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Introdução
A arquitetura modular, quando tratada de forma que seus elementos sejam mais versáteis e customizáveis, pode ser explorada de forma que conceitos como 

otimização de espaço, velocidade de construção, customização e barateamento de unidades de moradia sejam pontos bem mais tangíveis quando comparados à 
arquitetura convencional.

Ernst May, entre 1925-30 foi arquiteto municipal e planejador urbano da cidade de Frankfurt, nos anos quais ele serviu como visionário do futuro, tanto da cidade 
como seus futuros satélites, nos quais sua ideia de habitação serviria de modelo.

Suas ideias de desenvolvimento de habitações pequenas, chamadas Siedlungen, carregavam seus ideais dos quais posteriormente seriam chamados de estilo 
internacional, caracterizada como uma arquitetura austera, cúbica e privada de referência histórica. O uso de concreto reforçado e janelas em fita contrastavam bastante 
com a tradicional construção civil presente na cidade de Frankfurt na época.

A própria ideia de uma arquitetura montada em forma de módulos também foi prevista em 1964, imaginada por Peter Cook em Archigram, que baseado em 
conceitos da Bauhaus de habitação mínima cria a Plugin City como resposta, uma cidade onde a habitação é otimizada, mínima e versátil, embora impraticável e apenas 
conceitual.

Figura 1. Plugin City – Archigram
Esboço de Plugin City e seus edifícios em módulos de habitação mínima, 
do Livro de Peter Cook

https://www.archdaily.com/399329/ad-classics-the-plug-in-city-peter-
cook-archigram
(01/06/2019)

3



O território projetual de 
arquitetura mínima que 
posteriormente torna-se modular ao 
longo do século XX apresenta a 
transição se funcionalidade, seu papel 
que inicialmente era a própria 
habitação mínima de Ernst May como 
modelo urbano é adotado pelo 
Archigram, ganha a característica 
modular e é representada 
internacionalmente como um projeto 
arquitetônico de reposição, 
flexibilidade e aparência futurista.

De exemplos arquitetônicos dos 
quais são usados sistema modular, três 
foram escolhidos como estudo de caso, 
cada um incorporando uma 
característica desejada no produto final 
deste projeto, embora bem mais 
exemplos possam ser apresentados 
como modulação e moradia 
atualmente, como por exemplo 
apartamentos Wozoco em Amsterdam, 
Pedregulho de Reidy no Rio de Janeiro, 
Silodam de MVRDV, também em 
Amsterdam, Gifu Kitagata de Sanaa no 
Japão e outros projetos mais recentes. 

Figura 3. Apartamentos Wozoco, MVRDV - Amsterdam 
https://www.archdaily.com.br/br/01-25071/wozoco-mvrdv/25071_25080 
(01/06/2019)

Figura 4.“Pedregulho”, Reidy - Rio de Janeiro 
https://www.archdaily.com.br/br/01-12832/classicos-da-arquitetura-conjunto-residencial-prefeito-
mendes-de-moraes-pedregulho-affonso-eduardo-reidy/ead-pucv_9/
(01/06/2019)

Figura 2. Silodam, MVRDV – Amsterdam
https://www.mvrdv.nl/projects/163/silodam (01/06/2019)

Figura 5. Gifu Kitagata, Sanaa - Japão
http://www.msaudcolumbia.org/summer/wp-content/uploads/2014/07/ecba_5.jpg
(01/06/2019) 4
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Pressupostos Teóricos

Desenvolvimento de território de Projeto

Avenida Francisco Matarazzo, Barra Funda

Aberta nos últimos anos do século XIX, esse 
logradouro ligava os bairros de Perdizes até a 
Estação da Água Branca. Por isso, em 1899, o 
prefeito Antonio Prado, através do ato 18, atribuiu 
o primitivo nome de Avenida Água Branca " à 
alameda construída entre o bairro das Perdizes e a 
estação de Água Branca". Na região Localizava-se o 
que viria a ser o maior complexo industrial da 
América do Sul: as "Indústrias Reunidas Francisco 
Matarazzo". Em 1917, já um consagrado e rico 
industrial, Francisco Matarazzo recebeu o título de 
Conde, do Rei italiano Vitório Emanuel III, o que 
justificaria a mudança de nome da Avenida que 
desenvolveu o progresso da região em 1950.

