possibilidades 

de ação e decisão na pós-construção. Assim, permite-se incorporar ao processo de produção 

atividades de manutenção e reforma que possam atender as mudanças funcionais e de uso da 

edificação ao longo do tempo. 

Dagnino (2010) e Smith (2010) criticam os modos de produzir o conhecimento tecno-

científico para um nicho fora da realidade social, ou seja, aquém das definições da tecnologia 

social, da população que de fato mais precisa de tais alternativas. O foco de profissionais e 

pesquisadores tem sido os vetores que agregam reconhecimento e prestígio via marketing ou 

publicidade. Uma determinada política científica, segundo Dagnino (2010), deve romper com 

os interesses pessoais de quem os desenvolve, mas estar focado no atendimento coletivo e do 

bem comum. Assim, cabe mudar as razões pelas quais tem se fundamentado a produção técnico-

científica, a fim de verdadeiramente tornar acessível tecnologias de forma a transferir para a 

população os benefícios produzidos, instigando o acesso e a apropriação do conhecimento. 

De acordo com Kapp, Baltazar e Velloso (2006) a produção de moradias sob os 

princípios da TS, deve estar sustentada por pesquisas que compreendam a participação do 

usuário, seja individualmente ou em grupos, de forma a contribuir para que esse usuário possa: 

 

 Obter e trocar informações livres e facilmente em todas as etapas de produção e uso; 

 Projetar seus próprios espaços de moradia, se, e quando, a existência de um projeto 

for útil; 

 Adquirir componentes construtivos a bons preços e reutilizar, reciclar, vender ou 

comprar componentes usados; 

 Adquirir habilidades para a construção de moradias segundo técnicas convencionais 

ou alternativas; 

 Executar moradias por meio de autoconstrução e sem necessidade de maquinários 

de grande porte ou dispendiosos; 

 Fazer projetos e/ou obras de alteração da moradia sempre que necessário. 
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Nem sempre será fácil a troca de informações e a possibilidade de incluir o usuário na 

participação das etapas construtivas em sua totalidade, mas acredita-se que seja possível criar 

metodologias de capacitação para uso do LSF. Por exemplo, incentivar que os próprios 

beneficiários interfiram em suas moradias com manutenções, reformas e ampliações. Em outro 

caso, oferecer alternativas de acesso aos componentes construtivos para os moradores, em 

parceria com as empresas de fornecimento do material através dos agentes promotores, desde 

que a um valor adequado.  

Logo, o sistema construtivo poderia ser viabilizado pelos órgãos envolvidos do próprio 

município e, de forma fundamental, anteriormente às etapas construtivas. Estas possibilidades 

contribuiriam para um envolvimento mais autônomo do usuário e sua intervenção sobre a 

moradia, sem a necessidade de equipamentos grandes e dispendiosos, conforme exposto por 

Kapp, Baltazar e Velloso (2006), o que poderia, inclusive a partir da capacitação, gerar renda e 

autossuficiência para essas famílias a partir do domínio de uma nova ferramenta. 

No Brasil, políticas públicas pautadas na replicação tipológica de unidades com o 

argumento da provisão de moradias, podem não representar uma solução adequada para a 

questão da habitação. A utilização do LSF sobre estas referências da Tecnologia Social 

possibilitaria outras formas de se projetar. Permitiria modificações ao longo da vida útil da 

edificação, a partir da realidade de heterogeneidade das famílias e o fato de que dificilmente 

estas pessoas têm a oportunidade de mudar para outros espaços que se adequem a uma nova 

formatação, intensifica o importante papel da TS como alternativa não-volátil de soluções, ou 

seja, que resolva efetivamente problemas sociais. Ademais, a aprendizagem acerca do LSF, o 

envolvimento do morador na construção e o despertar do sentimento de pertencimento àquela 

moradia, poderia gerar uma demanda considerável ao impulsionar o acesso a esta tecnologia. 

Ampliar as estratégias de envolvimento do usuário sob os aspectos que associem um 

sistema construtivo a uma tecnologia social, ao tornar parte da elaboração da sua própria 

moradia, possibilitaria que o usuário se posicionasse como o protagonista do processo. Isto 

concederia um caráter de independência quanto aos atos de conservar e interferir em sua casa, 

adquirindo um conhecimento específico que a depender resulte na geração de oportunidade de 

renda, e ampliaria a cultura de novas tecnologias construtivas no Brasil. 

A discussão que aqui se incita, remete à indagação sobre a possibilidade e as maneiras 

de se tornar possível considerar sistemas construtivos industrializados, como o LSF, como uma 

Tecnologia Social. A adoção do LSF poderia apropriar a participação efetiva das pessoas, com 

a possibilidade de intervenção na edificação ao longo de sua vida útil, por meio do acesso 

adequado a peças, equipamentos e mão de obra especializada? 
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2.4 O Light Steel Framing 

 

O Light Steel Framing (LSF), cuja expressão “Steel Framing”, do inglês “steel = aço12” e 

“framing” que deriva de “frame13 = suporte estrutural, quadro, moldura, esqueleto” corresponde 

a um esqueleto estrutural composto por perfis leves de aço galvanizado formados a frio, 

segundo SANTIAGO et. al. (2012). Em outras palavras, podemos traduzir Light Steel Framing 

como uma Construção Leve em Aço, conhecido por sua concepção racional e construção a 

seco, figura 2.  

 

Figura 2 – Edificação Construída com o sistema em aço Light Steel Framing 

 
Fonte: A LEVEZA... (2021). 

 

A origem histórica do método Framing de construção, segundo Consul Steel (2002), 

ocorreu nos Estados Unidos por volta do ano de 1810, como uma solução utilizada pelos 

colonizadores para atender a demanda por habitações em decorrência da conquista por 

territórios. Neste contexto, decidiu-se por utilizar a madeira como principal material disponível, 

associando-a aos conceitos de praticidade, rapidez e produtividade originado na revolução 

industrial, dando origem ao sistema Balloon Framing, que pode ser observada na Figura 3 – 

Ballon Framing, a seguir. A técnica utiliza uso de peças em madeira com pequena seção 

transversal espaçadas modularmente, ainda de acordo com Consul Steel (2002). 

                                                 
12 STEEL. In: Cambridge Online Dictionary (2019). 
13 FRAME. In: Cambridge Online Dictionary (2019). 
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Figura 3 – Ballon Framing 

 
Fonte: Consul Steel, 2002 

 

O sistema construtivo em madeira, conhecido como wood frame (Figura 4), consolidou-

se a partir do conceito originado pelo Ballon Framing e permaneceu vigoroso nos EUA no 

século XIX, e até os dias de hoje, possui grande relevância na construção residencial americana. 

Todavia, após a segunda Guerra Mundial, conforme explana Consul Steel (2002), notou-se na 

categoria da habitação os primeiros exemplos do uso de estruturas em aço, que utilizavam o 

conceito de produção em massa ou em grande escala, trazido por Henry Ford, como linha de 

produção ou montagem. 
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Figura 4 - Edificação construída com o sistema estrutural em frames de madeira (wood frame) 

 
Fonte: DICAS... (2021) 

 

 

Segundo Santiago et al (2012), com o grande desenvolvimento da indústria do aço nos 

Estados Unidos, a origem do LSF acontece por meio de um protótipo de uma residência em 

1933, lançado na Feira Mundial de Chicago. A exposição Homes of Tomorrow na mostra Home 

and Industrial Arts ilustrou a utilização de tecnologia para habitações pré-fabricadas e 

acessíveis, Figura 5. 

 

Figura 5 - Capa da Revista Good HouseKeeping 

 
Fonte: BROOKS (2017). 
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O LSF, então, posicionou-se como resultado de movimentos de flutuações de preços, o 

que permitiu que se consolidasse cada vez mais no mercado imobiliário, conforme Consul Steel 

(2002) e Frechette (1999). De acordo com Campos (2010), o conceito estrutural do LSF na 

utilização de perfis e painéis mais leves e esbeltos, se baseia na estratégia de dividir a estrutura 

em uma grande quantidade de elementos estruturais individuais integrados, que funcionem 

como um conjunto, em que cada um desses elementos suporte uma pequena parcela da carga 

total aplicada. A figura 4 indica o esquema estrutural do LSF, um esqueleto que configura 

paredes pisos e cobertura, que reunidos possibilitam a integridade estrutural da edificação 

resistindo aos esforços que solicitam a estrutura, conforme exposto por Crasto (2005). 

Como nos dizem Freitas e Crasto (2006), o esqueleto estrutural em perfis leves de aço, 

conformados a frio, de uma edificação em LSF é integrado a outros subsistemas e elementos 

construtivos, como instalações elétricas e hidráulicas, fechamentos, isolamento termo-acústico, 

entre outros. Dessa forma, o sistema Steel Framing é capaz de integrar em um único sistema 

construtivo todos os componentes e subsistemas necessários à construção, tendo como base a 

estrutura (FREITAS, CRASTO, 2006, p. 14). 

 

Figura 6 - Desenho esquemático de uma edificação em Light Steel Framing. 

 
Fonte: CRASTO (2005, p.13). 

 

As paredes, pisos e cobertura, figuras 6 e 7, como elementos principais da estrutura, 

definem os fundamentos do sistema LSF, segundo Santiago et al. (2012), como uma estrutura 
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“painelizada”, modulada e alinhada (in-line framing), na qual os pisos dispostos na horizontal, 

seguem a mesma modulação dos montantes (elementos verticais) das paredes que, geralmente 

são separados entre si de 400 ou 600 mm ainda de acordo com Santiago et al. (2012) e, que 

segundo Crasto (2005) utilizar esta modulação padrão “é um caminho seguro para otimizar a 

utilização de recurso, inclusive mão de obra e gerenciar melhor as perdas”.  

 

Figura 7 - Processo de montagem de montantes e guias (paredes), pisos e cobertura em Light 

Steel Framing. Detalhe da estrutura alinhada entre montantes e piso 

 
Fonte: SANTIAGO et al. (2012, p.15) 

 

Segundo o catálogo de produtos Nextera (BRASILIT; SAINT GOBAIN), as paredes 

executadas em Steel Frame podem ter até 1/10 do peso daquelas erguidas em alvenaria. A 

redução do peso próprio das peças estruturais, que decorre da redução das dimensões dessas 

peças, implica redução da carga conduzida ao solo, por meio da fundação. A redução desse 

carregamento permite reduzir dimensões da fundação, diminuindo o gasto de material. A 
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redução da quantidade de material, tanto nas peças estruturais quanto na fundação, implica 

redução de custo, seja da estrutura, seja da fundação, em relação a outros sistemas construtivos, 

quer da construção metálica, quer de outros modos de construir, inclusive tradicionais.  

O exposto por (BRASILIT; SAINT GOBAIN), vai de encontro à ideia que, “por ser 

muito leve, a estrutura de LSF e os componentes de fechamento exigem bem menos da fundação 

do que outras construções.” (Santiago et al, 2012, p. 26). Os produtos que constituem o LSF 

são padronizados, de tecnologia avançada, e os elementos construtivos produzidos 

industrialmente. Em razão da fabricação do aço nas siderúrgicas, tem-se um controle de 

qualidade grande, o que acarreta homogeneidade dos materiais e peças. Este fato permite prever 

o comportamento e o desempenho dos componentes construtivos do LSF de modo rigoroso e 

com mais precisão, comparando com materiais e processos comuns nos sistemas construtivos 

tradicionais. 

 

Diferentemente do sistema construtivo tradicional, a produção de residências em LSF 

utiliza peças industrializadas que já estão prontas, mediante projeto, para compor a 

edificação, ou seja, não são necessárias atividades de conversão paralelas à obra 

promovidas pelos operários, de forma que, as construções em LSF são baseadas, 

essencialmente, em montagem, reduzindo o número de atividades necessárias para a 

obra. (VIVAN et al, 2010, p. 8) 

 

Segundo Campos (2005) trata-se de um sistema que permite outras possibilidades de 

utilização além de ser sistema completo, podendo ser empregado em partes ou se associando a 

outras técnicas construtivas como, por exemplo, sendo utilizado para fechamentos externos 

geralmente feito em placas cimentícias, OSB (Oriented Strand Board 14 ), e/ou sidings 15 

vinílicos e; internos, como em drywall 16 ; ou somente em coberturas. 

 

Embora seja um sistema construtivo aberto, que permite a utilização de diversos 

materiais, na maioria das vezes o steel frame é oferecido a partir de uma "cesta básica" 

que inclui, além dos perfis de aço galvanizado com espessuras nominais normalmente 

entre 0,80 mm e 1,25 mm, outros componentes industrializados, como chapas de 

drywall para fechamento interno e placas cimentícias ou estruturais de OSB (oriented 

strand board ou chapa de fibra orientada) fixadas diretamente nos perfis estruturais 

com parafusos como vedação. É a partir da harmonização desses componentes - e de 

outros, como o recheio mineral para tratamento termoacústico, a impermeabilização 

e a tubulação hidráulica flexível - que características como previsibilidade, velocidade 

de execução e redução do desperdício aparecem. Na construção em aço, a perda de 

materiais estimada não ultrapassa 3% e, como a obra funciona como uma linha de 

montagem, a produtividade dos operários é cerca de três vezes maior do que na 

construção convencional. (NAKAMURA, 2007, p.77) 

                                                 
14 Popularmente designado OSB (Oriented Strand Board) são painéis composto por lascas de madeira com as fibras 

orientadas em camadas que seguem direcionais cruzadas e que conferem ao material resistência e rigidez. 
15 Sistema de revestimento composto por Painéis de Policloreto de Vinila – PVC, ou por painéis metálicos. 
16 Parede seca, em placa de gesso acartonado. 
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Tem-se a partir do trecho de NAKAMURA (2007) um ponto importante: o LSF é um 

sistema industrializado de ciclo aberto, ou seja, emprega componentes industrializados 

combinados, associados com liberdade. Distinto, portanto, dos sistemas de ciclo fechado, que 

utilizam componentes especificamente produzidos para aplicação nesses sistemas. Os sistemas 

se tornaram industrializados, conforme foram se aperfeiçoando e adaptando-se às necessidades 

dos projetos arquitetônicos, tornaram-se “[...] mais flexíveis, funcionando como componentes 

construtivos e não mais como partes ou blocos inteiros das edificações, o que trazia como 

consequência um padrão de construção repetido e monótono, características condenadas para 

uma boa arquitetura. Esse tipo de construção mais flexível é conhecido como Industrialização 

de Ciclo Aberto e se caracteriza por conceder ao arquiteto maior liberdade de criação” 

(OLIVEIRA, 2013, p. 17). 

Uma outra grande característica da construção em aço é que ela não admite improvisos 

na execução, isso implica na necessidade de um planejamento cuidadoso dos processos de 

construção envolvidos. O que distingue a construção industrializada de outros sistemas 

construtivos, que também demandam projeto e planejamento, é o grau de aprofundamento desse 

planejamento, que precisa ser minucioso e rigoroso. Segundo Crasto (2005), a garantia de 

desempenho do LSF está vinculada à uma boa compatibilização dos projetos e das relações 

entre os subsistemas para que patologias pós-construtivas sejam evitadas a partir de um 

processo construtivo adequado. 

Se comparado às metodologias convencionais, nas quais “a baixa qualidade de mão de 

obra, no caso brasileiro, implica percentuais ainda mais elevados de falhas na etapa de 

execução” (ROMERO E ORNSTEIN, 2003, p.25), temos no LSF a minimização de erros 

inerentes à natureza de seu processo de planejamento e gestão não contempladas pelas técnicas 

hegemônicas.  

As características, no entendimento de Crasto (2005) e do segmento diretamente ligado 

à construção em aço são expostos a seguir: 

 

Os produtos que constituem o sistema são padronizados de tecnologia 

avançada, em que os elementos construtivos são produzidos industrialmente, 

onde a matéria prima utilizada, os processos de fabricação, suas 

características técnicas e acabamento passam por rigorosos controles de 

qualidade;  

 Facilidade de obtenção dos perfis formados a frio já que são largamente 

utilizados pela indústria;  

 O aço é um material de comprovada resistência e o alto controle de qualidade 

tanto na produção da matéria-prima quanto de seus produtos, permite maior 

precisão dimensional e melhor desempenho da estrutura;  
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 Facilidade de montagem, manuseio e transporte devido a leveza dos 

elementos;  

 Durabilidade e longevidade da estrutura, proporcionada pelo processo de 

galvanização das chapas de fabricação dos perfis;  

 Construção a seco, o que minora o uso de recursos naturais e o desperdício;  

 Os perfis perfurados previamente e a utilização dos painéis de gesso 

acartonado facilitam as instalações elétricas e hidráulicas;  

 Facilidade na execução das ligações; 

 Rapidez de construção; 

 O aço é um material incombustível;  

 O aço é 100% reciclável;  

 Grande flexibilidade no projeto arquitetônico. (CRASTO, 2005, p. 3) 

 

Crasto (2005) ainda apresenta uma série de vantagens, mas não aborda as desvantagens 

associadas ao LSF, entre as quais pode-se citar o custo, se considerado em uma escala individual 

de produção; a dificuldade das pessoas de aceitarem novas tecnologias; e, a necessidade de 

qualificação de mão de obra. Ademais, questiona-se a afirmação de o aço ser 100% reciclável, 

uma vez que este fato estaria atrelado a vertentes de sustentabilidade e/ou ecologicamente 

corretas, mas cujo processo de reciclagem pode desencadear outros que gerem impactos ao 

meio ambiente, como por exemplo, a dificuldade de transporte da estrutura e a logística de 

operacionalização do aproveitamento de toda a matéria-prima. 

  Considerando o processo de desmontagem de uma estrutura e a logística de transporte 

que, possivelmente, não utilizará fontes limpas, bem como a própria dificuldade em se reciclar 

o material do sistema, será mesmo possível considerá-lo 100% reciclável? Neste sentido, a 

reflexão levantada origina-se da produção do aço, cujos processos de extração da matéria-prima 

por meio de atividades minerárias tanto impactam o meio ambiente, ainda que, de forma geral, 

a construção civil pautada nas técnicas convencionais, também compartilhem de um nível de 

impacto, conforme mencionado por KAPP e CARDOSO (2013): 

 

A construção e o uso dos edifícios são um dos maiores consumidores dos recursos 

naturais no ambiente, consumindo 16,6% do fornecimento mundial de água pura, 25% 

de sua colheita de madeira e 40% de seus combustíveis fósseis e materiais 

manufaturados. Esta indústria responde também pelo processo de contaminação 

atmosférica, sendo responsável por uma grande parcela das emissões de C02, 

principal gás responsável pelo efeito estufa. No Brasil, a indústria cimenteira contribui 

atualmente com 6% a 8% do CO2 emitido. (KAPP; CARDOSO. 2013. p.13) 

 

Ainda assim, há uma economia considerável de insumos e processo construtivo se 

comparado aos sistemas convencionais, conforme exposto por (MARIUTTI, 2008 apud 

CAMPOS, 2008, p.8): 

 

Uma parede estruturada em steel frame pesa no máximo 50 kg/m², enquanto o peso 

de uma parede em alvenaria convencional varia de 120 a 250 kg/m². Além disso, há a 
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maior precisão dimensional característica das soluções industrializadas, ao contrário 

da variação dimensional que marca a construção convencional (MARIUTTI, 2008 

apud CAMPOS, 2008, p.8). 

 

Gorgolewski (2006) exemplifica uma série de características do sistema LSF, entre elas: 

alta resistência, baixo peso (tanto da estrutura como dos demais componentes), grande precisão 

dimensional, resistência ao ataque de insetos e materiais utilizados quase que totalmente 

recicláveis. A afirmação de Gorgolewski (2006), já contradiz em algum nível o defendido por 

Crasto (2005), quanto ao percentual de 100% de reutilização. 

Aliado a características positivas do ponto de vista de consumo de recursos, processos 

e execução, juntamente com propriedades comuns das metodologias construtivas 

racionalizadas sob as definições já expostas neste estudo, considera-se que a técnica Steel 

Frame se adequa à produção em ampla escala requerida pelas habitações de interesse social. 

Logo, possui alta produtividade como principal característica para a produção em massa que, 

consequentemente, influencia diretamente no custo da obra por meio de sua rápida execução e 

controle de processos sem que a qualidade seja dispensada, tornando-se competitivo em relação 

à construção convencional para habitações sociais. 

 

2.5 A inserção do Light Steel Framing no Brasil 

 

De acordo com Campos (2010), o uso do Light Steel Framing no Brasil é mais recente 

e ainda pouco empregado, se comparado a países como Japão, Austrália, EUA, China, Nova 

Zelândia, alguns da Europa e da América do Sul. No contexto de industrialização da construção 

civil nestes países, o LSF é tido como uma tecnologia construtiva bastante difundida.  

Em território brasileiro, as novas tecnologias construtivas foram introduzidas no final 

da década de 1990, quando construtoras começaram a importar kits pré-fabricados em LSF para 

a montagem de casas residenciais (CAMPOS, 2010). Logo, percebeu-se a eficiência do sistema 

enquanto processo industrializado, apesar de naquele momento a tecnologia ainda não estar 

adaptada às condições climáticas e culturais brasileiras, conforme exemplifica Crasto (2005):  

 

Em 2003, a Usiminas (Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais) apostou no crescimento 

da utilização de perfis formados a frio de aço galvanizado na construção civil, e a 

partir da execução em 2004 de um protótipo de uma residência em Light Steel 

Framing, iniciaram um processo para preparar o mercado nacional para o 

desenvolvimento e consolidação do sistema. (CRASTO, 2005, p. 5) 
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Deste modo, o Brasil tem avançado em normatizações e desenvolvimentos técnico-

científicos quanto ao uso de tecnologias construtivas em aço, logo, o sistema Light Steel 

Framing possui como marcos a ABNT NBR 6355/2012, a ABNT NBR 15253/2014 que 

estabelecem a padronização dos perfis estruturais de aço formados a frio, e a ABNT NBR 

15217/2009 no estabelecimento de diretrizes para as chapas de drywall. Ainda de acordo com 

BRASIL (2013), o Governo Federal, por meio do Ministério das Cidades, hoje veiculado à 

Secretaria de Desenvolvimento Regional, contou com o Programa Brasileiro da Qualidade e 

Produtividade do Habitat (PBQP) para construção do Sistema Nacional de Avaliações 

Técnicas17 (SINAT), que estabeleceu a diretriz n° 003 para avaliação de sistemas construtivos 

em Light Steel Framing. Tal diretriz estabelece critérios e requisitos de desempenho e controle 

da qualidade na montagem que correspondem aos especificados na ABNT NBR 15.575/2013. 

