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1. Introdução
Este trabalho tem como objetivo geral se aprofundar no conhecimento existente da pro-

dução de habitações compostas por módulos pré-fabricados, incorporando neste de-

senvolvimento a sua construção, materialidade, estrutura e estética. Para isso, serão 

estudados exemplos reais de habitações instituídas pelo mesmo sistema construtivo, 

procurando entender as generalidades do tema proposto, que envolvem mais de um 

tipo de pré-fabricação, o que implica numa grande diversidade projetual. Nesse proces-

so, será exposto também a forma como o avanço tecnológico pode alterar a execução 

de um edifício pré-fabricado, trazendo mais um exemplo, só que dessa vez, contemporâ-

neo. Também será descrito o processo de pré-fabricação no Brasil, como ocorre, e quais 

são as suas principais características, pré-determinadas pela sua localização, para que 

por fim seja detalhado o edifício habitacional compostos por módulos, desenvolvido na 

disciplina de projeto.

 1.1. Pré-fabricação

A pertinência deste trabalho que procura conhecer melhor os fatores do módulo e da 

pré-fabricação, reside no fato de ser uma forma que pode viabilizar uma resposta rápida 

e eficiente ao déficit habitacional presente no país, de mais de 7,75  milhões de moradias 

(IBGE, 2015), e possibilitar uma diminuição no seu custo. Porém, antes de se aprofundar 

nos diferentes tipos de habitações pré-fabricadas, como surgiram e como podem aju-

dar, é importante definir o que é Pré-fabricação, para isso, utilizaremos da explicação 

de dois diferentes autores:

Pré-fabricação é entendida como a manufatura de elementos construtivos 

afastada do local onde eles serão erguidos e montados. É também um mé-

todo construtivo industrial em que os elementos manufaturados em grandes 

grupos similares. É uma forma de industrialização. E o objetivo principal da 

pré-fabricação é o controle de três aspectos de construção: qualidade, preço 

e prazo. (PINTO, 2001)

A concepção desses componentes industriais visa também o fim do ciclo dos 

edifícios, após o que através da sua desconstrução, na fase de desmantela-

mento, possam ser reutilizados e reciclados dentro de uma óptica de constru-

ção sustentável. [...] A pré-fabricação apesar das condicionantes, próprias de 
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qualquer outro processo construtivo, não constitui um impedimento ao pro-

cesso criativo do arquiteto, podendo ser benéfica nas questões da qualidade, 

conforto, produtividade e sustentabilidade, se usada corretamente. (FERNAN-

DES, 2009)

É a partir do déficit habitacional que surge uma busca por moradia nas áreas em que o 

valor do imóvel ou terreno está mais barato em uma cidade, nos seus extremos. Com 

isso, sem um devido adensamento projetado e inserido de forma correta, as cidades 

crescem sem limites. Esta situação cria não só um problema para a cidade, como para o 

meio ambiente, já que a condição de quem vive nos subúrbios acaba sendo precária, e o 

desmatamento e poluição gerado pelo crescimento da malha urbana prejudicam o ecos-

sistema local. Assim, a busca por uma cidade democrática é também uma busca por 

uma cidade sustentável. Portanto, é necessário o desenvolvimento de uma ferramenta 

que possa fazer parte de um arsenal contra tais problemas. Projetar um edifício habita-

cional modular, em que seus módulos sejam fabricados em escala industrial e ainda no 

seu conjunto possa ter recursos autossustentáveis, pode ser uma maneira de seguir tal 

caminho. Assim como existe a necessidade, existe o local, pois inúmeros vazios e terre-

nos subutilizados são encontrados nas grande cidades, como em São Paulo, permitindo 

então que sejam devidamente loteados e utilizados pelos módulos habitacionais.

 1.2. Industrialização

Para que o método de pré-fabricação possa ser mais rentável, é necessário a sua grande 

repetição. Com isso existe a necessidade da criação de um módulo mínimo que garanti-

rá a malha necessária de criação e produção. Assim, a produção em série possibilitará a 

construção de habitações de baixo custo, garantindo então moradia para quem precisa. 

Esses módulos deverão fazer parte de um projeto arquitetônico que inclui tanto o fator 

humano quanto o organizacional e estético, porque não é só por se tratar de uma habi-

tação industrial e mais acessível que deverá deixar de lado. 

O método industrial, por definição tem sua concepção para ser produzido em larga esca-

la, e com isso garantir um menor preço e menor desperdício de materiais nos canteiros, 

por possuir maior precisão com as máquinas e moldes. Assim, garante maior rapidez no 

processo de construção, necessitando uma menor quantidade de mão de obra, o que 

permite uma maior economia para grandes projetos, como é a intenção das habitações 

modulares.
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O foco da industrialização é produzir um objeto sem mão de obra artesanal, 

com máquinas utilizadas por operários especializados diminuindo assim o 

tempo despendido em cada etapa construtiva, tendo como resultados: a re-

dução dos custos e dos prazos - economia reflexa; aumento da produtividade 

e qualidade do produto final. A industrialização está essencialmente ligada 

aos conceitos de organização e de produção em série implicando continuida-

de técnica e de mercado. (FERNANDES, 2009)

A função do arquiteto na concepção de edifícios construídos por montagem de 

elementos fabricados industrialmente é da máxima importância uma vez que 

implica, por parte do autor do projeto, um conhecimento mais direto da técni-

ca, tecnologia e organização da indústria da construção e, por outro lado, das 

necessidades econômicas, sociais e culturais dos utilizadores. (PINTO, 2001)