Figura 7. Avenida Água Branca (atual Francisco 
Matarazzo) na década de 1920. Domínio público / 
Acervo Arquivo Nacional.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Avenida_Francisco_Mata
razzo (04/06/2019)

Figura 6. Mapa de São Paulo 
em 1905. No canto 
esquerdo o Parque Antártica 
da Cervejaria Antárctica do 
outro lado da rua. Mais à 
direita a Barra Funda e o 
bairro Palmeiras.
https://twitter.com/raylsonn_/status/111745708
6647099393 (04/06/2019)
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Estudos de Caso
-Foram utilizadas como critério de analise, obras e 

projetos que utilizam de modulação como solução ou 
linguagem arquitetônica, independentemente de sua 
finalidade, que pode ser tanto quanto puramente funcional 
como sustentabilidade ou versatilidade

Nakagin Capsule Tower - Kisho Kurokawa
(Japão, 1972)
Em 1972, surge em uma época onde eram favorecidas 

praticidade e velocidade de construção devido a ressurgência 
cultural japonesa do pós-guerra. Teve suas obras concluídas 
em 30 dias.

É um protótipo para arquitetura de sustentabilidade e 
reciclabilidade, pois cada módulo pode ser conectado ao 
núcleo central e substituído ou trocado quando necessário.

Sistema construtivo- Blocos de módulos de concreto 
ligados uns aos outros num frame interior ao prédio onde se 
encontram elevadores escadas e sistemas de apoio

Fachada- Uma única abertura presente nos blocos de 
concreto.

Materialidade- concreto, aço e vidro
Vantagens- Construção barata e extremamente rápida, 

forma simples e materiais relativamente sustentáveis.
Desvantagens- necessidade de manutenção e troca de 

módulos eleva o custo a longo prazo, oferece espaço reduzido 
para moradia.

Figura 8. Nakagin Capsule Tower - Kisho Kurokawa

https://www.archdaily.com/110745/ad-classics-nakagin-capsule-tower-kisho-kurokawa/5037ff5f28ba0d599b000815-ad-classics-
nakagin-capsule-tower-kisho-kurokawa-photo(01/06/2019) 6



Comentários:
A capsule tower tem como caracteristica seus modulos sendo usados como 

fachada e a possibilidade de sua troca após sua instalação, temas dos quais 
serviram como grande fonte de inspiração para este projeto, e os módulos 
maiores que se encaixam presentes em meu projeto são a minha tentativa de 
tornar a habitação das cápsulas maior e mais flexível. 

Figura 10. Corte Esquemático de Nakagin Capsule Tower, Kisho Kurokawa
https://www.archdaily.com/110745/ad-classics-nakagin-capsule-tower-kisho-

kurokawa/5037ff5f28ba0d599b000815-ad-classics-nakagin-capsule-tower-kisho-kurokawa-photo 
(01/06/2019)

Figura 9. Esquema de organização da Torre(acima)
http://wtpg.info/nakagin-capsule-tower-plan-f4df5e119a48/ (01/06/2019)
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Figura 11 e 12. Encaixe de Cápsulas de Nakagin Capsule Tower, Kisho Kurokawa
https://moreaedesign.wordpress.com/2010/09/14/more-about-nakagin-capsule-tower/ (01/06/2019)

Figura 9. Planta de pavimentos da Torre 
http://wtpg.info/nakagin-capsule-tower-plan-f4df5e119a48/ (01/06/2019) 

Figura 13. Planta de pavimentos da Torre 
http://wtpg.info/nakagin-capsule-tower-plan-f4df5e119a48/ (01/06/2019)

Eixo de circulação vertical

Cápsulas de Habitação

Circulação Figura 14. Esquema de estrutura e montagem da Cápsula
http://www.archiecho.com/item/49559_harvard-gsd-student-
envisions-autonomous-building-that-rearranges-spaces-
throughout-the-day (01/06/2019)
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Container City I e II- Urban Space Management Ltd 

(Reino Unido, 2005)

Container City I e II utilizam containers ligados em 
conjunto, proporcionando alta resistência a partir de 
módulos de aço pré-fabricados que podem ser combinados, 
podendo ser adaptados para atender as necessidades dos 
usuários. 