Ademais, o Centro Brasileiro de Construção em Aço (CBCA), em parceria Instituto 

Brasileiro de Siderurgia (IBS), elaborou o Manual “Sistema Construtivo Utilizando Perfis 

Estruturais Formados a Frio de Aços Revestidos (Steel Framing) – Requisitos e Condições 

Mínimos para Financiamento pela Caixa”, em 2003, que estabeleceu os requisitos e condições 

mínimas exigidos para que a CEF autorizasse o financiamento de empreendimentos construídos 

em LSF. Em 2006, o CBCA, através da série “Manual de Construção em Aço”, disponibilizou 

manuais específicos para o Steel Framing: o “Steel Framing Engenharia” e o “Steel Framing 

Arquitetura” constituindo, assim como o Manual da Caixa, referências importantes na temática 

LSF muito utilizados e que atualmente se encontram revisados. (RODRIGUES, 2006; 

FREITAS e CRASTO, 2006)18  

Além dos documentos normativos e científicos, percebe-se que instituições de 

engenharia, arquitetura, revistas, e mídias sociais também têm difundido de maneira mais 

efetiva a divulgação de informações que colaboram para a ampliação do saber sobre o LSF, 

como vídeos e explicações das etapas construtivas, bem como, a utilização específica de 

determinados elementos como drywall, coberturas, dentre outros. Ademais: 

  

[...] A publicação da norma NBR 15575, em 2013, e a promoção de sua aplicação do 

ambiente construído habitacional, incentivada por entidades de classe como o 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), a Associação Brasileira dos Escritórios 

de Arquitetura (ASBEA) e a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), 

entre outras, propulsionam mudanças de postura na prática profissional de arquitetos 

e urbanistas e engenheiros. (ONO et al., 2018, prefácio) 

                                                 
17 Informações sobre o Sistema Nacional de Avaliação Técnica disponíveis em: http://pbqp-

h.mdr.gov.br/projetos_sinat.php 
18 O Manual “Steel Framing Arquitetura” foi revisado em 2012 com a contribuição de Alexandre Kokke Santiago. 

Como intuito de identificar um marco brasileiro na tratativa do LSF, citou-se a primeira referência de publicação 

do Manual, na autoria inicial de Arlene Maria Sarmanho Freitas e Renata Crasto, em 2006. 
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Ainda de acordo com Campos (2010), percebe-se que a utilização de estruturas 

metálicas em edificações institucionais, industriais e comerciais possuem um emprego maior, 

se comparado ao uso no segmento habitacional, enquanto o LSF, ainda que pouco expressivo, 

é quantitativamente mais emprego no mercado residencial fazendo-se a mesma comparação. 

No Brasil, há poucas referências em publicações de construções em LSF e os casos são difíceis 

de serem mapeados. Encontram-se informações superficiais, a caráter de pequenas reportagens, 

e pouco estudo científico que leve em consideração a aplicação desta tecnologia em HIS, 

principalmente no que diz respeito as experiências brasileiras de pós-ocupação que considerem 

a percepção do usuário sobre a moradia. 

A Vila Dignidade, na cidade de Avaré/SP (observar Figuras 8 e 9, e Tabela 2, a seguir) 

é constituída de um conjunto de 22 casas destinadas a idosos, com atendimento às normas de 

acessibilidade, construídas em um período 120 dias, cujo valor unitário aproximado foi 

R$84.000,00, segundo informações de Monteiro (2012). 

 

Figura 8 -Vila Dignidade na cidade de Avaré/SP, exemplo de Habitação de Interesse Social 

destinada a idosos e construída com o sistema LSF, São Paulo. 

 
Fonte: MICURA (2009). 
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Figura 9 - Layout interno das casas da Vila Dignidade em Avaré/SP, cujo projeto contemplou 

parâmetros de acessibilidade para idosos. 

 
Fonte: NUCLEO DE PESQUISA... (2019). 

 

Tabela 2 - Ficha Técnica - Vila Dignidade Avaré/SP. 

PROJETO. ARQUITETÔNICO 

CDHU - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE 

SÃO PAULO 

 

Área construída 1.160 m² 

Sistema Construtivo Light Steel Framing 

Aço empregado ZAR 230, chapa galvanizada 

Volume do aço 32 toneladas 

Projeto estrutural Daruix Engenharia 

Fornecimento da estrutura metálica: Construtora Sequência 

Execução da obra: Construtora Sequência 

Data do Projeto Outubro de 2009 

Conclusão da Obra Março de 2010 

Fonte: CBCA (2010). 

 

Ainda de acordo com Monteiro (2012), em entrevista realizada junto aos moradores da 

Vila Dignidade de Avaré, oitenta e três por cento (83%) consideram ser ótimo ou bom morar 

na Vila, considerando aspectos tais como segurança, bem-estar, localização e parâmetros de 

acessibilidade das edificações. A pesquisa de Monteiro (2012) não possui foco, 

especificamente, sobre a relação do usuário com o sistema construtivo empregado na moradia, 

ainda assim, subentende-se que o índice favorável de bem-estar, e, a ausência dos relatos de 

eventuais queixas dos usuários sobre patologias ou dificuldades de adaptação à metodologia 

construtiva, indicam contentamento com a eficiência e conforto da técnica adotada. 

http://hospitalarquitetura.com.br/tendencias/16-uma-vila-so-para-idosos.html
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O conjunto Colina das Pedras (Tabela 3 e Figura 10), no Município de Bragança 

Paulista/ SP, também possui reconhecimento por ser o primeiro condomínio vertical de 

Habitações de Interesse Social construído com o LSF no Brasil. Foram construídos 13 prédios 

de quatro andares, com 16 apartamentos cada, totalizando 208 unidades habitacionais. Os 

apartamentos possuem área de 46 m² executados com componentes totalmente industrializados 

e cada prédio foi entregue pronto para morar no prazo de 90 dias, segundo Gerolla (2006). Foi 

utilizado o OSB para o sistema de fechamentos externos dos prédios e siding vinílico para 

revestimento externo. Internamente, o sistema utilizado foi o drywall com mantas acústicas. 

 

Tabela 3 - Ficha Técnica - Condomínio Colina das Pedras - Bragança Paulista/SP 

PROJETO ARQUITETÔNICO 

CDHU- COMPANHIA DE 

DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E 

URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Execução Haltec Engenharia e Home Engenharia 

Sistema Construtivo Light Steel Framing 

Fechamentos externos OSB 

Revestimento Externo Siding Vinílico 

Fechamento Interno Drywall 

Área total por prédio 760 m² 

Peso 29.000 quilos de perfis em aço galvanizado/prédio 

Fonte: GEROLLA (2006). 

Figura 10 - Edificações em Light Steel Framing, Conjunto Colina das Pedras, Bragança 

Paulista/SP. 

 
Fonte: GEROLLA (2006). 

 

Em entrevista concedida para a revista Techne em julho de 2011 (ROCHA, 2011), um 

diretor da Construtora Sequência responsável pela obra da Vila Dignidade afirmou que uma das 

limitações que o mercado encontra para consolidar a tecnologia LSF é a concorrência com a 

informalidade dos sistemas convencionais. Segundo o diretor, paga-se mais impostos e emitem-

se mais notas fiscais tanto para a compra de materiais como para reparos, fato este que não 

acontece com os sistemas convencionais e que torna mais penosa a concorrência no 

estabelecimento do sistema LSF. Para obras de interesse social, o governo exige quantidades 
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de relatórios e procedimentos específicos que burocratizam o emprego do LSF. (ROCHA, 

2011). 

A partir dos exemplos da Vila Dignidade em Avaré/SP e o Conjunto Colina das Pedras 

no Município de Bragança Paulista/ SP, outros casos de aplicação do LSF em HIS começaram 

a ser implantados em território nacional. Este é o caso do objeto de estudo da presente pesquisa: 

o Conjunto Jardim Amália, em Ponta Grossa no Paraná, apresentado no capítulo 3, seção 3.3.  

A partir do contexto de inserção do LSF no Brasil, percebe-se que além dos avanços 

normativos, as avaliações junto aos usuários dos seus níveis de conhecimento, interação e 

percepção, são extremamente relevantes para a compreensão e uma possível disseminação da 

cultura de utilização desta tecnologia, por meio de suas possibilidades e potencialidades. 

Conforme exposto por Ornstein e Fabricio (2010), compreender as exigências e aspirações do 

usuário pode evitar com que o projeto se torne fonte de estresse para as partes envolvidas, 

principalmente daqueles que precisarão conviver cotidianamente com a edificação, adequando-

se a ela. 

No entanto, para além do fator de aculturamento cabe pontuar acerca das realidades que 

impedem o aço, dado o contexto potencial de sua utilização em território nacional, em de fato, 

criar raízes de ampla aplicação. Conforme Neves e Camisasca (2013) o desafio do setor 

siderúrgico brasileiro é desenvolver um forte mercado interno, de maneira a aumentar o 

consumo per capita que alcance níveis internacionais e que reflita na melhora da logística 

nacional e da competitividade. 

 

As instalações das indústrias brasileiras de aço são modernas, a qualidade do aço é 

inquestionável, no nível dos melhores do mundo. A competição com o aço chinês, o 

maior produtor que tem criado um excedente de produção e inundado o mundo, pode 

ser apenas um momento conjuntural e, talvez nesse cenário o momento seja de 

aprendizado. Quando olhamos para dentro do Brasil percebemos que as perspectivas 

de crescimento são grandes. O país retoma o investimento em obras de infraestrutura 

como a ampliação de aeroportos e a construção de estádios para grandes eventos como 

a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Mas não é só isso, o país tem um 

baixo consumo de aço per capita e, portanto, uma imensa demanda interna a ser 

atendida. Ainda apresenta problemas de mobilidade urbana e há um mercado 

consumidor crescente que almeja adquirir imóveis e bens de consumo duráveis. A 

perspectiva é que se invista na construção de novas casas, escolas, estradas, ferrovias, 

portos e aeroportos, e, tudo isso demanda aço, muito aço, um dos pilares do 

desenvolvimento. (NEVES; CAMISASCA, 2013, p. 186 e 187) 

 

No entanto, em um estudo contratado pelo Instituto Aço Brasil (IABR, 2012) para 

análise comparativa da carga tributária na cadeia do aço de seis países - Estados Unidos, Brasil, 

Alemanha, Turquia, Rússia e China, aponta-se que a carga tributária brasileira é o principal 

fator da baixa competividade da indústria do aço por aqui. 
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Considerando os custos de produção, sem o efeito da carga tributária sobre as vendas, 

matérias primas, mão de obra e lucratividade, a indústria do aço do Brasil é considerada 

competitiva. Entretanto, ao adicionar sobre os custos de produção o peso da carga tributária, o 

Brasil posiciona-se em último lugar dentre os países analisados, conforme Figura 11, a seguir. 

O levantamento considerou a bobina laminada a quente e vergalhões, sendo este último 

tradicionalmente utilizado em obras da construção civil em geral. 

 

Figura 11 - O custo de tributos sobre produção e vendas de produtos. 

 
Fonte: IABR (2012). 

 

Segundo Marco Polo de Mello Lopes, presidente do IABR à época, em entrevista para 

o Jornal Valor Econômico:   

O Brasil tem a mais elevada taxa do mundo. [...] Enquanto o efeito do tributo aqui é 

de 50% sobre o investimento das empresas, a média dos índices dos outros cinco 

países é 13% [...] A redução dos custos tributários no Brasil é questão crítica para a 

competitividade da indústria do aço e para seus clientes diretos e indiretos. (RIBEIRO, 

2010). 

 

Portanto, ainda que exista um caminho a ser percorrido para a efetiva prática de inserção 

do Light Steel Framing no mercado imobiliário habitacional brasileiro, esta tecnologia 

posiciona-se como uma das principais alternativas no uso de sistemas industrializados. Vivan 

et al (2010), que defende: 

 O grande déficit habitacional no país incentiva os profissionais do subsetor de 

edificações a buscarem soluções para a modernização das construções visando o 

incremento da qualidade do produto. Os conjuntos habitacionais, como solução do 

problema social, apresentam características produtivas e projetuais semelhante às da 

indústria de manufatura, ou seja, produção seriada. Assim, a produção em série de 
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habitações fornece as condições necessárias para o emprego de uma tecnologia 

industrializada. (VIVAN et al, 2010, p. 4) 
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3. MÉTODOS E PROCESSOS 

 

A fim de alcançar os objetivos propostos, adotou-se como metodologia de pesquisa  

aspectos específicos de avaliação  pós-ocupacional, com ênfase compreensão de alguns 

elementos da percepção ambiental (pessoa-ambiente construído) de usuários de Habitações de 

Interesse Social em Light Steel Framing, uma vez que “[...] o ser humano julga 

permanentemente o que está ao seu redor através da percepção, impactada por experiências, 

circunstâncias, necessidades, desejos e o próprio ambiente físico natural ou construído”. 

(KOWALTOWSKI, 2018, apresentação).  

 

3.1 Avaliação Pós-Ocupação 

 

Segundo Romero e Ornstein (2003), no caso de Habitações de Interesse Social no Brasil, 

estudos de avaliação pós-ocupação são muito relevantes devido às soluções em larga escala, 

cujo acervo de hábitos, cultura, modos de agir, crenças, entre outras características, tornam-se 

bastante distintos no próprio conjunto. A Avaliação Pós-ocupação (APO)  

 

[...] diz respeito a uma série de métodos e técnicas que diagnosticam fatores positivos 

e negativos do ambiente no decorrer do uso, a partir da análise de fatores 

socioeconômicos, de infraestrutura e superestrutura urbanas dos sistemas 

construtivos, conforto ambiental, conservação de energia, fatores estéticos, funcionais 

e comportamentais, levando em consideração o ponto de vista dos próprios 

avaliadores, projetistas e clientes, e também dos usuários.”. Nesse sentido, a APO tem 

grande validade “ecológica”, pois faz análises, diagnósticos e recomendações a partir 

dos objetos de uso, in loco, na escala e tempo reais. (ROMERO E ORNSTEIN, 2003, 

p.26) 

 

Os conceitos de desempenho atrelados à uma APO, segundo Bastos (2004) se referem: 

 

[...] avaliar o desempenho significaria avaliar do ponto de vista técnico o todo e as 

partes do ambiente construído, a partir de uma abordagem paramétrica, donde os 

resultados obtidos da mensuração dos vários quesitos acima apontados feita em um 

determinado edifício ou conjunto deles e, depois fazer uma análise comparativa com 

parâmetros pré-estabelecidos e determinados através de métodos de ensaios e / ou de 

modelos matemáticos. (BASTOS, 2004, p. 24) 

 

Este estudo parte da afirmação de Ono et al. (2018) de que é possível realizar uma APO 

dirigida a temas ou requisitos específicos e não somente uma APO global, na qual se incluem 

todos os requisitos de desempenho de um ambiente construído, considerados do ponto da 

mensuração técnica. Entende-se que a avaliação de pós-ocupação pode ser abordada sob os 
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aspectos da psicologia ambiental, envolvendo instrumentos de coleta de dados como 

entrevistas, questionários associando-se a observação direta da pesquisadora in loco à 

percepção, adaptação, satisfação e experiência dos usuários sobre a moradia.  

Assim, não é propósito desta pesquisa realizar uma avaliação pós-ocupação por meio de 

técnicas de mensuração de desempenho das edificações. Pretende-se utilizar “multi-métodos” 

que envolvam a observação, interrogação e escuta, buscando-se colocar o usuário como 

protagonista, investigando-se sua percepção acerca da moradia em que vive, construída com o 

sistema contra-hegemônico Light Steel Framing. Nesta perspectiva, concordando com Ono et 

al. (2018), intenciona-se avaliar um conjunto de ambientes construídos a fim de colaborar para 

a melhoria e a gestão da qualidade dos demais 

De acordo com Romero e Ornstein (2003), os aspectos positivos levantados contribuem 

para futuros projetos semelhantes, enquanto os fatores negativos podem ser compilados em 

recomendações que minimizem ou corrijam problemas, via manutenção ou conscientização dos 

moradores da necessidade de alterações comportamentais. Ou seja, resultados obtidos podem 

ser utilizados para “realimentar o ciclo do processo de produção e uso de ambientes de futuros 

projetos com a formulação de diretrizes, contribuições para normas existentes e outros”. 

(ROMERO E ORNSTEIN, 2003, p.27) 

 

[...] avaliar é essencial para fechar um ciclo de processo de projeto de confirmação de 

que metas foram atingidas. Neste cenário, a avaliação pós-ocupação (APO) é um 

procedimento que contribui para a comprovação da correta aplicação de princípios e 

conceitos em processos de projeto [...] (KOWALTOWSKI, 2018) 

 

Ainda sobre o ato de avaliar, Kowaltowski (2018) coloca que o objeto da avaliação, por 

quê avaliá-lo, como, quando, para quem e por quem avaliar devem ser claros. Assim, nesta 

pesquisa, a expressão “para quem” refere-se ao o caminho de retroalimentação da cadeia de 

processos construtivos que envolve o LSF, incluindo pesquisadores, profissionais da 

engenharia e arquitetura, órgãos públicos e privados, e em especial os futuros moradores de 

habitações em LSF como receptores de práticas evoluídas e bem-sucedidas. Defende-se em 

todo o processo que a voz do usuário seja considerada. 

Realizar uma APO em Habitações de Interesse Social, segundo Ono et al. (2018) parte 

da relevância de temas como o déficit habitacional e a avaliação da qualidade dos 

empreendimentos financiados pelo poder público. Destaca-se, também, uma maior facilidade 

de acesso ao objeto de estudo para sua realização, geralmente concedida pelo poder público e 

pelos moradores sem grandes dificuldades. Outro ponto defendido por Ono et al. (2018), diz 
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respeito à delimitação do universo de pesquisa, que precisa ser bem definida a fim de 

possibilitar a aplicação de uma APO estruturada que resulte em maior representatividade deste 

universo estudado. Nesse sentido, um estudo de pós-ocupação que considere a importância da 

relação usuário-ambiente construído sob aspectos da percepção ambiental, insere-se como um 

caminho para a compreensão das experiências individuais vividas pelos moradores que irão 

contribuir para a compreensão de um sentido coletivo sobre o uso do Ligth Steel Framing em 

Habitações de Interesse Social. 

 

3.2 Processo de Pesquisa 

 

A partir da definição da metodologia de pesquisa – Avaliação Pós-Ocupação, com ênfase 

em aspectos da percepção ambiental, definem-se os instrumentos de coleta de dados: Análise 

Documental, envolvendo leituras de relatórios, documentos e projetos relacionados à 

construção das moradias, obtidos junto aos órgãos públicos da cidade de Ponta Grossa/PR: 

 

 Observação do ambiente construído, pela pesquisadora, com registro das informações 

por meio de levantamento fotográfico e anotações, para a aferição do estado de 

conservação da edificação e eventuais patologias incidentes. Segundo Ono et al. (2018) 

o ato de observar envolve a visão, escuta, olfato, atitudes e comportamentos do usuário 

em relação ao ambiente construído, dados registrados em caderneta de campo. 

 Questionário (APÊNDICE 1), com questões abertas e fechadas, aplicadas oralmente 

pela pesquisadora aos moradores das habitações.  A opção por esta forma de aplicação 

dos questionários in loco apoia-se na compreensão de que o sucesso dos resultados está 

associado à interação entre o pesquisador e o participante, o que  propiciou uma 

expressão mais espontânea dos usuários, e a compreensão das experiências destes em 

relação ao sistema construtivo da moradia, abrangendo aspectos relacionados a 

interação, conhecimento, uso e manutenção da edificação, além de aspectos técnicos da 

própria construção, como as patologias construtivas. Uma vez que se pretendeu colocar 

o usuário como protagonista do processo, fez sentido que o contato com este tenha sido 

presencial, em um contexto mais humano de investigação e análise. 

 Entrevista não-estruturada com técnicos da Companhia de Habitação de Ponta Grossa 

(PROLAR) – Engenheiro e assistente social, de forma a compreender o processo de 

tomada de decisões acerca da utilização do LSF como política habitacional no 

Município, do ponto de vista técnico e operacional do engenheiro e sob a perspectiva 
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social da assistente social, seja na seleção dos beneficiários, nas instruções e 

acompanhamento da entrega das chaves e documentações, seja no pós-ocupação. 

Também, buscando-se avaliar as convergências e contrapontos aos dados coletados com 

os usuários. 

 

As etapas de trabalho da pesquisa de campo foram definidas na seguinte ordem: 

 

 Levantamento da memória de informações à época da construção das edificações, como 

projetos, relatórios, registros fotográficos, dentre outros; 

 Elaboração do questionário para realização da pesquisa junto aos moradores; 

 Submissão do trabalho e sua aprovação pelo Comitê de Ética em pesquisa da 

Universidade Federal de Ouro Preto, ANEXO E, via Plataforma Brasil19, sob número 

de parecer 3.618.437; 

 Desenvolvimento dos instrumentos para coleta de dados, meios físicos e eletrônicos 

para aplicação do questionário; 

 Teste preliminar do questionário de coleta aplicado à morador de residência em LSF 

para validação dos conjuntos de itens propostos e avaliação do tempo gasto; 

 Entrevista não-estruturada com os técnicos municipais da PROLAR envolvidos no 

histórico de construção e de seleção dos moradores beneficiados com as moradias; 

 Visita e observação exploratória in loco para observação das características das 

edificações e condições físicas de uso atuais; 

 Aplicação dos questionários in loco junto aos moradores; 

 Compilação dos dados; 

 Análise e descrição dos dados; 

 

Ainda é importante ressaltar que, para cumprimento das etapas previstas e garantia das 

orientações do Comitê de Ética em pesquisa, o anonimato dos participantes foi garantido, bem 

como todos os cuidados éticos foram adotados.  

Ademais, sob aspectos de pós-ocupação, da percepção ambiental e da relação do morador 

com o ambiente construído das habitações sociais em LSF, o estudo de caso mostrou-se 

pertinente para avaliação de fatores limitantes e/ou potenciais da aplicação de métodos 

                                                 
19 A Plataforma Brasil é uma base nacional de submissão de pesquisas científicas que envolvem seres humanos.  
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industrializados em aço para a construção de Habitações de Interesse Social no contexto 

brasileiro contemporâneo. 

