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RESUMO 

 

A produção de edificações industrializadas em um ambiente de fábrica foi tema de 

interesse de arquitetos em diversos momentos da história. A possibilidade de produzir casas 

como se produzem automóveis levou a experiências notáveis de onde são possíveis extrair 

lições preciosas. Este tema continua despertando profundo interesse, e as ferramentas digitais 

disponíveis, aliadas à grande oferta de materiais e sistemas industrializados, são recursos que 

proporcionam aos arquitetos, hoje mais do que nunca, a capacidade de explorar a pré-fabricação 

de construções.  

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de estudos conceituais de habitações 

unifamiliares de pequeno porte que foram elaborados a partir de uma interação estabelecida 

entre arquiteto e ambiente produtivo, buscando reconhecer as capacidades tecnológicas das 

empresas envolvidas e avaliar em que aspectos esta interação impacta o projeto arquitetônico. 

Foram usados sistemas construtivos em madeira e aço, buscando explorar as potencialidades 

específicas de cada material. Os estudos conceituais levaram em conta os conceitos de 

coordenação modular, produção digital, flexibilidade, mobilidade, sistemas estruturais leves, 

produção seriada e sistemas construtivos de ciclo aberto ou fechado. 

Palavras-chave: Pré-fabricação; Madeira e aço; Habitação modular; Sistemas de ciclo aberto e 

fechado. 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

The production of industrialized buildings in a factory environment was a subject of 

interest to architects at various times in history. The possibility of producing houses as if 

producing cars led to remarkable experiences that provided precious lessons. This theme 

continues to arouse deep interest, and the digital tools available, together with the vast supply 

of industrialized materials and systems, are resources that give architects, more than ever, the 

ability to explore the pre-fabrication of buildings. 

This work presents the development of conceptual studies of small single family houses 

that were elaborated from an interaction established between architect and productive 

environment, seeking to recognize the technological capabilities of the companies involved and 

to evaluate in what aspects this interaction impacts the architectural design. Steel and wood 

building systems were used, seeking to explore the specific potentialities of each material. The 

conceptual studies took into account the concepts of modular coordination, digital production, 

design and construction design, flexibility, mobility, light structural systems, serial production 

and open or closed building systems. 

Keywords: Prefabrication; Offsite Construction; Prefab; Wood and steel; Modular housing; 

Open and closed systems. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Formulação do Problema 

Construir um abrigo sempre foi uma necessidade da humanidade. Usar apenas os 

recursos materiais do local da construção foi durante muito tempo a única opção disponível. 

Muitas gerações de arquitetos, engenheiros e construtores se debruçaram sobre a necessidade 

de se construir abrigos com o mínimo de custo e o máximo de benefício, com o mínimo de peso 

e o máximo de flexibilidade. Os períodos após a primeira e a segunda guerra mundial trouxeram 

demandas de construção não só de moradias como de cidades. E muitos arquitetos, engenheiros 

e construtores procuraram fazer uso dos meios de produção industrializados desenvolvidos 

neste período estabelecendo o início da pré-fabricação moderna, já que a ideia de pré-fabricação 

remonta aos tempos mais antigos.  A arquitetura pré-fabricada, pode-se afirmar, é um projeto 

da Arquitetura Modernista.  

Tornou-se necessário repensar a lógica de produção de moradias. Poderia a construção 

civil tirar partido do desenvolvimento dos meios de produção industriais para aprimorar seus 

processos? Seria possível fazer uma produção de moradias em massa assim como foi feito com 

a indústria de automóveis? As tecnologias desenvolvidas poderiam ser aplicadas na produção 

de moradias e torná-las mais eficientes? Em princípio sim. Mas a construção civil tem suas 

características específicas. Existe a necessidade de customização e adaptação a contextos 

específicos como terreno, clima, cultura, mão de obra e recursos materiais disponíveis.  

Tecnologias construtivas se desenvolvem através da busca pela adaptação ao ambiente 

habitado, da observação dos recursos materiais disponíveis, do intercâmbio de ideias e culturas 

e da experimentação. Contudo, há que se considerar os interesses comerciais e o poder dos 

agentes produtores, colocando a produção da tecnologia em uma perspectiva não evolucionista, 

como se sua produção estivesse submetida apenas aos parâmetros acima.  

Os processos construtivos predominantes nos centros urbanos, regiões mais adensadas 

do Brasil, são o concreto armado moldado in loco associado à vedações em alvenaria de tijolos 

cerâmicos e alvenaria estrutural de blocos de concreto ou cerâmico. Esses processos 

construtivos, se comparados a sistemas industrializados leves, apresentam grande desperdício 

de material na obra. Os materiais não podem ser reutilizados, não são passíveis de reciclagem. 

A mão de obra predominante é formada nesses sistemas, e com essa grande disponibilidade de 

trabalhadores da construção civil, temos também um baixo custo para estes serviços. Segundo 
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Arantes (2002, p. 106), “a industrialização da construção no Brasil só ocorrerá no momento em 

que o país passar por mudanças sociais profundas – pleno emprego, aumento dos salários, 

conquistas trabalhistas, universalização da educação etc. – a ponto de estimular as construtoras 

a economizar trabalho vivo e ampliar a mecanização e a pré-fabricação.” Portanto, ainda não é 

de interesse da maioria das construtoras de habitações alterar profundamente os modos de 

produção. Por outro lado, a oferta de materiais, componentes e sistemas construtivos 

industrializados é significativa: são amplamente usados em empreendimentos comerciais que 

demandam rapidez na construção. 

Em contraposição às tecnologias tradicionais, as tecnologias de pré-fabricação 

permitem um maior controle de qualidade, padronização de soluções construtivas, maior 

planejamento, facilidade de manuseio por se tratarem de materiais mais leves, menor 

desperdício e impacto ambiental e ainda podem ser desmontadas e reutilizadas. Kapp e Oliveira 

(2006, p. 162) afirmam que “a pré-fabricação seriada na arquitetura de moradias pode ser uma 

alternativa pertinente à construção convencional, amenizando o pesado trabalho de canteiro que 

ela envolve, reduzindo impactos ambientais e oferecendo aos moradores mais autonomia de 

decisão sobre seu próprio espaço e facilidade de modificar esse espaço ao longo do tempo”.  

Tem-se, ainda, uma conscientização mundial a respeito da necessidade de se construir 

de forma mais sustentável. O uso de tecnologias construtivas industrializadas, especialmente as 

de construção a seco, poderia contribuir para a qualidade das edificações e o processo de 

construção? Poderia a pré-fabricação aprimorar o modo de morar, proporcionando menor 

impacto ambiental, maior flexibilidade de uso, maior mobilidade e uma produção mais 

acessível da moradia? Em uma perspectiva de produção em massa de moradias, seria a pré-

fabricação uma forma de produzir edificações de maior qualidade e menor custo assim como 

ocorre com outros bens de consumo industrializados? A evolução das conquistas trabalhistas, 

da valorização do salário mínimo e do investimento em educação universal dos últimos 20 anos 

no Brasil poderá proporcionar um cenário que irá favorecer a disseminação de sistemas 

construtivos industrializados?   

Arquitetos comumente produzem projetos distantes do ambiente de produção, 

demonstrando um desconhecimento das competências tecnológicas das empresas. São comuns 

belas imagens de edifícios formalmente arrojados, instigadores, mas que camuflam sua 

viabilidade construtiva e seus incalculáveis custos. A produção do projeto arquitetônico, 

próximo à indústria, de modo interativo e integrado às condições de produção, pode 

proporcionar soluções mais coerentes com a capacitação tecnológica das empresas. A avaliação 
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dessa interação pode apontar procedimentos projetuais mais coerentes com a realidade do meio 

de produção e, portanto, produtos viáveis de serem comercializados concretamente. 

1.2 Justificativa 

Na pré-fabricação, a interação entre arquiteto e ambiente de produção promove a 

compatibilidade entre a proposta de projeto e as capacidades produtivas das empresas 

produtoras de tecnologia. O domínio da técnica construtiva por parte dos arquitetos, através do 

conhecimento do ambiente de produção, permite direcionar a prática projetual para um produto 

com maior viabilidade construtiva. Busca-se um maior planejamento inicial para se obter uma 

execução mais precisa, minimizando o retrabalho e o desperdício de material. A crescente 

discussão sobre a necessidade de se construir de maneira mais sustentável impulsiona o 

desenvolvimento de novas tecnologias construtivas que buscam o baixo impacto ambiental. A 

implementação eficiente dessas novas tecnologias depende do envolvimento de arquitetos, 

engenheiros, construtores e fornecedores de serviços. Este diálogo pode ter como base 

ferramentas digitais que proporcionam um maior conhecimento do objeto a ser construído. Os 

modelos de informação da construção são o produto da interação entre as partes envolvidas no 

processo de projeto e construção. 

O desafio de atender à demanda de moradias para uma população em crescimento, 

aliado à necessidade de se construir com um menor impacto ambiental, leva ao questionamento 

dos métodos construtivos predominantes que têm sido empregados no Brasil. Temos uma 

grande oferta de madeira no país e o uso deste material associado ao aço permite soluções 

construtivas eficientes e de baixo impacto ambiental. Ambos os materiais são pouco explorados 

nas políticas habitacionais e as possibilidades de uso destes materiais sob uma perspectiva de 

produção industrializada são uma alternativa que precisa ser investigada. 

Em experiências anteriores do autor na produção de estudos conceituais para a empresa 

Qb Modular, especializada na concepção e fornecimento de soluções pré-fabricadas de 

construção modular, localizada em Christchurch - Nova Zelândia, pôde-se trabalhar a questão 

da pré-fabricação como premissa inicial dos projetos conceituais desenvolvidos. A empresa 

pretendia desenvolver soluções de projeto aplicando um sistema construtivo modular com as 

mesmas dimensões de containers. A solicitação de projetar espaços com uma variação de área 

em que o módulo seria a unidade mínima de variação, ou seja, variando a cada 15m², levou a 

alguns questionamentos. Seria esta unidade mínima de variação adequada? Tal sistema deveria 

trabalhar sempre de forma isolada ou deveria interagir com outros sistemas construtivos? Os 
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módulos básicos seriam produzidos na China e exportados para o Brasil, mas não seria mais 

coerente fazer uso de tecnologias e materiais locais?  

A experiência de projetar usando módulos de 15m² como unidade mínima proporcionou 

espaços ora menores do que o necessário, ora maiores. Dessa forma, o sistema construtivo 

usado se mostrou muito rígido. A interação dos módulos com outros sistemas construtivos é 

uma possibilidade para uma construção modular mais flexível, com maiores possibilidades de 

customização espacial e de materiais. A importação de um sistema construtivo implica em um 

custo ambiental desnecessário quando se tem opções locais. Além disso, o contato com os 

fabricantes é um desafio. Buscar fornecedores locais é uma alternativa não só mais sustentável 

como mais apropriada para a interação arquiteto/fábrica. Essa experiência motivou o 

desenvolvimento dessa pesquisa. 

1.3 Objetivo Geral 

A partir de uma estreita colaboração com a indústria da construção no desenvolvimento 

de um projeto arquitetônico para fins habitacionais (com sistema construtivo pré-fabricado em 

madeira e aço) este trabalho pretendeu, através da interação entre arquiteto e empresa 

desenvolvedora/produtora de tecnologia, produzir estudos conceituais visando avaliar em que 

aspectos esta estratégia colaborativa impacta o processo projetual e produtivo.  

Objetivos Específicos 

Desenvolver proposta arquitetônica de sistema construtivo pré-fabricado em madeira e 

aço para uso habitacional de pequeno porte; 

Avaliar, qualitativamente, os impactos da relação entre o arquiteto e o ambiente de 

produção; 

Reconhecer a capacidade tecnológica de uma empresa na produção de habitação pré-

fabricada; 

Investigar possibilidades de arranjos estruturais mistos e híbridos em madeira e aço. 

1.4 Metodologia 

Para o desenvolvimento destes modelos arquitetônicos, estabeleceu-se um programa 

arquitetônico e algumas características físicas a serem atendidas: uma residência modular, leve, 

flexível, fácil e rápido de montar, desmontável, de fácil transporte, expansível, passível de 

produção em escala, que possa ser compactada no transporte e que seu sistema construtivo 
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permita diferentes configurações espaciais. As diferentes configurações não foram propostas, 

mas são possíveis a partir dos módulos desenvolvidos. A intenção é desenvolver o repertório 

ao longo do tempo, tanto os vários tipos de módulos de infraestrutura quanto os diferentes 

arranjos entre eles. Pretendeu-se primeiro desenvolver o sistema construtivo, para futuramente 

desenvolver o repertório. Para tal, foi estabelecida uma interação com uma empresa de 

produção de componentes de madeira para a construção civil (Crosslam) e uma construtora que 

desenvolveu um sistema construtivo industrializado usando madeira com conexões metálicas e 

outros elementos construtivos em aço (Ita). Foram analisadas as competências tecnológicas 

destas empresas parceiras e desenvolvido o projeto proposto de modo a explorar as 

potencialidades dos materiais e componentes. Metodologicamente, o trabalho organizou-se do 

seguinte modo:  

Investigaram-se a industrialização e a pré-fabricação através dos vários esforços de 

viabilização em diferentes momentos da história.  

Estudaram-se diferentes projetos em seus contextos específicos, analisando não apenas 

questões técnicas de cada edificação, mas também seus projetos de produção, suas demandas 

de mercado (no Brasil e no exterior). 

Abordaram-se nos projetos os conceitos relacionados à pré-fabricação da habitação, tais 

como: coordenação modular, produção digital, projeto de concepção e projeto de construção, 

flexibilidade, mobilidade, sistemas estruturais leves, produção seriada e sistemas de ciclo aberto 

ou fechado, entre outros.  

Avaliaram-se as experiências de alguns arquitetos que trabalharam a questão da pré-

fabricação e industrialização de sistemas construtivos, em especial no campo da habitação: suas 

experiências no desenvolvimento de tecnologias em conjunto com empresários e engenheiros 

e os recursos tecnológicos empregados.  

Executaram-se modelos digitais detalhados de sistemas estruturais e construtivos, 

definindo soluções para componentes, conexões e fechamentos.  

1.5 Estrutura do Trabalho 

O Capítulo 1 - Introdução contém a formulação do problema, seguido pelas justificativas 

que motivaram a pesquisa, objetivos, metodologia e estrutura do trabalho.  

No Capítulo 2 - Pré-fabricação e Industrialização é apresentado o marco teórico onde 

são discutidos os temas pré-fabricação, industrialização e produção digital. São apresentados 
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alguns exemplos de experiências em pré-fabricação na arquitetura e conclui-se com algumas 

lições aprendidas. 

O Capítulo 3 - Construindo com Madeira e Aço trata das estruturas em madeira e aço. 

São explicados os conceitos de estruturas híbridas e mistas através de diversos arranjos 

estruturais em madeira e aço. São apresentadas as empresas que serviram de referência para 

elaboração dos estudos projetuais.  

No Capítulo 4 - Proposições Projetuais são feitos três estudos onde são abordados os 

conceitos de módulos, painéis e componentes; coordenação modular; ferramentas digitais; e 

projeto arquitetônico a partir da interação arquiteto e fábrica.  

No Capítulo 5 são apresentados resultados dos estudos discutindo pré-fabricação, 

caracterização de ciclo aberto ou fechado, inserção de componentes metálicos nos sistemas 

construtivos em madeira, viabilidade econômica e método de projeto. 

O Capítulo 6 apresenta as conclusões e algumas possibilidades de estudos futuros. 

No Capítulo 7 estão listadas as referências bibliográficas que embasaram a pesquisa.  
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2 PRÉ-FABRICAÇÃO E INDUSTRIALIZAÇÃO 

2.1 Marco Teórico 

Pré-fabricação é definida por Webster (1932) como a “fabricação de partes de uma 

construção em uma fábrica, de modo que a construção consiste principalmente da montagem e 

união de partes padronizadas.”  

Construir um abrigo sempre foi uma necessidade humana. As cavernas foram 

provavelmente os primeiros abrigos. Com o tempo, diferentes tecnologias construtivas se 

desenvolveram em diferentes civilizações. Timberlake (2010, p. vii) afirma que desde a 

antiguidade mais remota, as construções eram feitas in loco, pedra por pedra, peça por peça, 

elemento por elemento. Com o acúmulo de riquezas, foi possível contratar mais e mais 

trabalhadores, e com muito tempo disponível para se executar o trabalho, foram feitas as 

maiores e mais incríveis construções. “Melhorar a qualidade significava colocar mais trabalho 

no problema. Aumentar o escopo significava colocar mais trabalho no problema.”  

