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Contextualização 

NORTE

11 Províncias

36 Distritos  

14 Municípios

Moçambique possui  19,91 milhões de 
habitantes, cujo nível de urbanização é                      
de cerca de 33%, sendo que:

94%  são assentamentos informais
86%  pop. urbana c/acesso à água potável 
14% com saneamento adequado

(UN-HABITAT, 2004)

Mapa de Moçambique

CENTRO

SUL



Contextualização 

Maior parte da população urbana 
reside em áreas sem acesso à 

infra-estruturas básicas, carentes 
em equipamentos sociais e 

alojadas em unidades 
habitacionais precárias.

Maputo, Moçambique

O crescimento não planificado 
de áreas precárias e peri-

urbanas, foi agravado pela 
ausência de instrumentos de 

planejamento de uso de solos, 
sua execução e controle    

(UNEP, 2010)



Problema 

QUAIS seriam as propostas
projetuais reconhecidas
internacionalmente que
melhor resolveriam a questão
da HABITAÇÃO SOCIAL em
MOÇAMBIQUE e COMO
deveriam ser aplicadas visando
a SUSTENTABILIDADE das
construções, em um momento
nacional de debate nanacional de debate na
definição de uma política e
estratégia para habitação?

Burkina Faso 
Award 1999

Tipologia habitacional –zona peri urbanaTipologia habitacional – zona rural

Tipologia habitacional – zona urbana



Objetivos

Investigar as diretrizes de projeto

sustentável adequadas à HABITAÇÃO
DE INTERESSE SOCIAL – HIS e
estabelecer aquelas capazes de orientar
a gestão integral de projetos, a qual
permita uma maior sustentabilidade
para as propostas a serempara as propostas a serem
implementadas em Moçambique.

Tipologias habitacional do FFH



Justificativas

•INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE DO AMBIENTE CONSTRUÍDO
descrevem os seus impactos ambientais, econômicos e sociais para
projetistas, proprietários, usuários, gestores, desenvolvedores de Políticas
Públicas e demais partes interessadas da indústria de construção. Tais
indicadores capturam tendências para informar os agentes de decisão,indicadores capturam tendências para informar os agentes de decisão,
orientar o desenvolvimento e o monitoramento de políticas e estratégias.

•O mundo em desenvolvimento está em grande reconstrução, uma vez que
a cada momento aparecem novos edifícios, para abrigar as necessidades do
ser humano. Em países como Moçambique, há grande necessidade de que o
seu desenvolvimento suporte os PRÍNCIPIOS DE SUSTENTÁBILIDADE , pela
sua limitação de recursos e de modo a evitar erros que possam prejudicar o
futuro da sua população (CHISSANO, 2010).
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Contextualização no Programa

• PPGCC - Área de concentração:

Ambiente Construído

• Pesquisas Realizadas:

� Diretrizes de design e arquitetura para adaptação da habitação de � Diretrizes de design e arquitetura para adaptação da habitação de 

interesse social ao cadeirante (SANTOS, L. K. S., 2004)

� Diretrizes para implantação de sistemas construtivos abertos na 

habitação de interesse social através da modulação (PEREIRA, A. C. W., 
2005) 

� Princípios para expansão de habitações de interesse social sob a 

ótica dos sistema construtivo (LARCHER, J. V. M., 2005)



PESQUISA E 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

PROBLEMA DE PESQUISA

OBJETIVOS

PROTOCOLO DE COLETA DE DADOS

Mapa  Mental

CASO1

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

ANÁLISE DE 

ESTUDO DE CASO

RELATÓRIO DE RESULTADO

SELEÇÃO DOS DADOS

CASO2 CASO3

CONCLUSÕES

DISSERTAÇÃO



Metodologia de Pesquisa

� Unidade de análise

Projeto arquitetônico de habitação de interesse social

� Delimitação do problema� Delimitação do problema

� Projeto de construção de conjuntos de apartamentos de   
habitação social 

� Localização: Bairro de Zimpeto , Maputo (Moçambique) 
� Parceria pública-privada:  Município e Banco Millennium Bim



� Classificação dos objetivos:
� Busca-se responder o COMO e o PORQUÊ das questões abordadas. 

Neste caso, portanto, não é possível a generalização estatística mas 
sim analítica (YIN, 2005). 

� A questão do COMO insere-se na preocupação de se chegar a 
diretrizes que permitam garantir a sustentabilidade de projetos de 
HIS, em um caso particular, explorando-se várias evidências. 
O exame de evidências ou o PORQUE de diferentes perspectivas irá 

Metodologia de Pesquisa

� O exame de evidências ou o PORQUE de diferentes perspectivas irá 
aumentar as chances de que o estudo seja exemplar (YIN, 2005).

� Escolha da estratégia:
� A pesquisa segue um perfil de CARÁTER EXPLORATÓRIO, com a 

utilização do método de ESTUDO DE CASO como principal estratégia 
de desenvolvimento da mesma. 

� A realização da ANÁLISE DE CASOS ESPECÍFICOS contará com outras 
estratégias complementares, tais como: pesquisa web e bibliográfica,  
observação participante, análise de documentos e entrevistas.



Protocolo de Coleta de Dados

Revisão bibliográfica:
� Projeto sustentável
� Desenvolvimento sustentável
� Sustentabilidade nas construções
� Pesquisa teórica sobre projetos

similares

Observação local direta:
� Componentes físicos

Levantamento documental:
� Plantas arquitetônicas

� Projetos complementares

� Legislação do local 

� Estudo social, econômico e cultural

� Registro de imagens do local

Entrevistas: 
� Abertas

� Componentes físicos
� Topografia
� Localização urbana
� Densidade espacial
� Infraestrutura urbana
� Qualidade de ar e água
� Qualidade visual
� Operação e manutenção
� Niveis de conforto térmico
� Níveis de conforto acústico
� Componentes Sociais
� Tecnologia de Construção

� Abertas

� Semi-estruturadas

Coleta de dados e pesquisa de campo:

� Leirislena Moçambique Lda.                              
(Empresa construtora)

� Conselho Municipal da Cidade de Maputo –
CMCM 

� Millennium Bim                                                         
(Banco privado em Moçambique)

� Universidade Eduardo Mondlane

� Profissionais e demais especialistas



Estratégia de Análise de Dados

ColetaColeta
de dadosde dados

ApresentaçãoApresentação de de 
dadosdados

ReduçãoRedução dos dos 

ANÁLISE QUALITATIVA

Representação gráfica bidimensional em que são relacionadas ações e 
componentes em separado ou em conjunto (VIGGIANO, 2010)

DelineamentoDelineamento
e e verificaçãoverificação

ReduçãoRedução dos dos 
dadosdados

UTILIZAÇÃO DE MATRIZES



Cronograma
Atividades 2010 2011 2012

Mar. – Dez. Jan. – Dez. Jan .–Mar.

Levantamento literatura

Revisão Bibliográfica

Sistematização de dados

Preparação da coleta de dados

Seleção de estudo de caso

Realização de estudo de casoRealização de estudo de caso

Análise de estudo de caso

Formulação das conclusões

Elaboração da dissertação

Qualificação

Revisão da dissertação

Defesa

Correção da dissertação
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