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1. Resumo 

Este trabalho tem como objetivo reunir os estudos realizados 

sobre tipologia e modulação, com o intuito de compreender 

seu funcionamento e necessidades, afim de propor um 

objeto que contemple suas características com qualidade. 

Tem como base uma análise sobre a necessidade de 

abrangência do tema e de assuntos correlacionados.  

A partir disto, são realizados estudos de caso para a 

compreensão de como se dá a aplicação da modularidade 

na arquitetura, levando em consideração diferentes épocas, 

contextos e situações.  

Torna-se, por bem, necessário explicar sobre a pré-

fabricação e a reprodução em massa. É, portanto, tido como 

exercício projetual, uma proposta de painel modular 

estrutural que possibilita a experimentação dos assuntos 

aqui tratados, de maneira a ser detalhado e tendo seu 

estudo reprodutivo e compositivo como forma de 

exemplificar sua aplicação.  

 

Palavras-chave: modulação, composição, pré-fabricação, 

reprodução.  
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2. Inquietação 

Desenvolver uma solução para qualquer problemática, leva 

tempo. Mais do que isso, doa-se energia, tentativa, frustração 

e disposição. Quase que como numa teoria científica, ao se 

propor resolver algo, o indivíduo dispõe de inúmeras e – 

muitas vezes – imaginativas problemáticas para obter 

resultados satisfatórios. É por este motivo que, muitas vezes, 

tais soluções são tomadas como um modelo e replicadas 

para poupar o desgaste e o tempo em novas utilizações para 

uma mesma problemática.  

Os estudos tipológicos foram desenvolvidos desde o 

momento em que desejou-se criar um modelo a ser 

reproduzido. Este exercício geraria rapidez e praticidade na 

indústria da construção civil, sem contar com o 

barateamento na execução das mesmas, por utilizarem de 

elementos múltiplos que, muitas vezes, pudessem ser pré-

fabricados. É por tal praticidade que os padrões tipológicos 

começam a tomar diferentes proporções, existindo desde 

um conjunto de mobiliário interno, passando por unidades 

construtivas e até mesmo atingindo a escala urbana. 

Assim, modelos similares passaram a ser disseminados e, 

com isso, inseridos em diferentes contextos e culturas. Estes 

locais de inserção, por sua discrepância, acabam 

demandando diferentes necessidades e, por serem 

previamente pensadas para outras situações, as tipologias 

acabam tornando-se ora qualitativas e ora falhas. 
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Surge, portanto, o questionamento sobre diferentes e possíveis 

locais de inserção em que um mesmo projeto pudesse ser 

inserido, sem perda de qualidade. Contemplam-se territórios 

com diferentes topografias, climas, áreas em crescimento, 

galpões vazios, terrenos com empenas cegas, diferentes planos 

diretores e até mesmo locais já consolidados. Como suprir a 

necessidades que se distanciam, mantendo seu padrão 

tipológico? Eis uma questão a ser solucionada. 

 

 

1|Cartografia desenvolvida para exemplificar a necessidade de inserção de um 

mesmo objeto em diferentes contextos. Acervo pessoal, 2019.  
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Desta forma, torna-se necessário repensar as qualidades 

que interessam a um objeto de estudo como tal, obtendo-se 

uma ideia sintética de que tais tipologias devam conseguir se 

adaptar em diferentes ambientes e serem de fácil e rápida 

inserção, bem como possuir materialidades que propiciem 

tal execução. Surge, então, o conceito modular: a partir da 

criação de um módulo para que este supra, como unidade 

mínima, a necessidade de um ou mais estudos tipológicos 

básicos e, assim, possibilite a expansão do mesmo quantas 

vezes se faça necessário. Pretende-se, portanto, atrela-lo a 

diferentes usos e inseri-lo nos tipos de contextos propostos 

anteriormente. 

É com a inquietação sobre a qualificação das tipologias e 

seus módulos latente que surge a proposição de estudos sob 

diferentes olhares a favor de suprir um trabalho 

desenvolvido, em termos arquitetônicos, e que possibilite 

diferentes formas de compor uma ou mais unidades do 

módulo-base. Estudar, bem como, propor diferentes 

experimentações estruturais e materiais, que se relacionem 

diretamente com a vedação do mesmo, tornando o estudo 

completo quando possibilitando a inserção do objeto em 

questão em diferentes locais, comportando diversos usos e 

sendo passível de reprodução, de maneira compositiva, afim 

de obter conjuntos de distintos volumes e intenções.  
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2|Foto Sergio Castro – Estadão 18/08/2016 
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3. O porquê da arquitetura modular 
 
Torna-se necessário, para obtenção de tal objeto, um estudo 

prévio de arquiteturas modulares já aplicadas, bem como 

técnicas construtivas utilizadas, vieses teóricos e um 

embasamento inicial sobre pré-fabricação e sua ocorrência 

no cenário da construção. 



20 
 

3.1 Tipologias  

 

O estudo tipológico e reprodutivo é um assunto recorrente 

na arquitetura, uma vez que se faça importante por tratar de 

aspectos práticos e revolucionários. Por mais que abordado 

há séculos, retorna de forma a ser repaginado e 

reestruturado como conceituação pós-moderna, visto talvez 

como pivô essencial na atividade arquitetônica, tendo como 

guia a definição tipológica por ideia de "norma para o 

modelo". Kate Nesbitt traz em seu livro Uma Nova Agenda 

Para a Arquitetura (1996) a visão de alguns arquitetos e 

teóricos sobre o assunto, como Giulio Carlo Argan.  

Como assunto delicado por ter diversas possíveis vertentes 

a serem abordadas, o autor faz uma compilação de 

conceitos. É tratado o tipo, portanto, pela visão de Rafael 

Moneo: 

 

"Ordem formal e estrutural inerente que 

permite agrupar, distinguir e repetir objetos 

arquiteturais."  

(NESBITT, Kate em “Uma Nova Agenda para a 

Arquitetura, 1996 - Referente a MONEO, Rafael, “On 

Typology”, Oppositions 13, verão de 1978, pgs. 22-43).  

 

Desta forma, pode-se compreender tipologia como um 

desenho-princípio capacitada de forma e função, sendo 

passível de ser repetida.  

 

Há também quem classifique a tipologia como instrumentos 

de arquitetura e forma urbana - algo não atrelado a uma 
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escala específica ou apenas à sistemática, mas como parte 

integrante na metodologia projetual e em toda a concepção 

do objeto arquitetônico ou mesmo uma obra urbana, como 

parte da cidade. Por este ponto de vista, arquitetos 

neorracionalistas como Aldo Rossi e Leon Krier trazem uma 

analogia à história e contexto de inserção das obras para que 

as mesmas possam ser compreendidas como parte da 

cultura do local.  

 

Desta forma, Rossi percebe a arquitetura como algo que 

deva, muitas vezes, partir de algo já criado - seguindo uma 

junção de critérios tomados como princípio.  

Este, ainda, em Arquitetura da Cidade (1966) vem a tratar das 

tipologias com um olhar crítico a partir do conceito de 

reprodução das mesmas. Há uma discussão travada, pois 

estudos tipológicos vão contra o viés de produtos como 

artefato, aonde cada obra tem sua característica e, portanto, 

se faz única. Muito além deste debate, as tipologias trazem a 

necessidade de uma padronização ideal e de documentação 

estratégica, para que as mesmas possam ser carregadas de 

caráter reprodutivo. Segundo ele, o tipo se constitui de 

acordo com necessidades e aspirações de um contexto 

social aonde está inserido. 

 

Rossi, portanto, traz à tona uma importante discussão: a 

dissimetria entre a intitulação de tipo e modelo. Para ele, 

tipologias não tratam de imitações, devendo reproduzir 

apenas a essência elementar do objeto, podendo ser 
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adaptadas a cada caso, servindo como que, poeticamente, 

uma inspiração.  

Já o conceito de modelo tem, por essência, sua reprodução 

tal qual documentada, seguindo literal e completamente 

seus moldes. Visto como um equilíbrio entre as partes 

quantitativas e qualitativas, por reproduzir, de fato, o que já 

tenha sido criado. Alguns exemplos arquitetônicos desta 

visão de modelo seriam o Panteão, o Parthenon e o Pavilhão 

de Barcelona.  