Segundo Rupnik (2012, p. 87), Walter Gropius, na Bauhaus, teria sugerido que “em vez 

de a indústria solicitar à arquitetura ou aos arquitetos que projetassem protótipos para a 

indústria, a tarefa do arquiteto seria projetar a própria indústria de construção.” Gropius teria 

apontado para um desenvolvimento de uma única indústria organizada onde a construção 

aconteceria em condições de fábrica, longe do destino final.  

Richard (2017, p. 3) compara a construção convencional à construção de um protótipo. 

Cada nova construção teria uma equipe diferente de arquitetos e engenheiros, um novo conjunto 

de desenhos executivos, uma nova equipe de construtores e subcontratados. Seria orientada para 

o serviço. Já a construção industrializada seria orientada para o produto. Devido ao tamanho de 

uma construção e seu necessário vínculo com um local, este produto geralmente não seria uma 

construção completa, mas um “sistema construtivo industrializado: um conjunto de partes 

coordenadas e regras onde um mesmo detalhe é aplicado em diferentes construções em 

diferentes locais.” Os mesmos componentes padrão e seus detalhes seriam desenvolvidos para 

serem repetidos de diferentes formas em uma grande quantidade de edifícios sem perder a 

diversidade e até mesmo a individualização. “Em um sistema construtivo industrializado, os 

detalhes construtivos são provados e não reinventados cada vez que uma construção é 

planejada, como é o caso da tradicional abordagem de serviço profissional.” 
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Enquanto a construção seria conectada a um local, as tecnologias de ponta seriam 

centralizadas na fábrica. Richard (2017, p. 3) categoriza três tipos básicos de sistema 

construtivo. O conjunto de partes, de intenso trabalho local, em que a montagem final dos 

componentes e dos subsistemas seria feita no local por diferentes fabricantes; o módulo 

tridimensional, feito em fábrica, em que a construção seria dividida em partes que seriam 

conectadas à infraestrutura do local; e a solução mista, onde a produção das partes complexas 

seria feita em fábrica e as tarefas pesadas e de grande escala seriam feitas no local. 

“Normalmente, um sistema construtivo é constituído de cinco subsistemas principais: estrutura, 

fechamentos, partições, serviços e equipamentos.” Cada subsistema seria constituído de 

componentes e partes. Sendo a viga, por exemplo, um componente do subsistema estrutural e 

seu conector uma de suas partes. 

Richard (2017, p. 5) aponta que sistemas construtivos são considerados abertos ou 

fechados. Um sistema aberto poderia trocar suas partes, componentes e até mesmo seu 

subsistema fora do ambiente original de produção. Os sistemas abertos teriam mais chance de 

sucesso, pois permitiriam que outros sistemas sejam inseridos, não dependendo apenas de uma 

solução, e sim de diversas opções presentes no mercado. Sistemas abertos tenderiam a ter maior 

flexibilidade e manutenibilidade, que seria a "característica inerente a um projeto de sistema ou 

produto, e se refere à facilidade, precisão, segurança e economia na execução de ações de 

manutenção nesse sistema ou produto”.  (BLANCHARD, 2004, p. 15)  

Na construção modular, os fabricantes costumam oferecer a entrega dos módulos ao 

local de construção onde outras etapas são executadas por construtores. Esta relação entre 

construtores e fabricantes, em longo prazo, permite uma produção mais customizada. Porém, a 

interação entre arquiteto e fabricante costuma ser limitada, já que o construtor geralmente é 

quem está em contato direto com a fábrica.  

A pré-fabricação combina a possibilidade de uma edificação industrializada e a ideia de 

uma produção em massa de habitação acessível. “Por que não podemos ter uma produção em 

massa de casas - padronizadas, bem projetadas, com baixo custo – da mesma forma que Ford 

produz carros em massa?” Gilbert Herbert  (1984, apud Aitchison e Macarthur, 2017, p. 77) 

descreve, com essa pergunta, o interesse de muitos arquitetos pela pré-fabricação. Este interesse 

estaria ligado às ideias: “de uma edificação genérica que caberia em uma variedade de locais 

mantendo seu senso de padronização e valor do design; de superar os efeitos amplificadores do 

design sob medida com um julgamento autêntico do valor de uso e formando um gosto racional 

e coletivo em relação às edificações; de que a arquitetura não seria vista apenas como uma 
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prática exclusiva com despesas notáveis, mas também sendo capaz de lidar com realidades 

sociais e econômicas; e por fim, de que cada casa pré-fabricada teria, e aparentaria ter, o DNA 

para montagem de edifícios maiores.” Aitchison e Macarthur (2017, p. 77) apontam alguns 

fatores que limitariam a compreensão da pré-fabricação na escala e maneira sugerida por 

arquitetos: “a mercantilização da arquitetura pré-fabricada; a predisposição a um estilo formal 

da edificação que não é largamente aceito pelo mercado; e a falta de consciência histórica das 

tentativas prévias de pré-fabricação. Adicionada a essas causas está a frequente confusão sobre 

os fins e os meios em relação à pré-fabricação.” Os autores citam como exemplo desta confusão 

a campanha da revista Dwell para promover os benefícios da pré-fabricação, usando títulos 

como “A promessa da Pré-fabricação: Bom design para todos” (abril e maio de 2005). Muitas 

das casas apresentadas pela revista estariam além do orçamento do mercado de habitação de 

massa ou teriam a aparência de casas luxuosas, deixando de mostrar o potencial da pré-

fabricação de proporcionar casas melhores por um custo menor.  

2.2 Componentes, painéis e módulos: 

Entende-se por pré-fabricação a construção de algo fora de seu destino final. Segundo 

Smith (2010, p. 127), “Componentes, painéis e módulos são categorias em que os edifícios são 

fabricados. [...] é desejável, a partir de um ponto de vista de eficiência, a fabricação de 

componentes, painéis e módulos maiores para conseguir um grau de acabamento maior e uma 

montagem mais rápida”. A pré-fabricação poderia acontecer em categorias, definidas da 

seguinte maneira: 

Componentes 

Componentes são feitos a partir de materiais. São peças ou associações de peças. 

Chegam ao local de construção já com as dimensões finais. São associados na obra através de 

juntas, conexões. Se por um lado permitem grande variedade de configurações, por outro, 

quando feitos no local da construção, são passíveis de erros de montagem, resultando em 

frestas, peças mal alinhadas, peças mal encaixadas. (fig.2.1) 
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Fig. 2.1 Componentes – telha metálica e tijolo cerâmico. 
Fonte: Fornecedores diversos 
 

 

Painéis 

Painéis são elementos planos usados para construir paredes estruturadas, pisos e 

telhados e divisórias internas. Geralmente são associações de vários componentes. Uma parede 

pode chegar pronta na construção como um painel ou pode ser configurada na obra através da 

união de painéis. Painéis pré-fabricados podem ser armazenados e transportados de forma 

bastante compacta. (fig. 2.2) 

 

Fig. 2.2 Painéis - Edifício Brock Commons, Acton Ostry Architects, 2016 
Fonte: https://treesource.org/news/goods-and-services/mass-timber-primer 
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Módulos 

Módulos são configurados a partir da união de vários componentes construtivos. 

Geralmente são volumes conformados a partir de diferentes planos. Apresentam alto grau de 

pré-fabricação, permitindo que construções sejam inteiramente feitas em fábrica, com exceção 

de fundações e encaixes entre os módulos. Por esse motivo apresentam maior controle de 

qualidade e maior rapidez na execução. Módulos precisam ter dimensões compatíveis com o 

tipo de transporte que será usado. (fig. 2.3) 

 

Fig. 2.3 Módulos – Perspectiva Edifício My Micro NY, nARCHITECTS, 2016 
Fonte: http://www.crainsnewyork.com/article/20130122 
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2.3 Algumas experiências de pré-fabricação 

A pré-fabricação foi um recurso usado em vários momentos da história, sempre em 

situações em que era urgente uma construção mais rápida, em grande escala ou quando não era 

possível usar os métodos construtivos do local onde seria feita a construção.  

2.3.1 Manning Portable Colonial Cottage 

Um exemplo apresentado por Smith (2010, p. 6) é a cabana portátil Manning (fig. 2.4). 

"H. John Manning, um carpinteiro e construtor de Londres desenhou uma casa confortável, de 

fácil construção para seu filho, que imigrou para a Austrália em 1830. Mais tarde conhecida 

como a Manning Portable Colonial Cottage para emigrantes, a casa era um hábil sistema em 

timber frame pré-fabricado preenchido com os componentes. O sistema foi projetado para ser 

móvel e facilmente enviado de navio para atender às demandas da colonização Britânica". Era 

feito de painéis intercambiáveis e padronizados. Manning afirmava que uma pessoa poderia 

carregar qualquer peça do abrigo. Herbert (1978, apud Smith, 2010, p. 6) escreve que “o sistema 

prenunciou os conceitos essenciais da pré-fabricação, os conceitos de coordenação dimensional 

e padronização." O sistema teria aproveitado as experiências da carpintaria da construção naval. 

"O quadro leve, incluindo o quadro da plataforma e o ballon frame, resultou de dois fatores 

principais: a oferta abundante de madeira no novo país e uma economia industrial em rápida 

expansão, com pregos de ferro produzido em massa e serrarias." (SMITH, 2010)  

 

Fig. 2.4 Manning Portable Colonial Cottage, H. John Manning, 1830. 
Fonte: (SMITH, 2010) 
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2.3.2 Walter Gropius e Konrad Wachsmann 

Bergdoll (2008, p. 17) afirma que para Walter Gropius, preservar o arquiteto como 

artista seria uma prioridade. Mas igualmente importante seria o consumidor da casa em seus 

estudos de pré-fabricação. "Já que a pré-fabricação implicava que a casa não mais seria um 

produto da relação entre um arquiteto e um cliente, e sim, entre um arquiteto e múltiplos 

consumidores."  

"A ideia de industrializar a construção da casa pode ser realizada pela repetição das 

mesmas partes componentes em todo projeto de construção. Por isso, a produção em massa 

pode ser tanto lucrativa para o fabricante e acessível para o consumidor." A casa pré-fabricada 

permitiria não apenas a invenção artística, mas também o desejo pessoal. "A possibilidade de 

montar essas partes intercambiáveis satisfaz o desejo do público por uma casa com aparência 

individual." A esperada monotonia fruto da produção em massa não aconteceria, já que o 

objetivo seria “tipificar apenas os componentes construtivos, deixando os volumes edificados 

maiores sujeitos à variedade.” (GROPIUS apud BERGDOLL e CHRISTENSEN, 2008, p. 18) 

 

Fig. 2.5 Prefabricated CopperHouses, Walter Gropius, 1931-1932. 
Fonte:harvardmuseums.org 
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Gropius e Konrad Wachsmann desenvolveram durante 5 anos a “Packaged House” (fig. 

2.6), uma proposta apresentada como “habitação para os tempos de guerra”. Era um sistema de 

painéis que usava um conector de quatro vias patenteado por Wachsmann. O sistema se 

apresentava muito bem desenvolvido, com plantas, detalhes, perspectivas e diversos protótipos 

das conexões. O projeto do sistema de construção incluía “cadeia de fornecedores, fabricantes, 

produção da linha de montagem, transporte e instalação”.  Em 1942 a dupla estava preparada 

para a produção de 10.000 casas por ano e um protótipo já havia sido fabricado, mas os detalhes 

e métodos de produção continuavam sendo refinados. Herbert apud Smith (2010, p. 45) 

comenta que “apesar do entusiasmo, da experiência, da reputação dos dois [Gropius e 

Wachsmann], dos investimentos governamentais e privados, e da colaboração com os parceiros 

da indústria, o projeto não estava pronto e perdeu a oportunidade de sucesso em 1942. A 

demanda dos tempos de guerra diminuiu e, apesar da proeza técnica, a proposta de habitação 

falhou.” O refinamento do sistema teria feito com que a fábrica só estivesse pronta muito tarde 

e os investimentos federais foram cancelados. Além disto, Smith (2010, p. 45) comenta que a 

paixão pelo aprimoramento do sistema teria cegado os desenvolvedores para “as realidades da 

necessidade de marketing. A genialidade do sistema construtivo, construído por anos, senão 

décadas pela experiência de Wachsmann em protótipos anteriores [...] não foi suficiente para 

ganhar o interesse dos consumidores” que não estavam interessados nos “métodos de produção 

e na eficiência da fabricação e sistema de montagem” e sim em questões práticas da edificação: 

“durabilidade, conveniência, e provavelmente a questão mais valorizada, o potencial de 

revenda”. 

 

Fig. 2.6 Package House, Walter Gropius e Konrad Wachsmann, 1942. 
Fonte: http://www.codiestudi.com/konrad-wachsmann 
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2.3.3 Buckminster Fuller 

R. Buckminster Fuller foi um cientista, arquiteto e engenheiro autodidata. Para Bergdoll 

(2008, p. 20), Fuller é considerado o Henry Ford da habitação. "Entendia a necessidade de a 

indústria incentivar a pesquisa na produção de materiais e sistemas construtivos leves para 

atender as demandas de transporte e montagem." Para Fuller, a função da geometria era 

essencial na produção de estruturas leves, explorando a resistência a esforços de tensão nas 

estruturas. Seu trabalho procurava resolver questões de aquecimento, ventilação e iluminação 

através do projeto de arquitetura e não de soluções mecânicas. A preocupação com o projeto 

eficiente anteciparia o conceito de sustentabilidade. "Sua arquitetura, mais que a de Le 

Corbusier, era verdadeiramente uma máquina de viver, e sua geometria era condicionada à 

estrutura e à estática e não pela visão e cultura." (BERGDOLL e CHRISTENSEN, 2008, p. 20) 

A Wichita House foi concebida e produzida a partir de uma estrutura de produção de 

aviões que se tornou ociosa com o fim da guerra no meio dos anos 1940. A abordagem de Fuller 

de converter as fábricas em instalações de produção de casas atendeu à necessidade de se manter 

o trabalhadores ocupados no contexto de desemprego do pós-guerra. A Wichita House (fig. 2.7) 

foi fabricada como um avião, em alumínio, fixado com rebites. A casa tinha princípios usados 

em projetos de avião, permitindo o fluxo de ar ao redor e através da casa. Pesava um pouco 

mais que 2.700kg e, quando transportada, cabia em um só caminhão. “As propostas de Fuller 

eram tecnicamente avançadas, mas teriam exigido um estoque contínuo de suprimentos para 

manter os sistemas construtivos durante seus ciclos de vida. Especialmente no caso dos pods 

de serviço, os sistemas seriam atualizados com frequência o suficiente para que a totalidade da 

casa não ficasse desatualizada após sua primeira ou segunda década de vida.” (SMITH, 2010, 

p. 40) 
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Fig. 2.7 Wichita House, R. Buckminster Fuller, 1944. 
Fonte: https://goo.gl/LnHMG5 

 

2.3.4 Charles e Ray Eames 

O casal Charles e Ray Eames projetou a própria residência, Case Study House No. 8 

(fig. 2.8), totalmente pré-fabricada com componentes de mercado que foram ou pedidos por 

catálogo, ou comprados de fabricantes industriais. A estrutura de aço era feita de partes 

padronizadas. O objetivo dos arquitetos teria sido conseguir o máximo de volume interno com 

o mínimo de recursos.  Christensen (2008, p. 94) afirma que Charles Eames fez os seguintes 

questionamentos: “Quão barato é o espaço? Quão industrial é nossa indústria da construção? 

Quão leve é o aço?” O projeto da casa não foi replicado, mas tinha grande potencial para ser. 

Seu sistema construtivo era de ciclo aberto. Seus componentes construtivos podiam ser 

facilmente encontrados no mercado e substituídos. (BERGDOLL e CHRISTENSEN, 2008, p. 

94) 

“Este processo sistematizado de projeto e construção não era de baixo custo ou 

particularmente eficiente. [...] A casa poderia teoricamente ser duplicada se uma lista de 

https://goo.gl/LnHMG5
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instruções e desenhos fosse fornecida. [...] Não foi repetida, mas representada de modo a 

maximizar a indústria disponível no momento.” (SMITH, 2010, p. 34) 

 

Fig. 2.8 Case Study House No 8, Charles e Ray Eames, 1945-1949. 
Fonte: https://www.archdaily.com/66302 

 

2.3.5 Sérgio Rodrigues 

O arquiteto Sérgio Rodrigues, mais conhecido pelo desenho de mobiliário, desenvolveu 

o sistema pré-fabricado SR2 (fig 2.9). 

