
A qualidade do morar não depende somente do invólucro onde habitamos: este por si só está no 
espaço e produz espaço. O objeto do presente trabalho visa explorar técnicas construtivas que 
contraponham o cenário atual ineficiente de produção da moradia, o qual há grande desperdício de 
materiais. Com a consciência de que a morada por sí só não traz habitabilidade por completo, 
salienta-se a necessidede de pensar, posteriormente, o lado de fora, do coletivo, capaz de configurar 
e qualificar as áreas públicas para os habitantes. É de interesse, portanto, a elaboração de um projeto 
prototípico que possibilite soluções flexíveis, capaz de estabelecer um diálogo entre a tecnologia 
construtivaconstrutiva e as possibilidades urbanas positivas, atendendo à demanda habitacional. Para isso, foi 
elaborada uma solução embrião, tendo a consciência de que sua aplicação e replicação necessitaria 
de um novo estudo para a produção de urbanidade, o qual o próprio território deve sugerir.
Como referência, extraiu-se a intenção (interrompida) de Niemeyer para a construção de casas 
pré-fabricadas em Brasília, em 1962.
 

habitação unifamiliar   |   casa sobreposta



implantação
A unidade habitacional apresentada sugere diferentes tipos de implantação. No desenho abaixo é aplicado 
à um caso, mas vale salientar que as unidade possuem total independência, principalmente por conta da 
estrutura metálica e sua flexibilidade. Portanto, o objetivo é atentar para um desenho que reduz e simplifica 
as ações construtivas no canteiro, mas garante versatilidade nas aplicações. 

a proposta
A proposta de implantação consiste na ocupação de uma quadra de aproximadamente 100m x 40m, em 
que o acesso das habitações ocorre pelo seu interior. A cota de nível de acesso está acima do nível da 
calçada, reforçando a ideia de um pátio coletivo com espaços de convívio. 
EmEm seu sentido longitudinal estão as habitações unifamiliares térreas, faceando vias de acesso local, 
enquanto que na transversal estão as casas sobrepostas. Propõe-se a conexão entre 2 quadras através de 
uma praça de acesso, que invade a via com uma faixa elevada. 
Para cada quadra são 16 unidades em casas sobrepostas e 14 em habitações unifamiliares. A densidade 
média é de 262hab/ha. 

produção em fábrica x canteiro de obras
Levando em consideração o tempo para produção da peça em 
concreto armado, a obra seguirá simultaneamente com a 
instalação da estrutura metálica e parte das lajes. 
AA construção se baseia em elementos pré fabricados, 
contando, além do núcleo, com  lajes de painéis treliçados e 
peças em argamassa armada (platibanda, painéis de vedação e 
degraus da escada) que complementam a estrutura metálica. 

o núcleo
Visando um maior aproveitamento da estrutura, a peça se espelha para as duas unidades 
habitacionais, medindo 2,8m x 7,5m, com 2,75m de altura. Dividindo as duas unidades, uma viga 
central de 2,10m de altura sustenta uma laje de piso, travada por 4 nervuras que dão estabilidade e 
recebem os esforços verticais, setorizando também os ambientes. Fixadas nessas nervuras estão as 
vigas da estrutura complementar metálica. 
SuaSua fabricação é realizada por 6 formas metálicas articuladas em formato de U, que são unidas nas 
extremidades e por último estancadas nas laterais. O ângulo das nervuras estruturais permite a 
desmoldagem de forma simples. 

flexibilidade de expansão
Como se trata da junção de um núcleo fixo com uma estrutura metálica flexível, o projeto 
permite outras possibilidades de configuração, com mais quartos. 

composição volumétrica
AA proposta consiste na produção 100% industrializada do 
núcleo hidráulico. Isso significa que as áreas da cozinha, 
banheiro e lavanderia serão produzidas, em todas suas etapas, 
totalmente na indústria, em uma única peça de concreto 
armado. Serão também realizadas as instalações elétricas, 
hidráulicas, hidrossanitárias e acabamentos em geral, como 
impermeabilização, etc. A peça será transportada e 
posicionadaposicionada em obra para a conexão com uma estrutura 
metálica complementar. Dessa forma, exige-se um maior 
controle na produção, com  minimização de perdas e agilização 
no processo replicativo. 

introdução
grupo 01 - UH  01 Quarto 
A solução adotada e descrita neste trabalho se aplica 
diretamente às unidades de habitações unifamiliares e casas 
sobrepostas, tratando-se, portanto, de uma solução embrião 
que utiliza do mesmo método construtivo. 
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planta 1:50
áre a total (1 q uarto) : 40,0m ² / unidade
                  (2 q uartos) : 48 ,5m ² / unidade

caix a d’água inox  2.000 l

placa de  aq ue cim e nto solar +  boile r 

e strutura m e tálica e m  pe rfil “C”

te lh a m e tálica (e strutura e m  pe rfil ”C”)

platibanda pré-fabricada e m  argam assa arm ada

laje  paine l plaje  paine l pré-fabricada com  e le m e nto de  
e nch im e nto le ve  (EPS)

paine l duplo de  ve dação pré-fabricado e m  argam assa 
arm ada com  isolante  térm ico no ce ntro (lã de  roch a)

viga m e tálica e m  pe rfil duplo “C” 

forro  e m  pvc

tubulaçõe s de  proje tos com ple m e ntare s

pe ça e m  concpe ça e m  concre to arm ado pré-fabricado

fundação e m  sapata corrida pré fabricada

pilar m e tálico 
tubular q uadrado

e stacas de  fundação

planta cobertura 1:50

acessibilidade PNE  1:125

m ódulo m ínim o: total de  4 h abitaçõe s

te lh a m e tálica i = 8 %

expansão expansão

corte A 1:50

AA



Locação das estacas de fundação. 
Inicia-se o processo de produção da 
peça núcleo em concreto armado 
na indústria.

Montagem da estrutura metálica: Montagem da estrutura metálica: 
pilares e vigas que compõem a 
estrutura dos módulos dos quartos.

Montagem dos painéis das lajes em 
painel pré-fabricado treliçado. 

ColocaçãoColocação do módulo central 
(contempla o banheiro, cozinha e 
lavanderia) em concreto armado 
pré fabricado. 

Finalização da estrutura 
metálica (ancoragem no 
módulo central),  montagem 
dos demais painéis 
treliçados e concretagem 
das lajes.

Instalação dos painéis de Instalação dos painéis de 
vedação / construção da 
cobertura em telha metálica 
com platibanda em 
argamassa armada.

processo de montagem
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