 

Aldo Rossi entende a importância dos modelos na 

arquitetura como peça de estudo, mas não de reprodução – 

uma vez que os mesmos ao serem fielmente reproduzidos, 

não estarão respeitando contextos a serem inseridos ou até 

mesmo sendo uma resposta falha ao tempo no qual se 

encontrarão. Sem adaptações, estes terão potenciais de 

inserção e inovação completamente dissipados pelo fato de 

serem atropelados pela praticidade, rapidez e barateamento 

de suas reproduções. 

O tipo, diferentemente, é um objeto sintetizado à essência 

de seu caráter: sendo repetido, mas não necessariamente se 

assemelhando ao “objeto-modelo”, se pode-se assim dizer.  

 

A tipologia é um ideal elementar que desempenha um papel 

próprio e único na constituição de um objeto, da mesma 

maneira em que se faz constante. Afasta elementos já 

existentes para dar espaço à novas ideias, muitas vezes 

apoiando-se em sua própria forma inicial e mantendo sua 
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essência, para constituir contribuições satisfatórias no meio 

em que está sendo inserida. 

 

É por este motivo que a arquitetura moderna desconstrói a 

visão de modelo a partir de um novo rigor metodológico.  Os 

tipos propostos por Giulio Carlo Argan portam propriedades 

funcionais e formas análogas, tomadas a partir de certas 

obras em uma cultura específica, possibilitando a criação de 

novos tipos. Argan, assim como Aldo Rossi, compreende a 

tipologia como princípio passível de variações: para ele o tipo 

funciona nos três planos principais, contemplando os 

âmbitos da configuração formal, da estrutura e dos 

elementos decorativos. 

Giulio Carlo Argan trata, a partir de tal definição, as tipologias 

como bases inevitáveis para uma exploração formal, 

facilitando o raciocínio prático das elaborações projetuais e 

abrindo espaço para especulações volumétricas, tendo em 

vista o ponto de partida de que o tipo genérico seria isento 

de cargas, possibilitando nuances e alterações. Para ele, 

tipos são abstrações – de modo que uma tipologia 

arquitetônica não possa servir de modelo para uma obra de 

arte individual. Em contraposição, constitui delas um produto 

baseado em seus contextos de inserção, o que as torna 

quase que um ritual simbólico como ponte entre a história 

uma vez já inseridas e a história que elas proporcionarão. 

 

Tal conteúdo simbólico é, porém, transmissível somente se 

não possuir associações a determinadas formas 

arquitetônicas. Do contrário, a reprodução exacerbada das 
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formas o transmite de maneira quase que consciente, 

criando um paralelo entre a forma, a arquitetura em si e seu 

conteúdo ideológico – este, por sua vez, tem sua base 

constante, apesar de assumir caráter especial em certas 

épocas. 

 

“A tipologia pode não ser o fator determinante do processo de 

criação, mas é tão fácil encontrá-la quanto a iconografia nas artes 

figurativas, apesar de sua presença nem sempre saltar à vista.”  

(ARGAN, Giulio Carlo – Uma Nova Agenda Para a Arquitetura, pg. 286) 

 

A arquitetura industrial gerou novos tipos em função de 

novas demandas mais atuais– sociais, tecnológicas e 

temporais – dando auxílio no desenvolvimento da história da 

arquitetura em temas gerais. Este aspecto inventivo se 

apresenta como uma resposta à necessidade de 

adequações da atual sociedade em virtude de novos 

movimentos, conseguindo respeitar as pré-existências e 

gerando novos produtos que carreguem valores essenciais 

juntamente a soluções estratégicas. 
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4. Estudos de Caso  
 
Dada a compreensão pelo modo em que se dá a reprodução 

de modelos tipológicos, é possível perceber a necessidade 

de uma modulação na concepção de um projeto desta 

categoria. Tal ação possibilita o desenvolvimento de novos 

tipos que, por serem adaptáveis, não se confundam com 

modelos a serem reproduzidos e, sim, pontos de partida 

para gerar novos objetos. 

Torna-se, portanto, necessária a investigação pelo aspecto 

arquitetônico sobre obras que contenham programas 

tipológicos e modulares, afim de analisar como se 

desenvolvem e sua inserção nas cidades.  
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4.1 Eduardo Longo – Casa Bola 
Dando início ao processo de investigação tipológica e da 

importância na reprodução de um módulo, faz-se 

interessante o estudo do projeto da obra Casa Bola.  

 

Eduardo Longo (1942) é um arquiteto brasileiro que 

desenvolveu um estudo de residências que pudessem ser 

reproduzidas, a partir de premissas básicas: a melhor 

utilização do espaço existente, a reelaboração dos conceitos 

já obtidos por convencionais de uma moradia e a 

reprodução qualitativa das mesmas, com pouca ou quase 

nenhuma interação entre as unidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3| Imagem: Eduardo Longo acena dentro de sua obra, em vista aérea.  
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O projeto demonstra identidade própria desde sua volumetria: 

possuindo forma esférica de 8m de diâmetro e um grande 

escorregador que interliga os níveis mais distantes da 

residência. Inserida em uma edificação pré-existente (escritório 

do arquiteto), a Casa Bola utiliza da estrutura inicial para 

manter-se erguida, como se houvesse uma “fundação 

suspensa” sobre a laje do escritório. 
 

Composta por estrutura metálica, a edificação toma partida por 

dois anéis em aço, possuindo sua parte inferior com chapas 

soldadas – o que cumpre o papel necessário das vigas. A partir 

desta disposição, novos tubos – menores – passam a ser 

dispostos pelos anéis, fortalecendo a forma estruturalmente.  

 

 
4| Imagem. Fonte: http://www.eduardolongo.com/pa1974a2011.html 

http://www.eduardolongo.com/pa1974a2011.html


28 
 

A vedação de toda a residência foi originalmente, bem como 

todo seu mobiliário, dada por uma malha de ferro coberta 

por argamassa armada. Sua parte externa funciona, contudo, 

como um “sanduíche” de argamassa e isopor, para 

proporcionar maior conforto térmico.  

Atualmente, após reformas, foram acrescidas mais uma 

camada de isopor e um fechamento em placas metálicas. 

 

Todos os cômodos são muito bem pensados para melhor 

utilização da obra por seus moradores. O arquiteto tem 

como partido o desprendimento de todo e qualquer 

acúmulo de coisas: seus ambientes mostram-se 

minimalistas, sem esbanjar áreas e compostos por 

elementos moldados in-loco. 

 

A escolha por pré-estabelecer ambientes, seus usos e 

maneiras de utilizá-los se dá, ainda, pela complexidade 

volumétrica do projeto que, em planta, também encontraria 

certas dificuldades para comportar mobiliários prontos de 

quaisquer lojas pela cidade. A casa torna-se única, também, 

por possuir não só uma forma arredondada como todas as 

suas quinas de seus mobiliários, também – remetendo ao 

interior de um navio.  
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5| Imagem: Interior da suíte da Casa Bola. Pode-se notar os cantos arredondados 

de todas as quinas das paredes e mobiliários.  

 

 
6| Imagem: Sala da residência. Em evidência, os caixilhos acompanhando a 

volumetria circular.  
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O trabalho fora desenvolvido com o intuito de repensar o 

habitar e o estilo de vida do cidadão da cidade 

contemporânea, uma vez que na visão do arquiteto, as 

pessoas devam utilizar de suas residências para dormir e ter 

um refúgio. Diversões, momentos de trabalho, grandes 

eventos e experiências sensoriais podem ser vividos pela 

cidade, uma vez que o projeto se encontra inserido no Itaim 

Bibi, um polo econômico e social na Grande São Paulo. 

 

 
7| Imagem: desenhos técnicos Casa Bola. 
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Tal estudo foi o primeiro de uma série de propostas do 

arquiteto sobre o repensar a habitação contemporânea em 

diferentes escalas: tendo início na disposição e formas dos 

mobiliários, tomando uma escala de unidade com a 

residência como projeto e propondo, ainda, uma reprodução 

da mesma, com uma estrutura externa, possibilitando pouca 

ou quase nenhuma interferência de um vizinho ao outro. 

Esta proposta de composição fica no papel, mas incita novas 

ideias sobre possíveis sociedades a se adequarem em tal 

estilo de vida.  

 

 
8| Imagens: Especulação reprodutiva e volumétrica da comosição em conjunto,  

a partir do estudo da Bola.  
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4.2 Abrahão Sanovicz – Modulares  
 

Tendo em vista estudos tipológicos passíveis de reprodução, 

torna-se interessante a análise sob o olhar pela necessidade 

da modulação. 