"A partir do desejo de construir uma casa de campo no terreno do sogro que pudesse 
ser transportada, em caso de mudança, Sergio começou a fazer em 1959 os primeiros 
estudos do SR2, um sistema composto de elementos de madeira pré-fabricados para a 
construção de arquitetura habitacional. Primeiro Sergio pensou em uma estrutura de 
tubos de ferro galvanizado com revestimento em compensado. Depois, claro, chegou 
na madeira. [...] Não era uma casa pré-fabricada com projeto pronto, mas um sistema 
construtivo atendendo ao programa do cliente. O protótipo tinha 50 metros quadrados 
e causou impacto. Havia peças padronizadas de pilar, de viga, painéis de fechamento 
e essa casa era construída como se fosse um lego. A peça era montada com os painéis 
já pré-determinados. [...] Entre 1962 e 1967, Sergio pôs em prática seus estudos do 
sistema SR2 em construções como o Iate Clube de Brasília e dois pavilhões para 
hospedagem de professores e restaurantes na Universidade de Brasília, a pedido de 
Darcy Ribeiro. Mais de 200 casas foram construídas com esse sistema até 1968 e pelo 
menos 70 foram transportadas de São Paulo para a Amazônia em aviões Hércules e 
montadas na floresta para servir ao Centro Humboldt de Pesquisas. O SR2 foi usado 
também em Goiânia para a construção de casas e clubes e em 1977, em parceria com 

https://www.archdaily.com/66302
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o arquiteto dinamarquês Leif-Artzen, Sergio desenvolveu um estudo para exportação 
para as temperaturas extremas dos países nórdicos que foi chamado de Modu-Lar. No 
começo, as mais de 200 casas projetadas tinham o telhado plano. Algum tempo depois 
foram feitas com telhado inclinado. Só as primeiras eram de telhado plano, como 
algumas que fez em Brasília. [...]" (ZAPPA, 2015) 

 

 

Fig. 2.9 Sistema SR2, Sérgio Rodrigues. 
Fonte: http://www.institutosergiorodrigues.com.br/Biografia 
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O sistema desenvolvido por Sérgio Rodrigues tinha alto potencial de ser replicado sem 

depender de uma infraestrutura específica de produção. O arquiteto tentou explorar o projeto 

da casa com uma abordagem similar à do projeto de mobiliário, onde as peças que compõem a 

casa eram produzidas em série. A diferentes demandas de cada local de implantação eram 

atendidas com diferentes arranjos espaciais mas com os mesmos detalhes construtivos já 

desenvolvidos.  

 

2.3.6 Lelé 

O arquiteto João Filgueiras Lima, conhecido como Lelé, pensava a construção como um 

conjunto de componentes pré-fabricados que são agrupados no local da construção. A 

fabricação prévia destes componentes exigia uma dedicação minuciosa nos desenhos de 

produção. Algumas obras chegavam a ter 10.000 detalhes desenhados, incluindo desenhos em 

escala 1;1 que mostram até mesmo alguns encaixes de parafusos.  

Em sua proposta para a Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação (fig 2.10), que foi 

criada em 1976, Lelé teve a oportunidade de explorar a pré-fabricação dos componentes 

construtivos e aperfeiçoar a técnica da industrialização. Mais tarde os mesmos componentes 

foram usados em suas propostas para os tribunais de contas e as sedes administrativas. Para 

proporcionar a construção dos hospitais em todo o território nacional foi criado o Centro de 

Tecnologia da Rede Sarah (CTRS). “Seus principais objetivos são: 1) projetar e executar os 

edifícios da rede baseado na industrialização, buscando economia e rapidez na construção; 2) 

projetar e executar os equipamentos hospitalares, se estes oferecerem vantagens com relação 

ao mercado e 3) executar a manutenção dos prédios e equipamentos de todas as unidades da 

rede.” (LATORRACA, 2000)  
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Fig. 2.10 Hospital da Rede Sarah, Lelé. 
Fonte: http://www.caubr.gov.br/?p=42953 

O arquiteto tinha um escritório dentro do CTRS, onde acompanhava a produção dos 

componentes construtivos. Lelé comenta que “vivemos em um mundo onde a palavra-chave é 

integrar. A arquitetura tem de integrar vários saberes, e fragmentada do jeito que está é um caos. 

[...] É preciso que as equipes estejam muito azeitadas, trabalhando juntas, discutindo juntas a 

cada momento.” Lelé teria colocado isto em prática na concepção dos hospitais da rede Sarah 

coordenando uma equipe multidisciplinar de arquitetos, paisagistas, engenheiros civis, 

engenheiros mecânicos e engenheiros eletricistas. “A concepção do projeto arquitetônico 

acontece simultaneamente aos outros projetos. Durante a definição do esboço do edifício, já 

ocorre uma reunião do arquiteto com o engenheiro estrutural Roberto Vitorino e com o 

engenheiro mecânico George Raulino, para a compatibilização do projeto arquitetônico com os 

complementares.” (ANTUNES, 2008, p. 61) 

A produção do CTRS pode ser caracterizada como de ciclo fechado, pois nele é 

produzida a maior parte dos componentes construtivos usados nos hospitais da Rede Sarah. Isso 

implica na “redução de custos por unidade produzida, e a ampliação da qualidade e do conteúdo 

tecnológico do sistema construtivo, garantindo assim a perfeita conectividade e integração entre 

componentes construtivos.” Por outro lado, essa produção de ciclo fechado depende de uma 

demanda constante na produção dos hospitais. Como atualmente não existe previsão para 
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construção de novos hospitais, o CTRS atua apenas na manutenção dos hospitais existentes. 

Posteriormente Lelé criou o Instituto Habitat, “uma entidade sem finalidade lucrativa, instituída 

como organização não governamental, atuando nas áreas de pesquisa, ensino, projeto, 

fabricação, montagem e desenvolvimento tecnológico”. Sua criação visa usar a tecnologia 

desenvolvida em outros tipos de edificações e não só nos hospitais. (LUKIANTCHUKI, 

CAIXETA, et al., 2011) 

 

Fig. 2.11 Unidade do Tribunal de Contas da União, Lelé. 
Fonte: Foto do autor. 

 

2.3.7 Marcos Acayaba e Hélio Olga  

O encontro entre o arquiteto Marcos Acayaba e o engenheiro Helio Olga proporcionou 

uma obra referência da arquitetura brasileira. A residência Hélio Olga (fig. 2.12), construída 

entre 1987 e 1990 está implantada em um terreno com 100% de inclinação. Contrapondo o 

senso comum de implantar a casa na direção das curvas de nível, Acayaba propõe a implantação 

na direção contrária, deixando a casa suspensa sobre uma estrutura de peças de madeira com 

ligações metálicas e tirantes de aço para contraventamento.  Tal decisão proporcionou insolação 

mais adequada à casa. O engenheiro, um dos fundadores da Construtora Ita, aprovou a proposta 

e produziu as peças de madeira em sua fábrica. A modulação da casa segue as dimensões do 

painel de vedação usado, de 110 cm, proporcionando uma modulação estrutural de 330cm. O 
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uso de peças pré-fabricadas de madeira com conexões e tirantes de aço proporcionou um arranjo 

estrutural pouco comum em estruturas de madeira.  

“Com apenas seis pontos de suporte que mantêm a permeabilidade total do solo, a 
casa é construída como uma pirâmide invertida, aproveita a simetria do balanço dos 
andares superiores para equilibrá-lo levemente na terra, ancorado ao bloco de acesso 
principal. As seções e peças das estruturas foram elaboradas com comprimentos 
iguais. O uso de aço em contraventamentos e balanços acentua a leveza do conjunto 
e proporciona uma clareza construtiva.” (SOUZA JUNIOR e FERNANDES, 2014) 

 

Fig. 2.12 Casa Hélio Olga, Marcos Acayaba, 1987 - 1990. 
Fonte: http://www.madeiraelegal.com.br/?bwg_gallery=casa-helio-olga-jr-3 
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A parceria entre arquiteto e engenheiro rendeu outras construções importantes como a 

casa Baeta (1992-94), com uma malha triangular de 125cm, dimensão do painel de vedação 

mais o montante. A grelha triangular proporcionou um implantação adequada respeitando as 

árvores existentes. Mais uma vez Hélio Olga produziu a peças em fábrica. Segundo o arquiteto, 

eram peças pequenas, “relativamente leves, que podiam ser transportadas morro acima”. O 

mesmo sistema construtivo foi usado em outras casas, na residência Valentim (1993-95) e no 

projeto da Residência Demasi, que não foi construída devido a problemas com a aprovação – a 

área tinha acabado de ser tombada pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e estava 

acima da cota de 50m, limite permitido pelo tombamento. As peças, no entanto, já tinham a 

fabricação iniciada, mas tiveram que ser estocadas na fábrica. Em 1996 o arquiteto comprou as 

peças produzidas e fez a própria casa (fig. 2.13) com o mesmo sistema. (ACAYABA, 2007, p. 

208)  

 

Fig. 2.13 Casa Marcos Acayaba, Marcos Acayaba, 1996. 
Fonte: http://www.archdaily.com.br/br/01-25604 

 

A respeito destas obras do arquiteto, Wisnik (2007, p. 19) comenta que a “substituição 

da forma livre, que explora a plasticidade do concreto moldado in loco, pela modulação 

geométrica dos espaços, criados a partir de componentes modulados, está na base da sua adoção 
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de outros sistemas construtivos: o aço e a madeira, materiais que se prestam mais ‘naturalmente’ 

a esse equacionamento de peças”. Nesse sentido, o raciocínio de concepção do arquiteto se 

assemelha ao de Lelé, no sentido de entender a construção como um arranjo de componentes 

pré-fabricados que são agrupados no local da construção.  

Acayaba comenta que em sua compreensão, “a casa como ‘organismo’ compõe-se de 

células, os tatames, que permitem inúmeros arranjos, cada qual com seu nome, significado. São 

os órgãos, ambientes que constituem a casa, o organismo. São espaços diferenciados, 

intercambiáveis, com funções diversas, com vida. O desenho do todo sempre pode ser mudado. 

Um novo elemento, com significado, pode ser acrescido, transformado ou suprimido. O 

significado do todo, a casa, que corresponde à vida da família, como sua extensão, transforma-

se continuamente, naturalmente.” (ACAYABA, 2007, p. 209) 

2.3.8 Resolution 4  

A produção arquitetônica do escritório Resolution 4 (Res: 4) “desenvolveu uma relação 

com diversos fabricantes de módulos na última década, e proporciona um estudo de caso único 

sobre a potencial sinergia entre a indústria modular e a disciplina da arquitetura.” (RUPNIK, 

2017, p. 55) 

O escritório trabalha o conceito Modern Modular,  

“uma metodologia sistemática de design que tenta alavancar os métodos existentes de 
pré-fabricação para produzir casas modernas personalizadas, específicas para cada 
cliente e site. Baseia-se em Blocos de Construção Conceituais que chamamos 
Módulos de Uso (fig. 2.15). Esses módulos foram derivados predominantemente de 
nosso trabalho residencial urbano, que tenta não só acomodar, mas também articular 
e organizar os elementos essenciais de utilidade na vida doméstica contemporânea. 
Nossas explorações resultaram em uma série de tipologias domésticas independentes 
que incorporam essa essência de utilidade. Os projetos representam uma série de 
experimentos para testar esse conceito. O Modern Modular é um método de design - 
uma teoria realmente - com suas raízes que ultrapassam a história do nosso escritório.” 
(RES:4, 2017) 

Res: 4 se envolveu com a construção modular quando ganhou um concurso promovido 

pela revista Dwell, que tinha a intenção de promover a construção pré-fabricada. O escritório 

se destacou por sua proposta que ia contra uma tendência da produção arquitetônica de produzir 

um protótipo para produção em massa pela indústria. Em vez disso, o escritório teria procurado 

“compreender as normas particulares, convenções e limitações de um sistema de entrega 

particular, o modular.” Os organizadores do concurso escolheram uma proposta que “privilegia 

as convenções estabelecidas por um sistema de entrega de casas existentes” em contraste com 
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as propostas de projeto “únicas”, que os arquitetos estão tradicionalmente treinados a fazer. A 

abordagem de Res: 4 iria ao encontro de uma das críticas de Adolf Loos (1908, apud Rupnik, 

2017, p. 55) “que encorajou arquitetos a buscarem a própria cultura, o próprio modo de vida” 

em vez de buscar “substituir nossa cultura atual”. O arquiteto deveria primeiro entender como 

a “fabricação em série é fundada sobre um processo de análise e experimentação, 

potencialmente participando do processo, mas com a grande indústria liderando o papel de 

estabelecer as séries [de padrões] para todos os elementos da casa.” Aos arquitetos caberia o 

papel de, baseados nessas padronizações, “criar uma mentalidade de produção em série, 

considerando como gerenciar as partes pré-fabricadas; criar uma mentalidade de abrigo nas 

casas seriadas, considerando as implicações sociais da produção em massa de habitações; e, 

mais importante, criar uma mentalidade para concepção de casas em série avaliando as 

convenções do projeto de arquitetura e criando novas quando necessário”.  No caso de Res: 4, 

a “compreensão dos padrões da fábrica permitiu a inserção de novos métodos e detalhes que 

coexistem com a fluidez da produção”, sendo que alguns desses novos métodos e detalhes 

foram inseridos na prática padrão da fábrica. O escritório estaria desenvolvendo um sistema de 

projeto mais do que um sistema de fabricação. (RUPNIK, 2017, p. 55) 

 

Fig. 2.14 Fishers Island House / Resolution: 4 Architecture, 2016. 
Fonte: http://www.archdaily.com/783539 
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Fig. 2.15 Módulos de uso – Resolution 4. 
Fonte: http://www.re4a.com/prefab#/the-modern-modular 
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2.4 Lições aprendidas 

Smith (2010, p. 39) aponta que “a pré-fabricação é evolucionária, não revolucionária” e 

esta evolução aconteceria a partir de tentativa e erro. As experiências do passado seriam lições 

importantes. Abaixo, o autor descreve cinco características importantes para a pré-fabricação, 

pensadas a partir da análise de diversas iniciativas neste campo feitas por arquitetos, 

engenheiros, inventores e empresários:   

Sistemas proprietários não funcionam para habitação em massa 

Sistemas proprietários com apenas uma fonte de componentes seriam caros para serem 

desenvolvidos. Alguns exemplos seriam: Prepacked House de Gropius e Wachsmann (fig. 2.6), 

as cápsulas metabolistas (fig. 2.16) e Dymaxion de Buckminster Fuller (fig. 2.17). “A questão 

em relação a estes sistemas é que eles não permitem manipulação e manutenção ao longo do 

tempo.” Seriam propostas tecnicamente avançadas, mas necessitariam de um estoque continuo 

para manter os sistemas construtivos durante seus ciclos de vida. Portanto, se os moradores não 

podem fazer a manutenção com métodos simples, essas moradias se tornariam rapidamente 

obsoletas. “Sistemas proprietários tendem a ser proprietários na estética, impondo ideias, estilos 

e materiais que são difíceis de ser alterados e adaptados ao padrão de vida do indivíduo.”  

 

 

Fig. 2.16 Cápsulas Metabolistas (Nakagin Capsule Tower), Kisho Kurokawa, 1972. 
Fonte: https://www.archdaily.com/110745 
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Fig. 2.17 Dymaxion, Buckminster Fuller, 1928. 
Fonte: https://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-288162 
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Pré-fabricação se trata de projeto e desenvolvimento de uma tecnologia 

Arquitetos geralmente não seriam eficientes em projeto de produção e de produto. Não 

seriam treinados para serem industriais e estariam mais focados em criar uma forma única do 

que entender o processo de produção. Segundo Colin Davis apud Smith (2010, p. 42), “a 

distinção entre projeto de construção e projeto de espaço é importante. Arquitetura geralmente 

assume responsabilidade pelos dois e os trata como se fossem iguais. A indústria de construção 

de casas entende de outra forma. Uma tecnologia construtiva é uma coisa preciosa em que foi 

investida muita habilidade prática. [...] Tecnologias têm que ser desenvolvidas, não projetadas 

e é preciso uma fábrica para desenvolvê-las.” Smith (2010) aponta que a pré-fabricação 

dependeria do envolvimento de diferentes profissionais. Existe certo receio dos arquitetos que 

isto possa interferir na questão da autoria dos projetos, sendo que, especialmente em projetos 

pré-fabricados, trata-se de um desenvolvimento coletivo em que a autoria seria de fato 

compartilhada entre os diferentes profissionais envolvidos.  