Portanto, enquadrando os dois termos apresentados, entende-se que a Industrialização 

exista como um processo fabril, onde são utilizadas máquinas cada vez mais avançadas 

para produção de um objeto em larga escala. E assim, a Pré-fabricação se encaixa como 

o objeto produzido, nesse caso dentro do âmbito arquitetônico, que inclui partes únicas 

como pilares, escadas, vigas ou até mesmo espaços inteiros.
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2. Arquitetura Habitacional Pré-fabricada: 
Módulos tridimensionais
Com o fim da época de guerras (Primeira e Segunda Guerras Mundiais), houveram gran-

des mudanças no cenário econômico global, onde muitas cidades e metrópoles foram 

devastadas, criando assim uma grande necessidade de recuperação das mesmas. Com 

isso, as áreas envolvidas na construção de edificações, tanto Arquitetura quanto Enge-

nharia, acabaram passando por muitas transformações e sendo pensadas com novos 

olhares. A intenção era de uma rápida recuperação dos centros urbanos, o que trouxe 

um crescimento para a área de habitações com peças pré-fabricadas, algumas até sen-

do industriais para garantir uma produção em larga escala. A partir disso é que se criou 

movimento maior em direção das arquiteturas pré-fabricadas, possibilitando também o 

crescimento e desenvolvimento de habitação modulares, como uma vertente da indus-

trialização crescente que perdura até hoje.

Este momento é fundamental, pois, a partir das iniciativas tomadas  pode-se 

falar claramente de uma vanguarda histórica, que altera a visão em relação 

à indústria e sua produção. Ela passa a ser positiva e, portanto, é papel dos 

arquitetos e daqueles que participam do mundo da construção assenhorear 

da tecnologia industrial em todas as dimensões que interferem na constru-

ção. [...] Com a intenção de produzir mais rapidamente edificações em grande 

quantidade e mais econômicas, para atender uma demanda crescente decor-

rente do conflito mundial, sendo o combate ao déficit habitacional colocado 

como objetivo principal. (CERÁVOLO, 2007)

Seguindo nessa direção, dois projetos contrapostos no globo se destacam nesta narra-

tiva, o Habitat 67 e a Torre de Nakagin, ambos construídos por volta da década de 1970, 

foram importantes marcos na arquitetura residencial pré-fabricada, ligado diretamente 

ao desenvolvimento tecnológico. Para introduzir esse processo construtivo que só tem a 

acrescentar a arquitetura, serão utilizados esses dois edifícios como exemplo, apresen-

tando cada um deles, com as suas respectivas peculiaridades para que possa se fazer 

contrapontos, diferenciando os métodos de pré-fabricação, concepção estrutural, ma-

terialidade, modularidade e tipos de encaixe. 
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 2.1. Habitat 67

 

         

Fig. 1 - Vista externa do conjunto Habitat 67. Fonte: Archdaily.

O Habitat 67, foi um projeto concebido para a Exposição Internacional de 1967, a Expo 

67, que ocorreu em Montreal. Na ocasião, foram apresentadas inúmeras atividades como 

peças de teatro, concertos musicais, operas, ballet, além da construção de pavilhões e 

edifícios. Um dos focos da exposição era a moradia, então para participar o arquiteto 

Moshe Safdie projetou um novo modelo de habitação, que se localizaria numa península 

artificial da cidade. O projeto vinha de uma intenção do arquiteto de diversificar e de-

senvolver novos tipos de habitações com alta densidade, assim se tornando pioneiro ao 

combinar uma estrutura urbana tridimensional, pré-fabricação e produzida em massa.

O projeto é totalmente de uso habitacional e consiste de uma estrutura pré-fabricada 

em concreto armado, todas as peças que compõem o edifício foram moldadas em for-

mas metálicas no canteiro ao lado e içadas com um guindaste para a montagem. A par-

te principal da composição é a unidade modular, um paralelepípedo de concreto com 

armações metálicas onde ocorrem os esforços, que ao longo dos pavimentos é girada 

e reposicionada. Essa caixa de concreto armado, possui as dimensões exteriores de 5,3 

metros de largura por 11,7 metros de comprimento, com 3,2 metros de altura. Assim, 

com 354 unidades modulares foram criados ao todo 158 apartamentos de tamanhos 



11

variados, onde o menor é de 60 m² podendo chegar até 460 m². Para ter acesso aos mes-

mo, foram dispostas na parte posterior do edifício, também em peças pré-fabricadas de 

concreto armado, passarelas que percorrem e conectam todos os setores que volume-

tricamente são separados, e assim, eixos de circulação vertical foram posicionados em 

3 pontos, com elevadores e escadas.

 Fig. 2 - Vista externa posterior do Habitat 67. Fonte: refarq.com/2015/02/04/habitat-67/

A estrutura pensada por Moshe Safdie é composta totalmente por peças autoportan-

tes, ou seja, que exercem uma função estrutural. Além do eixo de circulação, não existe 

no edifício uma continuidade da direção em que os esforços ocorrem, isso se deve à 

proposta estrutural que é conhecida como uma estrutural espacial tridimensional. Um 

processo que se assemelha à montagem de ‘legos’, é uma explicação simples para uma 

composição tão complexa, ainda mais se pensado que na época não existiam softwares 

paramétricos para auxiliar na construção e produção de cada peça pré-fabricada. Para 

que possam se acoplar, as unidades modulares possuem em pontos que existem arma-

ções metálicas, pinos que possibilitam uma conexão direta com a armação da unidade 

seguinte, seja na parte superior ou inferior.
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 2.2. Torre de Nakagin

 

         

Fig. 3 -  Torre Nakagin. Fonte: Archdaily.