 

Abrahão Sanovicz (1933-1999), arquiteto brasileiro nascido 

em Santos, propõe uma “fórmula reprodutível” em uma 

parceria com a construtora Formaespaço, quando ao final da 

década de 1960 passa a ser um dos arquitetos a projetar 

edifícios residenciais, modulados e repetitíveis. 

 

A premissa da construtora, em função das novas 

possibilidades de acordo com o BNH – Banco Nacional da 

Habitação – era de que se obtivesse soluções projetuais de 

fácil reprodução em diversos terrenos, tendo sua aplicação 

em alguns bairros novos da cidade de São Paulo, e 

consequentemente mais em conta. O barateamento era, 

também, visado pelas técnicas construtivas, que deveriam 

ser racionalizadas e contendo componentes industrializados, 

bem como os índices de aproveitamento que tinham seus 

valores necessários menores do que os previstos pelas leis 

municipais.  
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9| Imagem: Edifícios Modulares Delta I e II, na Av. Lavandisca – Moema. Foto: Nelson 

Kon.  
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Os edifícios contavam com duas tipologias disponíveis: a maior 

com área de 125m², contendo sala, três quartos, dois 

banheiros – sendo um da suíte – cozinha com copa, área de 

serviço e dependências de auxiliares do lar. Nesta opção, eram 

previstas duas unidades de apartamentos por andar, podendo 

conter de onze a catorze pavimentos – de acordo com área e 

localização do lote. As áreas comuns do edifício se dariam no 

pavimento térreo e o estacionamento, previsto no subsolo.  

 

 

 

 
 

 
10| Imagem: Planta do pavimento-tipo 125m².  

 

 

 

 
 

O segundo tipo desenvolvido possuía área de 75m², com 

programa semelhante, com sala e três quartos, porém apenas 

um banheiro para uso comum, cozinha e área de serviço. 

Tendo também duas unidades por andar, porém com apenas 

três pavimentos que estariam sobre pilotis, não necessitando 

assim de elevadores. Esta segunda tipologia estaria inserida 

em locais mais periféricos à cidade.  
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11| Imagem: Edifício Modular Beta, na Rua Divino Salvador.  

Fotos: Romulo Santos Esteves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abrahão tinha também premissas, uma vez que já havia 

projetado residenciais como o Edifício Abaeté (1963-1968), 

aonde pretendeu utilizar como ponto de partida planta livre, 

estrutura periférica com vãos simples de serem vencidos – 

sem a necessidade de recursos como caixão perdido ou lajes 

nervuradas – e a redução das prumadas de hidráulica e uma 

circulação vertical centralizada, dando simetria às unidades 

tipológicas em cada pavimento.  
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O arquiteto previa, ainda, o fim de corredores internos – 

setorizando área íntima e de serviços em um eixo e deixando 

a sala e banheiros livres na outra extremidade.  

 

Além disso, seguindo as necessidades exigidas pela 

construtora, o arquiteto sugeria que as vigas e lajes fossem 

concretadas de uma só vez e o pré-estabelecimento das 

alturas dos vãos entre as mesmas e o peitoril permitia uma 

praticidade na instalação da caixilharia quase que pré-

fabricada. Seguindo a vertente da pré-modulação, as 

paredes divisórias internas contavam com um sistema de 

painéis com 7cm de espessura, 50cm de largura e 

comprimento seguindo pé direito.  

 

Ademais, a modulação estrutural permitia o 

reaproveitamento das formas, portanto foram padronizadas 

várias partes da estrutura para que houvesse racionalização 

de todo o material produzido fora da obra.  
 

A construção começa então a se tornar montagem 

de suas partes, num compromisso entre o sistema 

tradicional construtivo e as possibilidades industriais 

do mercado. Os elementos de “acabamento” da obra 

são os normais do mercado. Os elementos 

essenciais do projeto, racionalizados, possibilitam 

aos setores de planejamento de obra determinarem 

com precisão maior, os custos e os tempos de 

execução da mesma.  

(SANOVICZ, Abrahão Velvu. Em Abrahão Sanovicz: O projeto 

como pesquisa. Helena Aparecida Ayoub Silva, 2004. pg. 177) 
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A aplicação dos edifícios se deu com sucesso, possuindo 

inúmeras e imediatas reproduções pela cidade, tendo a 

maioria das unidades no bairro de Moema. Datada de 1970, 

a primeira execução do projeto foi batizada de Modular Alfa, 

na Avenida Graúna – Moema – seguida dos Modulares Beta, 

Gama, Delta I e II, Épsilon (todos estes no bairro de Moema), 

o Modular Dzeta – no Planalto Paulista, Modulares Lambda I 

e II – no Paraíso, Modular Omicron – no Itaim Bibi, Modular 

Eta - na Vila Mariana, Modulares Ômega I, II, III e IV – no 

Campo Belo, Modulares Sigma I e II e Modular Vega, em 

Perdizes.  

 

 

 

 
12| Imagem: Modular Ômega I, Rua Vieira de Morais.  
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4.3 VIMOB – Colectivo Creativo Arquitectos 

Trazendo a modularização para uma realidade mais recente, 

é interessante que se analise projetos contemporâneos que 

tratem de questões atuais e proponham soluções a altura 

das problemáticas encontradas hoje em dia.  

 

É seguindo, então, a linha da pré-fabricação e de fácil 

montagem, que o Colectivo Creativo Arquitectos propõe o 

projeto VIMOB, em Matapalo - Colômbia.  

 

Desenvolvido para servir como “refúgio” em meio a 

ambientes remotos e aonde possa haver dificuldade de 

condução de materiais, o projeto residencial consiste em um 

protótipo de construção, baseado em uma arquitetura 

tradicional – levando em consideração o programa de 

necessidades e seu funcionamento.  
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13| Imagem: esquema em perspectiva ilustrando o funcionamento do projeto.  

 

Sua estrutura se dá por fechamentos modulares articulados 

a cada um dos ambientes.  A materialidade conta em sua 

maior parte nas texturas da madeira, possuindo 

fechamentos internos em painéis OSB e forro de pinus. 

Conta, ainda, com caixilharia enfatizada, garantindo a leveza 

por expor grandes vidros – que aparecem como portas de 

correr na área de estar, garantindo um espaço amplo e muito 

bem iluminado. Esta sensação é enfatizada, pelo fato de a 

residência ser projetada para estar em um nível acima do 

original do terreno, sendo deslocado do nível inicial. 

https://www.archdaily.com.br/br/778484/vimob-colectivo-creativo-arquitectos/573fe407e58ece51e500001c-vimob-colectivo-creativo-arquitectos-axonometria-explotada
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14|Imagens: fotos do interior do projeto montado. Fonte Felipe Orvi. 

 

O projeto comprovou sua eficiência ao ser elaborado em 

uma oficina e, posteriormente, desmontado e levado à obra, 

por suas peças serem de fácil manuseio, rapidez e 

simplicidade na montagem. O mesmo ainda conta com 

detalhamento adaptado de encaixes desenvolvidos 

especialmente para garantir sua funcionalidade por 

completo. 

 

A pré-fabricação e documentação prévia das necessidades 

de aplicação da VIMOB resultou em um desenvolvimento de 

sua montagem, para que minimizasse o trabalho final ao 

executá-la, bem como a redução de desperdício, custos 

ambientais, impactos, tempo de montagem e possíveis 

imprevistos na obra. Esta, ainda, permite que a residência 

seja montada e desmontada, podendo ser inserida em 

diferentes contextos e situações. 

https://www.archdaily.com.br/br/778484/vimob-colectivo-creativo-arquitectos/56552f44e58ece1533000108-vimob-colectivo-creativo-arquitectos-photo
https://www.archdaily.com.br/br/778484/vimob-colectivo-creativo-arquitectos/573fe4eae58ece8ace000022-vimob-colectivo-creativo-arquitectos-photo
https://www.archdaily.com.br/br/778484/vimob-colectivo-creativo-arquitectos/573fe4dae58ece51e5000023-vimob-colectivo-creativo-arquitectos-photo
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15| Imagem: Residência VIMOB já executada em terreno. Foto: Felipe Orvi.  
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4.4 Canteiro® 

Seguindo na linha das construções modulares é interessante 

ressaltar, ainda, a arquitetura modular compositiva como 

forma de arquitetura perecível, se utilizando da modulação 

para a adequação em diferentes localidades e usos e, ao 

mesmo tempo, de rápida inserção. Não necessariamente 

para que seja perene ao tempo, mas para que supra alguma 

necessidade momentânea. 