Pré-fabricação tem mais a ver com um plano de negócios do que com um produto 

A produção de casas pré-fabricadas deveria ser pensada como um negócio. Não se 

trataria apenas de produzir uma construção eficiente, de alta qualidade, que atenda todos os 

requisitos que o morador demanda. Assim como qualquer outro produto de fabricação em série, 

o negócio estaria sujeito a questões que nada têm a ver com arquitetura. 

As condições devem garantir a pré-fabricação 

Cada situação deveria ser analisada de forma específica para que se opte ou não pela 

pré-fabricação. Cada projeto deveria considerar o contexto de localização, cliente e mão de 

obra. Algumas locais podem não ter condições de acesso para casas que são inteiramente 

montadas em fábrica, possibilitando apenas o acesso de componentes pré-fabricados menores. 

Certas situações podem necessitar de uma execução rápida, optando-se assim pela pré-

fabricação. Determinado local pode não ter mão de obra qualificada para executar uma 

construção com componentes pré-fabricados, sendo assim necessário usar técnicas locais. 

Algumas situações onde não há mão de obra alguma disponível podem necessitar de uma 

construção inteiramente feita em fábrica. 

A pré-fabricação deve vir de um processo integrado 

“A decisão pela pré-fabricação em um processo de projeto deve ser feita 

antecipadamente em um empreendimento. Os benefícios da pré-fabricação não estão nos custos 
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individuais, e sim nos efeitos secundários da economia de tempo na obra, da redução da 

papelada financeira, pedidos de modificações, etc.” (SMITH, 2010, p. 46) 

 

2.5 Revolução Digital 

2.5.1 Produção Digital 

As diversas experiências com pré-fabricação que aconteceram ao longo do século 

passado são lições preciosas para a produção atual. Hoje se dispõe, mais do que nunca, de 

ferramentas tecnológicas para explorar a pré-fabricação. Os processos de modelagem e 

fabricação digital são recursos que estão em sintonia com as demandas da construção modular 

e da pré-fabricação. Sharples (2017, p. xix), sócio do escritório SHoP Architects comenta que 

a combinação dos paramétricos, da visualização em tempo real e das tecnologias de 

gerenciamento de dados conhecida como modelagem de informações da construção (BIM) 

forneceriam a plataforma compartilhada para a coordenação dos projetos complementares que 

seria essencial para o sucesso da pré-fabricação. Este processo orientado pela tecnologia não só 

permitiria um alto nível de coordenação entre os fornecedores de serviços da construção, mas 

também suportaria uma abordagem de “desenho direto para a fábrica” na produção e montagem 

de componentes. Além da inovação no produto haveria também a inovação no processo. “As 

tecnologias contemporâneas podem promover os meios para encorajar a essencial transição 

entre uma mentalidade de construção para uma mentalidade de fabricação. Enquanto a 

construção tradicional é caracterizada por ondas de fornecedores de serviços passando pela obra 

numa sequência alternada, a pré-fabricação demanda – e o desenho virtual e a construção 

fornecem os meios para – uma colaboração próxima entre os fornecedores de serviços.” Neste 

processo, arquitetos, engenheiros e todos os colaboradores compartilhariam informações em 

um único modelo digital, aprendendo uns com os outros em tempo real. “O resultado pode ser 

uma arquitetura mais aberta, que promova a constante otimização do projeto e da produção 

como um processo único.” (SHARPLES, 2017, p. xix)  

As primeiras experiências em pré-fabricação do passado tinham o desafio de viabilizar 

a produção em série no ambiente industrial. Hoje se tem uma variedade de materiais 

industrializados para a construção civil e uma capacidade produtiva muito maior. A 

padronização sempre foi uma característica inerente à produção em série, mas com as 

ferramentas digitais disponíveis, tornou-se possível explorar a customização sem perder os 
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ganhos em escala da produção em série. Kieran e Timberlake (2004) definem essa possibilidade 

como “customização em massa”, sendo o “desenho direto para a fábrica” a ferramenta que 

viabilizaria esta customização. “A habilidade de diferenciar, de distinguir a arquitetura (na 

produção automatizada) de acordo com local, uso e desejo, é um pré-requisito para o sucesso 

que frustrou nossos antecedentes.” Existe um senso comum de que essas tecnologias poderiam 

“alterar as regras da indústria e dar de volta aos arquitetos uma atuação na construção que foi 

perdida progressivamente.”  

O processo de produção digital também representa uma mudança de paradigma para a 

pré-fabricação. Segundo Parvin (2013), “Se o grande projeto de design do século XX foi a 

democratização do consumo, [...] o grande projeto de design do século XXI é a democratização 

da produção.” O arquiteto apresenta o projeto Wikihouse (fig. 2.18), uma casa feita a partir de 

impressão 3d de seus componentes. O projeto da casa está disponível para que qualquer pessoa 

o execute. É um processo aberto em que o usuário pode modificar as peças que irá produzir. Se 

o surgimento da internet colaborou para a globalização e a democratização do conhecimento, a 

produção digital irá colaborar para a democratização da produção. Contrapondo esta ideia, 

alguns veem na Revolução Digital uma ameaça ao mercado de trabalho, já que muitos setores 

da construção civil poderão trocar a produção humana pela produção digital. Este mesmo receio 

aconteceu na Revolução Industrial, onde, segundo Silva Filho (1995, p. 51), "bandos 

organizados de trabalhadores têxteis desempregados buscavam destruir a maquinaria que, 

segundo entendiam, lhes roubava os empregos."   

Ao analisar os impactos que a inserção de novas tecnologias pode exercer na sociedade, 

é necessário também entender o domínio dos meios de produção. Quem era dono dos meios de 

produção no século 20? Toda nova tecnologia que surge, tende a ser cara e exclusiva, porém, 

com o tempo, tende a se tornar cada vez mais acessível e abrangente. A experiência de Parvin 

aponta para um mundo onde as pessoas serão mais autossuficientes.  
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Fig. 2.18 Wikihouse, Alastair Parvin, 2013. 
Fonte: http://spacecraft.co.nz 

 

A respeito da fabricação digital, Smith (2010, p. 18) afirma que “está afetando não só o 

desenvolvimento da tecnologia pré-fabricada, mas as construções sociais através do qual os 

edifícios são produzidos, a sua estrutura de contrato, e a interface de atores. Fabricação digital 

é potencialmente um método pelo qual as promessas de pré-fabricação - aumento complementar 

do design e qualidade de produção - podem ser realizados.” 

2.5.2 Ferramentas Digitais 

As ferramentas digitais aprimoraram o diálogo entre arquitetos e os colaboradores da 

construção. É possível conceber, discutir, explorar e entender cada detalhe antes da produção. 

Softwares de modelagem 3d, permitem que o processo de concepção se misture ao processo de 

detalhamento, devido à facilidade de se experimentar diversas soluções. Não é raro fazer um 

estudo conceitual que seja também o detalhamento de execução do projeto. Na concepção de 

um projeto com elementos pré-fabricados, o dimensionamento dos componentes construtivos, 

exerce forte influência no dimensionamento dos espaços. Para obter um melhor aproveitamento 

dos materiais industrializados, é recomendável projetar seguindo dimensões múltiplas dos 

componentes construtivos. Algumas vezes, faz mais sentido a concepção arquitetônica guiada 



48 
 

por um dimensionamento a partir do número de componentes alinhados do que um 

dimensionamento pela unidade métrica. Faz mais sentido, por exemplo, definir que 

determinada parede terá a dimensão de quatro painéis modulares inteiros de 1,2 metros de 

largura, do que definir que esta mesma parede terá um dimensionamento total que não seja 

múltiplo da dimensão do componente.  

Nas construções pré-fabricadas, a repetição de componentes possibilita economia de 

escala. Da mesma forma, a repetição de componentes na modelagem 3d (fig. 2.19) permite um 

desenvolvimento do projeto mais ágil. A possibilidade de alterar todos os componentes iguais 

a partir da alteração de apenas um componente possibilita considerável ganho de tempo e 

possibilidade de experimentações.  

 

Fig. 2.19 Sequência de modificação de um mesmo componente que se repete usando o software Sketchup.  
Fonte: Imagem do autor. 

 

O uso de equipamentos como CNC (comando numérico computadorizado) traz um novo 

significado para o projeto de arquitetura em relação aos processos de fabricação e construção. 

Os desenhos passariam de “representações soltas de edifícios, para um conjunto de instruções 

altamente precisas e dados que conduzem o processo de fabricação como parte de uma 

descrição coordenada e integrada de um edifício.” (MARBLE e FAIRSBANKS, 2007, apud 

BERGDOLL, 2008, p. 24)  
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3 CONSTRUINDO COM MADEIRA E AÇO  

Sistemas construtivos de madeira e aço permitem potencializar as características de cada 

material e superar suas limitações. Associando-se os dois materiais é possível fazer estruturas 

mais leves e eficientes. O aço é um material reciclável, enquanto a madeira é um material 

renovável. O Brasil apresenta grande potencial de uso da madeira na construção civil, e sua 

associação com o aço em estruturas híbridas e mistas pode estimular este uso. A madeira é um 

material de fácil manuseio e que demanda ferramentas mais simples. A escolha pela madeira é 

justificada pela abundância de recursos disponíveis, a facilidade de seu processamento, o baixo 

custo energético na usinagem, a eficiência nas relações resistência/densidade e o baixo impacto 

ambiental. Madeira e aço são materiais favoráveis ao processo de pré-fabricação. Diferente do 

concreto, ambos proporcionam estruturas que podem ser montadas e desmontadas. Uma das 

propriedades do aço que contribui nas estruturas híbridas e mistas é a sua ductilidade, que é a 

capacidade de deformação de um material sem comprometimento de sua função estrutural. O 

aço resiste muito bem a esforços de tração, podendo ter seções bem menores do que quando 

trabalha esforços de compressão, onde também precisa resistir à flambagem. A madeira resiste 

bem a esforços de compressão. A associação destes dois materiais possibilita secções reduzidas 

nas peças de madeira, possibilitando estruturas mais leves. A combinação mais comum entre 

os dois materiais é nas conexões de estruturas de madeira. Vale (2011, p. 55) comenta que “a 

execução das estruturas de madeira requer peças maciças com dimensões dificilmente 

encontradas. A viabilidade dessas estruturas se dá pela confecção de uniões compatíveis com 

as solicitações mecânicas, oferecendo resistência, durabilidade e segurança. As ligações 

constituem-se no ponto crítico das estruturas de madeira.” 

Para projetar as estruturas de madeira e aço, é importante entender as propriedades de 

cada material. A madeira é um material anisotrópico, tem diferentes comportamentos para 

cargas paralelas ou perpendiculares às fibras e deve ser usada de forma que os esforços de tração 

e compressão sejam paralelos ao sentido das fibras. Já o aço é considerado um material 

isotrópico, o que significa que suas propriedades são as mesmas em qualquer direção.  

A combinação destes dois materiais aumenta a resistência a incêndios. O aço é um 

material não combustível. Porém suas propriedades mecânicas são afetadas em altas 

temperaturas. A madeira é um material combustível. Porém, quando exposta ao fogo, cria uma 

camada externa de carvão que protege o interior da secção, retardando a deterioração da 

madeira. 
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3.1 Tipos de Estrutura  

A literatura nacional referente à associação entre aço e madeira é escassa. A norma NBR 

7190 trata dos projetos de estruturas de madeira. Foi empregada a nomenclatura definida pela 

NBR 8800: Projeto de Estrutura de Aço e de Estrutura Mista de Aço e Concreto de Edifícios; 

2008.  A norma define que as estruturas mistas são “estruturas onde ambos os materiais 

trabalham solidariamente entre si, sem que haja deslocamento relativo relevante entre eles, 

comportando-se basicamente como um só material.” (KHORASANI, 2011) define este tipo de 

estrutura como híbrida material (estrutura mista) onde aço e madeira são empregados como um 

elemento estrutural. Semelhante a uma construção compósita, onde dois materiais diferentes 

são ligados de forma a atuarem juntos como um único elemento de um ponto de vista estrutural.  

Já as estruturas híbridas de sistema construtivo (estrutura híbrida) são aquelas em que 

cada material atua como um elemento distinto. A estrutura é construída simplesmente usando 

elementos de madeira e aço e o trabalho estrutural está sendo compartilhado entre os dois 

membros estruturais. Geralmente cada material trabalha um esforço diferente. (KHORASANI, 

2011) 

Para simplificar a diferenciação, adotamos as nomenclaturas: Estrutura Mista e 

Estrutura Híbrida. 

3.1.1 Estrutura Mista 

Um exemplo comum é a laje mista de concreto e aço. A integração dos dois materiais 

através de conectores de cisalhamento permite que a viga metálica, que está na parte inferior da 

estrutura, trabalhe os esforços de tração. O concreto trabalha então apenas compressão. Neste 

caso, cada material trabalha exercendo sua potencialidade. Se a laje estiver apenas apoiada na 

viga de aço, há um escorregamento entre os dois materiais e cada um trabalha separadamente 

os dois esforços, tração e compressão.  

 

Fig. 3.1 Laje mista de painel CLT e viga metálica.  
Fonte: Catálogo de Detalhes Construtivos Crosslam. 
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O mesmo pode ser feito com painéis de madeira CLT (Cross Laminated Timber) 

conectados à viga metálica através de parafusos de ligação (fig. 3.1). Este recurso permite o uso 

de vigas metálicas menores, já que a madeira colabora estruturalmente absorvendo os esforços 

de compressão. 

Outro exemplo de estrutura mista é a viga faixa (fig. 3.2), onde se tem uma viga de peças 

de madeira aparafusadas com uma placa de aço no meio. (KHORASANI, 2011) explica que 

nesta viga, "a carga estrutural é dividida entre a chapa de aço e as peças laterais de madeira 

proporcionalmente à sua relativa rigidez. A fim de analisar estruturalmente esta viga, são usadas 

propriedades de secção transformadas que tratam a secção do compósito como um membro de 

madeira equivalente."  

As vantagens desta estrutura são: maior capacidade de carga, maior resistência à 

flambagem e resistência ao encolhimento da madeira. Essas vigas são usadas em situações em 

que uma peça de madeira maciça não é viável, como limitação de altura da viga, cargas pesadas, 

ou quando uma viga de madeira existente precisa ser reforçada para resistir a cargas mais 

elevadas. Além disso, as peças laterais de madeira proporcionam apoio para a fina chapa de aço 

e assim a protege da flambagem lateral. (KHORASANI, 2011) 

 

 

Fig. 3.2 Viga faixa – Le 49, APOLLO Architects &amp; Associates, 2011.  
Fonte: http://www.archdaily.com/220108 
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Outro exemplo comum é o pilar misto de concreto e aço. Esta solução também pode ser 

utilizada com madeira e aço (fig. 3.3). Com o recente crescimento da produção de MLC 

(Madeira Laminada Colada), peças de madeira com perfis de aço embutidos são uma 

alternativa. Dessa forma é possível obter pilares mais esbeltos do que a solução que usa apenas 

madeira. Outras vantagens são a ductilidade proporcionada pelo aço e a proteção contra 

incêndio proporcionada pela madeira. 

No pilar misto, a deformação é igual entre madeira e aço. "Portanto, o carregamento é 

partilhado em função da razão de rigidez à flexão da madeira e do aço." Uma vez que esta razão 

é muito maior no aço, este material suporta quase toda a carga. A função das peças laterais de 

madeira é fornecer apoio lateral e resistência à flambagem. Ao combinar a madeira com o aço 

dessa forma, é essencial ter espaço livre para uma possível expansão do aço ou contração de 

madeira. (KHORASANI, 2011) 

 

 

Fig. 3.3 Pilar e viga mista usando perfis de aço e MLC.  
Fonte: http://www.hnaa.jp/archives 

 

http://www.hnaa.jp/archives
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3.1.2 Estrutura Híbrida 

Um exemplo deste tipo de estrutura é a viga vagonada (fig. 3.4). Neste arranjo, vigas de 

madeira são reforçadas com montantes verticais distribuídos ao longo da viga com tirantes 

ligando a base destes montantes às extremidades da viga. Este recurso neutraliza a flexão na 

viga de madeira. Pode ser mais econômico que as treliças, pois tem uma quantidade menor de 

barras e consequentemente de ligações. Esta estrutura pode ser utilizada para eliminar a 

necessidade de um pilar central, ou para reduzir a altura da viga de madeira. Na viga vagonada, 

o aço trabalha a tração através de cabos ou tirantes e a madeira trabalha a compressão. O alto 

desempenho do aço nos esforços de tração permite o uso de seções menores deste material, o 

que proporciona estruturas mais leves do que estruturas que fazem uso de apenas madeira. 