Projetada no ano de 1972 por um dos mais importantes arquitetos do movimento Me-

tabolista, Kisho Kurokawa, a Torre de Nakagin se tornou um marco na história da ar-

quitetura japonesa. O projeto consiste em uma torre de unidades habitacionais pré-fa-

bricadas, empilhadas e dispostas de forma que quebram a ortogonalidade do edifício. 

As unidades, nomeadas como cápsulas pelo próprio arquiteto, que tinha a intenção de 

criar micro habitações para serem produzidas em larga escala, procurando suprir a ne-

cessidade por moradias numa metrópole com o valor por metro quadrado tão alto. A in-

tenção do arquiteto ia além da própria torre, assim como outros projetos metabolistas, 

Kisho planejava a reprodução das cápsulas por toda a cidade, de forma que ampliasse o 

uso residencial em todos os sentidos, tanto vertical quanto horizontal.

Ao todo são 140 unidades, cada uma com 10m² de área, o design das unidades permite 

que sejam conectadas, e assim criem apartamentos maiores, além de interiormente te-
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rem um desenho que se adeque a cada morador, podendo variar no mobiliário. 

A estrutura da torre se baseia em dois eixos verticais de concreto armado com o inte-

rior reforçado por pilares metálicos, por onde se sobressaem apoios também metálicos, 

que permitem a fixação das unidades. As cápsulas por sua vez são metálicas e possuem 

uma estrutura interna semelhante à de um container, já que também foram produzidas 

por uma empresa especializada nisso. Além disso, elas são revestidas por placas de aço 

galvanizado com uma camada plástica, que auxilia no isolamento térmico e proteção 

contra chuva e raios solares.

 

Fig. 4 - Fachada da torre, Cápsulas em detalhe. Fonte: metalocus.es.

Por se tratar de um projeto modular pioneiro, alguns problemas acabaram por aparecer 

ao longo dos anos, como no inverno em que o isolamento térmico não teve um bom de-

sempenho, fazendo com que as unidades acabem ficando frias internamente, além da 

dificuldade de se acessar a infraestrutura do edifício para a manutenção de canos e ca-

bos elétricos. Outro problema decorreu pelo fato de que as unidades não são indepen-

dentes uma das outras, já que se apoiam parcialmente. Isso acabou indo contra a pre-

missa do arquiteto de conceber um módulo que possa se repetir e ser substituído, já que 

no caso da torre para que possa ocorrer a troca das unidades nos níveis inferiores seria 

necessário a remoção total das cápsulas. Somado ao prazo de validade do revestimento 
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de 20 anos que já foi extrapolado, existe atualmente um grande embate regional sobre 

o que fazer com a torre, substituir totalmente as unidades, o que seria contra o princípio 

de conservação de patrimônios históricos, deixa-la como está, ou até mesmo demoli-la.

 2.3. Sistemas de Pré-fabricação: Plano-linear, Plano e   
Tridimensional

Antes de comparar os diferentes projetos, é necessário um entendimento maior nos sis-

temas construtivos de Pré-fabricação. Para isso foi utilizado como referência uma análi-

se feita por Ana Patrícia Fernandes, que discorreu em seu mestrado sobre arquiteturas 

pré-fabricadas em Portugal, podendo identificar três diferentes métodos construtivos, 

três agrupamentos que podem ser aplicados na arquitetura pré-fabricada de um edifí-

cio.

O primeiro, Sistema Pré-fabricado Plano-linear caracteriza-se uma modularidade por 

peças como o próprio nome menciona, planas ou lineares, como portas, vigas, pilares, 

componentes únicos que podem se repetir ao longo de cada espaço. Nesse sistema, as 

peças não necessitam ser autoportantes, e possuem uma grande quantidade de varia-

ções de materialidade e tipo.

 

Fig. 5 - Sistema Pré-fabricado Plano- Linear. Fonte: FERNANDES, 2009

O segundo, Sistema Pré-fabricado Plano consiste já em peças mais compostas que en-

globam planos de um espaço ou espaços, como paredes já com suas janelas e/ou por-

tas, lances de escadas, caixas de elevadores, etc. Esse sistema geralmente se baseia em 
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materiais mais resistentes que garantam que as peças sejam autoportantes, para serem 

empilhadas.

 

Fig. 6 - Sistema Pré-fabricado Plano. Fonte: FERNANDES, 2009

Por último, o Sistema Pré-fabricado Tridimensional, consista na pré-fabricação de espa-

ços inteiros, contendo paredes, lajes, vigas, portas, e todos os outros detalhes em uma 

só unidade. Assim como na Pré-fabricação Plana, a Tridimensional consiste em módulos 

autoportantes, portanto é necessária uma rigidez estrutural em que geralmente me-

tais são mais aptos, por sua rapidez de montagem e por sua menor espessura. Existem 

algumas exceções, como é o caso do Habitat 67, onde os módulos tridimensionais são 

compostos por concreto armado.