 

3.3 O objeto de Estudo 

 

Para atingir os objetivos da pesquisa, a escolha do estudo de caso foi definida pelo uso 

do sistema Light Steel Framing em HIS de modo que fosse possível, em função do tempo de 

construção e vivência dos moradores, realizar um estudo de pós-ocupação. Em função da 

recente e pouco comum utilização do Light Steel Framing no Brasil, tornou-se desafiante a 

escolha deste objeto, principalmente, porque a maioria das construções em LSF no país são 

destinadas às classes sociais mais altas, não se enquadrando na proposta de Habitação de 

Interesse Social para a qual a presente pesquisa se volta. 

Tomando-se como ponto de partida a cidade de Belo Horizonte, local de residência da 

pesquisadora, não foi possível identificar no território do estado de Minas Gerais um exemplo 

prático para a realização da pesquisa. Em função do contexto mineiro de não utilização do LSF 

para construção de interesse social, a pesquisadora ampliou o mapeamento em âmbito nacional 

encontrando casos interessantes no Estado de São Paulo, mas que, em função da notoriedade 

dos projetos pilotos, exemplificados no referencial teórico, Capítulo 2, item 2.5, já possuíam 

estudos em quantidade significativa o que não justificaria uma pesquisa nos moldes 

pretendidos.  

No estado do Paraná, identificou-se a iniciativa do Município de Ponta Grossa, no 

atendimento ao déficit habitacional por meio de políticas públicas implementadas em contexto 

local, entre elas a construção de conjuntos de casas de interesse social. Em um dos projetos 

empreendidos pelo Município - o Conjunto Jardim Amália II, Figura 12, utilizou-se o LSF como 

sistema construtivo experimental para a construção de 87 casas, em meio a outras 252, 

construídas com o sistema convencional de alvenaria, totalizando 339 casas, segundo 

informações fornecidas pela Companhia de Habitação do município, a PROLAR. A Figura 13 

apresenta o mapa de situação do conjunto no Município de Ponta Grossa. 
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Figura 12 - Conjunto Jardim Amália, Ponta Grossa/PR. 

 
Fonte: Fotografia da autora (2020). 

 

Figura 13 - Mapa de situação do conjunto no Município de Ponta Grossa. 

 
Fonte: GOOGLE EARTH (2020). 

 

 

O Conjunto Jardim Amália tornou-se referência no sistema construtivo LSF, uma vez 

que seu processo construtivo foi submetido ao Sistema de Avaliação Técnica (SINAT) obtendo 
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o Documento de Avaliação Técnica (DATec), e a aprovação da Caixa Econômica Federal para 

financiamento de habitações de interesse social como projeto piloto na tecnologia para 

aplicação em âmbito nacional. Três importantes e decisivos fatores validaram a escolha do 

Conjunto Amália, em Ponta Grossa/PR como estudo de caso da presente pesquisa: o projeto 

piloto que utilizou o LSF como técnica construtiva para obtenção da certificação do SINAT 

com obtenção do DATec, a não existência de outro estudo pós-ocupação com objetivos 

semelhantes sobre a experiência de Ponta Grossa/PR, e a receptividade dos Técnicos da 

Companhia de Habitação do município, a PROLAR. Este foi o objeto de estudo adotado nesta 

pesquisa, que será descrito detalhadamente no Capítulo 4.0. 

Por fim, relacionado ao objeto e seu contexto, registra-se que houve em Ponta Grossa, 

Paraná e noutras regiões originalmente cobertas pela Mata Atlântica no Sul do Brasil uma 

tradição construtiva em madeira, que Gunter Weimer (2005) denomina construções com 

tábuas, que é muito próxima do Wood Framing que nos Estados Unidos, tendo sido a base 

conceitual para o desenvolvimento do Light Steel Framing. Nessas regiões, a abundância de 

araucárias proporcionou o surgimento de técnicas racionalizadas de construção em madeira, 

com uso de esqueletos de peças aparelhadas, relativamente leves, estabilizados por tábuas de 

madeira que constituíam também as vedações verticais e horizontais. Essas técnicas também 

foram aplicadas por firmas, denominadas “madeireiras”, que promoveram a industrialização da 

construção em madeira, vendendo kits completos prontos para serem montados nos canteiros 

para a edificação do que era conhecido na região como chalé. (WEIMER, 2005, p. 242-248). 

Weimer destaca dois pontos sobre essas construções com tábuas: primeiro, houve na região 

grande circulação de padrões construtivos e estilísticos entre construções com tábuas populares 

e uma produção arquitetônica erudita, com exemplos de grande valor plástico e artístico; 

segundo, em meados do século XX, pouco antes de a extração predatória de madeira levar essa 

tradição construtiva ao desaparecimento quase completo, as construções em tábua passaram a 

ser desprezadas, por serem consideradas “coisa de gente pobre” (WEIMER, 2005, p. 246). 
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4. ANÁLISE E DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS 

 

A pesquisa de campo foi realizada entre os dias 03 e 06 de março de 2020. Foram 

concedidas para o presente estudo 18 entrevistas, no padrão proposto no ANEXO D, 

alcançando-se um percentual de amostragem de 20,69%. 

Segundo informações fornecidas pela PROLAR, as quadras 9, 12, 17, 18 e 19, do 

Conjunto Jardim Amália, compõem o total de 87 casas construídas com a técnica do Light Steel 

Framing. No entanto, in loco, a pesquisadora percebeu que em algumas dessas quadras de 

referência, foram construídas moradias também em alvenaria, o que impediu uma melhor 

distribuição das entrevistas e aferição do percentual de amostragem alcançado, conforme 

Tabela 4 e espacialização na Figura 14, a seguir.  

 

Tabela 4 – Espacialização da quantidade de entrevistas por quadra 

QUADRA QUANTIDADE DE ENTREVISTAS 

Q9 8 

Q12 9 

Q17 0 

Q18 1 

Q19 0 

Fonte: Elaborada pela autora (2020). 
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Figura 14 - Quadras do Conjunto Amália com casas em LSF. 

 
 

 

 

 

Fonte: Material fornecido pela PROLAR durante a pesquisa de campo. 

 
       

A impressão é de que o conjunto possui menos casas em LSF do que o quantitativo 

informado pelo município, o que elevaria o percentual de entrevistas desta pesquisa. Não foi 

possível confirmar com a PROLAR a quantidade exata das casas após essa constatação da 

pesquisadora. 

A escolha de coleta dos dados foi totalmente aleatória, a partir da verificação prévia de 

que se tratava de uma edificação em LSF e da aquiescência do morador em contribuir com a 

pesquisa. Além da aplicação de questionário junto aos usuários, uma entrevista não-estruturada 

conduziu o diálogo com dois técnicos da PROLAR, um engenheiro e uma assistente social, que 

participaram de todo o processo de construção das casas e seleção dos moradores à época do 

cadastro social, em 2011. Sob dois eixos de abordagem, uma técnica e outra social, cada um 

deles afirmou a experiência pioneira realizada pelo município e os desafios percebidos antes, 

durante e na pós-ocupação das casas em LSF do Conjunto Jardim Amália. 

LEGENDA 

QUADRAS 9, 12 e 18 – concentração da pesquisa  

QUADRAS 17 e 19 – (sem entrevistas)  
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O processo de análise dos resultados obtidos no presente estudo de caso, vai além da 

tabulação dos dados. Conforme proposto pelo método utilizado, o papel da pesquisadora na 

percepção sensorial e observacional fez absoluto sentido para consideração de muitos tópicos 

de reflexão sobre as experiências dos moradores de Habitações Sociais em LSF. A construção 

do questionário se deu a partir do agrupamento dos eixos de discussão nos quais a pesquisa 

seria conduzida, sob um olhar atento às entrelinhas subjetivas no contato pessoal com o 

morador. 

Deste modo, a pesquisa de campo foi estruturada sobre os seguintes pontos: 

 Análises socioeconômicas;  

 Adaptação à moradia;  

 Nível de conhecimento sobre o sistema construtivo;  

 Percepção da qualidade sob a ótica de aspectos patológicos da edificação em Light Steel 

Framing;  

 Satisfação com a edificação;  

 Acesso à mão de obra especializada e a peças e equipamentos do LSF;  

 Características do uso e manutenção;  

 Percepção de potencial de aplicação do sistema construtivo; 

 Percepção sob aspectos da Tecnologia Social para Habitações de Interesse Social.  

 

Ademais, antes da apresentação e análise dos resultados obtidos in loco, torna-se 

necessário contextualizar as políticas públicas do Município de Ponta Grossa e por quê o 

Município optou pelo sistema LSF na construção das casas. Também serão destacados os 

processos de execução e validação da construção. 

 

4.1 Caracterização do contexto de estudo 

 

O município de Ponta Grossa, no estado do Paraná, localizado a aproximadamente 116 

quilômetros da capital, Curitiba, possui cerca de 311 mil habitantes. Segundo o IBGE (2016), 

a população do Município possui rendimentos de até meio salário-mínimo por pessoa 

correspondia a 32,7% e a renda média mensal das famílias é de 2,7 salários mínimos. (IBGE, 

2016). 

No início de 2011, foi elaborado, em parceria com a CEF e a Companhia de Habitação 

de Ponta Grossa (PROLAR), o Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) que 
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possibilitou uma nova abordagem da questão habitacional no município, tornando possível 

promover novas condições de acesso à moradia. O Plano Diretor Municipal já havia sido 

instituído pela Lei n° 8.663 no ano de 2006, junto à primeira leva no país, quando à luz do 

recente Estatuto da Cidade muitos municípios desenvolveram seus planos, e contribuiu para a 

proposição de novas políticas públicas, mas ainda sem grandes avanços. 

O PLHIS indicou uma necessidade de reposição de unidades habitacionais precárias e o 

atendimento às famílias que não dispunham de moradia em condições adequadas. No ano 2000, 

o déficit correspondia a 5.901 unidades, 95% delas em área urbana. A projeção realizada pelo 

PLHIS reforçou que a demanda de domicílios, se a questão habitacional não fosse suprida com 

o investimento de recursos em habitação, seria de 9.561 unidades para a faixa de renda de 0 a 

3 salários-mínimos, em 2021, conforme Tabela 5, enquanto o crescimento populacional iria 

gerar uma demanda de 14.904 unidades habitacionais. 

 

Tabela 5 - Projeção da Demanda de Domicílios em Ponta Grossa, 2010-2021 

 

Fonte: OLIVEIRA E.L; GIVID; SIEZ, G.H.N e RIOS-NETO, E.L.G. Demanda futura por moradias 

no Brasil 2008-2023: uma abordagem demográfica. Brasília: Ministério das Cidades, 2009 apud 

PLHIS, 2011, pg. 37. 

 

Em 2011, na elaboração do PLHIS, já haviam sido inscritas no cadastro da PROLAR 

cerca de 16.000 famílias aguardando os programas habitacionais. Dessa forma, a fila de 

cadastro superava os cálculos e projeções estimadas. O Gráfico 1, apresenta o resumo da 

demanda habitacional por faixa de renda e a projeção da demanda, considerando que no período 

eventual ausência de construções de novas habitações no município. 
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Gráfico 1 - Demanda Habitacional 

 
Fonte: PLHIS Ponta Grossa/PR (2011). 

 

A partir das novas políticas habitacionais de Ponta Grossa, implementadas por meio do 

Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), adotou-se a tecnologia LSF de construção a 

seco para habitações sociais. A empresa Saint-Gobain adaptou as características do sistema às 

condições naturais da região ao longo de três anos, e, segundo informações da PROLAR, 

forneceu o material e a assistência técnica para a obra. A empresa de execução foi a DRM 

construtora, que, ainda segundo informações da PROLAR, não atua mais no mercado da 

construção civil. O processo de construção das casas do Jardim Amália no ano de 2012 está 

representado na Figura 15. 
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Figura 15 - Processo de construção das casas em LSF no Conjunto Jardim Amália II, em 

2012. 

 
Fonte: Google Maps (2020). 

 

No contato com os técnicos da PROLAR durante a pesquisa de campo, verificou-se que 

a definição do LSF como a tecnologia escolhida para aplicação no Município de Ponta Grossa 

como projeto piloto para HIS foi uma proposta da empresa Saint-Gobain, que possuía a 

tecnologia, com a Caixa Econômica Federal, com o intuito de fomentar a aplicação de novas 

tecnologias que garantissem maior agilidade construtiva na produção em escala de HIS sem 

que a qualidade fosse prejudicada, ainda que o modelo urbanístico adotado tenha recebido ao 

críticas extensivas no provimento de moradias. Os técnicos da PROLAR tentaram resgatar o 

histórico da tomada de decisão pelo LSF junto à CEF no intuito de contribuir com a presente 

pesquisa, no entanto, não se obteve acesso a documentos e a antigos funcionários da instituição 

que pudessem descrever de forma mais clara essa questão. 

Segundo informações do Engenheiro da PROLAR, o processo de escolha da tecnologia 

e sua efetiva aplicação como piloto foi demorado, pois a empresa foi adaptando o sistema 

construtivo às condições naturais da região de forma a garantir a qualidade e habitabilidade das 

casas, a partir das exigências da CEF para validação da tecnologia. Dessa forma, as etapas da 

construção de pisos, forros e fechamentos, eram submetidos a testes de qualidade a fim de se 
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verificar a necessidade de adaptação do sistema. A CEF assumiu o projeto como um “teste” do 

sistema construtivo, a ser potencialmente replicado em outras regiões. O poder de decisão 

técnica sobre a adequação do sistema adotado ficou sob responsabilidade da construtora e da 

CEF. Competiu à PROLAR a seleção dos moradores para a participação do programa de 

habitação sob os critérios socioeconômicos do PMCMV.  

No processo de planejamento e construção das casas, segundo os técnicos da PROLAR, 

o maior desafio foi adaptar o sistema construtivo às condições naturais da região, quanto à 

umidade e aos altos índices de chuva, sendo considerado este o maior desafio dessa fase, dado 

o tempo despendido. As etapas de construção de pisos, forros e fechamentos, eram regularmente 

submetidas a testes de qualidade, a fim de verificar a necessidade de adaptação do sistema. Os 

técnicos da PROLAR, defendem que a região de Ponta Grossa possui forte insumo metalúrgico, 

com a presença de grandes empresas do setor, e a partir disso, imaginaram que a vivência da 

pós-ocupação e o fornecimento de peças do LSF poderiam ter sido melhor considerados. 

As casas construídas em LSF possuem uma área de 39 m², distribuída em dois quartos, 

sala, cozinha e banheiro, conforme levantamento arquitetônico realizado pela pesquisadora in 

loco, (Figura 16), uma vez que o Município de Ponta Grossa não dispunha dos arquivos de 

desenhos elaborados à época de aprovação do projeto. Foram utilizadas duas tipologias 

arquitetônicas nas construções das casas de interesse social em LSF, com uma distinção mais 

evidente para detalhes de fachada, conforme Figura 17.  
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Figura 16 - Planta Tipo 1 Habitação de Interesse Social em Ponta Grossa, Paraná. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2020) 
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Figura 17 - Tipologias de fachada das casas em LSF do residencial Jardim Amália II. 

 
Fonte: Fotografia da autora (2020). 
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Das 339 unidades do Conjunto Habitacional Jardim Amália, 87 foram construídas em 

Light Steel Framing, conforme Tabela 6, elaborada a partir de dados fornecidos pela 

Companhia de Habitação: 

 

Tabela 6 - Especificação e quantitativo de unidades construídas em Light Steel Framing no 

Município. 
QUADRA QUANTIDADE 

09 18 

12 22 

17 14 

18 13 

19 20 

TOTAL 87 

Fonte: Elaborado pela autora com informações obtidas na pesquisa campo através de informações da Prefeitura 

Municipal de Ponta Grossa/PR (2020). 

 

A localização do Conjunto Jardim Amália em relação ao centro do Município de Ponta 

Grossa está representada na Figura 18 e corresponde a uma área que, apesar de considerada 

periférica por estar em uma adjacência do perímetro do município, se localiza a cerca de 5 km 

do centro da cidade. Pode-se perceber, um bom acesso a serviços, transporte e equipamentos 

públicos. Embora seja recorrente que conjuntos habitacionais destinados à população de baixa 

renda encontrem-se nos extremos do perímetro municipal, no caso do objeto de estudo, o acesso 

ao centro do município não gera desconforto aos moradores.  
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Figura 18 - Localização do Conjunto Habitacional Jardim Amália no espaço urbano de Ponta 

Grossa/PR, bem como dos demais conjuntos inseridos no Programa Minha Casa Minha Vida. 

 
Fonte: LOMPBARDI, 2014. 

 

Percebe-se que a política pública habitacional para o Residencial Jardim Amália contou 

com a implantação de uma adequada infraestrutura viária e de equipamentos públicos para o 

atendimento da população local, conforme representado na Figura 19. Por meio de observação 

de campo, constam dentro do perímetro do objeto de estudo equipamentos de lazer e esporte, 

praças e uma escola pública. Ambos possuem bom estado de conservação e recebem uso 

constante dos moradores. 
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Figura 19 - Infraestrutura Viária e Equipamentos Públicos Jardim Amália. 

 
Fonte: Fotografia da autora (2020). 

 

Em 2020, completam-se 8 anos da entrega das casas aos beneficiários, realizada no ano 

de 2012. Pode-se perceber que a conformação urbanística permanece conforme proposta 

original, e ao longo dos anos, os moradores delimitaram seus respectivos terrenos, conforme 

figura 20. Nota-se, também, que o sistema viário, os passeios e calçadas permanecem em bom 

estado de conservação.  
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Figura 20 - Tipologia das casas do Jardim Amália após oito anos de entrega. 

 
Fonte: Fotografia da autora (2020). 

 

4.2 O processo de aprovação da tecnologia LSF no projeto piloto em Ponta Grossa 

 

O sistema LSF empregado na construção das moradias sociais do Residencial Jardim 

Amália obteve no ano de 2013 o Documento de Avaliação Técnica DATEC nº 14, emitido pelo 

Ministério das Cidades por meio do SINAT – Sistema Nacional de Avaliação Técnica. Deste 

modo, a tecnologia construtiva desenvolvida pela empresa Saint-Gobain, tornou-se passível de 

utilização em habitações do “Programa Minha Casa, Minha Vida” em todo o território nacional 

(BRASIL, 2003). 

A metodologia de avaliação realizada pelo SINAT, colocou sob critérios de segurança 

e qualidade a utilização do LSF nas casas do Conjunto Jardim Amália construídas com esta 

tecnologia. Segundo dados expostos no documento de avaliação técnica n° 14 emitido pelo 

SINAT foi realizada uma descrição detalhada do produto, de seus componentes, elementos e 

interfaces, bem como dos procedimentos de execução, avaliados a partir do acompanhamento 

periódico das obras do Conjunto Habitacional Jardim Amália conforme aponta o documento do 

DATec n° 14. Avaliaram-se critérios relacionados ao desempenho estrutural do sistema, 

estanqueidade à água, desempenho térmico e acústico, durabilidade, manutenibilidade, 

segurança ao fogo e qualidade. Em todos os parâmetros avaliados nas obras ou via ensaios de 

laboratório, o sistema atendeu aos requisitos normativos especificados (BRASIL, 2003). 
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Em relação à durabilidade da estrutura, os testes no sistema construtivo verificaram 

detalhes construtivos do projeto e constatados em obra. Foram realizados ensaios nas paredes 

e nos componentes (placas cimentícias, perfis de aço e parafusos). Os resultados dos ensaios 

para determinação da resistência da parede à ação de calor e choque térmico foram considerados 

satisfatórios. Além destes, também foram verificados fatores de exposição ao envelhecimento 

natural, confirmando que a resistência à corrosão dos perfis e parafusos atendiam aos critérios 

estabelecidos.  

Sobre a qualidade do sistema, o SINAT definiu critérios de aceitação dos principais 

materiais e componentes do sistema, que incluem, entre outros, o próprio esqueleto estrutural 

em aço, os sistemas de fechamento internos e externos (placas cimentícias e drywall), parafusos, 

chumbadores e massas para tratamento de juntas, de forma a criar uma amostragem para os 

ensaios e avaliações de controle, assim como as auditorias frequentemente realizadas. 

Portanto, a pesquisa realizada junto aos moradores complementa e, ao mesmo tempo, 

traz contrapontos às avaliações técnicas do SINAT, que reconheceram o Light Steel Framing 

como um sistema construtivo que garante segurança e qualidade às casas do Jardim Amália, 

por meio de todos os ensaios, verificações e acompanhamentos realizados.  

 

4.3 Aspectos preliminares e limites da pesquisa de campo 

 

Após meses de contato para coleta de informações preliminares que contribuiriam para 

viabilizar a escolha do objeto de estudo, a pesquisa de campo foi realizada com o auxílio dos 

técnicos da PROLAR sem os quais as experiências técnicas compartilhadas e o apoio de campo 

na realização das entrevistas com os moradores tornariam a proposta da pesquisa impraticável.  

De acordo com informações do município, a área que corresponde ao Conjunto Jardim 

Amália, objeto de estudo, possui índices crescentes de criminalidade ao longo dos anos, fato 

este que impediu a realização das pesquisas junto aos moradores após as 17h, conforme 

orientado pelos técnicos da PROLAR, dificultando coletar a opinião daqueles que não 

estivessem em suas casas em horário comercial. 

Conforme constatado in loco, os moradores já foram vítimas de golpes e furtos, o que 

gerou compreensível resistência de muitos deles em participar da pesquisa. Neste aspecto, foi 

decisiva a colaboração da assistente social da PROLAR. Ela introduzia os moradores ao 

contexto do estudo conforme a pesquisadora avançava de casa em casa. O acompanhamento 

dessa profissional, garantiu a segurança necessária para que os usuários confiassem na 
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idoneidade da pesquisadora, bem como reduziu de forma considerável o tempo de explicação 

e convencimento para participação de cada um na pesquisa. Isso resultou em um 

aproveitamento de melhor qualidade do tempo junto ao morador, como preconizado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa, otimizando-se o levantamento de dados na compreensão da 

relação usuário e ambiente-construído. 