 

 

Fig. 3.4 Viga vagonada - Casa Eucaliptus, André Eisenlohr. 
Fonte: http://andreeisenlohr.blogspot.com.br/2009/10 

 

Esta associação de peças de madeira com montantes e tirantes de aço pode ser usada 

também em pilares (fig. 3.5) para combater a flambagem usando peças de madeira com seção 

reduzida. Neste caso o reforço acontece em várias direções, geralmente três ou quatro, já que a 



54 
 

flambagem pode acontecer em qualquer direção. Esta combinação proporciona pilares 

visualmente mais esbeltos e estruturalmente mais resistentes. 

 

Fig. 3.5 Pilar vagonado de madeira com reforço em aço.  
Fonte: Smith and Wallwork Engineers – Glulam Hybrid Structures 

 

Outra possibilidade de estrutura híbrida de madeira e aço é a treliça Pratt (fig. 3.6). Nesta 

treliça as diagonais estão tracionadas e os montantes verticais comprimidos. É possível usar 

tirantes de aço nas diagonais e madeira nos montantes e banzos inferiores e superiores. Os 

tirantes proporcionam permeabilidade visual, pois trabalham a tração na treliça com um volume 

de material muito menor quando é usado o aço. Como neste arranjo a madeira ocupa um volume 

maior, é possível aproveitar o espaço entre os montantes com a inserção do guarda corpo ou 

mesmo de fechamentos. 
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Fig. 3.6 Treliça híbrida de madeira e aço.  
Fonte: Smith and Wallwork Engineers – Glulam Hybrid Structures 

 

Os sistemas construtivos em aço e madeira, de uma forma geral, fazem uso de 

fornecedores de serviços já muito presentes no mercado, serralherias e carpintarias, trabalhando 

de forma integrada na associação destes dois materiais e aproveitando suas potencialidades 

específicas. O resultado são estruturas leves e de fácil manuseio. 

 

3.2 Processos construtivos  

Investigaram-se aqui os processos construtivos de duas empresas que trabalham a 

questão da pré-fabricação e da industrialização empregando madeira e aço. A partir deste 

conhecimento, foi proposto um projeto coerente com suas competências tecnológicas. 

3.2.1 Construtora Ita 

A Ita é uma construtora, localizada na região metropolitana de São Paulo, que está 

envolvida no desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de construções de pequeno 

e médio porte. Produz peças estruturais em MLC (Madeira Laminada Colada) de eucalipto que 

incorporam o aço em conexões, tirantes e contraventamentos (fig. 3.7). Ao longo dos anos, a 

empresa desenvolveu uma produção industrializada, voltada para construções de pequeno 
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porte. "A linha de produção da Ita explora a madeira com um raciocínio semelhante ao do metal, 

buscando a serialização produtiva, o acabamento uniforme, e uma esbeltez dos perfis 

compatível com o seu desempenho estrutural real, sem ceder à alusão psicológica de robustez 

e abundância a ela identificada pelo senso comum."  (WISNIK, 2005, p. 40) 

 

Fig. 3.7 Conexões, tirantes e contraventamentos - Casa Serra das Cabras, MMBB Arquitetura, 2014 
Fonte: http://www.itaconstrutora.com.br 

 

A maneira como as etapas de projeto e produção se relacionam na Ita é ponto chave para 

entender sua produção. É interessante observar que o desenho de produção final da estrutura é 

elaborado pela construtora, que também é responsável pela fabricação dos componentes de 

madeira. Todos os componentes metálicos de suas construções, as conexões, os tirantes e os 

contraventamentos costumam ser produzidos pela mesma metalúrgica. A fábrica da Ita então 

recebe esses componentes metálicos e os incorpora às peças de madeira. Neste contexto, o 

projeto arquitetônico de execução é desenvolvido pela equipe de arquitetura, tendo como 

referência o projeto de execução da estrutura feito pela fábrica/construtora. Neste processo é 

possível que o arquiteto envie uma primeira versão do projeto arquitetônico ao escritório da 

construtora, que irá propor sua solução estrutural, calculada e desenhada já como uma versão 

próxima ao que será fabricado, representada por um modelo 3d, que pode então ser usado pelo 

arquiteto continuando o desenvolvimento do projeto. É usado o software Cadwork (fig. 3.8) 

para gerar o modelo 3d da proposta da construtora. Após a confirmação da proposta pela equipe 

de arquitetura, o modelo é exportado para o software do centro de processamento automático 

onde as peças de madeira laminada colada são usinadas em uma máquina CNC. As peças saem 

com as dimensões finais e com os recortes onde serão inseridas as conexões metálicas. 
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Fig. 3.8 Modelagem 3d e desenho de produção. 
Fonte: http://www.itaconstrutora.com.br 

 

Um aspecto importante na tecnologia construtiva da construtora é o uso do aço. A 

associação deste material com a madeira permite a execução de arranjos estruturais muito leves, 

usando ambos os materiais na medida necessária para cumprir suas funções estruturais. As 

conexões metálicas (fig. 3.9), em um primeiro momento, podem não ser percebidas por estarem 

inseridas dentro das peças de madeira. Mas são determinantes para se obter a estabilidade das 

conexões da estrutura. O contraventamento das estruturas é feito com barras de aço fixadas às 

conexões.  

 

Fig. 3.9 Conexões acopladas às peças de madeira – Fábrica da Ita, 2017. 
Fonte: Fotos do autor 

 

3.2.2 Crosslam – CG Sistemas 

A Crosslam / CG Sistemas, localizada na região metropolitana de São Paulo, fabrica 

painéis CLT (Cross Laminated Timber) ou MLCC (Madeira Laminada Colada e Cruzada) de 

pinus com até 12 metros. Estes painéis podem funcionar como paredes estruturais, lajes e 

coberturas. A escolha por esta empresa se deu pela sua experiência com módulos pré-

fabricados. Sua proposta de trabalho é não só produzir painéis CLT, mas também associá-lo a 

outros sistemas e prestar serviços de engenharia, gestão de projetos, assistência técnica, 
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distribuição do produto e logística.  Para a proposta do abrigo modular foi feita uma visita à 

fábrica para entender melhor seu sistema construtivo e processo de fabricação.  

 

Fig. 3.10 Produção do painel de CLT.  
Fonte: http://crosslam.com.br/home/ 

 

Nos projetos produzidos pela empresa, o CLT exerce a função de fechamento e estrutura 

principal, usando perfis de aço como reforço estrutural ou estrutura suporte para os módulos ou 

painéis. Nas dependências da fábrica foi construída uma casa (fig.3.11) que serve de exemplo 

do sistema construtivo. Nesta casa, o painel CLT é usado na laje de cobertura, laje do mezanino, 

pisos da escada, pilares e vigas. Perfis "I" de aço (fig. 3.12) foram usados para sustentar o 

mezanino e a escada. O uso do aço se justifica pela maior capacidade de vencer grandes vãos, 

pelo relativo baixo custo, e pela facilidade de conexão com o painel CLT. Como revestimentos 

externos, foram usadas réguas de madeira com aplicação de stain e placas cimentícias. Perfis e 

chapas metálicas fazem os arremates nos encontros entre materiais diferentes.  
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Fig. 3.11 Casa produzida na fábrica como exemplo de aplicação do CLT, 2017. 
Fonte: Foto do autor 

 

Fig. 3.12 Detalhes construtivos da casa em CLT, 2017.  
Fonte: Foto do autor  
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4 PROPOSIÇÕES PROJETUAIS 

A partir de experiências anteriores do autor na produção de estudos conceituais (fig. 4.2) 

para a empresa Qb Modular, foram identificadas algumas questões que poderiam ser 

trabalhadas na proposta desenvolvida nesta pesquisa. Nestes estudos anteriores foi empregado 

o sistema “Flat Pack” (fig. 4.1), uma solução construtiva modular pré-fabricada em que o 

módulo básico sai de fábrica em uma espécie de pacote em que todo o conteúdo do módulo 

(pilares, painéis de vedação, portas e janelas) é transportado desmontado de forma plana entre 

o piso e o teto. Os pacotes ocupam a mesma dimensão de containers de 6 metros por 2,44 

metros.  

 

Fig. 4.1 Sistema Flat Pack.  
Fonte: https://www.qbmodular.com 

 

 

Fig. 4.2 Estudos conceituais QB Modular, 2012 - 2013 
Fonte: Imagens do autor. 

 

A decisão de trabalhar a construção modular implica na necessidade de se usar as 

dimensões do módulo de 15m² como a unidade mínima na distribuição do espaço. Tal 

característica é uma dificuldade no processo de projeto, pois os acréscimos ou descréscimos de 
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área se dão a cada 15m². Nos estudos desenvolvidos para esta dissertação, buscou-se trabalhar 

os módulos interagindo com outros sistemas, explorando a questão do intervalo entre os 

módulos como uma maneira de não limitar o dimensionamento dos espaços. Os módulos são 

tratados como núcleos estruturais e de infra-estrutura, tendo o espaço entre eles definido por 

painéis de piso e fechamento.  

Buscou-se também trabalhar materiais e sistemas construtivos locais. O sistema Flat Pack 

seria fabricado na China e a intenção da empresa era exportar o sistema para o Brasil, Austrália 

e Nova Zelândia. No caso do Brasil, tal escolha não faz muito sentido, pois tem-se uma grande 

oferta de materiais e fornecedores locais.   

Os estudos apresentados a seguir são uma investigação sobre as possibilidades da 

construção modular e a interação entre diversos sistemas. São uma tentativa de se aproximar 

do ambiente de produção para explorar os conceitos estudados nesta dissertação. 

4.1 Casa Modular – Estudo 1  

Neste estudo, teve-se como foco de investigação o processo de projeto, valorizando a 

interação entre arquiteto e fábrica (Crosslam). A proposta foi feita a partir das capacidades 

produtivas do fabricante. 

A intenção foi elaborar um sistema construtivo com módulos de 2,40m x 4,80m, que 

possam ser transportados em caminhões pequenos no caso de lugares de difícil acesso (fig. 4.3). 

A largura de 2,40m é compatível com a largura de caminhões pequenos, que têm fácil acesso a 

qualquer localidade urbana ou rural e não necessita de autorização especial para o transporte 

dos módulos.  

 

Fig. 4.3 Transporte dos módulos e painéis.  
Fonte: Imagem do autor 
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O CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) autoriza o transporte de cargas em 

veículos com as dimensões máximas de 2,60m de largura; 4,40m de altura e 14,00m de 

comprimento total para veículos não articulados. A dimensão mínima de 2,40m funciona bem 

para o transporte, mas é inviável como dimensão de quartos e salas em uma casa. Foi proposta 

então uma extensão do espaço. Esses módulos funcionam estruturalmente como núcleos rígidos 

no conjunto. No intervalo entre eles são apoiados painéis de piso e teto, e os fechamentos 

laterais, que são esquadrias na maior parte. Nos módulos estão concentradas as instalações de 

elétrica e hidráulica, feitas em fábrica, reduzindo o trabalho em canteiro de obra. Com o objetivo 

de dialogar com a fábrica, foi proposta uma sequência de montagem (fig. 4.4). Neste momento 

não foi abordada a questão das fundações, pois esta não seria executada pela fábrica. Os 

componentes construtivos são transportados da fábrica até o local de construção como módulos 

e painéis. No local, os módulos são posicionados e servem de apoio para os painéis. Após a 

montagem de todos os componentes é feita a impermeabilização da cobertura e outros 

arremates. 
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Fig. 4.4 Sequência de montagem.  
Fonte: Imagem do autor 

 

O uso de painéis e não apenas módulos, apesar de reduzir o nível de pré-fabricação, 

permite maior flexibilidade na espacialidade e transporte mais compacto. O sistema permite 

diversas configurações, com possibilidade de acréscimo de acessórios, como brise e marquise 

(fig. 4.5), podendo também ter telhado com beiral ou embutido. O revestimento externo 

escolhido é um painel compósito de madeira e cimento, mas outras opções podem ser 

empregadas. 

 

Fig. 4.5 Transporte e sequência de montagem.  
Fonte: Imagem do autor 

 

Com a definição dos módulos, pretendeu-se ter diversas possibilidades de configuração 

espacial. Foi estabelecida uma variação a cada 1,20m, que é uma medida padrão recorrente em 

muitos materiais industrializados, como é o caso da placa cimentícia. Esta dimensão também é 

compatível com a largura aproximada de 2,40m dos caminhões.  

Para desenvolver o sistema construtivo foi proposta uma casa com um quarto, sala, 

cozinha, banheiro e armário de serviço com 72m² (fig. 4.6). Três módulos pré-fabricados 

constituem a casa. Um módulo hidráulico, onde estão concentrados banheiro, cozinha e tanque 

de serviço. Um módulo com closet e mesa para o quarto. E um módulo vazio para a sala.  
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Fig. 4.6 Módulos da casa.  
Fonte: Imagem do autor 

 

Esta descrição do projeto foi apresentada à fábrica, que faz algumas considerações: Será 

necessária atenção especial para o acoplamento dos módulos aos outros componentes. As 

esquadrias poderiam ser instaladas em fábrica ou no local. De qualquer forma seria um processo 

terceirizado. No caso de instalação em fábrica, é necessário que a esquadria seja instalada dentro 

de um chassi, para então ser acoplada ao conjunto. As placas cimentícias poderão ser instaladas 

no local para evitar danos no transporte. Será feito em fábrica o envelopamento com manta 

impermeável para proteção contra infiltração de água e acúmulo de umidade no interior das 

paredes. Em seguida serão instalados os montantes que servirão de suporte para o revestimento 

de fachada em placas cimentícias. No local será feito então a sobreposição das mantas de 

impermeabilização com fita específica ou perfil metálico, a inserção do isolamento termo 

acústico, a instalação das placas, a impermeabilização com manta termoplástica na cobertura e 

o arremate com rufos e perfis de vedação. Os módulos podem ter as placas cimentícias e 

isolamento termo acústico instalados em fábrica e os painéis do intervalo têm placas cimentícias 

e isolamento instalados no local para fazer as sobreposições necessárias da manta de 

impermeabilização e perfis de vedação de esquadria sobre a manta do módulo. Usando fita nos 

casos de junção entre placas de CLT ou perfil metálico nos casos de junção entre esquadria e 

CLT. As paredes externas e lajes de piso e cobertura devem ter 80mm e as internas 60mm. No 

intervalo de 6m será necessário, para suporte dos painéis CLT de cobertura, três linhas de viga 

perfil "I" e não duas. O prazo de produção e montagem pode variar entre 15 e 30 dias.  
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De modo geral, a proposta foi aprovada pelo fabricante nesta etapa, sendo compatível 

com sua capacidade produtiva. A proposta de módulos estruturais com instalações hidráulicas 

e elétricas permite um alto grau de pré-fabricação. Os módulos são compactos para facilitar o 

transporte e içamento. A prancha de CLT permite a customização de qualquer tipo de abertura 

nos módulos, desde que não prejudique a função estrutural. O uso do CLT nas três dimensões 

do módulo permite a configuração de um núcleo rígido, importante para a estabilidade estrutural 

do conjunto. Foi possível conciliar a necessidade de paredes do módulo com instalações 

elétricas e hidráulicas com a função de núcleo rígido. Em estruturas de madeira ou aço é comum 

o uso de núcleos rígidos em alvenaria de tijolos ou paredes de concreto para estabilizar a 

estrutura. Geralmente estão concentradas as áreas molhadas, que costumam ser mais 

compartimentadas. Os módulos podem ser feitos em qualquer sistema construtivo, mas foi 

escolhido o CLT pois seu fornecedor tem alta capacidade de produzi-lo inteiramente em fábrica, 

já com instalações e revestimentos.  