 

Fig. 7 - Sistema Pré-fabricado Tridimensional. Fonte: FERNANDES, 2009
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 2.4. Comparativo entre projetos

Analisando os projetos, tanto o Habitat 67 quanto a Torre de Nakagin, pode se concluir 

que seguem em sua maior parte um método Tridimensional de pré-fabricação, porque 

são concebidos a partir de uma unidade volumétrica que configura o espaço habitacio-

nal. Conforme é mostrado nas Figuras 8 e 9 na página seguinte, a produção dos módu-

los ocorre de forma manufaturada, em que pessoas qualificadas produzem a estrutura 

completa de uma só vez. Essa unidade é autoportante, e fabricada fora do local de sua 

construção, ou seja, em um local em que existem equipamentos de produção para uma 

larga escala, outro fator que configura tal método construtivo.

Diferentemente do Habitat 67, que seu método construtivo é representado precisamen-

te pela figura 7 com unidades autoportantes de concreto armado protendido, a Torre de 

Nakagin segue o mesmo método tridimensional, porém de uma forma mista. Isso porque 

suas cápsulas não se apoiam unicamente umas nas outras, elas precisam se fixar em um 

núcleo rígido central, para transferir suas cargas, já que a estrutura de uma unidade não 

tem tamanho suficiente para aguentar uma carga somada de outros pavimentos, como 

é o caso do Habitat 67. O principal motivo de ter a necessidade de um apoio central é da 

quantidade maior de pavimentos que permite serem construídos, a economia na espes-

sura da estrutura de cada cápsula vem apenas como uma consequência positiva.

Percebe-se também que a utilização de unidades pré-fabricadas e modulares, não confe-

re necessariamente ao projeto uma ortogonalidade excessiva, e uma malha estritamen-

te regular. Com o Habitat 67 criou-se uma forma que à primeira vista pode até parecer 

aleatória e irregular. Assim, o projeto permite a reflexão de como o estudo da unidade é 

importante para a composição, e que a unidade não necessariamente é o apartamento 

por inteiro, ela pode se tornar realmente uma unidade de medida. Possibilitando assim 

que um apartamento tenha 2 unidades de medida, ou seja, dois blocos, criando uma 

maior quantidade de variações que permitem uma maior diversidade da forma total.
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Fig. 8 - Construção de unidade pré-fabricada em concreto armado para o Habitat 67. Fonte: refarq.com.

 

Fig. 9 - Construção de unidade pré-fabricada metálica para a Torre de Nakagin. Fonte: pt.wikiarquitec-

tura.com.
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 2.5. DfMA: Projetos para produção e montagem.

Englobando os diferentes tipos de pré-fabricação elencados anteriormente, surge um 

novo conceito chamado DfMA (Design for Manufacturing and Assembly), que pode ser 

traduzido como Projeto para Produção e Montagem, na intenção de elevar a produtivi-

dade e revolucionar os processos de projeto e construção. Para isso, o edifício é projeta-

do para que grande parte de sua concepção e montagem possa ser feito fora do canteiro 

de obras, mais especificamente em um ambiente industrial de trabalho, onde existe um 

controle maior na produção.

Graças aos diferentes exemplos de pré-fabricação, como Habitat 67 e Torre de Nakagin, 

é que houveram precedentes para a evolução nas técnicas construtivas de montagem 

de edifícios modulares, como o DfMA, que é uma das mais novas abordagem na indústria 

da construção. Ao concluir mais etapas da construção fora do canteiro, a mão de obra e 

o tempo necessário para a construção de edifícios são reduzidos, ao mesmo tempo que 

os locais de trabalho são cada vez mais seguros e com impacto ambiental mínimo. 

  2.5.1. Uma nova composição DfMA: PPVC

Construção volumétrica pré-fabricada e pré-finalizada, conhecida por sua sigla em in-

glês PPVC, é o ponto mais avançado que se chegou até agora na metodologia DfMA. É 

uma das tecnologias revolucionárias que visam acelerar significativamente a constru-

ção, e tem sua origem em Singapura, que tem incentivado fortemente a produção e dis-

seminação desse método, produzindo até mesmo guias que ficam disponíveis em sites 

do governo.

Essa tecnologia é basicamente a concepção de Módulos inteiros completos feitos de vá-

rias unidades finalizadas nas próprias fábricas, antes mesmo de chegar no canteiro de 

obras, com acabamentos internos e acessórios. Esses módulos são então transportados 

para o local do edifício a ser construído, para instalação em uma maneira semelhante ao 

Lego, onde uma unidade se apoia na outra. É possível assim determinar que a classifica-

ção do PPVC se encaixa perfeitamente à Pré-fabricação Tridimensional, como é explica-

do no subcapítulo 2.3, onde a concepção do módulo é feita espacialmente, garantindo 

todas as funções estruturais e de vedação, e neste caso indo além e introduzindo os 

acabamentos antes mesmo da montagem.

No guia disponibilizado pelo Governo de Singapura, é possível encontrar alguns dados 
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interessantes e que podem agregar a este estudo. Como é o caso de um infográfico com-

parativo, onde é apresentado quantos porcento de mão de obra a menos a tecnologia 

em questão utiliza. É importante destacar que neste infográfico estão elencados ape-

nas processos pertencentes à metodologia DfMA, nas diferentes partes da construção, 

a estrutura, arquitetura e sistemas prediais. Na parte estrutural existe uma grande se-

melhança em relação as três categorias de sistemas pré-fabricados apresentados ante-

riormente.  