A empresa Canteiro® traz um objeto muito semelhante ao 

desenvolvido e se faz fundamental em se tratando de sua 

aplicação e funcionalidade.  

Constituída inicial e primordialmente para a execução de 

canteiros de obras de qualidade, a empresa possui um 

sistema construtivo baseado em painéis de madeira que se 

arranjam de modo a servirem de diferentes vedações.  

 

16|Imagem: unidade de canteiro de obras durante execução. 
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O produto possui sua materialidade quase que 

integralmente em madeira, com exceção de sua base em 

baldrame em bloco de concreto e o piso – que pode ser 

cimentado, cerâmico ou vinílico.  

A cobertura também pode variar, desde a utilização de telhas 

metálicas, fibrocimento ou cerâmica, e é estruturada por 

tesouras também em madeira.  

As medidas dos módulos são adaptáveis, de acordo com o 

projeto e os painéis possuem paredes duplas para que haja 

melhor conforto térmico e acústico nos ambientes 

proporcionados.  

 

 

 

17|Imagem: esquema em perspectiva explodida detalhando as materialidades do 

conjunto do canteiro de obras.  
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18|Imagem: detalhamento em corte da fundação.  

O produto se mostra interessante por garantir qualidade aos 

espaços, mesmo que efêmeros, e possibilitar ainda 

diferentes usos do que se possa necessitar durante a 

execução de uma obra. Pelo site 

http://www.canteirodeobras.com.br é possível se deparar 

com mais de 50 possibilidades de arranjo a partir do 

produto, dentre elas: escritórios, áreas de lazer, sanitários, 

refeitórios, residências, almoxarifados, alojamentos e 

ambulatórios.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.canteirodeobras.com.br/
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5. Pré-fabricação e o Ideal Standard 

 

19|Imagem: Linha de produção – taylorismo 
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A necessidade de reprodução rápida e em larga escala é 

facilitada, principalmente, após os períodos de primeira e 

segunda revoluções industriais, tendo a produção 

artesanal substituída pela indústria da máquina e, 

posteriormente, sanando defeitos de mão-de-obra 

desqualificada unida à possibilidade de intervenção 

tecnológica. Como cita Gérard Blachère em Tecnologías 

de la Construcción Industrializada (1977, pg. 10): 

“Entrou-se, então, na época do taylorismo, de cronometragens 

e dos ritmos. (...) O resultado da fase dos ritmos é a 

automatização” 

“Em todas as partes da industrialização, é a utilização de 

tecnologias que substituem a habilidade do artesão pelo uso da 

máquina.” 

 

(BLACHÈRE, Gerard. Tradução por Ana Patrícia Fernandes, em Habitação 

Colectiva Modular Pré-Fabricada, 2009. Pg 35) 

A automatização de tais tarefas gera rapidez em sua 

reprodução, possibilitando materiais a serem repetidos a 

partir de um molde. Isto possibilita, ainda, o barateamento 

dos mesmos, uma vez que utilizarão de um modelo como 

base para reprodução. Desta maneira, produções em 

larga escala passam a tornar-se barateadas: produzir um 

único elemento se torna mais trabalhoso e menos 

produtivo – portanto mais caro.  

É, portanto, dado início a uma valorização da reprodução 

em massa e a inserção de tipos em diversas situações e 

escalas: desde pequenos objetos corriqueiros, atingindo 

âmbitos urbanos. Isso se dá com facilidade, também às 
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novas tecnologias possibilitadas pelos materiais que, 

antes, não eram possíveis. É por este motivo que se inicia, 

por exemplo, em meados do século XIX o apelo pelo 

movimento Arts and Crafts, prezando pela originalidade 

dos artefatos – anteriormente conceituados e explícitos 

através de Rossi – na tentativa de manter a originalidade 

de produto. Este conceito foi, por exemplo, posto em 

prática por Philip Webb e William Morris, na Casa 

Vermelha (1859), aonde todo o projeto tem detalhes 

únicos e pensados para caracterizar a residência como 

obra singular. Este movimento, contudo, tem breve 

duração, uma vez que novas técnicas e materiais passam 

a surgir com uma rapidez quase que descontrolada e a 

modernização das mesmas se torna inevitável.  

Em termos arquitetônicos, um boom revolucionário se dá 

em meados da década de 1920, com os ideais 

modernistas à tona, uma nova escola tomando o rumo do 

futuro na arquitetura mundial e novas premissas técnicas 

carregadas de ousadia como frente às novas edificações. 

Os Cinco Pontos da Nova Arquitetura, publicados por Le 

Corbusier em 1926, prezando a planta livre, fachada ativa, 

janelas em fita, terraço jardim e os pilotis carregam muito 

mais do que apenas premissas projetuais, mas a técnica 

da distribuição de cargas num sistema de lajes, vigas, 

pilares e fundação – permitindo, assim, um melhor 

aproveitamento do espaço nos ambientes e o 

“empilhamento” dos pavimentos.  
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Esta nova estruturação metodológica e executiva abre 

espaço para a inserção de novas tecnologias na área da 

construção civil, dentre elas, a pré-fabricação de 

elementos e moldes, uma vez que a mesma permita 

prever necessidades e espaços que anteriormente não 

existiam. Esquadrias, fôrmas e até mesmo alguns 

elementos já prontos entram nesta categoria, auxiliando 

na rapidez e praticidade da execução dos projetos.  
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5.1 Arquitetura modular e pré-fabricada  

A partir da parametrização dos contextos em que a pré-

fabricação se faz necessária, é também importante 

enfatizar que a modulação e a pré-fabricação caminham 

unidas, uma vez que se utilize de elementos práticos e 

concretos, além de conceitos mais intuitivos, como senso 

estético e muitas vezes até a simetria.  

Uma vez modular, o projeto passa a se tornar menos 

imprevisível, tendo espacializações, estrutura e vedações 

passíveis de uma pré-fabricação ou moldagem, para que 

seja facilitada a execução do mesmo.  

Em sua tese Habitação (Colectiva) Modular Pré-Fabricada 

(2009), a arquiteta Ana Patrícia Fernandes traz diversas 

definições para o que seria a pré-fabricação. A mesma 

conceitua, em uma conclusão de que “o objetivo principal 

da pré-fabricação é o controlo de três aspectos de 

construção: qualidade, preço e prazo” (pg. 39), tendo em 

vista que para que uma construção seja pré-fabricada, a 

mesma necessite de elementos de rápida inserção e que 

sejam pré-estabelecidos, muitas vezes sendo idênticos.  

A arquiteta, ainda, classifica as pré-fabricações em três 

planos: 

• O sistema pré-fabricado plano-linear: que consiste em 

elementos previamente moldados nos âmbitos de estrutura 

linear (como vigas e pilares), bem como elementos planos 

(painéis vedativos, ou até mesmo esquadrias), tendo todos 
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os elementos construtivos como parte integrante da 

concepção do projeto; 

 
20|Imagem: Exemplificação do sistema pré-fabricado plano-linear.  

 

• O sistema pré-fabricado plano: aonde os elementos já 

venham moldados e apenas inseridos no local, para que 

juntos formem uma unidade elementar como projeto; 

 
21|Imagem: Exemplificação do sistema pré-fabricado plano.  
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• E o sistema pré-fabricado tridimensional: que ocorre na 

inserção de elementos inteiros tridimensionais já 

fabricados, tendo seu assentamento in-loco.  

 

 
22|Imagem: Exemplificação do sistema pré-fabricado tridimensional.   
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5.2 Reprodução em Massa 

Tendo em vista o ideal reprodutivo e sua praticidade, bem 

como a rapidez nos avanços tecnológicos em termos 

históricos, a tecnologia atinge um novo patamar, 

possibilitando a produção de produtos únicos sem que haja 

necessidade de grande escala para torná-los 

economicamente viáveis.   

Com a possibilidade de especulação virtual, a criação de 

modelos experimentais, a parametrização de viabilidades, a 

documentação e execução de planilhas de maneira a simular 

toda e qualquer problemática que venha a surgir antes 

mesmo da execução, bem como a tecnologia da impressão 

3D e outros elementos que auxiliem na produção de 

unidades, torna-se possível criar elementos antes muito 

distantes da execução, com apenas um clique.  