A Figura 21, abaixo, exemplifica a insegurança relatada por uma moradora, que vivendo 

sozinha, optou por fechar a porta da cozinha que dava acesso à área externa, devido a 

reincidência de furtos na casa. O fechamento foi realizado em alvenaria. 

 

Figura 21 - Fechamento da porta da cozinha a fim de evitar o arrombamento da casa. 

 
Fonte: Fotografia da autora (2020). 

 

 

4.4 As percepções dos moradores sobre as casas e seu sistema construtivo 

 

Como parte integrante dos objetivos do estudo, buscou-se compreender as relações do 

usuário de uma HIS em LSF a partir de sua percepção sobre o ambiente construído. Essa 
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percepção, na prática cotidiana de uso e manutenção do imóvel, pôde ser aferida a partir do 

histórico de entrega das casas que evidencia que os beneficiários tiveram ciência do tipo de 

construção que receberiam apenas no momento do sorteio das casas, como método de equidade, 

realizado pela Companhia de Habitação do município. Os técnicos da PROLAR confirmaram 

que os beneficiários participaram de um sorteio e que dentre as 339 casas do conjunto, 87 

famílias receberam as habitações em LSF e tiveram ciência desse fato naquele momento. 

Dessa forma, a receptividade do tipo de construção aliada à imprevisibilidade vivida 

pelos beneficiários, não favoreceu o LSF. Segundo relato dos moradores, a sensação vivida foi 

de que sua futura e tão aguardada casa, não era como se imaginara. O desconhecimento de um 

novo sistema construtivo gerou insegurança e, naturalmente, o instinto de comparação com as 

casas de alvenaria. 

Não foram trabalhadas nessas famílias, ainda nas etapas de concepção e construção, as 

informações necessárias que gerassem um grau adequado de conhecimento acerca de um novo 

método construtivo e que facilitasse o uso e manutenção da moradia. Em razão da descoberta 

ter se dado somente no momento de entrega das chaves, alguns moradores relataram um 

sentimento de frustração em meio às expectativas de que receberiam uma casa “normal”, de 

alvenaria. 

A experiência vivida pela pesquisadora, por meio da aplicação do questionário e contato 

direto com esses moradores associado aos aspectos sensoriais e observacionais, indica que a 

percepção do usuário no pós-ocupação pode sim ter sido influenciada por um antecedente de 

não participação que minou o sentimento de pertencimento à uma moradia “diferente” em razão 

do tipo de construção. Neste sentido, são explanados a seguir os eixos trabalhados no 

questionário a fim de identificar os resultados alcançados. 

 

4.4.1 Informações socioeconômicas  

 

Os aspectos socioeconômicos foram sucintamente levantados com o intuito de se obter 

um paralelo entre o nível de instrução escolar e o nível de entendimento sobre o LSF. Partiu-se 

da hipótese de que pessoas com maior grau de escolaridade conseguiriam assimilar, conhecer 

e aceitar melhor uma técnica construtiva pouco disseminada no Brasil, e aplicada 

empiricamente para esses usuários. Além disso, o grau de escolaridade poderia estar associado 

à facilidade ou dificuldade de compreensão dos itens propostos no questionário. 

Notou-se prontamente que quanto maior o grau de instrução, mais fluida se tornava a 

conversa e maior era o entendimento do morador sobre a técnica construtiva, confirmando a 
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hipótese levantada. A experiência pessoal com uma moradia não convencional era melhor 

expressa e o morador se tornava mais propenso a aceitação do LSF, como uma nova 

possibilidade construtiva. 

Conforme o Gráfico 2, grande parte das pessoas entrevistadas não tiveram a 

oportunidade de concluir o ensino fundamental e nenhum dos moradores possui ensino superior 

completo. 

 

Gráfico 2 - Grau de Escolaridade moradores entrevistados Jardim Amália II. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com informações obtidas na pesquisa de campo (2020). 

 

Já por meio do Gráfico 3, a seguir, constatou-se que 33% das moradias abrigam um 

grupo familiar acima de cinco pessoas. Frases como “nunca vi pobre ter família pequena” 

indicam que o tamanho da habitação, 39 m² construídos na tipologia original, tornou-se um 

ponto de insatisfação apesar do tamanho de 300 m² do terreno. As limitações financeiras das 

famílias impedem que recursos sejam empenhados para ampliação das moradias e melhor 

utilização da área do lote. 
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Gráfico 3 - Quantidade de moradores por residência 

  
Fonte: Elaborado pela autora com informações obtidas na pesquisa de campo (2020). 

 

O engenheiro da PROLAR acredita que os aspectos socioeconômicos da população 

beneficiada pelas moradias em LSF possuem uma interface maior com a carência ao acesso à 

tecnologia e ao conhecimento inerente a um adequado uso e manutenção, do que ao fato de 

essas pessoas serem consideradas “pobres” e inaptas a receber outro tipo de construção que não 

seja a alvenaria. Ele defende que a partir do momento que existir um treinamento para essas 

pessoas, associado a condições de oferta do material, tudo pode se tornar mais fácil. Já a 

assistente social do município argumenta que os aspectos socioeconômicos são determinantes 

para a constatação do nível de compreensão e de possibilidades que o usuário possa ter em 

relação ao sistema construtivo. E mais uma vez, tem-se relatado que a falta de capacitação 

prejudicou o interesse do morador pelo LSF. 

A relação de posse e propriedade do imóvel, Gráfico 4, foi contemplada de forma a 

avaliar o histórico de ocupação e, inclusive, o nível de cuidado na manutenção do imóvel, 

acreditando-se que um proprietário, a partir da sensação de pertencimento, tenha um maior zelo 

à sua moradia. Nenhuma casa se enquadrou no perfil de locação, o que comprova o uso da 

moradia como bem de necessidade familiar. 
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Gráfico 4 -  Relação de posse e propriedade 

 
Fonte: Elaborado pela autora com informações obtidas na pesquisa de campo (2020). 

 

Por questões contratuais, a Caixa Econômica Federal sob critérios dos programas de 

habitação social, impede o repasse ou venda das moradias enquadradas como HIS. Dessa forma, 

apesar de 83% das famílias residentes no Jardim Amália serem de fato os beneficiários 

originais, percebe-se que os demais (17%) encontram-se na posição de possuidores irregulares, 

conforme Gráfico 5. Esse fato indica que ainda que os programas de HIS se posicionem como 

instrumentos de regularização fundiária e/ou de garantia ao direito constitucional à moradia, 

um retrabalho de regularização será necessário em dado momento em razão das transações 

imobiliárias irregulares.  

Gráfico 5 - Relação de posse/propriedade com o tempo de moradia. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com informações obtidas na pesquisa de campo (2020). 
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Os dados de tempo na moradia acompanham as constatações da relação de posse e 

propriedade com o imóvel, uma vez que os mesmos 83% dos moradores residem a mais de 5 

anos no local, ou seja, são os legítimos beneficiários. Os demais explicitam a comercialização 

informal que acomete os imóveis. Na experiência dos técnicos do município outro fator comum 

é o abandono de casas de interesse social. In loco verificou-se uma moradia abandonada, 

conforme Figura 22. 

 

Figura 22 - Casa Abandonada no Conjunto Jardim Amália II, em Ponta Grossa. 

 
Fonte: Fotografia da autora (2020). 

 

4.4.2 Conhecimento do sistema construtivo e o histórico da moradia 

 

Os moradores foram questionados sobre a ciência ou contato com construções em LSF 

antes da experiência de moradia em uma casa edificada neste sistema. Todos os moradores 

afirmaram não conhecer ou ter tido contato com o LSF antes de receber a casa, e 81% dos 

beneficiários com tempo de posse acima de 5 anos, afirmaram que somente no dia do sorteio 

das unidades, ficaram sabendo que suas respectivas casas não seriam em alvenaria. O percentual 

de 19% dos moradores, afirma que a ciência de que a casa era construída com uma tecnologia 
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não convencional aconteceu somente após a ocupação, conforme Gráfico 6. Os moradores com 

menos de 5 anos de ocupação do imóvel não foram incluídos na contagem da questão “Como 

ficou sabendo sobre o sistema construtivo?”. 

 

Gráfico 6 – Informação sobre o tipo de sistema construtivo da moradia. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com informações obtidas na pesquisa de campo (2020). 

 

Em relação ao histórico de ocupação e ciência do sistema construtivo, 81,3% dos 

moradores disseram ter recebido um manual de informações sobre o LSF. No entanto, apenas 

13,3% acredita que as informações foram suficientes para o uso e manutenção da casa (Gráfico 

7).  

Como procedimento padrão da CEF, segundo informações dos técnicos da PROLAR, 

todos os moradores receberam um manual de instruções, todavia não tiveram nenhuma 

capacitação específica para lidar com a casa neste sistema. Os técnicos não souberam relatar 

onde e como os moradores puderam à época de recebimento das casas, buscar por informações 

adicionais para o uso e manutenção da moradia. 
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Gráfico 7 – Manual de Instruções sobre o LSF e o nível de informações nele contidas. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com informações obtidas na pesquisa de campo (2020). 

 

Quando questionados sobre qual foi pressuposto acerca do sistema construtivo no 

momento de sua descoberta, 67% dos moradores afirmaram que não conheciam e que acharam 

o LSF diferente ou estranho. O percentual de 22%, apesar de não conhecer o sistema 

construtivo, achou interessante, e; para 11% saber que sua casa seria em LSF não fez diferença 

(Gráfico 8). 

 

Gráfico 8 - Pressuposto sobre o sistema construtivo LSF. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com informações obtidas na pesquisa de campo (2020). 

 

A percepção dos moradores sobre a falta de instrução acerca de um novo sistema 

construtivo e de capacitação para uso e manutenção da moradia, foi causa para um baixo índice 

de conhecimento acerca do LSF. Nenhum deles conhecia o LSF à época de recebimento das 
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casas, e após 8 anos, 40% dos moradores ainda reconhecem que não têm conhecimento sobre 

o tipo de construção em que vivem.  

Pôde-se observar que a deficiência instrutiva contribuiu para a consolidação de um 

menor nível de potencial do sistema construtivo na percepção dos moradores, dada a dificuldade 

que enfrentaram, sozinhos, sem qualquer assistência técnica antes ou após a ocupação, que 

garantisse o mínimo manuseio sobre a tecnologia. A falta de conhecimento descredibilizou as 

características potenciais do sistema e maximizou suas limitações e apesar de 55% dos 

moradores afirmarem ser de razoável a ótimo o nível de conhecimento sobre o LSF (Gráfico 

9), percebe-se que o nível de instrução é muito aquém do razoável. 

 

Gráfico 9 - Nível de conhecimento sobre o sistema construtivo 

  
Fonte: Elaborado pela autora com informações obtidas na pesquisa de campo (2020). 

 

Quanto à adaptação em uma casa construída com um sistema contra-hegemônico, 44% 

dos usuários a consideram positiva, mas também afirmam terem sentido diferença em relação 

ao tipo de construção anterior, conforme Gráfico 10. Cerca de 33% se adaptou como se fosse 

uma casa de alvenaria e 17% afirmou não ter se adaptado bem ao LSF. Notou-se que grande 

parte daqueles que mencionam a falta de adaptação apontam um alto nível de descontentamento 

pela moradia expressando frases como: “Meu sonho mesmo era uma casa de tijolo”. 

  

40%

5%10%

35%

10%

Nível de conhecimento sobre o sistema construtivo

SEM NENHUM CONHECIMENTO CONHECIMENTO INSUFICIENTE
CONHECIMENTO RAZOÁVEL CONHECIMENTO SATISFATÓRIO
ÓTIMO CONHECIMENTO



84 

 

Gráfico 10- Processo de adaptação à moradia em LSF. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com informações obtidas na pesquisa de campo (2020). 

 

Ainda na fase de adaptação à moradia, foi perguntado aos moradores qual fato eles 

recordavam ter sido a maior dificuldade à época de recebimento da casa. Praticamente todos 

mencionaram, instantaneamente, um grande problema na fixação de móveis e objetos nas 

paredes. Somente uma moradora, que inclusive foi considerada na percepção da pesquisadora 

com conhecimento adequado da moradia, disse que não teve dificuldades quanto a essa questão, 

pois segundo ela “não há problema algum em relação às paredes. O manual informava bem 

como e onde os objetos poderiam ser fixados”. Os demais usuários indicaram que as paredes 

são a principal causa de descontentamento, por darem a impressão de serem “frágeis e ocas”. 

Fazendo-se um paralelo entre o descontentamento com as paredes internas em drywall, 

a ausência de assistência para uso e manutenção e a queixa sobre a falta de informações 

suficientes no manual recebido, percebe-se que o nível de instrução é um fator agravante que 

limita as fontes de busca e, principalmente, a maneira de interpretá-las. Até mesmo o interesse 

em conhecer o sistema torna-se limitador dada a ausência de motivação que inspirassem esses 

moradores a fazê-lo.  

Percebeu-se que a estrutura em si não é um problema para os moradores, muitos 

recomendavam de forma natural que a estrutura pudesse ser mantida em novas construções, 

mas que o tipo de fechamento deveria ser outro. Três usuários, além de mencionarem a 

dificuldade com as paredes, também disseram que, logo na fase de adaptação, tiveram 

problemas com patologias do tipo infiltração. Estas patologias influenciaram ainda mais na 

insatisfação quanto ao tipo de fechamento da estrutura, questão que pode ser verificada no item 

4.4.3, específico sobre aspectos patológicos da edificação. 
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Fato presente identificado na questão sobre a adaptação, foi a satisfação da maioria dos 

moradores que instintivamente elogiaram o conforto térmico e acústico da edificação. Muitos 

relataram que, no inverno, o interior da casa se torna aconchegante e, no verão, ela se mantém 

fresca e ventilada. Em relação ao conforto acústico foi relatado que a edificação isola bem, em 

especial, os ruídos externos. 

 

4.4.3 Percepção da qualidade sob a ótica de aspectos patológicos da edificação em Light Steel 

Framing 

 

Um conjunto das questões aplicadas fez menção à incidência de eventos patológicos na 

edificação em LSF de forma a, também, tentar comparar esse sistema construtivo com a 

alvenaria, considerada a principal técnica da construção civil brasileira. A primeira questão 

comparativa diz respeito à percepção de desgaste ao longo do tempo de uma casa em LSF 

comparada aos sistemas convencionais, como a alvenaria. Cerca de 45% das pessoas afirmam 

de maneira enfática que o LSF desgasta mais ou muito mais que a alvenaria, conforme Gráfico 

11.  

 

Gráfico 11 - Desgaste ao longo do tempo. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com informações obtidas na pesquisa de campo (2020). 

 

Na observação da pesquisadora, as pessoas mais descontentes com a edificação, 

permitem intencionalmente um maior desgaste da moradia, que ocorre pela falta de manutenção 

ou cuidado, e, inclusive, como um resguardo da comprovação de que se trata de uma edificação 

de qualidade inferior ou pela própria desmotivação de cuidar de uma casa na qual não se está 

satisfeito. Ademais, a falta de higiene também foi notada de forma mais latente em duas casas 
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cujos usuários assinalaram de forma mais enfática a insatisfação com a moradia e, em especial, 

quanto ao desgaste ao longo do tempo (Figura 23). As Figuras 24, 25 e 26 a seguir, indicam 

outras situações de uso e manutenção, em que pode-se comparar a realidade de satisfação versus 

a realidade de insatisfação, apontada na figura 23. 

 

Figura 23 -Associação do desgaste do LSF à insatisfação com a moradia 

 
Fonte: Fotografia da autora (2020). 
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Figura 24 - Exemplo moradia de família satisfeita com a edificação 

 
Fonte: Fotografia da autora (2020). 

 

Figura 25 - Exemplo moradia de família satisfeita com a edificação 

 
Fonte: Fotografia da autora (2020). 
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Figura 26 - Exemplo moradia de família satisfeita com a edificação 

 
Fonte: Fotografia da autora (2020). 

 

Fatores como a iluminação e a ventilação natural foram bem apreciados pela maioria 

dos moradores. 89% deles concordam que a iluminação natural é boa ou muito boa e 95% 

apreciam a ventilação natural da moradia, conforme gráficos 12 e 13. 

 

Gráfico 12 - Aspectos da percepção quanto à iluminação natural da casa em LSF. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com informações obtidas na pesquisa de campo (2020). 
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Gráfico 13 - Aspectos da percepção quanto à ventilação natural da casa em LSF. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com informações obtidas na pesquisa de campo (2020). 

 

No mesmo sentido dos elogios quanto ao conforto acústico no processo de adaptação ao 

sistema construtivo, 72% dos moradores consideram bom ou muito bom o critério de 

isolamento dos sons entre os ambientes internos e externos, conforme Gráfico 14. Ainda que 

78% dos usuários afirmem que não há incômodo em relação à algum barulho específico, muitos 

relataram a ocorrência de estalos na edificação, segundo Gráfico 15. 

 

Gráfico 14 - Conforto Acústico da construção em LSF 

 
Fonte: Elaborado pela autora com informações obtidas na pesquisa de campo (2020). 
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Gráfico 15 - Existência de barulho que gera incômodo. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com informações obtidas na pesquisa de campo (2020). 

 

Sob os aspectos de qualidade, as paredes das construções foram novamente 

mencionadas de forma depreciativa. 55% dos moradores consideram as paredes frágeis e ocas 

ou muito frágeis e ocas (Gráfico 16). Apesar da dificuldade prática na fixação dos objetos e 

móveis relatados na fase de adaptação, 17% dos moradores afirmam que as paredes são muito 

firmes e sólidas.  

 

Gráfico 16 - Avaliação das paredes de uma casa em LSF 

 
Fonte: Elaborado pela autora com informações obtidas na pesquisa de campo (2020). 

 

Muitos moradores, mesmo sem questionamento, manifestam ser favoráveis à estrutura 

em aço do LSF e a consideram muito boa e segura. Entretanto, segundo eles, o material das 

paredes precisa ser substituído por outro em futuras construções, de forma a não causar a grande 

impressão de fragilidade, indicada na Figura 27. Os buracos abertos pelas maçanetas das portas 
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são recorrentes em quase todas as casas. Na fala dos moradores: “Cada vez que a porta bate 

surge um novo buraco”. Talvez, não seja necessária a substituição do tipo de material, mas a 

fixação de protetores já resolveriam essa situação, no mesmo sentido que a instrução sobre 

como e onde fixar móveis e objetos. Mais uma vez, percebe-se que simples intervenções e 

instruções para com essas pessoas, minimizariam situações de desgaste e incômodo que tanto 

descredibilizam o LSF.  

 

Figura 27 - Representação dos problemas nas paredes internas das casas em LSF. Os buracos 

abertos pelas maçanetas das portas são recorrentes em quase todas as casas. 

 
Fonte: Fotografia da autora (2020). 

 

A questão representada no Gráfico 17 quanto à avaliação do nível de dificuldade de 

fixação de objetos nas paredes, foi acompanhada de relatos espontâneos dos moradores sobre 

suas experiências desde a época de adaptação. Materializa-se a dificuldade enfrentada por 77% 

dos usuários que acham difícil ou muito difícil a fixação de objetos, sejam eles de pequeno 

peso, como quadros e prateleiras, ou de grande peso, como armários e aparelhos domésticos.  
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Gráfico 17 - Avaliação da facilidade de fixação de objetos nas paredes 

 
Fonte: Elaborado pela autora com informações obtidas na pesquisa de campo (2020). 

 

Nas questões sobre aspectos patológicos como a incidência de infiltrações, 

descolamento de revestimentos, vazamento nas lajes e problemas no telhado, vazamento da 

caixa d’água movimentação/empenamento de paredes, trincas e vibrações, o Gráfico 18 aponta 

que os problemas ocasionados por água, como infiltrações e vazamentos, são a principal 

ocorrência seguidos das trincas, vibrações e estalos. Fato interessante é que as vibrações e 

estalos são notados, mas as questões anteriores quanto ao ruído esses aspectos não geram 

incômodos aos moradores. 

 

Gráfico 18 - Aspectos patológicos levantados nas entrevistas. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com informações obtidas na pesquisa de campo (2020). 
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Visualmente, aspectos patológicos de infiltrações, ocasionados por problemas no 

telhado, na laje ou por vazamentos da caixa d’água, puderam ser comprovados in loco conforme 

indica a Figura 28. Em períodos de chuva, os moradores alegaram que as manchas de umidade 

aparecem tanto no teto quanto nas paredes externas. 

 

Figura 28 - Manchas de infiltração nas casas. 

 
Fonte: Fotografia da autora (2020). 

 

As trincas também foram alvo de queixas associadas aos critérios de fragilidade das 

paredes. A Figura 29 exemplifica que o local de maior ocorrência de trincas, acontece próximo 

às esquadrias de portas e janelas, e a partir delas, os processos de infiltração também são 

desencadeados. 
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Figura 29 - Trincas próximas às esquadrias das edificações. 

 
Fonte: Fotografia da autora (2020). 

 

Em termos gerais, os moradores avaliam positivamente a qualidade da edificação. Os 

fatores que depreciam o sistema são a incidência das patologias citadas, ainda que os usuários 

não realizem de forma adequada manutenções e reformas, fato este que potencializa a 

recorrência patológica e coloca em xeque a percepção de qualidade por parte daqueles que 

convivem diariamente com esses problemas. 

Embora as manifestações de patologias incidentes sejam facilmente detectadas pelos 

usuários, ouviu-se um relato comum sobre a ocorrência frequente de tempestades de ventos na 

região. Em 2015, um forte vendaval atingiu o Conjunto Jardim Amália, e de acordo com o que 

foi mencionado pelos moradores, bem como pelos técnicos da PROLAR, as casas em LSF 

sofreram menos consequências do que as casas em alvenaria. Sacos de cimento foram 

arrastados pelas ruas e os telhados das casas em alvenaria foram levantados. A partir desse fato, 

muitos passaram a defender que a estrutura em LSF tem boa resistência e qualidade. 

O Gráfico 19 indica um percentual de 29% para o quesito de grande satisfação e outro 

de 29% para o de muita insatisfação com a qualidade do LSF. Em termos gerais, mais de 70% 

dos usuários avaliam como positivo, de razoável a muito satisfeito, o aspecto da qualidade da 

moradia.  