 Fig. 10 – Infográfico apresentando os diferentes níveis de DfMA nos diferentes setores da construção. 

Fonte: PPVC Guidebook.
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O sistema estrutural para os projetos em PPVC tem como metodologia principal a pré-

-fabricação de todas as partes que compõe o projeto. Na questão de distribuição de car-

gas, conforme apresentado, segue um modelo de unidades autoportantes, onde não é 

necessária uma estrutura principal para cada módulo. Devido principalmente as normas 

contra incêndio o que acaba sendo necessário é na verdade, a criação de um ou mais 

núcleos rígidos, montados por peças pré-fabricadas e depois concretados para garantir 

sua rigidez e assim auxiliar na estabilidade total do edifício, por servir de apoio ao mon-

tante geral. É importante destacar que a construção em PPVC é permanente, mesmo 

sendo modular, após a finalização se porta como qualquer outro edifício.

Nesse sistema, cada projeto possui um tipo diferente de modulação, que varia em ta-

manho, materialidade e encaixe, para que possa ter a seu melhor desempenho confor-

me quem o desenvolver. É o arquiteto e engenheiro responsável pela obra que tomará 

as decisões das características a serem adotadas, isso implica no tempo de produção, 

transporte e montagem. Na variedade de materiais a serem escolhidos, a parte que im-

plica no todo acaba sendo aquele que for escolhido para estruturar o módulo, e nesse 

âmbito existem duas opções principais: Concreto reforçado e Aço.

 

Fig. 11 – Exemplo de unidade composta de Concreto Armado reforçado. Fonte: PPVC Guidebook.

Com a estrutura de concreto reforçado, o módulo acaba se tornando uma caixa sólida, 

semelhante às unidades do Habitat 67, onde tanto as paredes quanto as lajes e vigas 

são de concreto, moldados de forma que se tornem uma peça única. Essa composição 
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material tem sua média de peso em torno de 20 a 35 toneladas por unidade, e em quase 

todos os âmbitos, como de manutenção, reforma, adequação às normas de incêndio é 

similar à forma convencional de construção. 

 

Fig. 12 – Exemplo de unidade composta por Aço. Fonte: PPVC Guidebook.

Já com a estrutura metálica, composta por aço, semelhante às Capsulas da Torre de 

Nakagin, o módulo se torna uma caixa vazia sem suas faces, que posteriormente são 

fixadas no sistema Steel frame, com paredes leves que garantem um isolamento tanto 

acústico quanto térmico. Já a laje possui duas opções, podendo ser ou de concreto, ou 

de um sistema de laje leve, o Steel deck. Com isso, o módulo metálico acaba pesan-

do de 15 a 20 toneladas, número que se mostra inferior ao módulo de concreto, o que 

possibilita algumas vantagens estruturais e uma maior facilidade no transporte. Porém 

difere da construção convencional em alguns pontos, como em sua manutenção e uma 

possível reforma que exigiria a especificação dos materiais utilizados na vedação e in-

fraestrutura, além da compatibilização necessária às normas de incêndio devido à gama 

maior de materiais.

O tamanho máximo dos módulos é estipulado a partir do caminhão que os mesmos se-

rão transportados, assim podendo chegar até 4,5 metros de altura (tamanho que inclui a 

base da carreta) e 3,4 metros de largura. Porém, tais medidas não são um empecilho, já 

que um dos grandes diferenciais no método PPVC é como as unidades modulares com-

põe o edifício, onde um ambiente projetado não é limitado pelo tamanho mínimo de 
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uma das “caixas”, elas podem ser intercaladas de forma que a junção total seja o espaço, 

como é apresentado nas figuras 13 e 14.

    

Figs. 13 e 14 – Ambiente Hospitalar composto por diferentes módulos. Fonte: PPVC Guidebook.

Outro fator que difere os projetos em PPVC da maioria dos edifícios modulares, são suas 

variedades de uso, enquanto normalmente a modulação é atrelada às habitações, a tec-

nologia de Singapura pode ser utilizada em qualquer outra função, como é o caso das 

figuras 13 e 14, que apresentam um quarto coletivo hospitalar, existem também hotéis, 

dormitórios, instituições que utilizam do mesmo método construtivo. 

Em relação aos edifícios habitacionais, é apresentado como exemplo uma composição 

tipo para apartamentos de dois dormitórios, conforme as figuras 15 e 16. Onde adjacen-

te a entrada, o módulo D carrega a cozinha, o módulo A traz a sala e os outros dois, B e 

C, com um banheiro e um quarto em cada.
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Fig. 15 – Planta de apartamento tipo com dois dormitórios. Fonte: PPVC Guidebook.

 

Fig. 16 – Isométrica de apartamento tipo com dois dormitórios. Fonte: PPVC Guidebook.
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3. Arquitetura Pré-fabricada no Brasil
Depois das análises de alguns estudos de caso, é importante trazer o tema para o con-

texto brasileiro, isso porque o edifício a ser desenvolvido na disciplina de projeto do 

TFG será localizado no centro de São Paulo. Até então o Brasil não foi mencionado na 

pesquisa, por faltar exemplos expressivos de arquitetura compostas por unidades tri-

dimensionais pré-fabricadas no país. Fazendo um panorama, observa-se o motivo da 

quase inexistência da tecnologia modular, e é de caráter histórico a falta de referências 

nacionais, que será detalhado a seguir.