A tecnologia torna-se assim, mais uma vez, aliada da 

reprodução e agora também, aliada dos produtos como 

artefato – uma vez que possibilita a produção de peças 

únicas com a mesma rapidez e praticidade de modelos em 

reprodução standard. 
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23| Imagem: Casa erguida em impressão 3D.  
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6. Exercício projetual – M Ó D U L O 

 

 

 

 
 

 
24| Imagem: Perspectiva de três opções de fechamento do sistema 

desenvolvido. Acervo Pessoal, 2019. 
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6.1 Resumo 

A partir das investigações realizadas para sanar o desejo 

de se criar um objeto modular reprodutível e estrutural, 

foram desenvolvidos estudos experimentais até que se 

obtivesse um resultado satisfatório, visando a 

modularidade, composição e rapidez do processo.  

Foi, portanto, projetado um painel-modelo, alterado em 

cada uma de suas possibilidades, viabilizando diferentes 

arranjos em unidades concretas. 

 

O sistema modular desenvolvido possui dimensões 

externas de 1,25 x 3,00 (LxA) m, com duas espessuras: 

0,10m e 0,20m - sendo alteradas de acordo com o uso 

interno ou externo.  Há, ainda, onze diferentes 

possibilidades de fechamento do mesmo.  

 

A estrutura consiste em perfis em dobra especial de 

chapa de aço galvanizado com espessura de 03mm que já 

chegam montados ao local da execução da obra. 

Para execução do módulo em uma unidade, é necessário 

que se faça uma análise e projeto prévios para melhor 

inserção do mesmo.  
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25|Imagem: Perspectiva explodida do módulo de fechamento “parede lisa”. Pode-se 

visualizar as diferentes etapas de sua composição. Em ordem, da esquerda para a direita: 

placa de drywall para revestimento interno; módulo estrutural em perfil de aço 

galvanizado, com furações para inserção de tubulações; placa cimentícia para fechamento 

externo; estruturação da fachada ventilada; placas da fachada ventilada em concreto 

polímero. Acervo pessoal, 2019. 
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 Estruturado sobre um radier de concreto e fixado em 

chapas metálicas chumbadas a ele, um painel pode 

facilmente ser encaixado a outro - e posteriormente, 

parafusado, para travamento de sua estrutura, com treliças 

superiores que servem de sustentação tanto para o forro 

como para a cobertura roll-on, além de possibilitar a 

existência de um pavimento superior.  

Todas as peças possuem menos de 50kg para que sejam 

passíveis de serem carregadas e montadas por duas 

pessoas, garantindo assim, a praticidade, democratização e 

limpeza na arquitetura do conjunto.  

Após travamento da estrutura, as paredes internas são 

fechadas com placas de gesso acartonado e as externas com 

placas cimentícias, cobertas com uma manta 

impermeabilizante e uma fachada ventilada, garantindo 

melhor resistência, conforto e durabilidade. 

Assim, cada projeto possui uma característica única e a 

possibilidade de ser adaptado de acordo com a necessidade 

do uso em que for submetido.  
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6.2 Processo de indagação  

Estudos tipológicos surgem juntamente à necessidade de 

reprodução: uma solução rápida, prática e barata no 

mercado, resultando em uma reprodução em massa.    

Estes padrões tomam diferentes proporções e mercados: 

desde mobiliários até atingir a escala urbana.  

Contudo, padronizar modelos elementares gera a inserção 

de tipologias em locais e contextos discrepantes, tornando-

se ora qualitativas e ora falhas. É a partir desta reprodução 

impensada que surge a necessidade do desenvolvimento de 

uma arquitetura modular que possa se reproduzir e adaptar 

de acordo com a situação e uso no qual esteja sendo 

introduzida.   
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6.3 Premissas  

Parte-se, portanto, de um programa qualitativo, visando 

uma arquitetura passível de reprodução e que seja 

compositiva. Tendo em vista a tecnologia disponível e a 

atualidade, tem-se como partido – ainda – a aplicação de 

um projeto econômico, multidisciplinar, sustentável e com 

técnicas de arquitetura seca, prática e com rapidez em sua 

montagem. A partir de um processo de experimentações 

sistêmicas, levando em conta materialidades, estrutura, 

dimensões e processos de viabilização na execução do 

objeto proposto, para que o mesmo mantenha a qualidade 

arquitetônica na unidade compositiva. 

 

 

26|Imagem: Programa qualitativo do projeto. Acervo pessoal, 2019, 
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Para sanar tais necessidades, torna-se imprescindível a 

elaboração de uma modulação para que se consiga adaptar 

cada projeto, mantendo sua característica tipológica.  

Chega-se no ideal de desenvolvimento de um sistema 

construtivo – utilizando técnicas e materiais existentes no 

mercado – a partir de um módulo que possa carregar a 

função de estrutura e que seja componível, tendo medidas 

padrão e diversas opções de fechamento. Obtém-se, assim, 

um produto resultante de um painel, provido de função 

estrutural e possibilitando sua reprodução através de 

encaixes “macho e fêmea”. 

 

 

27|Imagem: Esquema de premissas projetuais. Acervo pessoal, 2019. 
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6.4 Possíveis modulações  
Para sanar tais necessidades e desenvolver o estudo 

modular, surge a necessidade quantificar o volume do 

mesmo. Passam, assim, a serem desenvolvidos diversos 

estudos sobre espacialidades mínimas necessárias para 

diferentes espaços ideais. 

Ao elencar módulos estruturais existentes, foram 

encontrados em sua maioria objetos travados, como 

containers – medindo 2,44x12,04x2,50 (LxPxA)m – e 

impossibilitando a ocasião de cômodos menores ou até 

mesmo corredores a serem desenvolvidos. Desta maneira, 

obteve-se a resultante da abstração do conceito de um 

módulo tridimensional fechado, para a reprodução do 

mesmo em duas dimensões mínimas principais: altura e 

largura, resultando em painéis componíveis e passíveis de 

encaixe para o travamento de uma estrutura final.  

A necessidade por quantificar tais medidas impulsionou a 

pesquisa pelas dimensões de materiais já existentes no 

mercado, visando a maior utilização possível dos mesmos, 

para descartar a problemática do desperdício de materiais. 

 

Materiais existentes no mercado  

A escolha dos materiais a serem utilizados tem como base, 

portanto, as premissas anteriormente mencionadas. Uma 

vez que se preza pela arquitetura em reprodução e a 

praticidade na obtenção das vedações do projeto, deve-se 

ainda levar em consideração o barateamento do mesmo, 
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uma vez que este se utiliza de materiais de fácil acesso no 

mercado. 

Tendo em vista que ao elencar materiais que sigam uma 

medida fracionária à do módulo em questão, torna-se 

evidente o usufruto de grande parte do mesmo, resultando 

assim em um mínimo considerável de descarte de materiais 

e máximo aproveitamento de seu uso, uma vez que o 

espaço a ser revestido possuirá medidas múltiplas de sua 

modulação. 

 

Medidas padronizadas 
É embasado nesta linha de raciocínio que se inicia um 

processo de investigação sobre dimensões dos 

revestimentos existentes no mercado que cumpram com as 

necessidades do projeto, afim de padronizar a utilização 

dos mesmos ao dimensionar o painel.  

Levando em considerações revestimentos como forros, 

placas acústicas, pisos e fechamentos, obtém-se o valor de 

62,5cm, valor muito recorrente no mercado, principalmente 

em se tratando de pisos vinílicos, forros modulares e placas 

cerâmicas. 

 

Nota-se, ainda, que opções frequentes e possíveis de 

fechamento do módulo – toma-se como exemplo placas 

cimentícias, placas de gesso acartonado drywall, painéis 

OSB e placas de madeira mineralizada – possuem suas 

medidas dadas em 1,20m de largura, possuindo alguns 

fornecedores que mantenham o dobro de sua medida para 

a altura de 2,40m e outros que garantam a modulação 
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apenas pela largura, possibilitando a personalização da 

altura dos mesmos.  

 

Ocorre, desta forma, uma indagação a partir da 

necessidade de garantir modulações múltiplas de 1,20m e 

0,625m (tendo o dobro de sua medida 1,25m). Propõe-se, a 

partir disto, projetar o painel cumprindo a necessidade de 

modulação 1,25m para que se garanta o mínimo de perda 

em seus revestimentos e que possua vão de vedação com 

largura de 1,20m, para que também se consiga aproveitar 

os produtos que o mercado já fornece.  

 

É desta maneira que o painel toma dimensões, mínimas e 

aceitáveis, em relação a circulações necessárias e futuras 

composições de ambientes, tendo sua medida total de 

largura com 1,25m em sua estrutura e a possibilidade de 

vedação entre estruturas com espaçamento de 1,20m.  