Em mais um critério, o percentual de grande insatisfação assemelha-se à parcela dos 

moradores que afirmaram que a estrutura desgasta mais ao longo do tempo, e no qual percebeu-
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se que esse sentimento de desagrado paralisa o morador sobre os atos de cuidar e zelar de sua 

própria moradia. Associa-se ao quesito de insatisfação a frustração de não ter recebido as 

instruções e a adequada assistência prévia. 

 

Gráfico 19 - Resultados sobre a qualidade do sistema construtivo. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com informações obtidas na pesquisa de campo (2020). 

 

Cabe ressaltar, que a Companhia de Habitação do Município, não recebeu reclamações 

quanto aos aspectos patológicos ou relatos de descontentamento sobre a qualidade e satisfação 

dos usuários sobre o sistema construtivo, o que induziu a suposição de que a fase de adaptação 

também ocorrera de forma tranquila. Segundo a assistente social, nenhum morador procurou a 

PROLAR queixando-se de insatisfação, propondo a troca ou desistindo da moradia, o que 

ratificou o sentimento da equipe de aprovação dos beneficiários pelo Light Steel Framing. 

 

4.4.4 Manutenções, Reformas e Ampliações do Sistema Construtivo 

 

Foi solicitado aos moradoress que comparassem o grau de dificuldade na realização de 

manutenções em relação à uma casa de alvenaria (Gráfico 20). 64% dos moradores afirmaram 

ser difícil ou muito mais difícil realizar a manutenção em uma casa em LSF se comparado a 

uma casa em alvenaria. Apenas 12% dos moradores têm ciência sobre a facilidade de 

manutenção e possibilidade da abertura dos fechamentos internos e externos para realizar 

manutenções. Um desses moradores não vê diferença para a alvenaria e o outro, por preferir a 

casa em LSF, procura conhecer e se informar sobre como manusear e manter o sistema 

construtivo. Percebe-se que a dificuldade em manutenções ocorre por falta de interesse e/ou 

conhecimento, associado à não existência de mão de obra especializada, e o pressuposto do alto 
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custo financeiro para uma manutenção adequada. Foi comum perceber que as casas deixam de 

receber manutenção e ficam sob ações de maior desgaste ao longo do tempo, o que justifica o 

percentual anterior da sensação de desgaste comparado à alvenaria, ou ainda, as manutenções, 

quando são feitas, acontecem de forma improvisada. 

 

Gráfico 20 - Manutenção do LSF comparada a sistemas convencionais de alvenaria 

 
Fonte: Elaborado pela autora com informações obtidas na pesquisa de campo (2020). 

 

Os técnicos da PROLAR confirmam que as ampliações das casas são feitas em alvenaria 

e/ou madeira (Figuras 30, 31 e 32), gerando problemas patológicos de interface, além de 

assinalar que apesar desses usuários possuírem suas casas em um sistema construtivo 

industrializado existe a predominância de sistemas convencionais. Ademais, eles acreditam que 

os moradores das casas em alvenaria do Jardim Amália possuem uma maior facilidade em 

manter e ampliar as edificações, em especial, pelo fato de o conhecimento e acesso aos sistemas 

convencionais ser disseminado nas classes mais baixas, que possuem grande adesão aos 

trabalhos na construção civil como serventes, pedreiros e mestres de obra. O LSF, por sua vez, 

exige o uso de improviso para se efetivar uma intervenção semelhante, em razão da dificuldade 

de acesso à mão de obra e às próprias peças e equipamentos. Além disso, o morador se sente 

inseguro para cumprir sozinho a tarefa. Neste sentido, percebe-se que a mão de obra informal 

e manufatureira para a alvenaria, torna mais simples a utilização de um sistema convencional. 

Outro fato percebido é que as construções em madeira são bastante comuns na região 

sul do país. No jardim Amália, muitas ampliações são realizadas inicialmente em madeira, 

como uma forma provisória de solucionar a questão do espaço. Ao longo do tempo e da chegada 

de recursos financeiros, as paredes em alvenaria abraçam essa estrutura em madeira e torna a 

ampliação definitiva conforme exemplificado na figura 32. 
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Figura 30 - Exemplo de ampliação da moradia em alvenaria e interface com o LSF 

 
Fonte: MALTA, Gabrielle Sperandio, 2020. 

 

Figura 31 - Interface LSF e ampliação em alvenaria 

 
Fonte: Fotografia da autora (2020). 
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Figura 32 - Ampliação inicialmente feita em madeira de forma provisória e com alvenaria 

sendo edificada no entorno. 

 
Fonte: Fotografia da autora (2020). 

 

4.4.5 Percepção de Satisfação com a edificação em Light Steel Framing 

Quando perguntados se a casa, com esse tipo de construção, atendia as expectativas e 

necessidades familiares, 78% dos entrevistados afirmaram que sim (Gráfico 21). Percebeu-se 

que apesar das críticas pontuais, comparando a realidade atual com as casas anteriores nas quais 

essas pessoas viviam, grande parte delas sem esgotamento sanitário, sem abastecimento de 

água, energia elétrica formal, pavimentação, drenagem urbana e com aspectos edilícios 

precários, o sistema construtivo não influencia muito. O conjunto de fatores que fizeram a 

qualidade de vida dessas famílias aumentar, independente do sistema construtivo utilizado, é o 

que faz com que o percentual de satisfação seja alto. 

Ademais, decidiu-se por fazer a pergunta sobre a satisfação geral sobre a moradia antes 

das outras perguntas do conjunto deste tópico para que a resposta não fosse influenciada pela 

relação com as demais. 
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Gráfico 21 - Satisfação com a moradia. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com informações obtidas na pesquisa de campo (2020). 

 

Comparando a casa atual em LSF com a moradia anterior, seja de alvenaria ou madeira, 

tem-se que 69% dos moradores preferem a casa atual. Fato observado é que não, 

necessariamente, por ela ser em LSF, mas pelo conjunto de fatores já explicitados anteriormente 

que compõem a melhoria da qualidade de vida. 

Ou seja, mudar a realidade de vida das pessoas por meio da efetivação de políticas 

habitacionais com caráter social, inclui uma série de fatores para além da solução do déficit por 

moradias ou do tipo de construção que elas irão receber. Neste sentido, aplicar uma tecnologia, 

como o LSF, considerada eficiente em larga escala, garante a oportunidade ao acesso à moradia 

digna e com qualidade. 

Os técnicos da Prolar acreditam que o tipo de sistema construtivo não influencia tanto 

na satisfação do usuário de HIS, uma vez que a solução pelo problema habitacional foi 

possibilitada diante da melhoria da qualidade de vida, se comparada à situação de moradia 

anterior, o que vai de encontro à constatação da pesquisadora explanada anteriormente. Temos 

então, um acesso adequado à infraestrutura urbana e uma boa condição de habitabilidade, 

associados às características de uma edificação que passou por um processo formal de validação 

federal. 

Observando o Gráfico 22, identifica-se que 69% dos usuários consideram a situação de 

moradia atual, em uma casa em LSF, melhor se comparado à situação de moradia anterior. No 

entanto, os percentuais minoritários precisam ser considerados na concepção de novos projetos, 

bem como nas etapas pré e pós-construtivas, de modo a utilizar o piloto do Jardim Amália como 

referencial de aprimoramento. Todos os entrevistados que moraram em casas de madeira 

mostraram muito mais apreço à nova casa em LSF. 
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Gráfico 22 - LSF comparado à moradia anterior. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com informações obtidas na pesquisa de campo (2020). 

 

Quanto ao tamanho da casa, o índice de satisfação encontrado e o quesito de aprovação 

sobre a disposição dos cômodos seguiu o percentual de 72%, o que corresponde a 13 moradores 

(Gráfico 23). Notou-se que 27,7% dos entrevistados (5 pessoas) que mostraram insatisfação 

nesse quesito, compõem um grupo familiar com mais de 4 pessoas, e apesar do tamanho do 

terreno de 300m² permitir ampliações, a limitação financeira da maior parte dessas famílias 

impede um maior aproveitamento da área externa herdada, fazendo surgir a queixa quanto ao 

tamanho da edificação. 

Gráfico 23 - Satisfação com o tamanho da casa e disposição dos cômodos. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com informações obtidas na pesquisa de campo (2020). 
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Em relação à aparência externa da moradia e ao padrão replicado com uma leve 

distinção de fachada para as duas tipologias arquitetônicas, 88% dos moradores indicam afeição 

pela padronização, como um fator de harmonização e de estética agradável para o bairro 

(Gráfico 24). Dentre o percentual que não aprova a padronização ou não gosta da aparência 

externa da sua casa (2 moradores), foi enfatizado o relato de que eventualmente ocorre algum 

tipo de confusão na entrega de correspondências em função da semelhança das construções. 

 

Gráfico 24 - Satisfação com a aparência externa da casa. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com informações obtidas na pesquisa de campo (2020). 

 

4.4.6 Percepção de Potencial do Sistema Construtivo 

 

Buscou-se, também, analisar a percepção dos moradores (apesar das queixas, das 

limitações e das experiências negativas) quanto a potencialidade do LSF em ser utilizado em 

novas edificações, em outros lugares do Brasil, tornando esta tecnologia parte da cultura 

brasileira na construção civil. De acordo com o Gráfico 25, a maioria considerável das pessoas, 

quase 70%, acreditam no potencial do sistema e em sua replicação, a partir do projeto piloto de 

Ponta Grossa. Todavia, é importante destacar que alguns moradores, de forma natural, ao 

ouvirem a pergunta sobre o potencial do LSF, mostraram-se favoráveis à sua utilização, mas 

posicionaram como condicionantes uma aplicação atrelada à garantia de assistência técnica e 

instrutiva, maior participação nas etapas construtivas, capacitação para operar, manter o 

sistema, e em especial, o acesso à peças, equipamentos da estrutura e mão de obra especializada. 
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Gráfico 25 – Avaliação do Potencial do LSF 

 
Fonte: Elaborado pela autora com informações obtidas na pesquisa de campo (2020). 

 

Por meio do Gráfico 26 é possível notar que uma proporção menor de moradores (56%) 

consideram-se abertos a novos tipos de construção, e acreditam que os sistemas construtivos 

precisam evoluir. Ou seja, 11% daqueles que acreditam no potencial do sistema, ainda preferem 

métodos convencionais. Nota-se, portanto, que as opiniões ficam bem divididas em relação à 

preferência quanto ao tipo de construção: (56%) acreditam que os métodos de construção 

precisam evoluir enquanto 44% preferem as moradias em “tijolo/cimento”. 

 

Gráfico 26 – Avaliação quanto a aceitação de novas tecnologias construtivas. 

 
Fonte: Elaborado pela autora com informações obtidas na pesquisa de campo (2020). 

 

Os técnicos da PROLAR, a partir da experiência do município, constataram que um dos 

grandes desafios para avaliar o potencial do LSF no Brasil, diz respeito aos profissionais da 
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engenharia e arquitetura nos quais não têm uma formação específica para trabalhar com esta 

tecnologia, assim como há pouca formação de mão de obra especializada. As próprias empresas 

que possuem expertise na tecnologia não difundem o conhecimento e, assim, impedem sua 

replicação. As esferas de potencial do LSF, dessa forma, transcendem o usuário, e permeiam 

os outros agentes do processo.  

Nas palavras do Engenheiro da PROLAR: “Se o mercado disseminar o uso do LSF, os 

profissionais precisarão se adaptar e estudar. Mas hoje, se nem na faculdade temos esse tipo 

de conhecimento e não encontramos no mercado o material do sistema, como incentivar essa 

especialização? Nos dias atuais temos cartilhas que instruem os profissionais e as pessoas no 

passo a passo de uma construção em alvenaria, então, por que não temos algo semelhante para 

o LSF?” 20  

Na percepção do Engenheiro da PROLAR, o que pode favorecer a utilização do LSF 

como técnica construtiva de novas casas de interesse social no Município e, também, no 

território nacional, é a produção em massa. Os ganhos em mão de obra e a agilidade construtiva, 

assim como o controle da construção e minimização de improvisos pelos próprios profissionais 

da obra, que não incorporam ao sistema vícios construtivos, são considerados os principais 

fatores pelo engenheiro. Outro grande potencial destacado pelo entrevistado é a possibilidade 

modular, isto é, de se trazer “pronta” a moradia por meio das peças equipamentos que facilitam 

a montagem, fato este que vai de encontro ao defendido por Crasto (2005) de que o LSF 

posiciona-se como um instrumento que otimiza recursos e que gerencia melhor as perdas. 

RIBEIRO e MICHALKA (2003) também defendem a coordenação modular como ferramenta 

de racionalização construtiva ser aplicada no projeto e execução, assim como nos métodos de 

ensino dos cursos de arquitetura e engenharia civil. 

Ficou evidente na entrevista com o engenheiro do município que o avanço no uso dos 

softwares em BIM para engenharia e arquitetura se posicionam como tendência à aplicação de 

novas tecnologias construtivas como o LSF. Isto ocorre pelas possibilidades de 

compatibilização dos projetos complementares com o estrutural, retomando a ideia de Freitas 

et al. (2006) quanto a capacidade do Steel Frame de integrar todos os componentes e 

subsistemas necessários à construção. Dessa forma, percebe-se que a própria evolução da 

engenharia e da arquitetura podem indicar a utilização de novas tecnologias, com maior grau 

de racionalização e industrialização, como alternativas de transformação da construção civil.  

 

                                                 
20 Pesquisa de campo realizada na Companhia de Habitação de Ponta Grossa - PROLAR, no município de Ponta 

Grossa, Paraná, entre os dias 03 e 06 de março de 2020.  
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4.4.7 Percepção sob Aspectos da Tecnologia Social em Habitações de Interesse Social 

 

No âmbito deste estudo, considerar mais efetivamente a participação das pessoas nos 

processos que envolvam a construção de suas moradias, bem como no acesso a componentes 

construtivos nas etapas de pós-ocupação, são vertentes entendidas como possíveis e aplicáveis 

ao uso do LSF como Tecnologia Social. Neste sentido: 

 

 [...] o próprio conjunto de procedimentos adotados para a produção de um novo 

conhecimento – e um conhecimento enraizado em práticas, experiências e medidas 

socialmente partilhadas – pode ser entendido como uma TS, pois faz uso de 

ferramentas que estimulam e provocam a participação e parte do pressuposto de que 

todos os atores envolvidos são capazes de, refletindo sobre sua realidade, produzir 

conhecimento. (ITS, pg.133, 2014) 

 

As políticas públicas habitacionais, quando tratadas sob os conceitos da Tecnologia 

Social, possibilitam que tecnologias industrializadas e se posicionem como alternativas de uma 

nova realidade para as famílias beneficiadas apesar de serem pouco conhecidas e acessadas por 

camadas mais carentes da população. Ainda, segundo Costa (2013), a TS e as políticas públicas 

podem possuir características e metas comuns entre as quais se pode citar: a geração de renda 

e inclusão social, promoção do desenvolvimento socioeconômico sustentável, a participação 

sociopolítica, e ampliação da interação público-privado. Ademais, complementa-se que “[...] 

assim como as políticas públicas, as tecnologias sociais pressupõem a participação efetiva da 

comunidade no seu processo de construção e/ou apropriação” (FUNDAÇÃO BANCO DO 

BRASIL, 2013). 

Mesmo que seja complexa a discussão sobre a autogestão e o “fazer por conta própria” 

em um nível individual ou coletivo, a Tecnologia Social poderia ser colocada a favor dos grupos 

sociais menos favorecidos para o emprego de sistemas como o LSF que, atrelados às suas 

vantagens de produção em larga escala, favoreçam a transformação de uma realidade em um 

menor espaço de tempo. O caso de Ponta Grossa, em razão do histórico de não envolvimento 

dos beneficiários nas etapas conceptivas e construtivas, culminou em uma resistência de parte 

dos moradores na aceitação, adaptação e vivência no imóvel, fato este que pode ser revisto em 

novas experiências  

A primeira pergunta buscou levantar o interesse dos moradores em terem sidos 

capacitados sobre a tecnologia, bem como para operar e participar da construção de sua casa 

em LSF. Dos 18 entrevistados, 17 deles gostariam de ter tido essa oportunidade (Gráfico 27). 

No mesmo sentido, todos os moradores que participaram da pesquisa disseram que seria 
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fundamental terem sido ouvidos antes da construção e participado de todas as etapas para que 

suas necessidades fossem melhor compreendidas (Gráfico 28). 

 

Gráfico 27 - Eixo Tecnologia Social e a participação do morador na operação e capacitação 

sobre o LSF. 

 

Fonte: Elaborado pela autora com informações obtidas na pesquisa de campo (2020). 

 

Gráfico 28 - Interesse em ter sido ouvido antes da construção de forma a participar do 

processo 

 
Fonte: Elaborado pela autora com informações obtidas na pesquisa de campo (2020). 

 

Quando questionados sobre o que consideravam como prioridade em uma “casa ideal”, 

o item mais votado, dentre três principais opções, foi a possibilidade de o morador ter um maior 

Sim
94%

Não
6%

Você gostaria de ter recebido capacitação para operar e construir esse 

tipo de sistema e participar da construção da sua prórpia casa?

Você gostaria de ter sido ouvido antes da construção e participado das etapas 

construtivas para que suas necessidades tivessem sido atendidas de forma 

melhor?

Sim Não



106 

 

envolvimento no processo de construção da sua casa (ver questões 55, 56 e 57 do anexo D). As 

opções de que o “menor custo” e a “qualidade da construção” importam mais, foram o segundo 

e terceiro itens, respectivamente. Notou-se que o histórico de inexistência da participação no 

processo, despertou a relevância de fazer parte das etapas preliminares ao mero recebimento da 

moradia. Tal fato corrobora com o que é apontado pelo Instituto de Tecnologia Social (2004) 

acerca do caráter conceitual de uma tecnologia social que, por meio de seus parâmetros, busca 

por um processo democrático que envolva a mobilização e participação popular e, 

consequentemente, favorecem a apropriação e o aprendizado desses envolvidos.  

Os itens sobre “menor impacto ambiental” e “obra limpa”, não foram mencionados por 

nenhum morador, e o tipo de sistema construtivo foi defendido por duas pessoas: uma delas 

prefere o LSF e a outra prefere a alvenaria. No geral, percebe-se que as características da 

racionalização construtiva não interferem de forma direta no que é prioritário para esses 

usuários, mas em razão do histórico vivido a questão da participação fez muita diferença e se 

tornou um ponto valorizado para que eles tivessem a oportunidade de compreender melhor a 

tecnologia utilizada. 

Já na pergunta sobre o que seria mais interessante em uma casa ideal (Gráfico 29), vê-

se na percepção dos usuários que o conhecimento e preparo para construir sua própria casa é o 

mais interessante, seguido de garantir um menor custo a essa construção. Mais uma vez a 

característica atrelada à industrialização de um sistema, com a possibilidade de seguimentos da 

estrutura facilitarem a montagem, não é visto como algo de muito valor para os moradores, 

apesar desse item ter sido mais votado que a opção de ter alguém responsável pela obra. O 

mesmo raciocínio ocorreu quando questionados sobre o que seria pior em uma obra, a fim de 

identificar aspectos de uma tecnologia racionalizada e industrializada. Outra vez, a “falta de 

participação” foi o item mais votado, seguido do “custo alto”, conforme o Gráfico 30. 
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Gráfico 29 - Itens do que seria mais interessante em uma casa ideal 

 
Fonte: Elaborado pela autora com informações obtidas na pesquisa de campo (2020). 

 

Gráfico 30 - Informações sobre o que os moradores consideram pior em uma obra 

 
Fonte: Elaborado pela autora com informações obtidas na pesquisa de campo (2020). 

 

Percebe-se que o item “futuro morador participando” foi um dos mais comentados 

dentre as opções, e poderia ser entendido como um sinal da intrínseca relação entre aplicação 

de uma nova tecnologia e o envolvimento do futuro morador em todas as etapas do processo. 

Ignorar essa relação, é limitar de forma exponencial novas aplicações exitosas do LSF. 

 Como um exemplo viável de arranjos que permitam maior participação do usuário nos 

processos de construção das moradias, tem-se o Plano de Desenvolvimento Integrado da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte (PDDI), na forma do Projeto de Lei n° 74/2017, que dispõe 

uma proposta da política metropolitana de direito ao espaço cotidiano quanto a moradia e ao 

ambiente urbana. Tem-se no PDDI o Programa de Construção Cooperativa, cujo principal 

0 5 10 15 20

Ter alguém responsável pela obra

Que ela chegasse pronta

Que fosse barata

Que você tivesse conhecimento e preparo

para construir sua própria casa

O que seria mais interessante em uma CASA IDEAL

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Demora e atrasos

Custo alto

Problemas com mão de obra

Desperdício de materiais

Falta de prticipação do morador

O que você considera pior em uma obra?



108 

 

objetivo é a garantia de benefícios, como geração e trabalho e renda para a população, através 

de “arranjos cooperativos” no âmbito da construção civil. (PDDI, 2011). 

Um dos projetos do Programa de Construção Cooperativa dispõe sobre as possibilidades 

de formação de cooperativas de construção civil utilizando a forma de ensino de um canteiro-

escola, instituído por meio da figura de uma entidade responsável, a constituir um grupo de 

interessados a realizar uma obra civil, tendo por cliente preferencialmente um grupo ou 

associação de moradores ou outra instituição sem fins lucrativos. O trabalho de canteiro seria 

acompanhado da difusão de conhecimento sobre a totalidade do processo e sobre os princípios 

e fundamentos de cada um de seus aspectos. (PDDI, 2011).  