Os painéis dos intervalos também podem chegar com as dimensões finais e serem 

içados. Mas uma outra possibilidade seria trabalhar com componentes menores, que possam ser 

carregados com maior facilidade, com dimensões padrão e que possam ser facilmente 

encontrados no mercado. O sistema teria um ciclo mais aberto, facilitando alterações e 

acréscimos de área. O uso de maquinário pesado na construção se limitaria ao posicionamento 

dos módulos, o que é justificado pelo alto grau de pré-fabricação. Incluir outros fornecedores 

também implica em maiores possibilidades formais para o sistema e maior customização, 

especialmente em relação à opções de cobertura e estrutura suporte.  

4.2 Casa Modular – Estudo 2  

Neste estudo foram usados os mesmos módulos em CLT e perfil “I”, que seriam 

fabricados pela Crosslam, incorporados a uma estrutura suporte executada pela Construtora Ita. 

A intenção aqui foi estudar como os módulos produzidos por uma empresa específica se 

interagem com sistemas construtivos mais abertos. Diversos sistemas construtivos podem ser 

usados, mas foi escolhido o sistema da Construtora Ita devido a sua forma de trabalhar o projeto 

de forma integrada. O cálculo estrutural, o desenho da estrutura, a fabricação das peças e a 

montagem no local são feitos pela própria construtora. Isto reduz o número de envolvidos no 

processo, tornando-o mais eficiente. O projeto tem a mesma configuração de módulos pré-

fabricados intercalados com os intervalos, que são esquadrias inseridas em um chassi metálico. 

Os módulos são pré-definidos. Um mesmo módulo hidráulico pode ser aplicado em diversos 
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tipos de projeto, com diversos arranjos espaciais possíveis entre os módulos. Mas sua 

configuração interna é a mesma, podendo ter variações nos revestimentos. No processo de 

construção, a empresa que fabrica os módulos se limita à produção em fábrica, trabalhando em 

um produto com possível fabricação em série. Seriam possíveis projetos específicos para esses 

módulos, mas no estudo em questão, são considerados como produtos pré-definidos. Já a 

estrutura suporte e cobertura são customizáveis de acordo com as necessidades impostas, como 

terreno, clima e programa. 

Na visita feita às duas fábricas foram identificadas suas potencialidades. A Crosslam 

tem experiência em soluções modulares. Tem capacidade de produzir os módulos já com todas 

as instalações feitas em fábrica. É de interesse da empresa ter um produto sendo fabricado em 

série devido aos ganhos da produção em escala. Tem uma visão mais orientada para um produto 

e menos para um serviço. Sua especialidade é a produção de painéis de CLT, mas a empresa 

consegue reunir outros fornecedores e entregar um produto inteiramente feito em fábrica. Sua 

atuação pode se limitar à fábrica. Já a Ita tem grande experiência em projeto, fabricação e 

montagem das estruturas no destino final. Não costuma fornecer suas peças para que outra 

empresa execute a obra. Tem um corpo técnico de projetistas maior. Desenvolveu um sistema 

construtivo em madeira com uso de conexões e tirantes em aço que se adapta a diferentes 

situações, podendo executar arranjos estruturais leves, que a princípio só seriam possíveis em 

estruturas feitas inteiramente em aço. Mais do que na produção em série, seu interesse está nas 

questões específicas de cada novo projeto, mas com boa capacidade de produção em escala.  

A proposta de projeto tem estrutura suporte em madeira com conexões e tirantes em aço 

para receber os módulos pré-fabricados. Essa estrutura permite a implantação em qualquer tipo 

de terreno. Os módulos ficam suspensos, atuando como núcleos rígidos, autoportantes, e 

servem de apoio para a cobertura. A recomendação do fabricante dos módulos de CLT de 

desenvolver o encaixe entre esquadria e módulos levou a uma solução em que vigas de madeira 

são apoiadas nestes módulos para suportar a cobertura, e também para receber o chassi em perfil 

metálico tubular com a esquadria incorporada (fig. 4.7).  
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Fig. 4.7 Corte perspectivado.  
Fonte: Imagem do autor 

 

Os módulos têm lajes de piso, cobertura e paredes em CLT. Os intervalos entre eles têm 

pisos em painel tipo wall, sendo que no quarto este painel também é proposto como forro. Os 

fechamentos do intervalo são caixilhos de alumínio podendo ser substituídos por painel tipo 

wall ou painel SIP (Painel Isolado Estrutural). Estes painéis têm 1,2m de largura e podem ser 

instalados sem a necessidade de serem içados. As dimensões entre cada módulo são múltiplas 

da largura do painel. Os beirais são generosos, seguindo a orientação da construtora, para 

proteger as peças de madeira da água da chuva, além de sombrear as paredes externas, 

protegendo da insolação direta. A cobertura é um plano solto dos módulos permitindo um 

entreforro ventilado, com exceção da sala onde existe um fechamento lateral de vidro acima 

das esquadrias de correr. Esses fechamentos são basculantes que permitem a saída do ar quente 

por cima. 
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Fig. 4.8 Sequência de montagem.  
Fonte: Imagem do autor 
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Os componentes metálicos são desenhados de acordo com o padrão da fábrica (fig. 4.9). 

As conexões são chapas soldadas entre si de acordo com as peças de madeira que irão receber. 

Os tirantes são barras rosqueadas.  

 

Fig. 4.9 Treliça híbrida de madeira e aço - Residência Serra das Cabras – MMBB Arquitetura.  
Fonte: http://www.itaconstrutora.com.br/portfolio/residencia-serra-das-cabras/ 

 

É proposta uma viga vagonada onde se tem o maior vão (fig. 4.10). Essa peça pode 

substituir um pilar central desobstruindo o vão. O montante vertical no meio da viga tem tirantes 

ligando a base deste montante às extremidades da viga. Este recurso neutraliza a flexão na viga 

de madeira. A armação das peças de madeira permite que a viga trabalhe de forma contínua, 

eliminando os momentos fletores e exercendo nos pilares apenas cargas verticais. Dessa forma 

é possível manter a mesma altura da viga de madeira dos vão menores, contribuindo para a 

redução do peso geral da estrutura. 
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Fig. 4.10 Perspectiva explodida - Viga vagonada.  

Fonte: Imagem do autor. 

 

No vão logo acima, onde também foi suprimido um pilar para desobstrução da passagem, 

é proposto outro reforço com componentes metálicos (fig. 4.11). O montante que nasce em 

cima da viga logo acima do vão tem sua carga transferida pelos tirantes para os montantes 

laterais. Este arranjo estrutural, associado aos núcleos rígidos de CLT, também colabora para o 

contraventamento da estrutura. É importante observar que, nos tirantes ou vigas vagonadas, 

pode haver inversão de esforços causada pela ação do vento, e as barras que deveriam estar 

tracionadas passam a ser comprimidas, o que pode levar ao colapso da estrutura por falta de 

rigidez adequada. As peças devem ser dimensionadas considerando os efeitos da inversão de 

esforços.  

 

 

Fig. 4.11 Perspectiva explodida - treliça.  
Fonte: Imagem do autor. 

 



72 
 

A organização do modelo 3d (fig. 4.12) em componentes permite usá-lo como uma fonte 

de dados para se obter os quantitativos de cada componente a ser fabricado. As alterações que 

acontecem ao longo do desenvolvimento do projeto serão atualizadas em apenas uma das peças 

que se repete, pois o software de modelagem permite a identificação de componentes idênticos 

e executa as mesmas alterações em todos eles. Este mesmo conceito é importante também na 

pré-fabricação, onde a repetição de peças padronizadas permite ganhos de produtividade na 

fabricação seriada.  

 

 

Fig. 4.12 Componentes metálicos.  
Fonte: Imagem do autor. 

 

Ao se iniciar um projeto com o conhecimento do sistema construtivo a ser usado, é 

possível trabalhar já nas etapas preliminares de projeto com uma representação já avançada dos 

componentes, pois os detalhes já foram desenvolvidos para um sistema construtivo 

industrializado a ser replicado inúmeras vezes e não para uma obra específica. De uma forma 
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geral, construções pré-fabricadas podem ser percebidas visualmente como um conjunto de 

diferentes peças que se conectam, contrastando com a ideia de construção monolítica. Na 

representação 3d, esta diferença é refletida na modelagem de componentes construtivos em 

contraste com a modelagem de massa.  

A modelagem 3d é usada aqui como ferramenta de investigação de possíveis sistemas 

construtivos em madeira e aço. Paralelamente ao estudo de diferentes fornecedores de sistemas 

construtivos, são feitos estudos projetuais que têm como objetivo fazer uso das capacidades 

tecnológicas de determinadas empresas para propor um sistema construtivo pré-fabricado. Há 

uma tentativa de propor uma interação entre duas empresas diferentes para a produção de uma 

casa a partir da observação das potencialidades de cada empresa. É levantada a hipótese de que 

é de interesse das empresas produtoras fornecer apenas os serviços específicos que foram 

identificados como suas potencialidades e não a obra construída inteira. A base do diálogo 

estabelecido entre arquiteto e fábrica é o modelo 3d, que evolui de acordo com as resposta 

obtidas. As visitas às fábricas, com troca de informações sobre seus processos de produção, 

bem como o estudo do portfólio destas empresas, serviram como ponto de partida para 

elaboração dos projetos.  

O sistema modular de distribuição do espaço, tendo como referência a dimensão de 

120cm e seus múltiplos como nos módulos de 240cm por 480cm, permite a interação com 

diversos sistemas de ciclo aberto presentes no mercado e suas dimensões padrão, que também 

costumam ter a dimensão de 120cm (ou 125cm) ou seus múltiplos e divisores como o 

espaçamento entre os barrotes que suportam os painéis do tipo wall, que deve ser de 120cm 

segundo a orientação do fornecedor do painel. Essas dimensões também seriam coerentes com 

os sistemas de steel frame e wood frame, com o uso de painéis de OSB com a largura de 120cm. 

A intenção com os modelos 3d executados neste trabalho é também uma tentativa de discutir 

através do projeto e do desenho as relações de coordenação modular na matriz básica de 

distribuição dos espaços representada pela malha estrutural de 120cm por 120cm.   

Trabalhar a ideia de um mesmo sistema que pode ser configurado de diferentes maneiras 

traz a possibilidade de se dedicar atenção às questões específicas de cada local de implantação, 

como terreno, clima, entorno, programa e usuário do espaço usando as mesmas soluções 

construtivas que já foram desenvolvidas previamente. Dessa forma, detalhes construtivos, 

interfaces entre sistemas, tipos de conexões e módulos básicos são reaproveitados e não 

reinventados a cada novo projeto. A customização se dá em questões específicas do local e dos 

usuários e a padronização, que é um conceito importante para a viabilidade da pré-fabricação, 
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se dá nos detalhes construtivos, nas interfaces entre diferentes sistemas, nas conexões e nos 

tipos de módulos desenvolvidos. Estrutura suporte e cobertura podem estar relacionadas a 

técnicas construtivas vernaculares envolvendo madeira mas com uma interpretação mais 

contemporânea ao incorporar o aço. É possível fazer uso da capacidade produtiva das 

carpintarias e serralherias já estabelecidas e dos materiais construtivos disponíveis no mercado, 

representando um ciclo mais aberto, associados a uma produção pré-fabricada de módulos de 

ciclo mais fechado. 

Para avaliar a proposta, levando em conta a viabilidade econômica e estrutural de uma 

possível produção em série, o projeto foi apresentado para a Construtora Ita para avaliação. Um 

ponto importante apresentado pela Construtora foi a questão do uso dos módulos de CLT como 

apoio para a cobertura, fazendo a transição da carga através de uma parede estrutural de CLT 

até um sistema de barrotes sobre vigas de MLC, que então são apoiadas em pilares de concreto. 

(fig. 4.13) 

 

Fig. 4.13 Caminho das cargas.  
Fonte: Imagem do autor. 

 

Esta solução envolve dois fornecedores na solução estrutural principal, um para os 

módulos pré-fabricados de CLT e outro para a estrutura de MLC. É mais interessante apenas 

uma empresa ser responsável pela estrutura principal já que a mesma não tem como garantir a 

eficiência estrutural dos módulos de CLT fabricados por outra empresa. Dessa forma seria mais 

interessante também para a empresa fabricante dos módulos, pois os módulos precisariam 

suportar apenas o peso próprio, dando mais autonomia de trabalho para a fábrica. A Construtora 

Ita sugere um pilar fora dos módulos fazendo a transição da carga direto para os pilares de 
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concreto de forma pontual, tornando-se assim uma estrutura totalmente independente dos 

módulos. Já como elemento de contraventamento, os módulos poderiam de fato contribuir na 

estabilização do quadro estrutural. A independência do sistema estrutural em relação aos 

módulos permite ainda a verticalização, e consequentemente a maior adaptabilidade a terrenos 

acidentados. A tentativa de tentar integrar duas empresas distintas permite entender os conceitos 

de ciclo aberto e fechado e sua relação com as tecnologias construtivas e materiais disponíveis 

no mercado.  

A construtora costuma fazer uso de contraventamento e de tirantes tracionados, feitos 

de barras rosqueadas de aço galvanizado, compondo treliças híbridas de madeira e aço, como 

nas residências Hélio Olga (fig. 4.14) e Serra das Cabras (fig. 4.15).  

 

 

Fig. 4.14 Casa Hélio Olga, Marcos Acayaba, 1987 - 1990 
Fonte: http://www.madeiraelegal.com.br/?bwg_gallery=casa-helio-olga-jr-3.  

http://www.madeiraelegal.com.br/?bwg_gallery=casa-helio-olga-jr-3
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Fig. 4.15 Casa Serra das Cabras, MMBB Arquitetura, 2014. 
Fonte: http://www.madeiraelegal.com.br/?bwg_gallery=casa-helio-olga-jr-3. 

 

Apesar deste recurso proporcionar uma estrutura mais leve, a construtora aponta para o 

custo que tal solução gera, principalmente se tratando de uma possível produção em escala. A 

solução mais econômica para o projeto apresentado à construtora é simplesmente aumentar a 

viga de MLC para vencer um vão maior, reduzindo assim a quantidade de componentes 

metálicos terceirizados. O uso das barras metálicas se justificaria em condições com maiores 

solicitações, como nas casas Hélio Olga e Serra das Cabras. Com MLC é possível ter vigas de 

qualquer altura devido ao processo de colagem das réguas de madeira. Se o vão pede uma viga 

de altura maior, basta acrescentar mais réguas laminadas. Reduzir o número de peças e 

aumentar as seções é mais econômico. O processo de colagem também contribui para o 

aumento de resistência na MLC. Ao usar a viga vagonada para compensar a retirada de uma 

linha de pilares, é preciso avaliar também o custo de uma linha de fundações e pilares 

comparando ao custo da fabricação dos componentes metálicos mais o aumento na carga nos 

pilares que apoiam a viga vagonada. 

http://www.madeiraelegal.com.br/?bwg_gallery=casa-helio-olga-jr-3
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Outras considerações foram:  

- Aumentar o beiral para proteger a varanda, podendo assim eliminar necessidade de 

impermeabilização e criação de um piso elevado.  

- Reduzir balanço da varanda lateral.  

- Fazer a estrutura da escada independente da estrutura da casa.  

- Eliminar vigas longitudinais. 

A revisão do projeto de acordo com a conversa com a Construtora Ita levou a uma 

grande redução do volume de madeira através de uma distribuição mais eficiente dos eixos 

estruturais, onde os vãos foram aumentados, as duas vigas longitudinais foram eliminadas, as 

transversais passaram de 16 para 10, o número de barrotes reduziu e a estrutura ficou 

independente dos módulos.  
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Fig. 4.16 Revisão da proposta.  
Fonte: Imagens do autor. 
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De uma forma geral, a revisão do projeto de acordo com as recomendações da 

construtora proporcionou uma solução mais simples, com eliminação de peças desnecessárias. 

A interação entre a empresa fornecedora dos módulos com a construtora também foi 

simplificada devido à estrutura independente dos módulos. A solução de telhado solto pode ser 

econômica pois o forro faz o isolamento acústico, e reduz a necessidade de combater a vibração 

das telhas, permitindo a redução do madeiramento da cobertura.   

A proposta de montagem tem as seguintes etapas: 

Etapa 01: Execução da estrutura suporte com fundação em concreto, vigas transversais 

e barrotes configurando uma bandeja que irá receber os módulos. 

 

Fig. 4.17 Etapa 01.  
Fonte: Imagem do autor. 

Etapa 02: Posicionamento dos dois tipos de módulos, já com as instalações elétricas e 

hidráulicas prontas, a serem ligadas na rede de fornecimento e instalação das placas de piso: 

 

Fig. 4.18 Etapa 02.  
Fonte: Imagem do autor. 
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Etapa 03: Execução da estrutura da cobertura com amarração entre os módulos através 

de peças de madeira que percorrem seus perímetros e os conectam às partes superiores dos 

pilares. Essas peças irão colaborar no contraventamento da estrutura pois os módulos são 

núcleos rígidos.  