 

 

 

 

 

 
28| Imagem: Planta de uma das opções de módulo. Pode-se observar a dimensão 

da placa interna de drywall com 1,20 de largura e a dimensão total do módulo, 

com 1,25m. Acervo pessoal, 2019. 



65 
 

6.5 Desenvolvimento funcional 
Após a definição das premissas projetuais e estabelecimento 

da dimensão modular dos painéis, parte-se para a 

especulação funcional do mesmo.  
 

Para que seja passível de leveza e fácil montagem, visando a 

instalação por duas únicas pessoas, torna-se necessária um 

desenvolvimento distante de complexidades. Assim, propõe-

se um encaixe “macho e fêmea”, que possibilite os painéis de 

terem seus usos (miolos) diferenciados, porém estrutura 

básica e externa igual, encaixando-se uns aos outros e 

possibilitando a composição de diversas unidades e apenas 

uma base estrutural. 
 

Para que não se perca a modulação, são desenvolvidos 

módulos de quina que também contém os encaixes “macho 

e fêmea”, possibilitando que o conjunto seja travado 

estruturalmente sem que haja interferências. 

 

 
29|Imagem: Detalhe em planta do encaixe proposto. Acervo pessoal, 2019. 
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30|Imagem: Detalhe em planta dos encaixes de quina interna e externa 

propostos. Acervo pessoal, 2019. 

 

Estrutura 
Uma vez desenvolvido o módulo, parte-se para uma etapa 

de especulação estrutural, uma vez havendo inúmeras 

possibilidades de materiais disponíveis no mercado. Em 

se tratando deste contexto, vale ressaltar a importância 

quanto a necessidade de viabilidade econômica, prática e 

funcional, sem perder as qualidades necessárias e 

tomadas como premissas projetuais. 

 

Possibilidades de materiais e suas problemáticas 
Tendo em vista as necessidades estabelecidas, torna-se 

quase que norteada a busca por materiais que a elas se 

adequem. Tem-se, então, como ponto de partida a 

experimentação sob os aspectos materiais em relação a 

estrutura, resistência, conforto e durabilidade dos 

mesmos.  

A partir de tal problemática, visando a futura forma de 

“gaiola”, frisada pela aplicação dos painéis 
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31|Imagem: exemplos de diferentes materialidades e possibilidades de encaixes. 

A escolha pela madeira e sua característica sustentável se 

mostra como ponto favorável, tendo em vista ainda sua 

maleabilidade no desenvolvimento de encaixes. Contudo, 

seu peso, resistência e durabilidade apresentam-se como 

pontos negativos a serem levados em conta, uma vez que 

para o desenvolvimento de uma arquitetura perene e 

disposta a vencer diferentes vãos talvez não comporte tais 

problemáticas. O mesmo ocorre quando se trata de 

materialidades alternativas, como o bambu. A utilização do 

mesmo, além de conter problemáticas citadas 

anteriormente, por ainda ser relativamente nova em relação 

a técnicas pré-fabricadas no país, se torna inviável, por 

questões de valores. 

Dá-se vez a procura por materiais mais resistentes, como o 

aço em perfis de chapa dobrada, trazendo maior resistência e 

vencendo diferentes vãos, bem como aumentando a 
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durabilidade. Por sua vez, os perfis também se fariam de 

grande peso, impossibilitando a montagem por pessoas sem 

que fossem carregados por gruas ou guindastes. Desta 

maneira, já com a estrutura metálica em questão, inicia-se um 

processo de pesquisa sobre estruturas semelhantes, que 

sejam leves e fáceis de serem instaladas.  

Surgem, portanto, os perfis de aço galvanizado – muitas vezes 

utilizados em estruturas de light steel frame e passíveis de 

sustentação do mesmo, tendo seu peso muito inferior a perfis 

de aço comum em chapa dobrável e com a possibilidade de 

também desenvolver dobras especiais de acordo com a 

necessidade do projeto.  

 

Tipos de perfis e encaixes desenvolvidos 

Os perfis em aço galvanizado possuem tratamento 

anticorrosivo, alta resistência a cargas, não sendo inflamáveis, 

possuindo peso muito inferior aos perfis de aço convencional. 

Ademais, possibilitam a dobra da chapa em perfis 

convencionais no mercado ou dobra especial, com medidas 

personalizadas.  

Deste modo, torna-se uma nova fase no processo projetual a 

pesquisa por fornecedores já existentes no mercado e suas 

capacidades quanto a perfis existentes e as possibilidades de 

encaixe dos mesmos. É assim que se obtém o “Perfil U Cartola 

“, caracterizado por possuir duas abas externas além do U 

convencional.  
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É utilizada como base uma das marcas elencadas, Tuper®, 

para ilustração do perfil, bem como suas propriedades e 

especificações nas imagens a seguir: 

 

 

32| Imagem: Especificações e propriedades dos perfis em aço galvanizado da marca 

Tuper®. Fonte: catálogo online.   
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33| Imagem: Especificação de medidas e peso padrão dos perfis em aço 

galvanizado da marca Tuper®. Fonte: catálogo online.   

Os perfis utilizados no projeto, contudo, são pensados para 

suprir necessidades dimensionais, tendo suas medidas 

necessidade de personalização das medidas das chapas, 

porém mantendo o conceito “U cartola”, como perfis 

principais.  

 

 

  

34|Imagem: Croquis ilustrativos do raciocínio no cálculo das medidas dos perfis. 

Acervo pessoal, 2019.  
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Fixação de base 

Para fixação dos painéis no solo, tomou-se o 

desenvolvimento da dobra U cartola como base, tendo uma 

modificação em uma de suas laterais, para estruturação de 

base da fachada ventilada.  

O perfil como base é parafusado diretamente à chapas 

metálicas – que, por sua vez, estão fixadas logo acima de um 

radier de concreto. Tal componente se faz prévio ao início da 

montagem do conjunto, sendo a única parte que não se faz 

previamente fabricada, variando de acordo com as 

especificações de cada terreno, para sanar eventuais 

problemáticas prévias e embasar um conjunto plano para a 

instalação de toda a unidade. 

 

 

 

35|Imagem: Detalhe do encaixe do perfil ao radier. Acervo pessoal, 2019.  
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Fechamentos 

Uma vez que o módulo de painel tenha sido criado a partir 

de medidas existentes em mercado, resta apenas elencar os 

matérias mais adequados às vedações do painel – 

lembrando que o mesmo é provido de uma característica de 

“sanduíche” de ar, para garantir o conforto termo acústico da 

unidade.  

 

Indagação sistêmica 

Levando em consideração a colocação anterior, parte-se do 

princípio de que os materiais a serem utilizados sejam de 

fácil aceitação comercial e que estejam disponíveis em 

grande escala no mercado.  

Materiais escolhidos 

O pré-requisito para se utilizar de 1,20m de largura leva em 

consideração as características de dois materiais há muito 

utilizados no mercado: a placa de gesso acartonado e a placa 

cimentícia.  

Isso se deve ao fato de tais materiais manterem as premissas 

de uma arquitetura seca, prezando o mínimo de perda 

possível, praticidade na aplicação, facilidade no 

deslocamento e peso quase que mínimo – não deixando de 

lado o preço acessível. 

No mais, os materiais escolhidos possuem diversas marcas a 

oferecerem no mercado, o que possibilita ao projeto melhor 
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negociação enquanto provedor de uma reprodução em 

escala e mais possibilidades de escolha por um material de 

qualidade dentre os fornecedores existentes.  

Instalação, aplicação e características  
A instalação dos materiais em questão se faz simples, uma 

vez que serão aplicados em painéis já montados e travados, 

que possuem medidas estabelecidas, restando apenas o 

espaço para que as mesmas sejam montadas. Estas devem 

ser instaladas após as infraestruturas de hidráulica e elétrica 

e dos revestimentos com manta acústica e térmica.  

Após a fixação das placas na estrutura metálica, por meio de 

parafusos, aplica-se uma cantoneira metálica para que não 

haja fissuras entre um perfil e outro, encaixados. Assim, 

garante-se um melhor acabamento dos revestimentos, sem 

trincas aparentes.  

Por final, é passada uma fita de fibra de vidro, para garantir 

que não haja fissuras entre um módulo e outro, finalizando 

com uma camada de gesso e a pintura final.  