O tempo de construção é reduzido em até metade 
daquele necessário em técnicas tradicionais de construção, 
além de minimizar as perturbações no local e ser 
significativamente mais sustentável. 

É uma abordagem de baixo custo de construção e, por 
isso, elogiada pelo governo e setores privados, reciclando 
produtos industriais que antes seriam inutilizados.

Sistema construtivo- São utilizados contêineres reutilizados 
nos quais servirão de estrutura paredes e piso de um projeto 
versátil.  

Fachada- São feitas aberturas nos contêineres para que 
exista contato exterior, abertura de portas e sacadas ocorrem 
apena nas extremidades.

Materialidade- Contêineres reutilizados.
Vantagens- Fácil e rápida construção, simplicidade de 

estrutura
Desvantagens- Forma não oferece nada além de contêineres 

empilhados uns aos outros, vulnerabilidade a fatores climáticos.

Figura 15. Container City I e II- Urban Space Management Ltd 

http://www.urban75.org/london/trinity-buoy-wharf-container-city-2.html (17/05/2019)
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Figura 16. Container City I e II- Urban Space Management Ltd

Esquemas de construção e organização (acima)

Figura 17 . e 18. Container City I e II- Urban Space Management Ltd

Croquis de conceito, representando vista e elevação (direita)

http://www.containercity.com/ (17/05/2019)
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Comentários:

A caracteristica da Container city que quis implementar em meu projeto é a 
flexibilidade que um material fechado como o container apresenta no produto 
final do edificio. Elementos resolvidos de poucas aberturas podem se tornar uma 
fonte surpreendente de linguagem construtiva. Os nucleos de circulação vertical e 
a horta urbana presentes em meu projeto se resolveram após essa reflexão.

Figura 19. e 20. Container City I e II- Urban Space Management Ltd 
Ilustração de projeto (esquerda), esquema de montage (acima)
https://pt.wikiarquitectura.com/constru%C3%A7%C3%A3o/container-city/#lg=1&slide=2 (17/05/2019)
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Fiction Factory – Wikkelhouse

(Amsterdam, 2016)

Wikkelhouse é o nome dado à forma de construção, dada a natureza 
temporária das obras montadas, e seu tamanho a possibilita ser 
facilmente desmontada e transportada, adicionada ou subtraída de ela 
mesma.

Vários projetos ao redor do mundo buscam da mesma maneira 
alcançar um sistema modular, ora buscando alternativas para o uso 
alternativo de materiais sobressalentes, ora para interpretar o uso de 
formas simples sob uma combinação cuidadosa com a finalidade de 
tornar o partido arquitetônico mais interessante.

Sistema construtivo- Filetes simples de madeira conectados um ao 
outro com um sistema de encaixe.

Fachada- madeira, após ser tratada quimicamente seu exterior torna-
se mais resistente à efeitos climáticos.

Materialidade- madeira, aço
Vantagens- baixo custo, material renovável e por ter tamanho 

reduzido, maior versatilidade quanto à customização quando comparado a 
outros exemplos.

Desvantagens- Ainda não desenvolvido completamente, peças que 
possibilitem formas alternativas de rotação e bifurcação ainda não foram 
implementadas.

Comentários:

Embora seja térrea, a característica marcante da wikkelhouse
que quis incorporar em meu projeto é a sua flexibilidade oferecida por 
seus módulos, sua disposição “sanfonada” ao ser encaixada num 
corredor proporcionou ao meu projeto grande parte de sua 
funcionalidade.

