
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. 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. 

Pensando a relação custo-produção em uma escala nacional, quanto maior o 
uso e a produção do aço, menor o custo de fabricação. Mesma lógica na 
escala deste projeto, quanto maior o número unidades habitacionais 
reproduzidas, menor o custo de produção de cada uma. A intenção é inserir 
na construção popular do país uma tecnologia construtiva avançada que 
provoque a especialização da mão de obra, a qualificação do mercado e a 
redução do custo da fabricação do aço.

O projeto apresenta soluções de conforto térmico e sustentabilidade a partir 
da implantação de sistemas de energia renovável e de sistemas passivos. O 
primeiro sistema corresponde a utilização de placas solares na cobertura das 
unidades para aquecimento de água do chuveiro e da cozinha. Quanto ao 
segundo sistema, são utilizadas estratégias bioclimáticas, como: ventilação 
cruzada em todos os ambientes, iluminação natural incidindo em duas 
fachadas e aproveitadas por janelas piso-teto e proteção solar e de chuva 
feita pelo uso de beirais em laje projetada de 40cm. feita pelo uso de beirais em laje projetada de 40cm. 
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PLANTA TÉRREO | 63.70m²
ESC. 1:75

OPÇÃO SANIT P.N.E.
ESC. 1:50

PLANTA 1º PAV | 63.70m²
ESC. 1:75

PLANTA COBERTURA
ESC. 1:75

CORTE
ESC. 1:75



Ligação parede-paredeSecção vedaçãoFechamente parede externa-interna

DETALHE 02
ESC. 1:50

DETALHE 01
ESC. 1:50

DETALHE CORTE VEDAÇÃO
ESC. 1:20

DETALHE PLANTA VEDAÇÃO
ESC. 1:20

ISOMÉTRICA DE VEDAÇÃO:
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DIAGRAMA ESTRUTURAL
ESC. 1:200

Optou-se nesse projeto pela estrutura metálica, recorrendo ao 
concreto apenas na fundação, momento de contato com o solo. 
Prioriza-se o uso de elementos econômicos e essenciais, sem 
desperdícios formais ou de materialidade. 

Identifica-seIdentifica-se 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;desperdícios; Os encaixes (ligações parafusadas) 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 E SISTEMA CONSTRUTIVO



A unidade habitacional não foi pensada 
isoladamente no lote, mas como parte de um 
agrupamento, com interação entre vizinhos e 
possibilidade de situações coletivas. 
Portanto, o desenho da unidade permite 
geminações e estabelece duas fachadas 
ventiladas com grande permeabilidade 
visual entre as habitações.visual entre as habitações.

A sobreposição associada a geminação 
lateral favorecem o adensamento e a 
flexibilidade de implantação, podendo 
conformar conjuntos de habitações de 
diversas configurações espaciais de acordo 
com a posição geográfica do lote, sua 
respectiva incidência solar, relevo e 
arruamento.arruamento.

Para viabilizar o acesso das unidades 
sobrepostas, foi desenvolvido um módulo 
independente e autoportante de escada, com 
a mesma tecnologia empregada na 
construção do embrião. Este, prevê uma 
rampa de acessibilidade para as unidades 
térreas, bem como uma horta coletiva, 
condizentecondizente a lógica de momentos conjuntos 
da vizinhança.

IMPLANTAÇÃO

HIPÓTESE DE IMPLANTAÇÃO COM CIRCULAÇÃO VERTICAL INDIVIDUAL
ESC. 1:300

HIPÓTESE DE IMPLANTAÇÃO GEMINADA COM CIRCULAÇÃO VERTICAL COMPARTILHADA
ESC. 1:300

ESPAÇO AMOSTRAL | 127.65m²
ESC. 1:150

MÓDULO ESCADA



CORTE MÓDULO HIDRÁULICO
ESC. 1:75

CORTE MÓDULO SOCIAL
ESC. 1:75
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Optou-se por uma estrutura leve tubular de aço 
confeccionada em forno de arco elétrico, 
diminuindo significantemente a emissão de CO2 
na construção.

ComCom emissão de 46,2kgCO2/m3 os perfis 
tubulares apresentam uma redução de 79,38% na 
quantidade de dióxido de carbono emitido em 
relação ao sistema convencional de concreto, 
considerando o peso próprio de cada estrutura e 
a quantidade de insumo, essa taxa se multiplica.

OcorreOcorre também a redução do consumo de água, 
que no sistema metálico consome cerca de 100 
litros por m3 a menos que o concreto. 

PorPor se tratar de uma proposta que vislumbra a 
reprodução em grande escala, a baixa pegada 
ecológica apresentada pelo projeto é de 
fundamental importância. O setor da construção 
civil hoje é um dos grandes responsáveis pela 
emissão de CO2 e cada vez mais é necessário 
viabilizar soluções que alterem esse panorama, 
principalmenteprincipalmente em obras fomentadas por órgãos 
governamentais.

PEGADA ECOLÓGICA ISOLAMENTO ACUSTICO

INSOLAÇÃO

O projeto apresenta como vedação painéis con-
formados por montantes de aço e revestidos por 
placas OSB (em ambos os lados), placas de 
gesso (interno), revestimento cimentício 
(externo). Esses painéis conformam uma câmara 
interna preenchida com lã de rocha, com isso 
apresentam alto desempenho acústico resistentes 
aa até 56Db, superior ao desempenho de blocos 
de cimento de 19cm de espessura.

Ao testarmos a eficiência da fachada  no softwe-
ars Fachada 2.1, foi demonstrado que mesmo 
com uma fonte de 60Db externa, (equivalente a 
uma via de trafego expresso) o nível de ruído 
constatado no ambiente foi de apenas 24Db, 
nível inferior ao 35Db estabelecido como parâ-
metro pela NBR, demostrando grande eficiência.

Os módulos possuem orientação Leste/Oeste, 
com incidência de raios solares durante todo o 
ano. A fachada dos dormitórios recebe os raios 
solares da manhã, sendo estes mais frescos e 
bactericidas.

DIAGRAMA DE FAIXA
DE AERAÇÃO

OBS: dados retirados do artigo acadêmico:
GERVÁSIO,Helena. A Sustentabilidade do Aço 
e das Estruturas Metálicas.
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