
PARTIDO ARQUITETÔNICO

Identifica-se neste projeto como principais 
vantagens do aço perante os métodos 
tradicionais: 

- Por ser bem mais leve, a estrutura metálica 
possibilita fundações mais econômicas; 

- Alta resistência, durabilidade e baixa 
manutenção; 

-- Consome cerca de 60% do tempo de execução 
de uma estrutura semelhante em concreto 
armado, sem uso de formas ou escoras;

- Grande precisão na fabricação das peças, 
gerando muito menos resíduos e desperdícios; 

-- Os encaixes dispensam soldagem, podendo ser 
realizados na fábrica ou in loco e, caso 
necessário, desmontados para reutilização; 

- Os elementos construtivos podem ser 100% 
reciclados para fabricação de aço novo; 

-- Os perfis utilizados são tubulares, ou seja, não 
apresentam material em seu centro de gravidade, 
tornando-os mais eficientes contra flambagem, 
com menos material e, portanto, menor custo. 

PARTIDO ESTRUTURAL 

PLANTA TÉRREO | 63.70m²
ESC. 1:75

CORTE
ESC. 1:75

PROCESSO CONSTRUTIVO

1. Produção industrial 
dos módulos habitacionais: 
social + hidráulico + íntimo 
+ barrilete + escada, con-
templando  estrutura, infra-
estruturas, vedação, piso e 
forro. 

2. Construção da funda-
ção em concreto armado, 
com 10cm de altura, prote-
gendo a estrutura metálica 
do contato com o solo. Fixa-
ção dos encaixes nos arran-
ques para receber o módulo 
habitacional.

3. Transporte: frete dos 
módulos habitacionais da 
fábrica para o terreno, po-
dendo ser realizada em car-
retas de 10m de comprimen-
to por 2.60m de largura.

4. Montagem: Içamento 
dos módulos por guindaste. 
Fixação nos encaixes da 
fundação (módulo térreo) e 
nos enxaixes do módulo 
existente (casa sobreposta). 
O travamento entre encaixe 
e e perfil metálico acontece 
por porca de pressão.

5. Montagem escada: 
estrutura autoportante de 
mesmo sistema constru-
tivo do módulo habita-
cional.

A presente proposta desenvolve um projeto embrião de habitação 
unifamiliar econômica de três dormitórios, com possibilidade de 
sobreposição. A unidade foi concebida a partir da confluência de três 
módulos funcionais que abrigam: o espaço social, o espaço íntimo e o 
módulo hidráulico. Quando integrados, conformam o local do morar, 
de forma a qualificar cada ambiente, a circulação entre eles, a 
ventilação e a iluminação internas, além de centralizar a infraestrutura 
hidráulica e reduzir as áreas exclusivamente de passagem. hidráulica e reduzir as áreas exclusivamente de passagem. 

O projeto embrião é desenvolvido como unidade industrializada, 
replicável tanto horizontalmente, em casas geminadas, como 
verticalmente em casas sobrepostas, formando conjuntos 
habitacionais de implantação flexível e escala humanizada. 

Quanto ao sistema construtivo, pensou-se na estrutura metálica como 
solução eficiente devido à alta resistência, baixa manutenção, 
significativa redução de resíduos e do tempo de obra se comparado a 
métodos mais tradicionais no país. 
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