Fiction Factory, Wikkelhouse

Figura 21. Esquemas de encaixe e variação de peças (acima), Figura 22. e 23. modelo a ser montado e montado (abaixo)

https://inhabitat.com/modular-wikkelhouse-wrapped-with-layers-of-cardboard-snaps-together-in-a-single-day/wikkelhouse-by-fiction-factory-netherlands-7/

http://www.floornature.com/ceramic-innovation/architectural-solutions/wikkelhouse-cardboard-and-wooden-house-13256/ (17/05/2019) 12



Vanke Center - Steven Holl
(China, 2006-09)

Steven Holl cria arranha-céus na orientação do horizonte ao 
realizar um projeto de uso misto na China, Vanke Center.

As características principais e seu projeto são os elementos 
horizontais dispostos ao longo da paisagem, que funcionam como 
centros de escritórios, hotéis, apartamentos e uso público, 
juntamente com pequenos morros que se misturam com o 
entorno e apoiam ditos elementos horizontais, servindo como 
elementos naturais que reduzem drasticamente o impacto de 
elementos longitudinais e pesados na paisagem.  

Sistema construtivo- Enormes arranha-céus deitados sobre 
pequenos morros na paisagem de um vale.  

Materialidade- Aço, Concreto e Vidro.

Comentários:

A caracteristica que empreguei de Vanke Center é a 
forma de que Steven Holl apoia seu projeto e o torna leve 
ao utilizar pequenos morros como parte da paisagem e 
como apoio, tornando os edificios simultaneamente leves e 
incluidos na linguagem plana da região.

Figura 24. Vanke Center, Steven Holl 

Figura 25. Vanke Center, Steven Holl 

https://pt.wikiarquitectura.com/constru%C3%A7%C3%A3o/cont
ainer-city/#lg=1&slide=2 (17/05/2019)
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Figura 27. Vanke Center, Steven Holl 
Setorização do edifício (acima)
Figura 28. Vanke Center, Steven Holl 
Circulações verticais e horizontais de projeto (esquerda)
https://www.dezeen.com/2010/03/05/vanke-center-shenzhen-by-steven-holl-architects/, (17/03/2019)
https://www.floornature.com/ceramic-innovation/architectural-solutions/steven-hollas-horizontal-
skyscraper-shenzhen-china-13598/ (17/03/2019)
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Caminho Interior Semi-Público

Centro de Comunidade

Centro de Negócios

Centro Vanke

Caminho de vidro

Figura 25. e 26. Vanke Center, Steven Holl
Planta de Segundo Pavimento (esquerda) e cortes (acima)
https://visuallexicon.wordpress.com/2017/10/04/zaha-hadid-heydar-aliyev-center/ (04/06/2019)



Entorno e Território

Figura 27. imagem panorâmica do terreno vista do viaduto da Avenida Antártica. 
Foto tirada no local (17/03/2019)

Avenida Francisco Matarazzo, 744
Vila Pompéia, São Paulo
4980m²

Mobilidade
A norte do terreno se encontra a linha férrea devido à proximidade da estação 

Barra Funda, do lado oposto encontra-se a movimentada Avenida Francisco Matarazzo, e 
o viaduto da Avenida Antártica e uma loja Tok&Stok em suas proximidades.
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Figura 1.  Entorno de projeto, Foto tirada no Local
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Setorização – Usos

A proximidade do terreno quanto às vias movimentadas encoraja 
o posicionamento do edifício na proximidade do limite do terreno, o 
viaduto tendo um alto número de automóveis passando a cada minuto.

Condicionantes

A região apresenta um gabarito elevado, com alguns prédios 
próximos ultrapassando facilmente 30 pavimentos. A vizinha Tok&Stok
embora não tendo tantos pavimentos apresenta uma fachada larga e 
sua forma de galpão ocupa quase todo seu terreno ao se descontar o 
estacionamento.

Diretamente abaixo do viaduto há uma enorme calçada de 
concreto com baixa circulação de pedestres, e embora 
impermeabilizada, a área não apresenta uso qualquer, sendo apenas um 
vazio na cidade, ou um “não lugar”. 