 

Fig. 4.19 Etapa 03.  
Fonte: Imagem do autor. 

 

Etapa 04: Posicionamento dos chassis metálicos contendo as esquadrias e venezianas. 

Os chassis são fixados nas laterais dos módulos, nas peças de madeira que percorrem o 

perímetro dos módulos e em um barrote na parte inferior.  

 

Fig. 4.20 Etapa 04.  
Fonte: Imagem do autor. 
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Etapa 05: Execução da cobertura e guarda-corpos. 

 

Fig. 4.21 Etapa 05.  
Fonte: Imagem do autor. 

 

A construção pode ser dividida em componentes, painéis e módulos. Os mesmos 

detalhes construtivos são usados repetidas vezes em toda a construção. Busca-se assim 

minimizar a variedade destes itens para simplificar o processo de pré-fabricação. O modelo 3d 

é organizado de forma similar à organização dos componentes construtivos para montagem da 

casa. Dessa forma, busca-se obter um modelo 3d que seja um desenho de produção, fonte de 

informações sobre a construção, aproximando-se do conceito BIM (building information 

modeling). Comumente faz-se referência a softwares BIM, mas este conceito está mais 

relacionado a uma forma de trabalhar o modelo 3d e não ao software usado.  

Os diversos componentes produzidos podem ser reusados em novos arranjos espaciais 

de forma que os detalhes construtivos não precisem ser reinventados a cada novo projeto. Tal 

organização altera a maneira de se projetar na medida em que o desenho inicial parte da 

organização dos componentes pré-estabelecidos e não de linhas ou volumes soltos no modelo, 

colaborando com a pré-fabricação e a produção em escala (fig. 4.22). 
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Fig. 4.22 Componentes construtivos.  
Fonte: Imagens do autor. 
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4.3 Casa Modular – Estudo 3  

Neste estudo pretendeu-se investigar a interação dos módulos de CLT com uma estrutura 

suporte de peças serradas e roliças de madeira contraventadas com barras de aço. Esta 

alternativa representa um ciclo mais aberto, pois peças de madeira com seções padrão são 

facilmente encontradas no mercado. As barras de aço poderiam ser substituídas por cabos de 

aço, já que trabalham apenas à tração. Os dimensionamentos das peças de madeira aqui 

representados são apenas ilustrativos. O objetivo é estudar os arranjos estruturais e sua relação 

com os sistemas de fechamento. 

Pretendeu-se também estudar a distribuição dos módulos em duas direções 

perpendiculares através de uma malha de 1,20m por 1,20m. Os painéis tipo wall são usados 

como uma unidade de medida na construção (são a escala gráfica dos desenhos). As variações 

nas dimensões dos ambientes se dão a cada 1,20m, ou a cada painel. No sistema construtivo 

alguns componentes não têm dimensões padrão. As esquadrias nos intervalos e os painéis de 

CLT fazem o ajuste da coordenação modular entre placas de revestimento externo e placas de 

piso. Como alternativa à esquadria nos intervalos é usado o painel SIP (painel isolado estrutural) 

como fechamento em um dos quartos e também nos fechamentos acima dos módulos. Este 

painel costuma ser encontrado com 120cm de largura, acompanhando os painéis tipo wall nos 

pisos. Painéis em CLT podem ser usados nos intervalos e no piso, mas a intenção aqui é tentar 

explorar o uso de CLT nos módulos feitos em fábrica e permitir o uso de outros materiais e 

sistemas construtivos de ciclo mais aberto como, steel frame, wood frame, painéis SIP. Dessa 

forma, módulos com a infraestrutura de hidráulica e elétrica poderiam ser adquiridos e 

entregues no local da obra e fornecedores locais poderiam executar estrutura suporte, cobertura, 

e lajes de piso e paredes dos intervalos. 

São usados quatro tipos de módulos conectados entre si através de pisos de painel tipo 

wall e três tipos de painéis de esquadrias e venezianas: 
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Fig. 4.23 Módulo cozinha e serviço.  
Fonte: Imagens do autor. 

 

 

Fig. 4.24 Módulo banheiro.  
Fonte: Imagens do autor. 
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Fig. 4.25 Módulo vazado com esquadria incorporada e módulo vazio.  
Fonte: Imagens do autor. 

 

Fig. 4.26 Chassis metálicos com 2, 3 e 4 folhas de esquadria.  
Fonte: Imagens do autor. 

 

Os chassis com esquadria incorporada são feitos de perfis de aço tubulares de seção 

retangular de 100 por 50mm. Estes perfis, além de receber as esquadrias, trabalham 

estruturalmente conectando os módulos em CLT e assim colaborando na estabilidade da 

estrutura junto com os barrotes de eucalipto (fig. 4.27). 

 

 

 

 

 



86 
 

 

Fig. 4.27 Conexão entre os módulos.  
Fonte: Imagem do autor. 

Com a intenção de estudar a distribuição dos módulos em duas direções é proposta uma 

planta em cruz (fig. 4.29) onde o espaçamento entre os módulos é definido pelo número de 

painéis de piso de 120cm por 240cm. A disposição dos módulos em duas direções proporciona 

um espaço mais fechado que o espaço do estudo anterior. O módulo cozinha/serviço faz esse 

fechamento. 

Na estrutura proposta: O espaçamento entre pilares é de 480cm na direção perpendicular 

à cobertura e de 360cm na direção paralela à cobertura, aumentando para 720cm nos trecho 

com viga vagonada (fig. 4.28). 

 

Fig. 4.28 Vão entre pilares.  
Fonte: Imagem do autor. 
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Fig. 4.29 Planta e elevação. 
Fonte: Imagem do autor. 
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Na parte mais alta do terreno a estrutura suporte é apoiada sobre duas linhas de pilares 

de concreto fazendo a ancoragem da estrutura e o contraventamento neste pavimento. No vão 

intermediário são propostas vigas vagonadas que permitem dobrar o vão mantendo a mesma 

altura das vigas de madeira (fig. 4.29 - elevação). Este recurso também elimina o momento na 

viga, que proporciona apenas cargas verticais nos pilares. No caso da madeira serrada, a 

armação das vigas configurando uma viga vagonada justifica-se também pela dificuldade de se 

obter peças de seção maior, pois a altura da viga será limitada às dimensões do tronco de onde 

a peça foi extraída.  (fig. 4.30).  

 

Fig. 4.30 Vigas vagonadas.  
Fonte: Imagem do autor. 

 

Barras de aço fazem o contraventamento na parte mais baixa do terreno (fig. 4.30), no 

plano das telhas (fig. 4.29 - elevação) e no plano horizontal (não representado).  

A estrutura da cobertura se apoia diretamente nos módulos rígidos. A conexão é feita 

por chapas metálicas inseridas dentro dos pilares de madeira. Estas chapas são aparafusadas nas 

vigas metálicas de perfil “I” incorporadas aos módulos (fig. 4.31). Não há necessidade de 

contraventamento neste nível pois os módulos têm esta função. 

No nível superior, acima dos módulos, os painéis SIP colaboram no contraventamento 

(fig. 4.33). 
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Fig. 4.31 Estrutura da cobertura apoiada nos módulos rígidos.  
Fonte: Imagem do autor. 

 

Fig. 4.32 Perspectivas externas.  
Fonte: Imagem do autor. 
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Fig. 4.33 Perspectivas internas.  
Fonte: Imagem do autor. 
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Fig. 4.34 Corte perspectivado e detalhe. 
Fonte: Imagem do autor. 

 

Os módulos podem receber diferentes tipos de cobertura, com ou sem beiral, com telha 

ou manta de impermeabilização, planos ou inclinados (fig. 4.35): 
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Fig. 4.35 Tipos de cobertura. 
Fonte: Imagem do autor. 
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A proposta de montagem tem as seguintes etapas: 

Etapa 01: Execução da estrutura suporte com fundações em concreto, pilares em 

eucalipto roliço, vigas duplas de eucalipto serrado, contraventamentos e armação das vigas 

vagonadas com barras de aço e barrotes configurando uma bandeja que irá receber os módulos. 

 

Fig. 4.36 Etapa 01.  
Fonte: Imagem do autor. 

 

Etapa 02: Posicionamento dos seis módulos (4 tipos), já com as instalações elétricas e 

hidráulicas prontas, a serem ligadas na rede de fornecimento: 

 

Fig. 4.37 Etapa 02.  
Fonte: Imagem do autor. 
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Etapa 03: Instalação dos barrotes superiores e chassis com esquadrias. Estes elementos 

farão a conexão entre os módulos estabilizando o conjunto: 

 

 

Fig. 4.38 Etapa 03.  
Fonte: Imagem do autor. 

 

Etapa 04: Instalação dos painéis tipo wall nos pisos dos intervalos entre os módulos e 

nas coberturas, estrutura da cobertura principal e painéis SIP nos fechamentos restantes.  

 

Fig. 4.39 Etapa 04.  
Fonte: Imagem do autor. 
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Etapa 05: Acima dos painéis tipo wall da cobertura são instalados caibros trapezoidais 

para apoiar as placas cimentícias que dão o caimento da cobertura. Nesta etapa tem-se a opção 

de instalar isolamento termo-acústico entre os caibros. Antes da instalação do revestimento 

externo é feito em fábrica o envelopamento dos módulos com manta impermeável para proteção 

contra infiltração de água e acumulo de umidade no interior das paredes. No local são instalados 

os montantes, o isolamento termo-acústico e os painéis compósitos de madeira e cimento. A 

cobertura recebe impermeabilização com manta termoplástica e então são feitos arremates com 

rufos e perfis de vedação. 

 

Fig. 4.40 Etapa 05.  
Fonte: Imagem do autor. 

Etapa 06: Execução da cobertura e guarda-corpos. 

 

Fig. 4.41 Etapa 06.  
Fonte: Imagem do autor. 
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No Estudo 02, por sugestão da empresa Ita, que faria a construção, os módulos não 

foram usados como apoio para cobertura na versão final. A construtora tem um sistema 

construtivo bem definido e a opção de apoiar a cobertura nos módulos, apesar de possível, sairia 

do padrão de seu sistema construtivo. Neste último estudo, optou-se por apoiar a cobertura 

diretamente nos módulos rígidos, explorando seu potencial estrutural. Tal decisão gera 

economia de estrutura mas implica na necessidade de maior integração entre fornecedor da 

cobertura e estrutura suporte com fornecedor dos módulos.  
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5 DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

5.1 Pré-fabricação e Caracterização de Ciclo 

Em relação ao nível de pré-fabricação, e à caracterização dos sistemas construtivos 

como de ciclo aberto ou fechado, as três propostas se diferenciam da seguinte maneira: 

Quadro 1 - Pré-fabricação, caracterização de ciclo e materiais. 

 Estudo 01 

 

 

Estudo 02 

 

 

Estudo 03 

 

Pré-fabricação •  •  • •  • • 

Ciclo aberto • •  • •  •  • 

Madeira CLT CLT e MLC CLT e madeira serrada 

Painéis CLT CLT e Painel Wall CLT, Painel Wall e SIP 

Fonte: Quadro do autor. 

 O Estudo 01 é a proposta com maior uso de pré-fabricação. Módulos de infraestrutura 

chegam prontos de fábricas, lajes de CLT para piso e cobertura chegam inteiros na obra, já com 

as dimensões finais, e fechamentos do intervalo também chegam pré-montados. Pode ser 

inteiramente fornecida pelo fabricante de CLT. O sistema construtivo é de ciclo mais fechado 

que as outras propostas pois faz uso do CLT em toda a casa e este sistema tem poucos 

fornecedores no Brasil. Alterações nas lajes de piso e teto e nos fechamentos do intervalo são 

mais complicadas, os painéis precisariam ser içados para serem substituídos. Podem ser 

reformados, mas seu potencial está em trabalhar os planos de CLT configurando um núcleo 

estrutural pré-fabricado. 

No Estudo 02 a estrutura em MLC é pré-fabricada, assim como os módulos. Porém a 

montagem da estrutura e cobertura é toda feita in loco. Tem um ciclo mais aberto que o Estudo 

01, pois usa componentes de prateleira como painel tipo wall e telha sanduíche. É o estudo com 
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maior nível de integração, pois projeto da estrutura, fabricação, e montagem de todas as etapas, 

incluindo estrutura suporte e cobertura seriam feitos pela mesma empresa. Os módulos de 

infraestrutura seriam fornecidos por outra empresa, mas são independentes da estrutura 

principal, não interferindo no sistema construtivo da construtora.  

O Estudo 03 é o de ciclo mais aberto, a estrutura de madeira serrada e roliça tem diversos 

fornecedores e é uma técnica construtiva bastante presente em todo o Brasil. Também faz uso 

de componentes de prateleira como painel tipo wall e telha sanduíche, além do painel SIP, mas 

considera a possibilidade de qualquer outro sistema de fechamento como steel frame e wood 

frame. Com exceção dos módulos de infraestrutura, a execução não foi pensada para um 

fornecedor específico. Necessita de atenção na integração dos diversos fornecedores. 

Algumas lições sobre a pré-fabricação foram apresentadas no Capítulo 2 - Pré-

fabricação e Industrialização desta dissertação. Essas lições que Smith (2010, p. 39) apresenta 

podem ser analisadas nos estudos desenvolvidos: 

Sistemas proprietários não funcionam para habitação em massa 

Os sistemas propostos nos intervalos, nas estruturas suporte e nas coberturas são de ciclo 

aberto. Possibilitam fácil manutenção, podem ser substituídos com facilidade. Todos os 

componentes possuem diversos fornecedores. Já o CLT proposto nos módulos possui um único 

fabricante no Brasil. A manutenção dos módulos é mais complicada e pode necessitar de 

equipamentos mais pesados. Módulos em wood frame e light steel frame seriam uma opção 

com maior manutenibilidade. 

Pré-fabricação se trata de projeto e desenvolvimento de uma tecnologia 

As propostas fazem uso de sistemas construtivos já desenvolvidos e foram elaboradas 

com colaboração das empresas fornecedoras. Projetos de produção e de produto foram pensados 

de forma integrada com os fabricantes. 

Pré-fabricação tem mais a ver com um plano de negócios do que com um produto 

Esta dissertação se limitou ao desenvolvimento de um sistema construtivo com 

colaboração do ambiente produtivo. A elaboração de um plano de negócios para orientar 

aplicações do sistema construtivo é um trabalho que pode ser feito no futuro.  

As condições devem garantir a pré-fabricação 

Nem sempre a pré-fabricação é a melhor opção. Os contextos específicos devem ser 

analisados para avaliar a sua possibilidade. As reduzidas dimensões dos módulos de 
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infraestrutura foram propostas com a intenção de permitir o transporte em caminhões pequenos. 

Os componentes do intervalo, estrutura suporte e cobertura são leves e têm dimensões 

reduzidas, o que facilita a construção em locais de difícil acesso. 

A pré-fabricação deve vir de um processo integrado 

A opção antecipada pela pré-fabricação estimula a colaboração entre clientes, equipe de 

projeto, construtores e fabricantes. Nas propostas apresentadas, a integração está na 

colaboração das fábricas no desenvolvimento dos estudos apresentados, na proposta de 

módulos com dimensões reduzidas e componentes leves para facilitar o transporte e no uso de 

sistemas de ciclo aberto usando componentes de prateleira. A integração com os projetos 

complementares deverá acontecer em etapas futuras.  

5.2 Componentes Metálicos  

Nas estruturas dos estudos desta dissertação, aço e madeira foram propostos a partir de 

premissas distintas para cada material. A madeira foi proposta como material preferencial 

devido à abundância de recursos disponíveis, a facilidade de seu processamento, o baixo custo 

energético na usinagem, a eficiência nas relações resistência/densidade e o baixo impacto 

ambiental. O aço, foi proposto em situações de maior solicitação estrutural como nas conexões, 

e em esforços de tração como nos tirantes das vigas vagonadas e nos contraventamentos, onde 

resolvem a estrutura de forma mais eficiente e com maior permeabilidade visual.  