No caso da parede externa, não há necessidade da pintura, 

pois o projeto contempla uma fachada ventilada. Neste caso, 

é necessário a aplicação de uma manta impermeabilizante 

que garante a proteção da placa caso ocorra a infiltração de 

umidade por parte da fachada ventilada.  

 
Fachada  

Faz-se necessária também uma pesquisa sobre materiais a 

serem utilizados na fachada, uma vez que além de 

modulares, leves e práticos, sejam também agradáveis 
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esteticamente, uma vez que servirão de materialidade para a 

vedação externa das unidades.  

Fachadas ventiladas e suas características 

Ao desenvolver as unidades modulares a partir dos painéis-

módulo, toma-se como cautela o conforto térmico e acústico 

do conjunto, bem como a garantia de resistência em 

materiais vedativos. É desta maneira elencado o ideal de 

fachada ventilada, consistindo primordialmente em uma 

camada dupla de paredes na face externa, tornando possível 

a passagem do ar entre elas para que este funcione como 

isolante térmico e acústico, garantindo assim uma eficiência 

energética na conservação da temperatura do interior da 

construção, bem como dando a possibilidade da criação de 

desenhos criativos na fachada das construções, uma vez que 

é desenvolvida em placas componíveis a serem aplicadas. 

 

36|Imagem: esquema de funcionamento e atributos de uma fachada ventilada.  
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37|Imagem: esquema ilustrativo da passagem do ar pela fachada ventilada.  

Há no mercado uma vasta gama de materialidades que 

possibilitem uma fachada ventilada de ser aplicada. Para o 

desenvolvimento do projeto, foram selecionados três tipos 

de materiais diferentes, possibilitando ao cliente decidir 

entre o melhor custo-benefício para seu projeto, 

dependendo do uso a ser aplicado. São estes: 

• Fachadas Ventiladas em Placas Cerâmicas: componíveis, os 

painéis cerâmicos são submetidos a tratamentos de 

resistência a umidade e muitas vezes possuem outras 

tecnologias aplicadas aos mesmos – como propriedades 

auto-limpantes. Estes tipos de fachada contam, ainda, com 

uma característica renovável, uma vez que têm o barro como 

matéria prima principal. O ponto a ser levado em 

consideração neste caso é a resistência das placas.  
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38|Imagem: Ilustração do funcionamento de painéis cerâmicos para fachadas 

ventiladas. No caso, a empresa Keragail® fornece medidas e acabamentos 

adaptáveis, de acordo com o projeto e suas necessidades.  

 

 
39|Imagem: fachada ventilada em cerâmica.  
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• Fachadas ventiladas em placas de compósito com 

partículas de madeira e cimento: conhecido como Cement 

Bonded Particle Board, o material apresenta grande 

resistência e durabilidade. Tem sua característica plástica 

explorando sua materialidade, porém é passível de aplicação 

de verniz ou pintura, para obtenção de resultados 

diferenciados. Apresenta alta resistência a fogo, água, insetos 

e a cargas aplicadas.  

 

40|Imagem: placas de compósito com partículas de madeira e cimento da 

marca Viroc®.  

 

41|Imagem: aplicação das placas em projeto com produto Viroc®.  
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• Fachada ventilada em concreto polímero: 

diferentemente de um concreto polimérico, este material 

possui como característica principal ser um aglomerado de 

resina e agregados cimentícios que possibilita um material 

de maior resistência em comparação ao concreto, podendo 

ser moldado e possuir diversas texturas e cores já em sua 

cura. Este material trata-se de uma tecnologia ainda nova no 

mercado e se mostra inovadora. É por este motivo que se faz 

interessante uma pesquisa mais aprofundada sobre o 

mesmo, ainda servindo como possibilidade material para a 

composição do projeto apresentado, bem como utilizada 

como materialidade principal a ser escolhida quanto à 

fachada da unidade.  

 

 

 

 

 
 
42|Imagem: características e ilustração das qualidades de uma fachada em 

concreto polímero.  
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Concreto Polímero  

Visando encontrar o material mais adequado em relação a 

resistência, sustentabilidade, economia e tecnologia – e após 

a apresentação de algumas outras opções de materialidades 

para tal uso – faz-se interessante a apresentação de um 

aprofundamento sobre tal material.  

Por ser um material de interessante aprofundamento, o 

concreto polímero teve papel influente para tema de 

pesquisa do Dr Professor Osny Pellegrino Ferreira:  

“Concreto resina (ou de resina) é definido pelo 

American Concrete Institute (ACI) como compósito 

constituído de uma matriz de polímero e filler, 

preparado através da mistura completa da matriz 

polimerizável (monômero ou resina) e agregados 

(graúdos e miúdos), seguida de polimerização in situ.  

O concreto de resina não contém cimento Portland 

como aglomerante, mas este pode ser utilizado 

como agregado ou filler. Difere da mesma forma do 

Concreto Impregnado com Polímero e do Concreto 

Modificado com Látex), pois apenas o polímero 

orgânico é utilizado como aglomerante no 

compósito.” 

(Palestra sobre concretos especiais: Concretos Polímeros, pg 35) 

Trata-se de um composto de alta resistência e maleabilidade 

em questões formais, podendo tomar o volume de seus 

moldes e garantindo durabilidade em seus acabamentos, 

bem como ter diversas espessuras e sua composição em 
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diferentes resinas, podendo alterar assim suas 

especificações técnicas e seu valor. 

 

43|Imagem: esquema de modificação no aglomerado em junção com a resina.  

Se faz, ainda, necessária a análise de certas especificações, 

tais como análises de vantagem da aplicação do sistema, 

bem como testes referentes a sua resistência.  
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Desenhos desenvolvidos 

A partir do estudo em relação às fachadas ventiladas, é 

proposto um jogo de placas para compor a fachada do 

conjunto. Possuindo peso inferior a 50kg, foi escolhida uma 

paleta de cores para possibilitar diferentes arranjos das 

unidades, como se pode observar em alguns exemplos: 

44|Imagem: opção de padrão de cores terrosas em unidade modular. Acervo 

pessoal, 2019. 

45|Imagem: opção de padrão de cores em tons verdes em unidade modular. 

Acervo pessoal, 2019. 
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46|Imagem: opção de padrão de cores em tons azuis em unidade modular. Acervo 

pessoal, 2019. 
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Encaixes desenvolvidos  
 

Para a estruturação da fachada fora proposta uma estrutura 

externa, também em perfis metálicos, a ser aplicada logo 

após um tratamento impermeabilizante sobre a placa 

cimentícia.  

A instalação se dá por perfis verticais fixados no conjunto já 

estruturado, seguida de filetes em chapas metálicas que 

sustentam um perfil especial semelhante a um “Perfil T”, que 

possibilita o encaixe das peças da fachada, para um 

acabamento mais harmonioso. 

 

 

 

 

47|Imagem: detalhamento em corte do funcionamento da fachada ventilada. 

Acervo pessoal, 2019. 
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Cobertura 

A escolha pela materialidade quanto à cobertura do conjunto 

teve suas problemáticas, a partir do momento em que se 

necessita cumprir premissas iniciais de peso, modulação e 

instalação da mesma.  

Surge, ainda, a necessidade de uma estruturação para um 

possível segundo pavimento, unindo-se a possibilidade de 

estruturar também o forro e a cobertura.  

 

 

 

Sobre o material elencado e sua estruturação 

O material escolhido foi, portanto, uma telha roll-on 

autoportante. Designada por sua estruturação em treliças 

metálicas que seguem o comprimento longitudinal do 

conjunto que possam chegar ao local de instalação já 

montadas.  

Consiste em banzos que estruturam bobinas que, com 1% 

de inclinação, já conseguem desenvolver uma descida para 

suprir as calhas que se posicionam perpendicularmente ao 

sentido das treliças, garantindo o escoamento das águas 

pluviais diretamente para o módulo de quina.  
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Pode-se conferir o detalhamento da cobertura: 

 

 

48|Imagem: detalhamento da estruturação da telha roll-on. Acervo pessoal, 

2019. 
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49| Imagens: Perspectivas detalhadas retiradas do catálogo do fornecedor para 

ilustrar dimensões e instalação das bobinas e telha roll-on. Fornecedor Marko® 
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Sistemas 

O painel conta com suas medidas desenvolvidas a partir de 

premissas volumétricas, tomando como partido a 

necessidade de que se coubessem prumadas hidráulicas e 

elétricas entre um módulo e outro. Por essa razão, os perfis 

possuem furações compatíveis com as dimensões padrão no 

mercado, levando em conta necessidades. 