A visão pedestre quando debaixo do viaduto é livre e 
desobstruída, o que gerou a ideia no projeto de manter o edifício 
apoiado em seus núcleos estruturais e manter seu térreo livre, de forma 
que a visão pedestre continue ininterrupta.

À frente do Bloco B do shopping West Plaza há uma praça com 
uma enorme massa arbórea, o que valoriza a visão terrestre citada 
anteriormente, e sua proximidade valoriza a circulação dinâmica do 
pedestre na região imediatamente próxima.

Avenida Francisco Matarazzo

Linha Férrea, Estação Palmeiras Barra Funda

Edifícios de Interesse nos arredores Imediatos

Terreno de Projeto
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Mobilidades

Ao norte da área de projeto 
o território é costado pela 
linha férrea e pela linha de 
metrô Palmeiras Barra 
Funda.

Avenida Francisco 
Matarazzo situa-se ao sul, 
começando em sentido 
paralelo à linha de trem e 
distanciando-se aos poucos

Avenida Antártica localiza-
se imediatamente ao lado 
da área de projeto, se 
viaduto movimentado 
passando o fluxo viário 
acima da linha férrea.

https://www.google.com.br/maps/dir///@-23.5299638,-46.6675229,16.5z/data=!5m1!1e2?hl=pt-BR&authuser=0 (04/06/2019)
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Contexto Projetual

Com o espaço do terreno sendo definido pela estrutura do 
quarteirão, o edifício acaba sendo cercado pela loja Tok&Stok, a 
avenida Francisco Matarazzo e o viaduto Antártica, o que faz com 
que a visão tanto terrestre quanto de gabarito do edifício seja 
influenciada pelo entorno.

O térreo do edifício será livre, com o núcleo com escadas e 
elevadores em suas extremidades servindo de apoio para o vão do 
térreo que terá aproximadamente a mesma altura do viaduto, 
liberando a visão pedestre.

Os módulos serão cápsulas completas com espaço de moradia 
com dois andares unificados, apoiados na estrutura do prédio e com 
sistemas de apoio e serviços ligados ao prédio no corredor e shafts
presentes no centro do sistema estrutural. A flexibilidade 
proporcionada pelos módulos torna-se possível com o sistema de 
gruas, que apoiadas próximas ao núcleo de elevadores e escadas 
apoiam e levam os módulos de habitação até o pavimento desejado, 
onde serão ligados sistema de hidráulica, elétrica esgoto e afins nos 
shafts presentes no corredor apoiado no sistema estrutural que 
corre no centro do edifício. 

Treliças possibilitarão o vão do térreo, com o pavimento em 
que serão apoiadas sendo usado para uso coletivo de moradores. 
Mais vigas similares apoiarão o esqueleto da estrutura que por sua 
vez apoiará os módulos de habitação.

Nos pavimentos em que estará a treliça, haverá usos de apoio 
a moradores, como academia, salão de festas, salas de ginástica e 
horta urbana.

25



26

À medida que o prédio vai sendo ocupado, os 
módulos com hortas são retirados de seu lugar e colocados 
em um espaço no térreo e extremidade do edifício, onde 
poderão continuar a servir seu propósito de 
sustentabilidade. 

O resultado final de um prédio que usou tal sistema 
seria então de uma fachada preenchida com módulos 
habitados com hortas permeando seu interior e um espaço 
presente no térreo com paisagismo composto por hortas 
urbanas que costumavam ocupar seu lugar. A horta urbana 
presente no pavimento livre funcionará de forma similar à 
horta urbana das sacadas a ser retiradas quando seu espaço 
de módulo for ocupado, porém será permanente no espaço 
de projeto. 
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Módulo

A flexibilidade proporcionada pelos 
módulos torna-se possível com o sistema de 
gruas, que apoiadas próximas ao núcleo de 
elevadores e escadas apoiam e levam os 
módulos de habitação até o pavimento 
desejado, onde serão ligados sistema de 
hidráulica, elétrica esgoto e afins nos shafts
presentes no corredor apoiado no sistema 
estrutural que corre no centro do edifício.