É a partir do final do século XVIII com a Revolução Industrial, que a arquitetura começou 

a se reinventar com novas ferramentas e materiais a serem utilizados na construção, 

desde grandes treliças metálicas até planos enormes de vidro. Isso causou uma grande 

mudança nas novas edificações dos países desenvolvidos, que estavam no processo de 

transição de mão de obra. Na época ainda haviam colônias, que estavam longe de ter 

qualquer tecnologia do tipo, e o próprio Brasil chegou a ser uma delas, o que já mostra 

um atraso existente no país perante os outros de primeiro mundo.

Mesmo após a sua independência, no século XIX, o Brasil ainda passava por um período 

de manufatura, e não tinha capital e nem poder suficiente para começar a transição de 

mão de obra. No entanto, existem construções da época em cidades brasileiras que já 

possuíam estruturas totalmente metálicas, como é o caso do Mercado de Peixe em Be-

lém, o terceiro pavilhão do Mercado de Manaus, e até mesmo a Estação da Luz em São 

Paulo, a explicação para isso era a forte relação do país com a Inglaterra, importante 

mercado industrial. 

No século XIX, na Inglaterra, desenvolvia-se e difundia-se a pré-fabricação de 

componentes e de edificações inteiras, produção destinada ao mercado inter-

no e para a exportação às colônias, tais quais, faróis, igrejas de ferro fundido, 

estradas de ferro, armazéns, etc. E para o Brasil, não foi diferente. (CERÁVOLO, 

2007)

Exportação às colônias – geralmente em lugares que apresentavam rápido 

crescimento econômico ligado à produção e exportação de insumos agrícolas, 

que inicialmente, e de um modo geral, não contavam com mão de obra nem 

com recursos para executar essas construções no próprio local, A demanda 

por ocupações rápidas também justificava essa forma de produção. (MONTE-

NEGRO, 2007)
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 3.1. Concreto Armado

Apenas no começo do século XX, depois de quase um século de sua independência foi 

que o Brasil começou a se desenvolver mais tecnologicamente e adentrar o cenário  glo-

bal de industrialização, fazendo com que a arquitetura nacional e outros importantes 

setores do país sofressem uma drástica mudança. O Brasil por justamente ter seu his-

tórico como uma colônia, ainda possuía uma grande influência dos países de primeiro 

Mundo, como os europeus Portugal, Inglaterra e França. Essa influência se estendia para 

todos os âmbitos, e havia um grande apelo principalmente na área das artes, onde as 

novas vertentes de pensamento e movimentos em algum ponto chegavam no Brasil, e 

o Modernismo faz parte disso, sendo um dos que mais perdurou e influenciou a história 

brasileira.

O modernismo se configurava como uma nova forma de pensar arquitetura, procurando 

ao mesmo tempo que se construíam novos ambientes se pudesse reconfigurar a cidade 

aos novos ideais. A industrialização era de suma importância para que essa nova arqui-

tetura pudesse se instalar, isso porque a materialidade e o pensamento “puro da forma” 

eram parte do partido dos novos edifícios, que estavam ali para também mostrar o de-

senvolvimento tecnológico, e assim se destacavam perante as construções mais antigas.

Assim, é que adentramos no fator decisivo na arquitetura brasileira do século XX, que 

foi justamente  essa diferença e atraso perante os países de primeiro Mundo. Com o 

movimento Moderno na Europa, o Concreto Armado, aço e vidro eram os materiais mais 

utilizados nas construções, porém ao chegar no Brasil, devido a mão de obra menos 

qualificada, o preço e disponibilidade o que mais se utilizou foi o Concreto Armado, com 

apenas poucos exemplos em aço. Isso acarretou um momento único em que o material 

se tornou parte da história brasileira, com monumentos, construções, palácios, todos 

feitos de Concreto Armado.

Atrelada à industrialização, a pré-fabricação também chegou ao Brasil. O próprio aço, 

é classificado como um elemento pré-fabricado, por ser necessário produzi-lo fora do 

canteiro de obras, porém por seguir no padrão brasileiro o que acabou mais se utilizan-

do foi também a pré fabricação de peças em Concreto Armado. Esse método construtivo 

não foi amplamente utilizado em seu começo, devido principalmente o seu alto valor na 

época, porém com o tempo e aperfeiçoamento da indústria brasileira, a pré-fabricação 

de edifícios conquistou seu espaço, e atualmente, mesmo com a mão de obra mais de-

senvolvida e qualificada, e uma disponibilidade maior dos materiais, o concreto armado 

ainda prevalece como o material mais utilizado. 
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4. Conjunto Habitacional Modular e Galeria Comercial 
no centro de São Paulo
Graças ao estudo e análise das diferentes formas de modulação, pré-fabricação e como 

podem ocorrer em território brasileiro, é que foi possível desenvolver e detalhar o edifí-

cio modular na disciplina de projeto, que conclui essa pesquisa.

O intuito do projeto foi desenvolver e exercitar como poderia ocorrer um edifício habita-

cional modular no centro de São Paulo. Como parte da proposta, o desafio foi analisar 

e adequar as novas tecnologias de modulação, como o próprio PPVC, para conseguir 

construir um modelo em que seus módulos pudessem ser replicados trocados e reorga-

nizados no próprio edifício ou em outras partes da cidade, se adequando ao conceito de 

Industrialização.