O PDDI já previa em sua época de elaboração (2011), que um canteiro-escola poderia 

estruturar-se sobre outros repertórios de técnicas construtivas, a exemplo da construção 

metálica, onde pode ser inserido o uso do LSF. Este grupo qualificado no canteiro-escola, se 

tornaria apto para constituir uma cooperativa de construção, após a conclusão daquela obra 

específica, em função da qualificação adquirida sobre a tecnologia construtiva, cuja experiência 

seria ampliada ao longo do tempo por meio de práticas semelhantes: 

 

A formação para as cooperativas não equivale à formação de mão-de-obra de 

construção civil para o trabalho assalariado em empresas, pois, além dos 

conhecimentos acerca de todas as etapas da construção, inclui conhecimentos sobre o 

próprio cooperativismo e a gestão de obras civis. Trata-se de formar trabalhadores 

que, em lugar de venderem apenas a sua força de trabalho, possam, coletivamente, 

comercializar o produto desse trabalho. (PDDI, 2011, pg. 404) 

 

No mesmo sentido, os técnicos da PROLAR defendem a tecnologia social como fator 

de envolvimento do futuro morador, inclusive de forma profissionalizante. Segundo relato dos 

profissionais da Companhia de Habitação, uma outra experiência no município de Ponta 

Grossa, que não é o Conjunto Jardim Amália, demonstrou êxito no envolvimento dos 

beneficiários nas etapas de planejamento e concepção da obra. A partir de um sorteio 

preliminar, os lotes eram visitados pelas famílias beneficiadas a cada dois meses, de maneira a 

permitir um acompanhamento dos futuros moradores nas etapas da construção. Além das visitas 

na obra, os beneficiários que tivessem interesse, eram contratados para trabalhar na construção 

das casas. Segundo o engenheiro da PROLAR, os próprios moradores por meio da participação 

opinavam e supervisionavam a qualidade da obra minimizando vícios construtivos e uma 

eventual queixa na pós-ocupação. 

Na etapa de finalização da obra que corresponde à experiência mais recente do 

município, cada morador pôde escolher a cor da tinta da casa e introduzir novos aspectos 
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geométricos da pintura na fachada, o que oportunizou a criação de um vínculo com a moradia 

ao dar uma personalidade única àquela edificação. Percebe-se então, o quanto a participação 

dos futuros beneficiários minimizou problemas na pós-ocupação das moradias quanto à 

insatisfação, descontentamento e dificuldade no uso e manutenção. 

Gerar o sentimento “participação” em um processo no qual o usuário será o principal 

beneficiado, pode ir além da possibilidade de escolher a cor da tinta no momento final da 

construção. Ser envolvido nas etapas de planejamento e concepção do projeto, ser capacitado 

quanto ao tipo de construção e os potenciais que o envolvem, ser instruído para operar e 

modificar sua casa, podem ser perspectivas aplicáveis da tecnologia social que enraízam um 

conhecimento e impulsionam a evolução socioeconômica de famílias carentes. Vê-se que tratar 

a Tecnologia Social como uma proposta multidisciplinar, que envolva aspectos sociais e 

técnicos na criação de oportunidades de desenvolvimento socioeconômico, poderia ser a chave 

para ressignificar os moldes de aplicação do LSF, o que com o disposto por ITS (2004) e Costa 

(2013). 

Dessa forma, uma tecnologia como o LSF, poderia ser utilizada para minimizar o 

problema social do déficit de moradias, envolvendo a participação dos usuários nas etapas pré-

construtivas e a autonomia destes na pós-construção. Na esfera desta dissertação, o Light Steel 

Framing poderia vir a ser considerado como uma vertente da Tecnologia Social, pois, apesar 

de pouco explorado no contexto brasileiro, tem potencial para se tornar amplamente utilizado 

e adotado por classes menos favorecidas da sociedade. 

A inserção da temática de tecnologia social na presente pesquisa, partiu de conjecturas 

levantadas em momentos iniciais da pesquisa de que a realidade em campo demonstraria uma 

ínfima participação do usuário no processo. Este fato foi confirmado a partir do relato dos 

beneficiários sobre a ciência do tipo de sistema construtivo que ocorreu apenas no momento do 

sorteio das unidades habitacionais. Os dados do eixo de potencialidade do sistema construtivo, 

atrelados aos quesitos da tecnologia social, indicam um descontentamento dos usuários quanto 

ao LSF em função do histórico de sua não participação, ciência e capacitação para lidar com a 

tecnologia. Ficou claro que se os moradores tivessem sido incluídos no processo, como um pré-

requisito para aprovação do sistema pelo selo SINAT, por exemplo, certamente, essas pessoas 

teriam experiências mais favoráveis à aceitação, cuidado e manutenção da casa. A Saint Gobain, 

em parceria com o Município de Ponta Grossa, poderia ter desenvolvido oficinas e exposições 

para disseminar essa tecnologia no local e, inclusive, valorizar o sistema por meio da exposição 

de outras propostas de projetos que utilizam a tecnologia, a exemplo de casas em alto padrão. 

Ademais, aspectos como a flexibilização do espaço, para além da ampliação da moradia, mas 
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que também envolvessem mudanças de layout arquitetônico se tornariam interessantes para os 

moradores em razão das próprias características e possiblidades do sistema em LSF. 

Tais aspectos aqui abordados nos permitem pensar, também, na dimensão cultural das 

técnicas construtivas, de maneira mais ampla. Como nos diz Geertz, antropólogo norte-

americano, cultura são teias de significados, tecidas pelo próprio homem que a elas está 

amarrado. Significados que precisam ser analisados e interpretados pelos estudiosos, mas que 

são compartilhados e experimentados pelos que estão amarrados a essas teias. (GEERTZ, 1989, 

p. 4). Portanto, compartilhar a informação sobre o sistema construtivo com os usuários, a 

população beneficiada de HIS, seria assim um procedimento importante para constituir uma 

cultura construtiva compartilhada sobre o LSF. Podemos observar, ainda, que esse 

compartilhamento se daria também no bojo de um processo de constituição de uma determinada 

tradição construtiva, análogo aos abordados por Hobsbawn e Ranger na sua introdução ao livro 

A Invenção das Tradições. (HOBSBAWN, RANGER, 1997). Ou seja, uma tradição e uma 

cultura construtiva baseada em tecnologias não hegemônicas podem vir a ser construídas.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como parte integrante das considerações finais do presente estudo, retorna-se aos 

objetivos propostos a fim de se identificar o cumprimento destes. Tendo como objetivo geral a 

pretensão de avaliar aspectos da pós-ocupação de Habitações de Interesse Social construídas 

com a tecnologia Light Steel Framing, buscou-se contribuir para a determinação das 

potencialidades e limitações deste sistema construtivo e compreender o seu uso no âmbito da 

produção em larga escala de HIS. 

A compreensão da relação dos usuários de uma habitação social construída em LSF a 

partir de sua percepção sobre o ambiente construído foi alcançada mediante as análises dos 

resultados apresentados no capítulo 4. Contata-se, que esta percepção, em geral, é positiva e 

favorável à tecnologia, apesar das ressalvas sobre as dificuldades encontradas no uso, 

manutenção e acesso ao sistema construtivo. 

Cabe enfatizar que o método de avaliação de aspectos da pós-ocupação das Habitações 

de Interesse Social no sistema construtivo Light Steel Framing, no Município de Ponta 

Grossa/PR, proporcionou uma experiência integral e enriquecedora quanto aos pontos 

observados in loco na constatação da realidade de aplicação da tecnologia, do espaço edificado 

e da vivência dos moradores sobre esse ambiente. 

Realizar uma avaliação de pós-ocupação em habitações sociais construídas com um 

sistema não convencional, resultou em uma pesquisa única para aquela região, cujos moradores 

ainda não haviam sido procurados com o interesse de estudo sobre suas experiências e 

percepções. Uma constatação importante para o alcance da pesquisa é o fato do Município de 

Ponta Grossa estar em processo de planejamento para implementação de novos projetos 

habitacionais que utilizem o LSF como sistema construtivo. Isto posto, foi sinalizado que a 

pesquisa contribuirá de forma factível para subsidiar a tomada de decisão do poder público 

municipal para um novo uso desta tecnologia. 

Importante ressaltar que os usuários de sistemas construtivos contra-hegemônicos de 

classes de médio e alto padrão, adquirem uma boa compreensão e aquiescência por novas 

alternativas de construção, geralmente orientados por profissionais especialistas nas áreas de 

arquitetura e engenharia. No caso das HIS, constatou-se que não foi trabalhado um sentimento 

de aceitação e pertencimento nos futuros usuários das casas de interesse social em LSF. Os 

moradores não tiveram opção de escolha para definir como seriam suas casas ou qual tipo de 

construção elas teriam, como acontece nas classes de médio e alto padrão. Assim, a avaliação 
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realizada contribuiu para a determinação das potencialidades e limitações deste sistema 

construtivo, sob a ótica do usuário, neste campo específico de aplicação: HIS.  

Em cumprimento a um dos objetivos específicos propostos, viu-se como potencialidades 

destacadas as características de conforto térmico e acústico, que foram espontaneamente 

elogiadas, assim como a percepção de qualidade da edificação que foi denotada como positiva 

por 71% dos moradores. O eixo de análise sobre a satisfação com o sistema construtivo mostrou 

que 69% dos usuários consideraram uma melhora significativa na qualidade de vida 

comparando a casa atual com a situação de moradia anterior e, que, em termos gerais, 78% das 

famílias são satisfeitas com a nova moradia em LSF. Na fase de adaptação, os moradores 

imaginaram que seria muito diferente morar em uma casa que não fosse de alvenaria, no 

entanto, perceberam ao longo do tempo que as diferenças não são tão expressivas. 

Notou-se que, se o sistema construtivo cumprir seu papel estrutural e de provisão de um 

lar digno, atrelado às condições adequadas de infraestrutura urbana, não faz tanta diferença para 

esses usuários se a construção será em alvenaria, LSF ou outro. Mas este ponto não exime 

orientar o futuro morador a respeito da habitação que ele irá se beneficiar. 

O que se incita é que o uso do LSF cumpriu os objetivos de proporcionar uma moradia 

de qualidade, e ainda proporcionou agilidade construtiva, controle de etapas e processos, menor 

desperdício de recursos e garantiu uma obra limpa num projeto piloto com larga escala. 

Aspectos estes, que o tornariam ainda mais quisto e aceito se esses moradores pudessem ter 

tido a oportunidade de participar do processo antes de receberem suas casas, a fim de vivenciar 

tais especificidades inerentes a uma tecnologia racionalizada e industrializada. Também, para 

intervirem em suas casas ao longo do processo de uso, adaptando-as às suas necessidades. 

Como principais limitações levantadas, todavia, destacam-se a insatisfação com o tipo 

de fechamento interno (drywall) que aparenta, na percepção dos moradores, ser “frágil e oco”. 

O fato de o fechamento ser acometido por patologias como trincas e infiltrações, intensificou 

as queixas. Uma maior rejeição dos fechamentos da edificação foi associada à cultura de uso 

excessivo de água para limpar os ambientes da moradia, ao alto índice pluviométrico da região 

de Ponta Grossa que afeta também o fechamento externo em placa cimentícia, bem como a falta 

de instrução/capacitação no uso adequado da edificação, fato a ser revisto na concepção de 

futuros projetos.  

Os apontamentos relativos às paredes das edificações levaram a uma outra percepção 

negativa de 45% dos moradores, de que uma construção em LSF desgasta mais ao longo do 

tempo se comparada a alvenaria, ainda que também tenha sido indicado que grande parte dos 

desgastes ocorrem em razão da falta de zelo e cuidado de alguns usuários.  



113 

 

A dificuldade de acesso a mão de obra especializada e a peças e equipamentos do 

sistema construtivo também são encarados como dificultadores para uma adequada manutenção 

e eventuais ampliações da moradia. 64% dos usuários consideram as manutenções mais difíceis 

se comparadas aos sistemas convencionais, o que leva à permanência de ampliações em 

alvenaria ou madeira e manutenções improvisadas, quando são realizadas. Pela observação da 

pesquisadora, a baixa renda das pessoas impede que obras de ampliação e de melhor 

aproveitamento do terreno sejam concebidas. Não existe fácil acesso ao LSF, sejam peças e 

equipamentos, seja mão de obra especializada.  

A expectativa frustrada dos moradores, que jamais imaginariam receber uma casa que 

não fosse de “material” (termo usado na região para referir à alvenaria) gerou um sentimento 

de decepção em alguns beneficiários. A incidência de patologias e a sensação de desgaste da 

edificação fortalecem, para eles, a ideia de inadequação do sistema LSF às condições tropicais 

brasileiras. 

Não obstante as modificações pontuais, a concepção arquitetônica dessas habitações em 

Ponta Grossa seguiu o padrão de replicação adotado em território nacional, o que não foi 

incômodo para os moradores. Grande parte dos usuários considera que a padronização das 

moradias garante uma boa harmonia visual para o bairro.  

Entre potenciais e limitações, constatou-se que 67% dos usuários acredita no potencial 

de utilização do LSF e que os sistemas construtivos precisam evoluir, entretanto, 56% não 

indicaria essa tecnologia a um amigo. Tal apuração deixou claro que há uma falta de 

conhecimento das pessoas, de maneira geral, o que impede a disseminação da tecnologia.  

Portanto, ainda que parte dos moradores considerem suas moradias dotadas de qualidade, que 

atendam às necessidades e expectativas de suas famílias, e reconheçam que são satisfeitos com 

suas casas e que o LSF tem potencial para ser aplicado em outros lugares, eles não indicariam 

a um amigo. Com essa questão, ressalta-se a necessidade de participação do usuário no fluxo 

de processos, fato que, em Ponta Grossa colocou em evidência certo descrédito do sistema 

construtivo. Parte significativa dos moradores com baixo nível de instrução e carente de acesso 

à informação, teve diminuído o seu interesse pela tecnologia e o sentimento de pertencimento 

à casa recebida. 

Tem-se, então, um paradoxo, no qual a ínfima utilização do LSF impede que o mercado 

se posicione de maneira acessível às pessoas de baixa renda, resultando em um quase 

inexistente mercado de acesso às peças e equipamentos para essas pessoas e, consequentemente, 

em uma também desconhecida mão de obra especializada. Este ciclo não contribui para a 

expansão dessa tecnologia no Brasil e reduz oportunidades de solução do déficit habitacional 
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brasileiro. Se o LSF não é aplicado em ampla escala, não surge demanda, não surge oferta da 

tecnologia e de serviços, não se dissemina conhecimento e capacitação e, novamente, não se 

aplica este sistema construtivo (Figura 33). 

 

Figura 33 – Ciclo do Mercado de Utilização do LSF no Brasil. 

 

 
Fonte – elaborado pela autora, 2021. 

 

No caso piloto de Ponta Grossa, um dos erros mais graves detectados foi a falta de 

inserção do futuro morador nas etapas construtivas das casas, de forma a garantir uma adequada 

formação de conhecimento acerca do tipo de construção, que permitisse àquela família os 

esclarecimentos necessários que resultassem em uma maior conscientização a respeito das 

vantagens do sistema e que revelassem conceitos corretos quanto às suas características. O 

trabalho preliminar de envolvimento do morador agregaria credibilidade e aceitação. Por outro 

lado, essa ação também contribuiria para divulgação da tecnologia em diversas esferas, 

rompendo pré-conceitos e desbravando possibilidades de aplicação/criação deste sistema. 

Nesta perspectiva, o Light Steel Framing precisa romper padrões culturais dos usuários 

bem como padrões das próprias condições naturais brasileiras, que exigem uma adaptação da 

tecnologia de forma a elevar os padrões de qualidade e a minimizar os relatos de patologias 

que, em algumas situações, não são consequência de um uso inadequado, mas sim de uma 

inadequada solução dos projetos.  
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Atrelando a percepção do usuário sobre uma moradia contra-hegemônica aos aspectos 

da Tecnologia Social discutidos no presente estudo, entende-se ser fundamental que a 

possibilidade de utilização do LSF esteja vinculada à participação do futuro morador, em todas 

as fases do processo de construção, e principalmente nas etapas construtivas, o que, certamente, 

contribuiria para a fase de adaptação à moradia. Enxerga-se que é possível a aplicação de 

metodologias de capacitação dos usuários que promovam formação especializada para o 

manuseio correto do LSF como fonte de qualificação e renda para as famílias sociais. Nesta 

direção, pode-se dizer que o LSF tem potencial para vir a ser tratado como uma Tecnologia 

Social, possível e acessível para diversas camadas da população, em especial as de baixa renda.  

Observa-se, então, que a inserção do LSF em HIS envolvendo o beneficiário, além de 

contribuir para redução do déficit habitacional em bases quantitativas e qualitativas, poderia 

trazer outros benefícios sociais, como: geração de renda, qualificação de mão de obra, aumento 

da demanda por peças e equipamentos, mercado impulsionado com a oferta de componentes e 

subsistemas etc. Por fim, novas iniciativas construtivas, sejam por concepção arquitetônica e 

construtiva, seja por manutenções e ampliações seriam estabelecidas por meio da HIS.  

Suscitados por este estudo, outros poderiam vir a ser realizados. 

Por exemplo, no próprio Conjunto Jardim Amália, que possui casas em LSF e em 

alvenaria. Poderiam ser desenvolvidas pesquisas comparando os sistemas construtivos dessas 

moradias e a percepção dos moradores, aprofundando-se as análises sobre a aplicação dos dois 

tipos de sistemas construtivos. 

Outras comparações entre sistemas construtivos poderiam ser realizadas, como entre o 

wood frame e o LSF. 

Pesquisas sobre novas tecnologias e materiais para vedações, mais adequados ao 

contexto das HIS. 

Investigação de estratégias técnicas para possibilitar ampliações futuras do LSF pelos 

moradores. 

Comparações sobre custo das moradias em diferentes tecnologias.  

Estudos de APO mais abrangentes. 

Pesquisas sobre a utilização do LSF e de outras tecnologias contra-hegemônicas para 

HIS que também proporcionem solução à questão do déficit habitacional, mas de modo a 

otimizar o aproveitamento do solo e com aplicação em áreas mais centrais, por meio de edifícios 

multifamiliares. 

A industrialização precisa ser um caminho para resolver o déficit habitacional brasileiro 

por meio de soluções em larga escala, e o LSF posiciona-se neste sentido. Todavia, os modelos 
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industrializados precisam garantir qualidade sob a ótica do usuário. E, para isso, é necessário 

envolve-los de maneira mais efetiva no contexto de produção e na retroalimentação do ciclo 

entre agentes promotores e beneficiários finais.  Uma boa relação do usuário com o LSF pode 

ser construída assim como aconteceu com a madeira tão utilizada no sul do país e outros 

sistemas construtivos, como a própria alvenaria. Garantir a participação do usuário é 

fundamental para construção dessa relação, para apropriação da tecnologia, evolução das 

práticas de concepção e execução de novos projetos – que garantam uma melhoria contínua da 

tecnologia e minimização de patologias – de modo a impulsionar novos alcances para a 

industrialização no setor habitacional no Brasil. 
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ANEXO A – CARTA DE APRESENTAÇÃO 
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ANEXO B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Escola de Minas – Departamento de Engenharia Civil 

Programa de Pós-Graduação em Construção Metálica 

 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

IDENTIFICAÇÃO DA PESQUISA E RESPONSÁVEL 

Título: Habitações de interesse social em light steel framing no Brasil: avaliação da percepção do usuário sobre 

a moradia 

Pesquisadora: Gabrielle Sperandio Malta 

Engenharia Civil, formada pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

Mestranda no Mestrado Profissional em Construção Metálica na Universidade Federal de Ouro Preto. 

Contato: gabriellesperandiomalta@gmail.com; (31) 98354-5030 

 

IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

Instituição: Universidade Federal de Ouro Preto 

Endereço: Campus Morro do Cruzeiro, Ouro Preto, Minas Gerais. 

Reitoria: Rua Diogo Vasconcelos, 122, Pilar  

Escola de Minas – Departamento de Engenharia Civil 

Curso: Mestrado Profissional em Construção Metálica  

Comitê de Ética em Pesquisa 

Pró-reitora de Pesquisa e Pós-graduação – Universidade Federal de Ouro Preto 

(31) 3559-1368 

 

Prezado(a) Sr(a), 

Sou aluna do curso de Mestrado em Construção Metálica da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP/MG, e, 

convido o Sr. (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa “HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM  

LIGHT STEEL FRAMING NO BRASIL: AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO DO USUÁRIO SOBRE A 

MORADIA”. Neste estudo pretendemos compreender melhor a percepção e opinião dos moradores de habitações 

construídas com estrutura em aço (Light Steel Framing) e incentivar o uso de técnicas construtivas pouco 

conhecidas, para atender às necessidades de moradias no Brasil. A pesquisa se justifica porque precisamos avaliar 

o modo como as pessoas utilizam suas casas, para alcançar melhorias construtivas de maneira a aumentar a 

satisfação dos usuários. Para esta pesquisa adotaremos a aplicação de um questionário sobre os modos de vida das 

pessoas nas casas e sua percepção sobre sua moradia construída em aço (Light Steel Framing). Os riscos 

envolvidos na pesquisa são mínimos, como o tempo gasto para a entrevista e para responder ao questionário. 

Qualquer dúvida que você tiver sobre as perguntas que farei, ou sobre questões técnicas que envolvam a pesquisa, 

eu me comprometo a esclarecer e explicar da melhor forma possível. Você tem total liberdade para expressar sua 

opinião e a sua experiência pessoal sobre sua moradia.  

Para participar deste estudo o Sr. (a) não terá nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. O Sr. (a) 

estará livre para participar ou recusar-se a participar. Poderá retirar seu consentimento ou interromper a 

participação a qualquer momento. Sua identidade será tratada com padrões profissionais de sigilo, atendendo a 

legislação brasileira (Resolução N 466/12 do Conselho nacional de Saúde), utilizando as informações somente 

para fins acadêmicos e científicos. Os resultados da pesquisa, sendo favoráveis ou não, serão apresentados em uma 
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dissertação e serão divulgados em eventos científicos e na forma de publicação de artigo cientifico em periódico 

indexado da área, sempre preservando sua identidade e privacidade, e o (a) seu nome não será mencionado em 

nenhuma publicação que possa resultar da pesquisa. O Sr (a) autoriza a pesquisadora a gravar as respostas ao 

questionário e suas opiniões sobre sua moradia, da mesma maneira o Sr. autoriza a pesquisadora a tirar fotos da 

casa, sem que nenhuma pessoa apareça. Esse termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, 

sendo que uma será arquivada pela pesquisadora responsável, em armários pessoal e a outra será fornecida ao Sr. 

(a). Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados com o orientador responsável em seu 

computador pessoal, localizado na Escola de Minas, Campus Morro do Cruzeiro, da Universidade Federal de Ouro 

Preto, por um período de 5 (cinco) anos, e após esse tempo serão destruídos.  

Espera-se que a pesquisa traga benefícios para a melhora dos processos de projeto e construção de projetos em 

Light Steel Framing, por meio da análise dos principais aspectos levantados pelos usuários.  