Treliças possibilitarão o vão do térreo, 
com o pavimento em que serão apoiadas 
sendo usado para uso coletivo de 
moradores. Mais vigas similares apoiarão o 
esqueleto da estrutura que por sua vez 
apoiará os módulos de habitação.

Nos pavimentos em que estarão as 
vigas, haverá usos de apoio a moradores, 
como academia, salão de festas, salas de 
exercício e horta urbana.
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Habitação

Tipos diferentes de módulos possibilitam a 
maior flexibilidade de projeto, que irão ser 
empregados de acordo com a necessidade do 
morador, mantendo a possibilidade de ser 
expandido no futuro ao ligar um módulo de 
um tipo com outro 

O Prédio Modular, quando vazio, ou seja, vago 
de habitações, tem seu espaço livre 
preenchido por módulos de sacadas, onde 
será possível desenvolver uma horta urbana, 
e serve tanto para proteger o esqueleto do 
prédio vazio e as extremidades dos módulos 
de habitação que não estão conectados em 
uma parede quanto promover a 
sustentabilidade do prédio e sua paisagem 
urbana.  
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Planta de Módulo, Segundo pavimento Tipo A

Planta de Módulo, Segundo pavimento Tipo B

Planta de Módulo, Pavimento Térreo
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Trilho guia

Trilho de apoio

Trilho guia

Trilho guia

Sistema de Apoio
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Materialidade

Exterior da cápsula: Aço com 
acabamento pintado
Interior da cápsula: Cápsula de aço 
forro interno
Torres: Estrutura de aço estrutural 
Corten
Níveis mais baixos: Concreto armado 
com superfície lisa

A tecnologia de montagem da cápsula do 
prédio ocorre de forma similar, embora em 
maior escala, às cápsulas de Nakagin
Capsule Tower, com o objetivo de realizar 
uma construção rápida e simples.

Figura 29. Montagem de Cápsulas de Nakagin Capsule Tower, 
Kisho Kurokawa
https://moreaedesign.wordpress.com/2010/09/14/more-about-
nakagin-capsule-tower/ (01/06/2019)



Os módulos serão projetados de forma que sejam 
autoportantes, e com seu encaixe no grid de estrutura, seu 
peso será apoiado no sistema estrutural atirantado na treliça 
localizada no ultimo pavimento. 

Espaços vazios, ou seja onde módulos ainda não estão 
instalados serão preenchidos com uma sacada com a 
funcionalidade de uma horta urbana, porém seu espaço 
pode ser substituído pelo módulo de moradia a qualquer 
momento, com a horta e sua produção sendo instaladas na 
extremidade do edifício, onde espaços vazios serão 
preenchidos pelas mesmas hortas ao longo do tempo.

33



Atividade 4
Experimentação

Estrutura:Treliça

Material proposto no projeto:
Viga de Aço 40cm
Material do modelo:
Madeira (Cedro) 4mm

-Juntas unidas com cola de 
madeira
-espaço entre unidades 
repetidas: 5cm

Tamanho da peça 
completa:35cm
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Modelo de teste:

Resistência da peça será testada ao apoiar suas duas extremidades e apresentar um peso que será aumentado gradativamente, na forma de uma garrafa PET de 2 litros, com o peso máximo alcançando 2 quilos.

Deformações e/ou mudanças serão observadas















Teste 1: Adicionados 500ml de água

	modelo não apresenta deformações 	ou sinal de estresse



Teste 2: Adicionados 500ml de água

	cerca de 2mm de deformação,

	garrafa à metade de sua capacidade















Teste 3: Adicionados 500ml de água

	modelo não apresenta deformações 	adicionais



Teste 4: Adicionados 500ml de água

	cerca de 1mm de deformação,

	garrafa completamente cheia













Resultado: 



2kg de água concentrados em um único ponto da treliça a fez apresentar uma deformação inferior à de 3mm





Conclusão:



Embora o peso da peça de madeira seja inferior à 100g, sua disposição na forma de uma treliça a possibilitou suportar uma carga severamente mais pesada sem apresentar sinais de estresse significativos
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