O projeto desenvolvido se resume a um Edifício Habitacional composto por módulos e 

uma galeria comercial embaixo, e uma reestruturação da praça localizada do outro lado 

da avenida. A estrutura desenvolvida para o prédio se caracteriza como uma casca fixa, 

composta por concreto armado, que se adéqua ao entorno, permeia por baixo do viadu-

to e serve de apoio para os módulos metálicos que compõe as unidades.

Vista do Edifício Hab. projetado
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 4.1. Implantação

Fig. 17 – Área de intervenção do Projeto no Centro de São Paulo. Fonte: Google Maps.

O projeto está posicionado na região central da cidade de São Paulo, envolvido  quatro 

vias de automóveis, sendo uma delas a Avenida Nove de Julho. Atualmente observa-se 

uma subutilização do terreno numa região de estruturação urbana, sendo assim mais in-

teressante a proposição de habitação e galeria comercial com espaços de permanência, 

do que apenas um estacionamento e uma praça vazia. 

A proposta do projeto surgiu como uma resposta ao déficit habitacional, e por isso a 

utilização de um terreno no centro serve como parte da solução. Ao implantar o projeto 

na área pensada, notou-se uma carência de espaços públicos de qualidade, além de uma 

dificuldade de circulação entre as diferentes vias que existem no local. Isso porque ao 

todo são três níveis preexistentes, o mais inferior, da Avenida Nove de Julho, logo acima 

o da Rua Álvaro de Carvalho e no topo, os dois viadutos Major Quedinho e Nove de Ju-

lho. Assim, o segundo foco do projeto surgiu, a galeria comercial. Que além de procurar 

suprir uma falta de espaços públicos na ampla calçada da Av. Nove de Julho, também 

procurou integrar os diferentes níveis, com escadas e elevadores. E o terceiro foco, com 

um intuito de revitalizar os diferentes pontos do viaduto,  foi proposto uma reestrutura-

ção do outro lado da avenida, para a Associação de Sambistas que já utilizavam do local, 

além de uma escadaria e elevador que criaria uma conexão para a praça já existente.
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Implantação do Projeto - Sem escala

Corte transversal Edíficio + Av. Nove de Julho - Sem escala



29

 4.2. Galeria Comercial

Como parte da premissa da pesquisa e do projeto, a estrutura foi um importante tópico 

no desenvolvimento da Galeria e Edifício. Por se tratar de um volume que se adéqua ao 

terreno e permeia por baixo do viaduto conectando duas praças e escadarias, o Concre-

to armado desempenha uma boa opção para se encaixar com o entorno. Alguns outros  

quesitos estruturais ainda serão apresentados em relação ao módulo, mas já é impor-

tante destacar a utilização dessa estrutura mista, que possui teve sua forma projetada 

para encostar no viaduto Major Quedinho e transpor paralelamente à Avenida Nove de 

Julho. Ao lado é possível observar tanto a implantação do projeto quanto o corte que 

atravessa a Avenida, evidenciando os diferentes níveis presentes.

A galeria Comercial engloba ao todo quatro pavimentos, que se conectam a partir de 

duas escadarias e dois elevadores. O térreo dessa galeria é acessado pela Avenida Nove 

de Julho por uma praça interna. Nele foram projetados alguns espaços de permanência 

e algumas lojas, incluindo uma loja âncora que possa atrair um número maior de pes-

soas. Onde haviam escadarias antigas, foram posicionadas novas que se adequam me-

lhor ao projeto, além de serem incluídas ao lado arquibancadas para todo tipo de uso. 

Já nesse andar é possível ainda acessar um hall de entrada para subir aos pavimentos 

residenciais.

O primeiro pavimento dá acesso a Rua Álvaro de Carvalho, nele é possível adentrar por 

dois pontos dos diferentes lados do viaduto. As escadarias que substituíram as antigas 

dão acesso à esse pavimento, que também permite a entrada para a garagem residen-

cial, e onde estão localizadas mais algumas lojas e mais um acesso ao edifício habita-

cional.

O segundo pavimento é o último antes do Viaduto Nove de Julho, e é acessado apenas 

pelas escadas e elevadores. Nele estão posicionados dois restaurantes mais um amplo 

espaço de permanência coberto e  outro descoberto, que procuram aproveitar da vista 

proporcionada.

Por último, existe o terceiro pavimento, que faz a conexão direta entre o Viaduto Nove de 

Julho e o Viaduto Major Quedinho, além de permitir que acessem o restante da galeria 

pelos elevadores e escadas. Nesse mesmo andar, também foram projetadas algumas 

lojas, o último acesso ao edifício habitacional e um espaço para a administração da ga-

leria.
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Planta Térreo Galeria Comercial - Nível da Av. Nove de Julho - Sem escala

Planta 1º Pav Galeria Comercial - Nível da Rua Álvaro de Carvalho - Sem escala
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Planta 2º Pav Galeria Comercial - Nível Inferior ao Viaduto - Sem escala

Planta 3º Pav Galeria Comercial - Nível dos Viadutos - Sem escala
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 4.3. Edifício Habitacional Modular

Vista do Edifício

O edifício Habitacional projetado, vem logo acima do terceiro pavimento da galeria co-

mercial. Como apresentado, os seu acesso se dá ao longo dos diferentes níveis da ga-

leria, que são cortados pelo núcleo rígido de concreto armado. Esse núcleo rígido por 

sua vez se conecta por uma pequena passarela para os diferentes níveis do edifício com 

suas vigas e lajes, podendo ser ou de uso comum, ou apenas o corredor que dará acesso 

às unidades. Ao todo são onze adares de uso residencial e três de uso comum às habi-

tações.