Nos contatos com as empresas analisadas foi possível perceber que a escolha pelo uso 

ou não do aço nas estruturas deve ser feita levando em conta não apenas a eficiência estrutural 

ou a possibilidade estética que o aço permite. A logística de inserção deste material no sistema 

construtivo em madeira também deve ser considerada. As empresas analisadas são produtoras 

de madeira engenheirada. Suas atividades fins são o processamento da madeira que compram 

com baixo valor agregado na forma de pranchas serradas. O aço no sistema construtivo destas 

empresas representa um elemento externo à sua produção, que possui um alto valor agregado 

referente ao processamento do material feito por outra empresa, a metalúrgica. Portanto o uso 

do aço em seus sistemas construtivos representa aumento significativo de custo de suas 

tecnologias construtivas.  

Nos módulos de CLT propostos, a fabricante (Crosslam) faz uso de conexões metálicas 

de catálogo específicas para pranchas de CLT (fig. 4.42). As conexões são itens de prateleira. 



100 
 

Já foram desenvolvidas e produzidas por outra empresa fornecedora de tecnologia que oferece 

conexões com um desenho já pré-definido.  

 

Fig. 4.1 Junções não aparentes para vigas e junções para paredes e edifícios.  
Fonte: Catálogo de Chapas e Ligadores para Madeira – Rotho Blaas. 
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Já nas estruturas de peças de eucalipto dos estudos 02 e 03 as conexões são desenhadas 

e sua produção pode ser feita sob demanda. No estudo 03, as armações metálicas das vigas 

vagonadas podem ter as conexões com pilares e os montantes em forma de pirâmide 

padronizados, consequentemente com maior facilidade de produção em escala, e permitir a 

customização através da variação do comprimento da barra metálica (ou cabo) e também do 

número de montantes. As ligações rotuladas dos pilares de eucalipto roliço e as ligações de 

contraventamento também são padronizados, tendo customização possível no giro das rótulas 

e no comprimento das barras (ou cabos). (fig. 4.43) 

 

Fig. 4.2 Ligações rotuladas; Ligações entre pilares, vigas, contraventos e viga vagonada; montante da viga 
vagonada em forma de pirâmide.   
Fonte: Imagens do autor. 

 

Fig. 4.3 Chassi de perfil tubular com esquadria incorporada e ligação entre módulo e estrutura da cobertura; 
Ligação entre peças de madeira da cobertura e contraventamento. 
Fonte: Imagens do autor. 

Nos módulos são usados perfis “I” pontualmente onde há necessidade de reforço 

estrutural. Na estrutura da escada do módulo vazado, um perfil “I” sustenta os degraus e 
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colabora no contraventamento do módulo. Estes perfis são facilmente encontrados no mercado 

e possuem boa relação custo/benefício. Também podem ser usados nas vigas que sustentam as 

terças da cobertura, mas priorizou-se o uso de vigas de madeira por serem mais fáceis de 

manusear. O uso de perfis “I” de aço se limitou à fábrica. (fig. 4.45) 

Buscou-se uma padronização nos componentes metálicos que favorece a possibilidade 

de ganhos na produção em escala e a aplicação de um mesmo componente em diversas 

situações. A padronização dos componentes metálicos propostos nos estudos permite reuso dos 

componentes e facilita a manutenção pois permite a troca de componentes idênticos.  

 

 

Fig. 4.4 Módulo vazado.  
Fonte: Imagem do autor. 
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5.3 Viabilidade Econômica 

Em um último contato com o fabricante foi possível ter uma estimativa de custo dos 

módulos que foram usados nos três estudos. Eles foram orçados em R$16.000,00. Nesta 

estimativa estão incluídos apenas lajes e paredes de CLT e perfis metálicos. O módulo banheiro 

com todas as instalações teria um acréscimo de R$7.500,00. O módulo cozinha/serviço, com as 

instalações (excluindo bancadas e armários) teria um acréscimo de R$3.200,00. O custo é alto 

se comparado com outras soluções de execução in loco. Como contrapartida temos um prazo 

de execução em fábrica de 30 dias ou menos, que pode ser simultâneo à execução das 

fundações. O desperdício de material é mínimo. A obra é mais rápida, limpa e silenciosa, gera 

menos impacto na vizinhança. Custos e prazos são precisos. Os módulos têm função de núcleo 

estrutural e de infraestrutura, concentram partes mais complexas da construção. A proposta de 

explorar os intervalos entre os módulos fazendo uso de sistemas construtivos de ciclo mais 

aberto é uma maneira de compensar o alto custo da pré-fabricação dos módulos.  

5.4 Método de projeto 

Os três estudos desenvolvidos partiram de uma programa básico de arquitetura, uma 

edificação residencial unifamiliar. Foram propostas, entre um estudo e outro, variações no 

sistema construtivo com o objetivo de estudar as diversas soluções técnicas e sua viabilidade 

com os fornecedores. O repertório de soluções construtivas foi sendo reaproveitado de um 

estudo para o outro, contando também com inserção de novas soluções construtivas, algumas 

vezes estimuladas por limitações do estudo anterior. Com o tempo, a adição de novas soluções 

construtivas ao modelo 3d proporcionou, na elaboração deste trabalho, um processo de projeto 

mais fluido, já que as soluções construtivas vão sendo resolvidas e reaplicadas. Como método 

de projeto, procurou-se primeiro estabelecer o posicionamento dos módulos de infraestrutura, 

que têm importante papel estrutural no conjunto. Em seguida são definidos os 

dimensionamentos dos intervalos e então são estudadas opções de estrutura suporte e cobertura. 

Que podem variar em tipologia de acordo com o contexto do local habitado.  

Se por um lado, a predefinição de layouts internos para os módulos limita a variedade de 

opções, por outro, apresenta soluções prontas, com dimensionamentos e fluxos de circulação 

que já foram testados previamente. Reduzir o número de opções não é necessariamente tornar 

o processo inflexível mas uma tentativa de facilitar o método de concepção do espaço. É mais 

fácil para o morador fazer escolhas de layout ou conexões entre espaços a partir de um número 

reduzido de opções do que a partir de infinitas opções. Mas isso não significa que novas opções 
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de layout, conexões entre espaços ou detalhes construtivos não possam ser inseridas no 

repertório. Novos elementos podem ser inseridos a partir de novas experiências ou demandas 

de usuários, desde que o sistema seja aberto. Seria inviável, neste estudo, explorar todas as 

possibilidades.  

É possível parametrizar alguns elementos: tipos de módulos de infraestrutura; um número 

reduzido de variedades de conexões metálicas; uma diferenciação de barras em relação ao 

material, comprimento e seção (perfil “I”, perfil de madeira, barras ou cabos de aço). Os 

elementos, depois de desenvolvidos e provados, podem então ser aplicado em diferentes 

situações. Parametrizar, neste contexto, refere-se a representar por meio de parâmetros com o 

objetivo de aplicar os elementos no modelo 3d sem a necessidade de modelá-los novamente. 

Comumente associa-se o conceito de paramétrico a uma “forma paramétrica” que possui, 

aparentemente, um número infinito de variações na forma, de difícil compreensão, complexa 

formalmente, similar às formas da natureza e com pouca possibilidade de ser executada sem as 

ferramentas digitais apropriadas. Mas parametrizar significa representar por meio de 

parâmetros, e no contexto desta pesquisa refere-se a uma sistematização da aplicação dos 

elementos pré-definidos no modelo 3d sem a necessidade de projetá-los e modelá-los 

novamente a cada nova demanda. Mais do que explorar as infinitas possibilidades que os 

algoritmos de projeto permitem, o interesse dessa pesquisa é entender a lógica de produção dos 

elementos básicos e como eles se interagem no sistema construtivo. 
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6 CONCLUSÕES: 

As condições que favorecem a viabilidade da pré-fabricação evoluíram muito desde as 

primeiras experiências. Projetos como a Packed House (1942) de Wachsmann e Gropius são 

frutos do profundo interesse pelas possibilidades de padronização e produção em escala de 

moradias que os arquitetos enxergavam na indústria de suas épocas. Atualmente a oferta de 

materiais e sistemas industrializados é muito maior, e a aplicação destes materiais e sistemas 

acontece principalmente fora da produção habitacional. As ferramentas digitais facilitam a 

concepção e organização do projeto. São a plataforma para o diálogo entre fábrica e arquiteto. 

Neste contexto, o desenho de arquitetura passa a ser um desenho de produção, um desenho 

direto para a fábrica. Arquitetos hoje têm as ferramentas necessárias para a produção pré-

fabricada sem a necessidade de grandes investimentos. Os ganhos de produtividade são 

perceptíveis não apenas nos processos de construção, mas também nos processos de projeto, 

onde a concepção é facilitada pela grande oferta de soluções tecnológicas; pela integração entre 

sistemas construtivos, materiais e produção; e pelas ferramentas digitais disponíveis. O uso da 

ferramenta 3d com foco na produção de um modelo de informação da construção (BIM) 

possibilita explorar as infinitas possibilidades de arranjos entre componentes construtivos de 

tecnologia simples, que fazem uso de componentes de catálogo como os painéis tipo wall, 

painéis SIP, perfis de madeira (ou perfis leves de aço), telhas sanduíche, mantas de 

impermeabilização, chapas de revestimento, chapas de aço e barras ou cabos de aço e suas 

ferragens específicas (os contraventamentos e tirantes das vigas vagonadas foram representados 

por barras, mas podem ser executados com cabos). Essa busca pelo domínio da técnica 

construtiva através da investigação dos processos construtivos na modelagem 3d contribui 

também para a atuação do arquiteto como gestor da obra, uma vez que seu entendimento dos 

componentes construtivos que irão compor a edificação encontra-se representado no modelo.  

A partir do experimento realizado com o desenvolvimento das 3 propostas arquitetônicas 

apresentadas, concluímos que a proposta de usar os módulos de infraestrutura (que saem 

prontos de fábrica), associados a painéis pré-fabricados (chassis com esquadrias, painéis de piso 

e parede), mostrou-se eficaz no sentido de permitir uma maior flexibilidade no uso de módulos. 

Os espaços internos não se limitam às dimensões dos módulos pois os painéis do intervalo 

(entre módulos) fazem a extensão espacial necessária para cada ambiente proposto. Se por um 

lado os módulos têm alto nível de pré-fabricação, aumentando a eficiência do processo 

construtivo, por outro, têm um custo maior no transporte, já que o custo é calculado por volume. 

A associação com painéis, que são transportados de forma compacta, equilibra esta equação. 
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Considerando a questão dos sistemas construtivos de ciclo aberto, conclui-se que os módulos 

aqui propostos são passíveis de interação com outros sistemas construtivos já consolidados no 

mercado. Podem ainda ser fabricados em diversos sistemas construtivos, não se limitando ao 

CLT. Enquanto a proposta dos módulos busca os ganhos de produção em escala proporcionados 

pela padronização através da repetição da solução construtiva e da predeterminação de módulos 

básicos de infraestrutura, o uso de materiais e sistemas construtivos de ciclo aberto nos 

intervalos proporciona a customização necessária para viabilizar a pré-fabricação. Temos os 

módulos rígidos como elementos com alta pré-fabricação, que são pensados como núcleos de 

infraestrutura, tendo pouca possibilidade de alterações estruturais e dimensionais. Com 

customização feita em fábrica. E temos o intervalo, de ciclo aberto, com pré-fabricação com 

foco em componentes menores, que demandam ferramentas simples, de alta manutenibilidade 

e flexibilidade.  

O contato com as fábricas influenciou o processo de projeto no sentido de direcionar as 

escolhas para uma aplicação mais eficiente dos sistemas construtivos, de modo a buscar 

economia de recursos materiais e de mão-de-obra. A troca de informações com a construtora 

Ita no estudo 02 levou a descartar o uso de armações metálicas. Apesar do raciocínio estrutural 

estar correto e as armações metálicas estarem de fato contribuindo para a maior estabilidade e 

leveza estrutural, a solução mais viável para a construtora é resolver a estrutura aumentando a 

seção das vigas de madeira. Dessa forma, elimina-se a necessidade de terceirização das 

armações, contribuindo para a logística e redução de custo. Outro ponto importante do estudo 

02 foi a proposta da construtora de deixar a estrutura independente dos módulos. Apesar desta 

solução ocasionar o acréscimo de pilares de madeira e de conexões metálicas, é mais vantajoso 

para a construtora não depender dos módulos como apoio de sua cobertura, reduzindo assim 

sua necessidade de integração de projeto com o fornecedor dos módulos. É comum no projeto 

arquitetônico adotar soluções que teoricamente são eficientes mas que ignoram o processo 

produtivo de quem irá executar. 

A interação de arquitetos com os produtores de tecnologia logo no início corrige equívocos, 

e redireciona o projeto para a solução mais eficaz. Corrigir decisões equivocadas logo no início 

da concepção é mais econômico. Se a identificação destas questões acontece tardiamente, pode 

ser mais custoso ou mesmo inviável a correção. Ao se pensar na possibilidade de produção em 

escala, a necessidade de se eliminar desperdícios é ainda maior pois eles também serão 

replicados. À medida que as soluções construtivas vão sendo resolvidas com os fornecedores, 
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surgem novas possibilidade de distribuição do espaço. Dessa forma, buscou-se mais estudar os 

sistemas construtivos, que desenvolver um projeto específico.  

Nas últimas conversas com as empresas pesquisadas confirmaram-se as hipóteses 

levantadas a respeito das potencialidades de cada empresa. A Crosslam demonstrou interesse 

na fabricação de módulos de infraestrutura específicos que podem ser entregues já finalizados 

na obra, sem a necessidades de gerenciar a obra como um todo. A Ita identifica a proposta dos 

módulos fabricados por outra empresa como uma possibilidade viável, desde que a estrutura 

seja independente dos módulos que colaborariam apenas no contraventamento, como foi feito 

no estudo 02. O estudo 03 trabalha os módulos como apoio para a cobertura. Tal decisão 

economiza na estrutura mas demanda uma interação maior entre diferentes fornecedores.  

Sobre os sistemas híbridos e mistos propostos, o objetivo foi estudá-los do ponto de vista 

da produção e interação entre os fornecedores de aço e madeira.  Não foram feitos estudos 

estruturais quantitativos. Parte-se do pressuposto que os sistemas propostos - viga vagonada, 

contraventamento de estruturas de madeira com barras de aço e conexões metálicas para peças 

de madeira - são sistemas de eficiência comprovada. É prudente priorizar o uso da madeira 

como material de menor impacto ambiental e propor o uso do aço pontualmente, em situações 

de maior solicitação estrutural. A inserção do aço nos sistemas construtivos em madeira 

significa aumento de custo significativo, já que a produção do componente metálico é feita por 

outra empresa. Cabe ao arquiteto ponderar os ganhos obtidos pela inserção do aço em cada 

situação específica, pois tal escolha pode ser pouco interessante para o construtor/fabricante em 

termos de logística, sendo mais fácil resolver o problema estrutural com seu material de 

trabalho, a madeira.  

O material escolhido para os módulos, o CLT, é um material ainda pouco conhecido no 

Brasil. O uso deste material tem o desafio da aceitação por parte das instituições financiadoras 

e do próprio mercado nacional. Apesar da consciência da necessidade de se construir de forma 

sustentável, ainda existe preconceito com a madeira na construção. A associação com o aço é 

um caminho para superar suas limitações e desenvolver soluções leves, com perfis de madeira 

de seções reduzidas e com uma linguagem contemporânea. 

Algumas possibilidades de estudos futuros 

Além da produção industrializada de casas em fábrica, o potencial da pré-fabricação está 

na integração entre projeto arquitetônico e projeto de produção. Diversos arquitetos brasileiros 

trabalharam neste sentido e merecem pesquisas mais aprofundadas. Arquitetos como Zanine 
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Caldas e Severiano Porto desenvolveram importantes trabalhos com a madeira. Não 

necessariamente trabalharam a questão da pré-fabricação, mas de alguma forma trabalharam a 

racionalização construtiva. O arquiteto Sérgio Rodrigues e suas mais de 70 casas enviadas para 

a Amazônia merecem atenção. O que aconteceu com essas casas?  

Nesta pesquisa foram estudadas apenas duas empresas produtoras de tecnologia. O critério 

de escolha foi a capacidade das empresas de trabalharem a questão do projeto de arquitetura 

integrado ao projeto de produção. Ambas as empresas têm um histórico de trabalhos positivos 

nesse sentido. Diversas outras empresas podem ser estudadas no sentido de produzir um 

mapeamento dos sistemas construtivos industrializados no Brasil. Tal mapeamento pode tornar 

mais claro a capacidade produtiva das empresas produtoras de tecnologia de construção e 

promover seu emprego pelos arquitetos e demais projetistas. 
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