O Sr. (a) terá a oportunidade de contribuir para a melhoria de novas casas semelhantes a que reside, e também para 

a divulgação do sistema construtivo destas moradias, além de poder compreender melhor conceitos sobre a técnica 

Light Steel Framing. O trabalho será disponibilizado podendo servir como orientação sobre o sistema construtivo. 

Agradeço desde já a compreensão e colaboração do Sr. (a) para que esta pesquisa possa se tornar de utilidade para 

que novas edificações estruturadas em aço tenham maior qualidade construtiva e possibilite ainda maiores 

benefícios de utilização para os usuários. 

 

Eu, ___________________________________________________________________, 

Portador do documento de identidade __________________________________ fui informado (a) dos objetivos 

da pesquisa “A construção de Habitações de Interesse Social em Light Steel Framing no Brasil: Uma avaliação da 

percepção do usuário sobre a moradia”, de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer 

momento poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão de participar se assim o desejar. 

 

Declaro que concordo em participar. Recebi uma via original deste termo de consentimento livre e esclarecido e 

me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. 

Ponta Grossa, ______ de________________________ de __________. 

 

Nome                               Assinatura participante                             Data 

 

 

Nome                               Assinatura pesquisador                            Data 

Em caso de dúvidas, com respeito aos aspectos éticos desta pesquisa, você poderá consultar: 

O comitê de Ética em Pesquisa da UFOP – CEP/UFOP, localizado no Centro de Convergência da Universidade 

Federal de Ouro Preto, Campus Morro do Cruzeiro – Ouro Preto – MG - CEP 35400-000 – Telefone: (31) 3559-

1368. 

A Orientadora da Pesquisa, Professora Dra. Cláudia Maria Arcipreste, no Departamento de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Federal de Ouro Preto, localizado na Escola de Minas, Campus Morro do Cruzeiro – 

Ouro Preto – MG – CEP 35400-000 – Telefone: (31) 3559-1484 – E-mail: claudiaarcipreste@em.ufop.br.   
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ANEXO C - TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ E REGISTRO 

FOTOGRÁFICO DA EDIFICAÇÃO 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Escola de Minas – Departamento de Engenharia Civil 

Programa de Pós-Graduação em Construção Metálica 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ E REGISTRO 

FOTOGRÁFICO DA EDIFICAÇÃO 

Eu, ___________________________________________________ Portador do documento de 

identidade __________________________________, depois de entender os objetivos, os 

riscos e benefícios, bem como a minha forma participação na pesquisa “HABITAÇÕES DE 

INTERESSE SOCIAL EM LIGHT STEEL FRAMING NO BRASIL: AVALIAÇÃO DA 

PERCEPÇÃO DO USUÁRIO SOBRE A MORADIA” estou ciente da necessidade da gravação 

de minha participação e do registro fotográfico da minha casa, e assim, AUTORIZO, por meio 

deste, a pesquisadora Gabrielle Sperandio Malta, aluna do  Mestrado em Construção Metálica 

da Universidade Federal de Ouro Preto – UFOP/MG, a realizar a gravação da minha entrevista 

e a fotografar aspectos físicos e construtivos da minha casa em Light Steel Framing sem custos 

financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso da pesquisadora acima citada 

em garantir-me os seguintes direitos: 

1. Os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a pesquisa 

aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos, jornais, dentre outros; 

2. Meu nome ou qualquer dado que me identifique não serão revelados em nenhuma das 

vias de publicação das informações geradas; 

3. Qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

4. As imagens fotográficas não mostrarão quaisquer pessoas, somente aspectos da minha 

casa; 

5. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão arquivados em armário de uso 

pessoal da pesquisadora e com o orientador responsável em seu computador pessoal, 

localizado na Escola de Minas, Campus Morro do Cruzeiro, da Universidade Federal de 

Ouro Preto, por um período de 5 (cinco) anos, e após esse tempo serão destruídos. 

6. Estarei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou 

solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

Ponta Grossa, ______ de________________________ de __________. 
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Nome                               Assinatura participante                             Data 

 

Nome                               Assinatura pesquisadora                            Data 

 

Em caso de dúvidas, com respeito aos aspectos éticos desta pesquisa, você poderá consultar: 

O comitê de Ética em Pesquisa da UFOP – CEP/UFOP, localizado no Centro de Convergência da 

Universidade Federal de Ouro Preto, Campus Morro do Cruzeiro – Ouro Preto – MG - CEP 35400-000 – 

Telefone: (31) 3559-1368. 

A Orientadora da Pesquisa, Professora Dra. Cláudia Maria Arcipreste, no Departamento de Arquitetura e 

Urbanismo da Universidade Federal de Ouro Preto, localizado na Escola de Minas, Campus Morro do 

Cruzeiro – Ouro Preto – MG – CEP 35400-000 – Telefone: (31) 3559-1484 – E-mail: 

claudiaarcipreste@em.ufop.br.   
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ANEXO D - QUESTIONÁRIO PARA APLICAÇÃO JUNTO AO MORADOR DE 

HABITAÇÕES SOCIAIS CONSTRUÍDAS NO SISTEMA LIGHT STEEL FRAMING 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Universidade Federal de Ouro Preto 

Escola de Minas – Departamento de Engenharia Civil 

Programa de Pós-Graduação em Construção Metálica 

 

 

 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS MORADORES DAS HABITAÇÕES SOCIAIS 

CONSTRUÍDAS NO SISTEMA LIGHT STEEL FRAMING – PERGUNTAS FEITAS 

ORALMENTE PELA PESQUISADORA 

 

1 – Nome do Entrevistado(a) – Não obrigatório: _______________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

2 –  Grau de escolaridade:  

(__) Fundamental incompleto     (__) Fundamental Completo   

(__) Ensino Médio incompleto     (__) Ensino Médio Completo 

(__) Ensino Superior Incompleto     (__)Ensino Superior Completo 

 

3 – Faixa etária:   (__) 20-30    (__) 31-40      (__) 41-50     (__) acima de 51 

 

4 – Endereço:___________________________________________________________ 

Nº: _______ Bairro: ______________________ Cidade:________________________ 

 

5 – Quantas pessoas moram na casa? 

(__) 1 pessoa (__) 2 pessoas   (__) 3 pessoas   (__) 4 pessoas  (__) 5 pessoas ou mais 

 

6 – A quanto tempo mora nesta casa? 

(__) 0 a 1 ano   (__)1 a 3 anos   (__) 3 a 5 anos   (__) mais de 5 anos   
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7 - Em relação ao imóvel você é: (__) proprietário/possuidor        (__)Locatário 

 

8 – Como você ficou sabendo sobre o tipo de construção da casa em que mora? 

(__) Fui informado pela prefeitura ou construtora antes da ocupação 

(__) Fui informado pela prefeitura ou construtora depois da ocupação 

(__) Descobri pelos vizinhos 

(__) Descobri sozinho. Como? _____________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(__) Não sei qual é o tipo de construção da minha casa 

 

9 – Você recebeu algum manual de instruções com informações sobre o sistema construtivo, 

seu uso e manutenção?      (__) Sim     (__) Não 

 

10 – Caso tenha recebido, você acha que as informações que obteve sobre este sistema 

construtivo foram suficientes?  (__) Sim     (__) Não  

Por que? ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

11 – Você já tinha tido contato ou conhecia esse tipo de construção?  

(__) Sim     (__) Não 

Se sim, onde e/ou como? ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

12 – Em uma escala de 0 a 10 como você avalia seu conhecimento sobre o sistema construtivo 

da sua casa? A nota 0 equivale que você não conhece ou entende sobre o LSF e a nota 10 que 

você tem um ótimo conhecimento sobre o sistema construtivo e consegue identificar elementos 

estruturais como vigas, pilares, laje, tipos de fechamento e acabamento. 

0 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

13 – Em um primeiro momento, você lembra o que achou do sistema construtivo da sua casa?  
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(__) Achei interessante e conhecia o sistema construtivo 

(__) Achei interessante, mas não conhecia o sistema construtivo 

(__) Não conhecia o sistema construtivo e achei diferente. 

(__) Não fez diferença para mim. 

(__) Não me lembro 

 

14 – Você lembra como foi o processo de adaptação à sua nova casa? 

(__) Me adaptei bem, como se fosse uma casa de alvenaria. 

(__) Me adaptei bem, mas senti diferença quanto ao tipo de construção. 

(__) Não me adaptei bem. 

(__) Não lembro. 

 

15 – Na sua fase de adaptação qual a principal dificuldade ou problema encontrado? 

(__) Fixar móveis e objetos nas paredes 

(__) Patologias (infiltrações, trincas, vibrações excessivas, dentre outros) 

(__) Conforto Acústico ruim 

(__) Conforto Térmico ruim 

(__) Outro. Qual? ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

16 - Em uma escala de 0 a 10, você acha que uma edificação em LSF desgasta mais ao longo 

do tempo do que um casa convencional?  

0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

17 – Em uma escala de 0 a 10, como é a iluminação natural da casa? 

0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

18 – Em uma escala de 0 a 10, como é a ventilação natural/conforto térmico? 

0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

19 – Em uma escala de 0 a 10, você acha que sua casa isola bem sons e ruídos (conforto 

acústico)? 

0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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20 – Em relação à acústica da edificação, existe algum barulho que mais incomoda você?  

(__) Sim   (__) Não 

Se sim, qual? ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

21 - Em uma escala de 0 a 10, comparando com uma casa construída em alvenaria, como você 

avalia as paredes da edificação em que mora? A nota 0 equivale que as paredes parecem ser 

muito frágeis ou ocas e a nota 10 equivale que as paredes parecem ser muito firmes e sólidas. 

 
0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

22 – Em uma escala de 0 a 10 o quanto você acha fácil fixar objetos de grande peso nas paredes? 

A nota 0 equivale que é difícil fixar objetos grandes nas paredes e a nota 10 significa que você 

não tem dificuldade em realizar essa atividade e que as paredes suportam muito bem qualquer 

objeto. 

0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

23 – Já houve problemas de umidade e/ou infiltração nas paredes?  (__) Sim    (__) Não 

24 – Já houve algum descolamento de revestimento?    (__) Sim      (__) Não 

25 – Já houve algum tipo de vazamento nas lajes?    (__) Sim      (__) Não 

26 – Já houve empenamento e/ou movimentação das paredes internas?(__) Sim (__)Não 

27 – Existem trincas nas paredes e/ou teto?    (__) Sim      (__) Não 

28 – Já houve algum problema no telhado? (__) Sim      (__) Não 

Se sim, qual? ___________________________________________________________ 

29 – Já houve vazamento da caixa d’água? (__) Sim      (__) Não 

30 – Você percebe vibrações na edificação? (__) Sim   (__) Não  

31 - A casa atende as expectativas e necessidades da sua família? (__) Sim  (__) Não 

Por que? _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

32 – Em uma escala de 0 a 10 como você avalia o tamanho da sua casa e a distribuição  

de móveis? A nota zero equivale que você não é satisfeito com o tamanho e a nota 10 que 

você é completamente satisfeito.  

0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

33 – Em uma escala de 0 a 10, qual sua satisfação com a disposição dos cômodos da sua casa. 

A nota 0 equivale que você é totalmente insatisfeito e a nota 10 que você é totalmente satisfeito. 

0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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34 – Em uma escala de 0 a 10, como você avalia morar em uma casa em LSF em comparação 

com sua moradia anterior?  

A nota zero equivale dizer que você não gosta de morar em uma casa em LSF e prefere sua 

antiga casa em alvenaria e a nota 10 significa que você é totalmente satisfeito com a casa em 

LSF. 

0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

35 – Em uma escala de 0 a 10, qual sua satisfação com a qualidade da construção da casa e do 

Sistema Construtivo LSF? 

0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

36 - Satisfação com a aparência externa da casa  
0  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

37 – Em uma escala de 0 a 10, comparando sua casa com uma construção convencional de 

“tijolo/cimento” você acha que a manutenção da sua casa em LSF é mais fácil?  A nota 0 

equivale que uma casa convencional é mais fácil de morar e a nota 10 significa que sua casa 

em LSF possui um nível muito mais fácil de realizar manutenção. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

38 – O que geralmente dá mais problema na casa exigindo manutenção mais frequente? 

(Problemas hidráulicos, elétricos, trincas, infiltrações, outros) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

39 – As instalações Hidráulicas e Elétricas e Telefônicas já precisaram de manutenção?  

 (__) Sim      (__) Não 

Se sim, houve dificuldade em passar novas instalações por dentro das paredes? 

(__) Sim   (__) Não 

 

40 – Com que frequência a edificação apresenta problemas que exijam manutenção? 

(__) Menos de 1 ano 

(__) Entre 1 e 2 anos 

(__) Entre 2 e 5 anos 

(__) mais de 5 anos 

(__) Nunca apresentou problemas que necessitassem de manutenção. 
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41 – As manutenções são feitas com mão de obra especializada? 

(__) Sim   

(__) Não   

(__) Não são realizadas manutenções   

(__) Não houve necessidade de realizar manutenções 

Se, as manutenções não são feitas com mão de obra especializada OU não são realizadas 

manutenções, explicar por quê. (Falta recurso financeiro, falta mão de obra especializada, 

outros) ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

42 – Você considera fácil o acesso à mão de obra especializada para manutenções e reformas 

para uma casa em LSF?  

(__) Sim  (__) Não  

 

43 – Se você precisar fazer algum reparo ou reforma, acha fácil encontrar peças e equipamentos 

do sistema Light Steel Framing? 

(__) Sim  (__) Não  

Qual sua experiência? Por quê? ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

44 – Você já tentou realizar algum tipo de ampliação na sua casa? 

(__) Sim. Procurei mão de obra especializada Light Steel Framing e encontrei 

(__) Sim. Não encontrei mão de obra especializada e desisti. 

(__) Sim. Eu mesmo realizei a ampliação. 

(__) Não. 

Se você fez alterações na casa, quais foram? __________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

45 – Na sua experiência, as ampliações costumam dar problemas (patologias)? 

(__) Sim      (__) Não  (__) Às vezes 
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De que tipo? (Infiltrações, trincas, vibrações? _________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

46 - Essas ampliações são feitas com o próprio sistema Light Steel Framing? 

(__) Sim    (__) Não   

Se não, qual sistema construtivo é utilizado? ___________________________________ 

 

47 – Você acha que o sistema construtivo em Light Steel Framing tem potencial para ser 

aplicado em outros lugares? 

(__) Sim      (__) Não  

 

48 – Você indicaria a algum amigo ou conhecido a compra de um imóvel no sistema Light Steel 

Framing?    (__) Sim      (__) Não  

 

49 – Na sua opinião, existe alguma coisa nesse sistema construtivo que você acha que poderia 

mudar para que futuros usuários pudessem utilizar de forma melhor essa tecnologia? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

50 – Você consegue identificar as vantagens e desvantagens do sistema construtivo da sua casa? 

Na sua opinião, quais são elas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

51 – Você se considera aberto a novos tipos de construção? 

(__) Sim. Apoio e acredito que sistemas construtivos precisam evoluir 

(__) Não muito. Prefiro as moradias em “tijolo/cimento” (alvenaria) 

(__) Talvez  
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52 - O que você acha de um conjunto habitacional que possui as habitações todas iguais 

(padronizadas)? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

53 – Você gostaria de ter recebido capacitação para operar e construir esse tipo de sistema e 

assim participar da construção da sua própria casa?  

(__) Sim     (__) Não 

 

54– Você gostaria de ter sido ouvido antes da construção da sua moradia e participado das  

etapas construtivas para que suas necessidades e vontades tivessem sido atingidas de forma 

melhor?  

(__) Sim     (__) Não 

 

55 – Quais são os itens que você considera mais importante em uma casa ideal: 

(__) Localização 

(__) Qualidade da obra 

(__) Rapidez da execução da obra 

(__) Menor custo financeiro 

(__) Tamanho da moradia 

(__) Sistema construtivo 

(__) Menor impacto ambiental 

(__) Menor desperdício / Obra limpa 

(__) Que o futuro morador tivesse maior envolvimento na construção da sua própria casa 

 

56 – O que seria mais interessante em uma casa ideal?  

(__) Ter alguém responsável pela obra; 

(__) Que ela chegasse pronta; 

(__) Que fosse barata; 

(__) Que você tivesse conhecimento e preparo para construir sua própria casa; 

 

57 – O que você considera pior em uma obra: 

(__) Demora e atrasos 
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(__) Custo alto 

(__) Problemas com a mão de obra 

(__) Desperdício de materiais 

(__) A falta de participação do morador na construção contribuindo para o atendimento de 

suas necessidades e aspirações 

(__) Outro. Especificar: _____________________________________________________ 
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ANEXO E – PARECER DE APROVAÇÃO - COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 



139 

 

 



140 

 

 



141 

 

APÊNDICE A – PLANILHA RESPOSTAS APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO  

DADOS - EIXO SOCIOECONÔMICO 

QUESTÃO 2 3 5 6 7 

N° ENTREVISTA ESCOLARIDADE FAIXA ETÁRIA 

QTDADE 

MORADORES 

CASA 

TEMPO NA CASA PROPRIETÁRIO/LOCATÁRIO 

1 Ensino Médio Completo 31-40 4 3 a 5 anos 
Proprietário (irregular - a casa não 

pode ser vendida) 

2 Fundamental Incompleto 41-50 2 Mais de 5 anos Proprietário 

3 Ensino Médio Completo 30-40 3 Mais de 5 anos Proprietário 

4 Ensino fundamental Incompleto Acima de 51 5 ou mais Mais de 5 anos Proprietário 

5 Ensino Fundamental Completo Acima de 51 3 3 a 5 anos 
Proprietário (irregular - a casa não 

pode ser vendida) 

6 Fundamental Completo Acima de 51 2 Mais de 5 anos Proprietário 

7 Fundamental Incompleto Acima de 51 4 Mais de 5 anos Proprietário 

8 Superior Incompleto 20-30 5 ou mais Mais de 5 anos Proprietário 

9 Médio incompleto 20-30 3 Mais de 5 anos Proprietário 

10 Fundamental Incompleto 31-40 3 Mais de 5 anos Proprietário 

11 Fundamental Incompleto 31-40 7 3 a 5 anos 
Proprietário (irregular - a casa não 

pode ser vendida) 

12 Ensino Médio Incompleto 31-40 7 Mais de 5 anos Proprietário 

13 Fundamental incompleto Acima de 51 5 Mais de 5 anos Proprietário 

14 Fundamental incompleto 41-50 2 Mais de 5 anos Proprietário 

15 Fundamental Incompleto 31-40 5 ou mais Mais de 5 anos Proprietário 

16 Ensino Médio Incompleto 20-30 2 Mais de 5 anos Proprietário 

17 Ensino Médio Completo Acima de 51 1 Mais de 5 anos Proprietário 

18 Ensino Médio incompleto 31-40 4 Mais de 5 anos Proprietário 
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DADOS - EIXO CONHECIMENTO DO SISTEMA CONSTRUTIVO E HISTÓRICO DA MORADIA 

QUESTÃO 8 9 10 11 12 13 14 15 

N° 

ENTREVISTA 

TIPO DE 

CONSTRUÇÃ

O 
MANUAL 

INFORMAÇÕS 

INFORMAÇÕE

S 

SUFICIENTES? 

CONHECIA O 

TIPO DE 

CONSTRUÇÃO

? 

CONHECIMENT

O SOBRE O 

SISTEMA 

CONSTRUTIVO 

O QUE ACHOU 

DO SISTEMA 

CONSTRUTIVO

? 

ADAPTAÇÃ

O À CASA 

NOVA? 

ADAPTAÇÃ

O/DIFICULD

ADES 

1 

Vizinhos e 

depois efetuou a 

compra da casa 

(aquisição de 

terceiro) 

Não, porque não 

foi a primeira 

moradora 

N/A Não 9 

Achei interessante, 

mas não conhecia 

o sistema 

construtivo 

Me adaptei 

bem, mas senti 

diferença 

quanto ao tipo 

de construção 

Acha o 

conforto 

térmico 

MUITO BOM. 

Isola bem no 

frio e no calor. 

Não teve 

problemas ou 

dificuldades na 

adaptação 

2 

Fui informado 

ANTES da 

ocupação 

(aquisição de 

terceiro) 

Não, porque não 

foi a primeira 

moradora 

N/A Não 0 

Não conhecia o 

sistema 

construtivo e achei 

diferente 

Não me adaptei 

bem 

Fixar móveis e 

objetos nas 

paredes é muito 

difícil. 

Conforto 

térmico muito 

bom. 

Entregaram a 

casa sem piso. 

3 

Fui informado 

pela prefeitura 

ANTES da 

ocupação 

Sim Não Não 8 

Não conhecia o 

sistema 

construtivo e achei 

diferente 

Me adaptei 

bem, mas senti 

diferença 

quanto ao tipo 

de construção 

Fixar móveis e 

objetos nas 

paredes 

4 

Fui informado 

pela prefeitura 

ANTES da 

ocupação 

Sim Não. Não. 0 

Achei interessante, 

mas não conhecia 

o sistema 

construtivo 

Me adaptei 

bem como se 

fosse uma casa 

de alvenaria 

Fixar móveis e 

objetos nas 

paredes. 

Positivo 
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conforto 

acustico e 

térmico 

5 

Descobri 

sozinho. Pela 

pessoa que 

vendeu. 

Não Não Não 6 

Não conhecia o 

sistema 

construtivo e achei 

diferente 

Me adaptei 

bem, mas senti 

diferença 

quanto ao tipo 

de construção 

Fixar móveis e 

objetos nas 

paredes 

6 

Fui informado 

pela prefeitura 

ANTES da 

ocupação 

Sim Não. Não 0 

Não conhecia o 

sistema 

construtivo e achei 

diferente 

Me adaptei 

bem, mas senti 

diferença 

quanto ao tipo 

de construção 

Fixar móveis e 

objetos nas 

paredes 

7 

Fui informado 

pela prefeitura 

ANTES da 

ocupação 

Sim Não Não 0 

Não conhecia o 

sistema 

construtivo e achei 

diferente 

Me adaptei 

bem, mas senti 

diferença 

quanto ao tipo 

de construção 

Fixar móveis e 

objetos nas 

paredes 

8 

Fui informado 

pela prefeitura 

ANTES da 

ocupação 

Sim Sim Não 5 

Não conhecia o 

sistema 

construtivo e achei 

diferente 

Me adaptei 

bem, mas senti 

diferença 

quanto ao tipo 

de construção 

Fixar móveis e 

objetos nas 

paredes e 

patologias. 