O primeiro, sétimo e último pavimento que compõe a habitação é que são destinados 

ao uso comum. O primeiro, denominado como Térreo Residencial, possui um salão mul-

tiuso para festas e eventos e um espaço para Playground. O sétimo, pavimento interme-

diário residencial possui espaço para academia e outro para permanência. E o último 

pavimento possui uma área técnica para caixas d’água e outro espaço de permanência.
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Planta Térreo Residencial -  Sem escala

Planta Pav. Intermediário Residencial - Sem escala
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A partir dos estudos de caso é que foi possível ter um entendimento maior das possíveis 

aplicações da pré-fabricação das unidades habitacionais, como poderia ser feito, seus 

requerimentos mínimos e problemas que poderiam ocorrer. Um grande problema apre-

sentado na Torre de Nakagin, é o fato de uma unidade estar apoiada na outra, além de 

ser muito difícil a manutenção da infraestrutura. Por isso, para evitar tal problema é que  

foi pensado uma forma diferente para compor a estrutura, para que as unidades não se 

apoiassem umas nas outras. Assim, adentrando mais no âmbito estrutural, é importan-

te destacar que o seu grid principal surgiu do múltiplo da dimensão da menor unidade, 

para que a partir disso, cada andar pudesse ter uma composição de habitações diferen-

te da outra, de acordo com a demanda.

A escolha do material para estrutura principal foi o concreto armado moldado in-loco, 

pelo fato de como apresentado no capítulo 3, ele ser altamente utilizado no Brasil, pela 

seu custo e principalmente pelo seu desempenho em momentos de compressão. A es-

trutura em concreto ainda garante uma maior rigidez do que a metálica, principalmente 

contra esforços laterais. E assim, entre esse esqueleto estrutural como será mostrado 

no corte presente na página 38, as unidades se encaixam no edifício como uma gaveta, 

içadas por guindastes, e se apoiam diretamente nas vigas de concreto armado, que por 

sua vez possuem travas metálicas que após o encaixe podem ser fixadas. 

   4.3.1. Módulos habitacionais

Unidade P
Para até 2 pessoas
Área total: 27m²
Composta por apenas um bloco
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Unidade M
Para até 2 pessoas
Área total: 49m²
Composta por dois blocos

Unidade G
Para até 4 pessoas
Área total: 74m²
Composta por três blocos
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Planta Pav. Residencial - Sem escala

Planta Pav. Residencial - Escala aproximada
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Ao todo são 3 variações de unidades, P, M e G. Eles foram pensados de forma que se 

adequem à tecnologia PPVC, ou seja, que sejam pré-fabricados e pré-finalizados antes 

de chegar o canteiro de obras. Com isso, houve a necessidade de adequar a largura dos 

módulos para que possam ser transportados por caminhões, o que gerou um sistema 

de blocos, onde o tamanho de um bloco tem como largura padrão 2,85 metros, sendo 

apenas o seu comprimento o que varia. Cada tamanho de módulo possui uma quanti-

dade diferente de blocos, onde o módulo P é composto por apenas um bloco, o módulo 

M composto por dois blocos e o módulo G composto por três. Esse sistema depende 

apenas que antes de serem içados, os blocos sejam soldados para formar uma unidade 

completa.

Na planta do pavimento residencial apresentada ao lado, é possível observar o funciona-

mento estrutural dos pilares de concreto e o núcleo rígido de circulação conectado pela 

passarela, que por sua vez se conecta ao corredor também de concreto armado molda-

do in-loco. Nesse corredor são fixadas passarelas metálicas para atravessar o átrio, se 

conectando às unidades restantes. Nesse mesmo espaço de corredor, é por onde ocorre 

a transposição da infraestrutura das unidades pelos shafts. Esses shaft foram posiciona-

dos a cada bloco, e ficam estrategicamente localizados para se encontrar com o fundo 

dos módulos quando encaixados.

Após o encaixe das unidades, que estão apoiadas diretamente nas vigas, é que serão 

instalados os pisos elevados, para que possam se nivelar com a altura dos pisos das 

unidades, garantindo assim uma continuidade de nível como é apresentado no Corte na 

página 38. As unidades são estruturadas por peças metálicas soldadas, com placas tam-

bém metálicas vedando a parte externa, um preenchimento isolante térmico e acústico 

no miolo e por fim a espessura interna de steel frame, e no caso do piso, de steel deck.

A produção única e exclusiva de módulos para apenas um edifício habitacional não trará  

grandes resultados, a intenção é incentivar e proporcionar o uso em massa dessas ha-

bitações, sendo necessário apenas uma estrutura fixa de apoio, para que assim possam 

ser reproduzidos em qualquer local. O que possibilita uma grande operação de acesso a 

moradia de qualidade para vários tipos de núcleos familiares, com o barateamento dos 

projetos devido à sua larga escala de produção industrial.
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Corte transversal dos Pavimentos Habitacionais + Térreo Intermediário - Sem escala.
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