Quanto a descida de águas pluviais, se dá a partir da calha 

periférica, que finda a desaguar nas quinas dos módulos, 

possibilitando facilidade da manutenção caso necessário.  
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Produto final – painel modular 
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7. OBJETO – Possibilidades de aplicação do projeto 

Tendo em vista o painel modular sistemático desenvolvido, 

torna-se possível o exercício projetual de composição de 

unidades a partir do módulo.  

Possibilidades de arranjos 

Dada a infinidade de opções a serem projetadas, foram 

elencadas vertentes compositivas para o estudo: unidades 

habitacionais mínimos e compatíveis com HMP, unidades 

comerciais, escritórios e usos diversificados, para comprovar a 

versatilidade do objeto: 
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• Unidade de Habitação Mínima: 
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• Unidade HMP 
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• Unidade Comercial  
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• Unidade de Serviços 
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• Unidade de Serviços II 
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• Sobrado 
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• Refeitório 
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7.1 Processo de montagem  

Ilustra-se o processo de montagem nas seguintes etapas: 

preparo do terreno, concretagem do radier, aplicação das 

chapas metálicas para sustentação dos módulos, inserção dos 

módulos em série, aplicação das treliças estruturais, instalação 

das calhas e prumadas hidráulicas, instalação da telha ou 

segundo pavimento, instalação de painéis de revestimento 

interno e externo e forro, fechamento dos materiais vedativos, 

aplicação de tratamento impermeabilizante na fachada 

externa, aplicação da estrutura da fachada ventilada, inserção 

da fachada ventilada, instalação de rufos e proteções, 

instalação das esquadrias.  
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50| Imagem: Sequência de etapas de montagem da unidade dos módulos. 

Acervo pessoal, 2019. 
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7.2 Escalas 

Retomando a discussão quanto a modulação ser capaz de 

conceber produtos em diferentes escalas, o projeto é capaz 

de comprovar tal hipótese a partir do momento em que se 

torna detalhado em um nível tão criterioso que consegue 

atingir diferentes escalas: desde a composição do painel-

módulo, passando pela unidade compositiva em si, até 

assumir uma forma reprodutível, atingindo e interferindo 

diretamente na escala urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Estudo compositivo/reprodutivo 

A partir dos conjuntos formulados, é possível conceber 

estudos quanto a reprodução das unidades em questão, 

formando quadras-modelo para a constatação das 

diferentes escalas anteriormente mencionadas: 
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Quadra residencial, possuindo tipologias em sobrado e HMP, 

contendo um conjunto de lojas. 
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Quadra comercial, contemplando lojas voltadas para a rua e 

diferentes tipologias de escritórios.  
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8. Conclusão 

A partir das informações coletadas e estudos desenvolvidos 

no decorrer do trabalho, é possível se fazer diferentes 

análises quanto aos temas abordados. Por se tratar de um 

contexto há muito estudado, tomou-se como premissa a 

repaginação da utilização dos modelos tipológicos, afim de 

propor soluções ligadas às necessidades do mundo atual. 

Contudo, no decorrer do processo criativo, foram 

exercitadas muitas outras capacidades além das 

convencionalmente utilizadas, pois tornou-se primordial 

para a criação de um novo sistema, a compreensão de 

muitos outros já existentes. Afinal, não se faz necessário o 

desenvolvimento de novas propostas, uma vez que as 

existentes supram completamente as necessidades do 

mercado.  

Com isso, foi possível se investigar em diferentes âmbitos, 

uma vez que se fez necessário um embasamento histórico e 

teórico, porém não deixando de lado a varredura por 

informações de sistemas existentes, seus pontos favoráveis 

e necessidades de alteração.  

É de suma importância valorizar o processo especulativo, 

uma vez que se compreenda a existência dos materiais - aqui 

propostos - no mercado. A arquitetura modular de fácil e 

rápida inserção é uma tendência mundial e não tão 

surpreendentemente atual em todo o globo, mas percebe-

se no Brasil a escolha intuitiva por maneiras convencionais 

de reprodução e execução projetual. É clara a necessidade 
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por novas propostas que facilitem tal processo, com 

características que possibilitem chacoalhar as enraizadas e 

constantes decisões por métodos tradicionais.  

É necessário compreender as necessidades sociais, 

importante elencar técnicas já existentes na tentativa de 

supri-las e, mais do que isso, torna-se primordial discutir 

sobre a democratização da arquitetura, uma vez que se 

possibilite trazer ao consumidor final a viabilidade de criar e 

produzir produtos atualizados, de maneira simplificada e 

acessível.  

Em um mundo globalizado, talvez pareça complicado se criar 

algo novo. Isto não tira o encanto no recriar a partir dos já 

existentes, viabilizando possibilidades que pareçam tão 

distantes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



109 
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10|Imagem Disponível em: O projeto como pesquisa. Helena 

Aparecida Ayoub Silva, 2004. pg. 178 

11|Foto Romulo Santos Esteves. Disponível em: 

http://www.arquiteturabrutalista.com.br/fichas-

tecnicas/DW%201970-123/1970-123-fichatecnica.htm 
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111 
 

12|Imagem Disponível em: 

http://www.imovelguide.com.br/images/fachadas-2-modular-

omega-campo-belo-condominio-edificio.jpeg 

13|Foto Disponível em: 

https://www.archdaily.com.br/br/778484/vimob-colectivo-

creativo-arquitectos 

14|Foto Felipe Orvi. Disponível em: 

https://www.archdaily.com.br/br/778484/vimob-colectivo-

creativo-arquitectos?ad_medium=gallery 

15| Foto Felipe Orvi. Disponível em: 

https://images.adsttc.com/media/images/5655/2f5b/e58e/ce15

/3300/0109/slideshow/PORTADA_VIMOB-73B.jpg?1448423252 

16|Imagem Disponível em: 

http://www.canteirodeobras.com.br/paineis.html#content 

17|Imagem Disponível em: Fornecimento do catálogo pela 

empresa. 

18|Imagem Disponível em: Fornecimento do catálogo pela 

empresa. 

19|Imagem Disponível em: 

https://blog.softwareavaliacao.com.br/wp-

content/uploads/2018/11/taylorismo.png 

20 a 22|Imagens Disponíveis em: Habitação (Colectiva) 

Modular Pré-Fabricada, 2009, pg. 40.  

23|Foto Disponível em: 

https://img.ibxk.com.br///2017/03/04/04125120087046-

t1200x480.jpg 

24 a 31|Imagens. Acervo Pessoal, 2019. 

32 e 33|Imagem Disponível em: Catálogo Online Tuper®. 
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34 e 35|Imagens. Acervo Pessoal, 2019. 

36|Imagem Disponível em: 

http://construindodecor.com.br/wp-

content/uploads/2015/01/Esquema_fachada_ventilada.jpg 

37|Imagem Disponível em: https://elianetec.com/fachadas-

ventiladas 

38|Imagem Disponível em: 

http://www.gail.com.br/site/uploads/catalogos/catalogo_fachad

a_ventilada_keragail_gail_2013.pdf 

39|Imagem Disponível em: 

https://imagens-revista-

pro.vivadecora.com.br/uploads/2019/03/Fachada-ventilada-de-

cer%C3%A2mica-vermelha.jpg 

40|Imagem Disponível em: http://www.viroc.pt/homepage.aspx 

41|Imagem Disponível em: 

http://www.viroc.pt/ResourcesUser/Projectos_viroc/2017/04_Es

critorios_PopUp_House/03.jpg 

42|Imagem Disponível em: 

http://www.ulmaarchitectural.com/br/fachadas-

ventiladas/vantagens/vantagens-dos-paineis-ulma/ 

43|Imagem Disponível em: “Concreto Modificado com Látex. 

Universidade de São Paulo, Dr Professor Osny Pellegrino 

Ferreira, pg. 43)   

44 a 48|Imagens. Acervo Pessoal, 2019. 

49| Imagens: Disponível em Catálogo Fornecedor Marko® 

50|Imagem. Acervo Pessoal, 2019. 
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MONOGRAFIA – TFG II 

ANA CLARA DI SESSA VITAL | TIA 31467954 

PROFESSOR ORIENTADOR: FLÁVIO MARCONDES 

PROFESSOR DE PROJETO: VALTER CALDANA 

TEMA: Unidades Modulares Compositivas– inúmeras 

possibilidades de arranjo para um mesmo elemento 
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