Acustico e 

termico 

positivo 

9 

Fui informado 

pela prefeitura 

ANTES da 

ocupação 

Sim Não Não 5 

Não conhecia o 

sistema 

construtivo e achei 

diferente 

Me adaptei 

bem, mas senti 

diferença 

quanto ao tipo 

de construção 

Fixar móveis e 

objetos nas 

paredes 

10 Não lembra Não lembra Não lembra Não 0 
Não fez diferença 

para mim. 

Me adaptei 

bem como se 

fosse uma casa 

de alvenaria 

Fixar móveis e 

objetos nas 

paredes 

11 

Fui informado 

pela prefeitura 

ANTES da 

ocupação 

Sim Sim Não 8 

Não conhecia o 

sistema 

construtivo e achei 

diferente 

Me adaptei 

bem como se 

fosse uma casa 

de alvenaria 

Fixar móveis e 

objetos nas 

paredes, 

patologias 

(forro caiu) 
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12 

Fui informado 

pela prefeitura 

depois da 

ocupação 

Sim Não Não 10 

Não conhecia o 

sistema 

construtivo e achei 

diferente 

Não me adaptei 

bem 

Patologias 

(forro caiu) 

13 

Fui informado 

pela prefeitura 

ANTES da 

ocupação 

Não lembra Não lembra Não 0 
Não fez diferença 

para mim. 
Não lembra 

Fixar móveis e 

objetos nas 

paredes 

14 

Fui informado 

pela prefeitura 

ANTES da 

ocupação 

Sim Não Não 7 

Não conhecia o 

sistema 

construtivo e achei 

diferente 

Me adaptei 

bem, mas senti 

diferença 

quanto ao tipo 

de construção 

Fixar móveis e 

objetos nas 

paredes e 

patologias. 

Conforto 

termico muito 

bom! 

15 

Fui informado 

pela prefeitura 

depois da 

ocupação 

Sim Não Não 8 

Não conhecia o 

sistema 

construtivo e achei 

diferente 

Não me adaptei 

bem. 

Fixar móveis e 

objetos nas 

paredes e 

patologias. 

16 

Fui informado 

pela prefeitura 

ANTES da 

ocupação 

Sim Não Não 3 

Não conhecia o 

sistema 

construtivo e achei 

diferente 

Me adaptei 

bem como se 

fosse uma casa 

de alvenaria 

Fixar móveis e 

objetos nas 

paredes. E para 

fazer amp-

liação só acha o 

LSF em 

curitiba. 

17 

Fui informado 

pela prefeitura 

depois da 

ocupação 

Sim Não. Não. 0 

Achei interessante 

mas não conhecia 

o sistema 

Me adaptei 

bem como se 

fosse uma casa 

de alvenaria 

Não teve 

dificuldade 

(recebeu imã 

sobre locais 

onde poderia 

fixar móveis e 

objetos). 

Conforto 

termico e 

acustico 

excelentes. 
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18 

Fui informado 

pela prefeitura 

ANTES da 

ocupação 

Sim Não Não 0 

Achei interessante 

mas não conhecia 

o sistema 

Me adaptei 

bem como se 

fosse uma casa 

de alvenaria 

Fixar móveis e 

objetos nas 

paredes. 

 

DADOS - EIXO PERCEPÇÃO DA QUALIDADE SOB A ÓTICA DE ASPECTOS PATOLÓGICOS DA EDIFICAÇÃO EM LSF 

QUESTÃO 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

N° 

ENTREVI

STA 

DESG

ASTE 

AO 

LONG

O DO 

TEMP

O 

ILUMIN

AÇÃO 

NATUR

AL DA 

CASA 

VENTIL

AÇÃO 

NATUR

AL 

CONF

ORTO 

ACÚST

ICO 

BARUL

HO 

QUE 

INCOM

ODA? 

PARE

DES 

FIXA

R 

OBJE

TOS 

INFILTR

AÇÃO E 

UMIDA

DE 

DESCOLA

MENTO 

REVESTIM

ENTOS 

VAZAM

ENTO 

LAJE 

MOVIMEN

TAÇÃO 

PAREDES 

TRIN

CAS 

PROBL

EMA 

NO 

TELHA

DO 

VAZAM

ENTO 

CAIXA 

D'AGUA 

VIBRA

ÇÕES 

1 7 9 9 5 Não 10 10 Não Não Não Não Não Não Sim Não 

2 10 10 10 0 

Sim. 

Barulho 

externo 

vias 

0 0 Sim Não Sim Não Sim Não Sim Sim 

3 5 10 10 10 Não 5 4 Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

4 8 10 10 10 Não 5 0 Sim Sim Sim Não Sim Não Não Não 

5 5 10 10 4 Não 3 0 Sim Não Não Não Não Não Não Não 

6 5 10 10 8 

Não. As 

vezes 

estalos 

5 0 Não Não Não Não Sim Não Sim 
Sim. 

Estalos. 

7 

10 

(prefer

e o 

LSF 

em 

compar

ação 

com 

10 10 7 

Não. As 

vezes 

estalos 

5 0 Não Sim Não Não Não Sim Sim Sim 
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casas 

de 

alvenar

ia) 

8 6 5 7 7 Não 4 10 Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

9 4 8 8 7 Não 0 0 Sim Não Sim Não Sim Não Sim Sim 

10 

10 (não 

desgast

a nada. 

Gosta 

muito 

da 

casa) 

10 10 10 Não 0 10 Não Não Não Não Não Não Não Não 

11 4 8 8 9 Não 5 5 Sim Não Sim Não Sim Sim Não Sim 

12 

0 

(Desga

sta 

muito 

mais) 

5 5 6 

Sim. 

Som alto 

dos 

vizinhos 

2 0 Sim Sim Não Sim Sim Não Não 
Sim. 

Estalos 

13 0 10 10 10 Não 0 0 Não Não Não Não Não Não Não Não 

14 8 10 10 6 

Sim. 

Estrala 

bem. 

0 0 Sim Sim Sim. Não Sim Sim Sim 
Sim. 

Estalos 

15 1 10 10 10 Não 0 0 Sim Sim Sim Não Sim Não Não Sim 

16 0 10 10 5 Não 0 0 Sim Sim Sim Não Sim Não Sim 

Sim. 

Estrala 

e vibra 

17 

10 Não 

tem 

diferen

ça 

10 10 10 Não 10 10 Sim Não Sim Não Sim Não Sim 
Sim. 

Estalos. 

18 

3 

Desgas

ta 

9 9 0 
Sim. 

Estalos. 
0 0 Sim Sim Não Não Sim Não Sim Sim 
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bastant

e 

 

DADOS - EIXO PERCEPÇÃO DE SATISFAÇÃO COM A EDIFICAÇÃO EM LSF 

QUESTÃO 31 32 33 34 35 36 

N° ENTREVISTA 
A casa atende as expectativas 

da família? 
Tamanho da casa Satisfação cômodos 

LSF em 

comparação à casa 

anterior 

Satisfação 

qualidade 

Satisfação 

Aparência 

Externa 

1 Sim 5 6 10 10 10 

2 Não 0 0 0 0 5 

3 Sim 9 9 9 8 10 

4 Sim. 10 10 0 0. 0 

5 Sim 10 10 10 8 8 

6 Sim. 8 8 10 10 10 

7 Sim 10 9 7 10 10 

8 Sim. 4 4 8 10 7 

9 Sim 4 4 0 5 8 

10 Sim 5 5 10 10 10 

11 Não. 5 5 10 5 9 

12 Não. 0 0 0 0 8 

13 Sim 6 6 5 6 7 

14 Sim. 8 8 10 8 10 

15 Sim 10 10 10. 0 10 

16 Não 5 3 3 5 5 
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17 Sim. 10 10 10 10 10 

18 Sim 5 5 5 0 2 

 

 

DADOS - EIXO MANUTENÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DO SISTEMA CONSTRUTIVO 

QUESTÃO 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

N° 

ENTREVISTA 
Manutenção 

o que dá 

mais 

problema 

(manutenção) 

Instalações 

elétricas 

Frequência 

manutenção 

Manutenções 

feitas com 

mão de obra 

especializada? 

Acesso à 

mão de obra 

especializada 

Acesso a 

peças e 

equipamentos 

Ampliação 

Problemas 

com 

ampliação 

Ampliações em 

LSF? 

1 9 

Teto solar - 

nunca 

funcionou 

Não 

Geralmente 

não apresenta 

problemas que 

exijam 

manutenção. 

Em três anos 

foram apenas 

2 intervenções 

simples. 

Não. Falta 

mão de obra 

especializada 

Sim 

Não soube 

dizer porque 

nunca 

precisou 

procurar 

Sim. A 

família 

mesmo 

realizou. 

Marido 

mestre de 

obras 

Não 

Não. 

Alvenaria/concreto 

armado 

2 0 Trinca 

Sim. 

Pequenos 

reparos, 

mas nunca 

precisou 

passar 

novas 

instalações 

Nunca 

Apresentou 

problemas que 

necessitassem 

de 

manutenção 

Não houve 

necessidades 

de realizar 

manutenções 

Não Não 

Sim. A 

família 

mesmo 

construiu 

um cômodo 

separado no 

lote em 

alvenaria 

Não 

Não. 

Alvenaria/concreto 

armado 

3 4 

Não tem 

problema que 

exija 

manutenção 

Não Não 

Não houve 

necessidades 

de realizar 

manutenções 

Não houve 

necessidades 

de realizar 

manutenções 

Não 

Sim. Eu 

mesma 

realizei a 

ampliação 

Não Não 
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em 

alvenaria. 

4 0 

Não tem 

problema que 

exija 

manutenção 

Não 

Nunca 

Apresentou 

problemas que 

necessitassem 

de 

manutenção 

Não houve 

necessidades 

de realizar 

manutenções 

Não Não Não Não Sim. Alvenaria 

5 1 

Não tem 

problema que 

exija 

manutenção 

Não 

Nunca 

Apresentou 

problemas que 

necessitassem 

de 

manutenção 

Não houve 

necessidades 

de realizar 

manutenções 

Não Não 

Sim, eu 

mesma 

realizei a 

ampliação. 

Lavanderia 

separada 

em 

alvenaria 

Não Não. Alvenaria 

6 5 

Não tem 

problema que 

exija 

manutenção 

Não 

Nunca 

Apresentou 

problemas que 

necessitassem 

de 

manutenção 

Não houve 

necessidades 

de realizar 

manutenções 

Não Não 

Sim. Eu 

mesma 

realizei. 

Madeira e 

alvenaria 

Não 
Não. Alvenaria e 

madeira 

7 9 

Não tem 

problema que 

exija 

manutenção 

Não 
Mais de 5 

anos 

Não. Falta 

mão de obra 

especializada 

Não Não 

Sim. Eu 

mesma 

realizei.  

Lavanderia 

de madeira. 

Vai trocar 

por 

alvenaria 

Não Não 
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8 4 

Não tem 

problema que 

exija 

manutenção 

Não 

Nunca 

Apresentou 

problemas que 

necessitassem 

de 

manutenção 

Não. Falta 

mão de obra 

especializada 

Não Não 
Sim. 

Alvenaria 
Não Não. Alvenaria 

9 2 
Instalação 

elétrica 
Sim 

1 ano. Não é 

muito 

frequente 

Não são 

realizadas 

manutenções 

Não Não Não Não Não 

10 0 

Não tem 

problema que 

exija 

manutenção 

Não 

Nunca 

Apresentou 

problemas que 

necessitassem 

de 

manutenção 

Não houve 

necessidade 

de realizar 

manutenções 

Não Não 

Sim, eu 

mesma 

realizei a 

ampliação. 

Lavanderia 

Não Não. Alvenaria 

11 5 
Paredes com 

buraco 
Não 

Nunca 

Apresentou 

problemas que 

necessitassem 

de 

manutenção 

Não houve 

necessidade 

de realizar 

manutenções 

Não Não 

Sim, eu 

mesma 

realizei a 

ampliação. 

Alvenaria 

Não Não. Alvenaria 

12 1 Infiltração 
Sim. 

Chuveiro 

Não faz 

manutenção. 

Não tem 

recurso 

financeiro 

Não são 

realizadas 

manutenções. 

Não Não 

Não. 

Financeira e 

não 

encontra 

mão de obra 

Não Não 

13 3 

Não tem 

problema que 

exija 

manutenção 

Não 

Nunca 

Apresentou 

problemas que 

necessitassem 

de 

manutenção 

Não houve 

necessidade 

de realizar 

manutenções 

Não Não 

Sim, eu 

mesma 

realizei a 

ampliação. 

Madeira 

Não Não. Madeira 
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14 5 
Instalação 

elétrica 

Sim, 

elétrica. 

Mas sem 

dificuldade 

para 

manutenção 

Não é 

frequente 

manutenções 

Não. Falta 

mão de obra 

especializada. 

Não Não Não Não Não 

15 0 

Não tem 

problema que 

exija 

manutenção 

Não 

Nunca 

apresentou 

problemas 

Não houve 

necessidade 

de realizar 

manutenções 

Não Não 

Sim. Eu 

mesma 

realizei a 

ampliação. 

Alvenaria 

Não Não 

16 3 
Instalação 

elétrica 

Sim, mas 

não houve 

dificuldade 

Entre 2 e 5 

anos. Mas não 

é frequente. 

Não. Falta 

mão de obra 

especializada 

Não Não Não Não Não 

17 5 
Instalação 

elétrica 

Sim, mas 

não houve 

dificuldade 

Não é 

frequente. 

Quase nunca. 

Sim Não Não Não Não Não 

18 1 

Instalação 

elétrica e 

trincas 

Sim e teve 

dificuldade 

Menos de 1 

ano 

Não. Falta 

mão de obra 

especializada 

Não Não 

Sim. Eu 

mesma 

realizei a 

ampliação. 

Alvenaria 

Não Não 

 

 
QUESTÃO 47 48 49 50 51 52 

N° ENTREVISTA Potencial do LSF Indicaria o LSF? O que poderia mudar? Vantagens e desvantagens 
É aberto a novos 

tipos de construção? 
Casas padronizadas 

1 Sim Sim Tamanho da casa 

Vantagem é o conforto 

térmico. Desvantagem o 

tamanho da casa mas ela 

admite que não vê 

desvantagem em relação 

ao LSF. 

Sim 

Não vê necessidade de 

serem diferentes, mas 

acha importante o 

morador participar da 

construção 
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2 Não Não Alvenaria é melhor. 
Material pior. Não tiveram 

instruções. 

Não muito. Prefiro as 

moradias em 

"tijolo/cimento" 

Legal. 

3 Sim Sim 

As paredes devem ter 

maior facilidade na 

fixação de objetos 

Desvantagens = paredes; 

vantagem=isso bem 

barulho 

Sim Legal 

4 Não Não 
Capacitação, explicação 

de uso e manutenção 

Não tem vantagem para a 

entrevistada. 

Não muito. Prefiro as 

moradias em 

"tijolo/cimento" 

Legal. Não faz 

diferença 

5 Sim. 
Não. Difícil fixar 

móveis nas paredes 
Paredes 

Vantagem= segurança; 

desvantagem=paredes 
Sim Legal. 

6 Sim 
Sim. Isola muito bem 

ruídos de chuva 
Não soube dizer 

Não tem problema algum 

com a casa 

Não muito. Prefiro as 

moradias em 

"tijolo/cimento" 

Legal. 

7 Sim Sim É satisfeita com a casa. Prefere a casa em LSF Sim Legal. 

8 Sim Não 
Paredes e teto poderiam 

melhorar 

Vantagem = boa estrutura, 

bem resistente a ventanias. 
Sim apoia a acredita Legal 

9 Não Não 
Mais conhecimento para 

usar 
Alvenaria é melhor 

Sim. Apoia e acredita 

mas conhecendo 

mais o sistema 

O padrão não incomoda 

em nada 

10 Sim Sim 

Mais conhecimento sobre 

o LSF e encontrar de 

forma barata e rápida. 

Gosta muito da casa Sim, apoio e acredito Legal 

11 Sim Não Melhor alvenaria Vantagem = mais segura. 

Não muito. Prefiro 

moradias de 

tijolo/cimento 

Legal 
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12 Não Não 

Se fosse com estrutura 

metálica mas fechamento 

em alvenaria. 

VANTAGEM = 

RESISTIU BEM AO 

VENDAVAL MAIS DO 

QUE AS DE 

ALVENARIA. O 

PROBLEMA ESTÁ NO 

FECHAMENTO E 

INSTALAÇÕES E NÃO 

NA ESTRUTURA 

Não muito. Prefiro 

moradias de 

tijolo/cimento 

Ruim. Problema de 

identificação. 

13 Sim Sim Não fez diferença para ele Não fez diferença para ele 
Não muito, prefiro 

moradia de tijolo 
Legal 

14 Sim Sim Melhorar a qualidade 

Vantagem = vendaval 

mostrou que a estrutura 

tem boa resistência, 

segurança. Desvantagens= 

difícil realizar ampliações 

com o mesmo tipo de 

construção. 

Sim Legal 

15 Não Não Não gosta da casa em LSF Não tem vantagem 

Não muito. Prefiro as 

moradias em 

"tijolo/cimento" 

Legal 

16 

Sim. Se tiver mais 

conhecimento, se 

tornar mais barato 

manutenção e 

ampliação. 

Não 
Mais empresas que 

trabalhassem com o LSF 
Vantagem = térmica; Sim Legal 

17 Sim Sim 
Divulgar mais o tipo de 

construção 

Não tem desvantagem. 

Gosta muito da casa. 
Sim 

Bonito. Acham lindas as 

casas iguais. 

18 Não Não 
Construtora fazer 

capacitação e instruções 
Nenhuma vantagem 

Não muito. Prefiro as 

moradias em 

"tijolo/cimento" 

Legal 
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QUESTÃO 53 54 55 56 57 

N° 

ENTREVIST

A 

Capacitaçã

o LSF 

Participado das 

etapas construtivas? 
Itens Casa Ideal 

O que seria mais interessante em uma 

casa ideal? 
O que é pior em uma Obra? 

1 Sim Sim 

Menor custo, participação do 

morador e qualidade da obra.  

o sistema construtivo para ela 

não importa. 

Que fosse barata, que soubesse construir, 

alguém responsável, 

Falta de participação do morador, custo 

alto 

2 Sim Sim 
Menor Custo. Tamanho. 

Participação do morador. 

Que fosse barata. Que soubesse construir 

a própria casa, que chegasse pronta 

A Falta de participação do morador custo 

alto 

3 Sim Sim 
Qualidade da Obra, tamanho, 

participação do morador 

Ter alguém responsável pela obra, 

conhecimento e preparo para construir a 

própria casa, que fosse barata 

Demora e atrasos, custo alto 

4 Sim Sim 

Futuro morador tivesse maior 

envolvimento, qualidade da 

obra, menor custo, e que fosse 

em alvenaria 

Que tivesse conhecimento e preparo para 

construir a própria casa, que fosse barata, 

que chegasse pronta 

A Falta de participação do morador. E 

problema com mão de obra 

5 Sim. Sim. 

Sistema construtivo, qualidade 

da obra, futuro morador mais 

envolvimento 

Que tivesse conhecimento e preparo para 

construir a própria casa, ter alguém 

responsável, chegasse pronta 

Problemas com mão de obra, falta de 

participação do morador 

6 Sim Sim 

Futuro morador mais 

envolvimento, menor custo, 

qualidade 

Que tivesse conhecimento e preparo para 

construir a própria casa, ter alguém 

responsável, chegasse pronta 

A Falta de participação do morador, 

desperdício de materiais 

7 Sim Sim 

Sistema construtivo em LSF, 

menor custo, rapidez 

construção, 

Que tivesse conhecimento e preparo para 

construir, que fosse barata e que 

chegasse pronta 

A Falta de participação do morador, 

custo alto 

8 Sim Sim 
Morador participando, menor 

custo, rapidez construção 

Que tivesse conhecimento e preparo para 

construir, que fosse barata e que 

chegasse pronta 

A Falta de participação do morador, 

custo alto 

9 Sim Sim 

Sistema construtivo, 

localização, morador 

participando. 

Que tivesse conhecimento e preparo para 

construir, que fosse barata, que chegasse 

pronta 

A Falta de participação do morador, 

custo alto 
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10 Sim Sim 
Qualidade, localização, 

morador participando. 

Que tivesse conhecimento e preparo para 

construir, que tivesse alguém 

responsável e que fosse barata 

A Falta de participação do morador, 

custo alto 

11 Não Sim 
Tamanho, localização, 

participação do morador 

Que tivesse conhecimento e preparo para 

construir, que fosse barata e que 

chegasse pronta 

A Falta de participação do morador, 

custo alto 

12 Sim Sim. 
Morador participando, 

localização, baixo custo 

Que fosse barata, que tivesse 

conhecimento e preparo para construir, 

que chegasse pronta 

Custo, falta de participação do morador. 

13 Sim Sim 
Qualidade, Morador 

participando, baixo custo 

Que tivesse conhecimento, que fosse 

barata, alguém responsável 
Custo, falta de participação do morador. 

14 Sim Sim 

Localização, qualidade, futuro 

morador tivesse maior 

envolvimento 

Que tivesse conhecimento, que chegasse 

pronta, e que fosse barato 

Desperdício de materiais, falta de 

participação, problema com mão de obra 

15 Sim Sim 
Morador participando, baixo 

custo, tamanho 

Que tivesse conhecimento, que fosse 

barata e chegasse pronta 

A Falta de participação do morador, 

custo alto 

16 Sim Sim 

Localização, qualidade, futuro 

morador tivesse maior 

envolvimento 

Que fosse barata, que tivesse 

conhecimento e preparo para construir e 

que tivesse alguém responsável 

A Falta de participação do morador, 

custo alto 

17 Sim Sim 
Localização, futuro morador 

mais envolvido, menor custo 

Que tivesse conhecimento, que fosse 

barata e que chegasse pronta 
Falta de participação 

18 Sim Sim 

Futuro morador mais 

envolvido, menor custo, 

qualidade 

Que tivesse conhecimento, que fosse 

barata e que chegasse pronta 

A Falta de participação do morador, 

custo alto 
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