
Logística Terrenos

O QUE?
 Para a tomada de decisões a fim de elaborar o projeto de casas modulares, foram consideradas questões físicas como o dimensões do terreno, 

que deve possuir 5x20/5x23,6 no mínimo, questões legais e de financiamento, ou seja o terreno deve ser localizado em uma cidade de até 50 mil 

habitantes e questões climáticas como: o terreno deve ser localizado em regiões de zona bioclimática 2. Ainda, foram considerados conceitos que 

considero sinônimos de  BOA ARQUTETURA pelo autor, como: O projeto segue a norma NBR15873 (2010) de  COORDENAÇÃO MODULAR, ou seja, todos 

elementos que compõe a casa seguem uma modulação de 10x10cm facilitando uma possível pesquisa de aprimoramento para que o projeto possa ser 

compatibilizado/viabilizado com matérias primas diferentes do proposto.  Por ser modular é uma construção SUSTENTÁVEL pois a construção é 

racionalizada, gerando menos entulhos através de uma obra mais limpa, concebida dentro de ambientes controlados. Deve ser REPLICÁVEL por isso possui 

um dimensionamento inicial mínimo, assim podendo ser aplicada nos mais diversos tipos de terreno ; Ainda, que tenha CONFORTO TÉRMICO E ACÚSTICO; 

Somando tudo isso, que seja VIÁVEL FINANCEIRAMENTE para famílias que não são atendidas pela boa arquitetura muitas vezes com menores condições 

sociais mas também para pessoas que tenham interesse em morar em uma casa com alta qualidade arquitetônica com custo acessível . 

 COMO?  Baseando-se na proposta de lote mínimo (5x20m), foi desenvolvida uma edificação com 

dimensões mínimas possíveis para que se encaixasse nesse lote. Considerando o lote de 5x20m, um recuo de 

frente de 4,80m que será a vaga para veículo, 1/10 na profundidade do lote (é o que o plano diretor de Arroio do 

Meio solicita)  e sem recuos laterais, o espaço a ser construído resultou em um volume retangular de 13,20m x 5m. 

 

 Como a proposta de lançamento da ideia é montar a casa em um ambiente controlado - dentro de uma 

fábrica de casas- e entregar a casa 80% pronta, foi considerado o transporte da casa. Em função dessa logística e 

seguindo as normas do COTRAN (Conselho nacional do trânsito) a casa não deveria ultrapassar 4 metros de 

largura.  

 Além disso, como uma das propostas do conceito da casa é trazer uma permeabilidade ao volume da 

edificação, fazendo com que seja possível a entrada de ventilação e luz em todos cômodos proporcionando não 

somente conforto térmico mas também emocional - pois os espaços abertos proporcionam bem estar aos 

ocupantes, fazendo com que as pessoas estejam em contato com o lado externo mesmo estando dentro de casa-, 

foram descontados das laterais um espaço de 1,50 metros e esses espaços serão destinados a áreas semi 

cobertas da residência, como se fossem varandas (compostas por pergolados/brises horizontais). 

Consequentemente a largura casa  (sem contar as varandas) resultou em uma medida de 3,50 metros: a largura 

total do terreno menos os 1,50 metros de recuo. Os 1,50m metros lateriais podem ser caracterizados como 

varandas semi cobertas. Como fazer a estrutura da casa com 5 metros no total tornaria o transporte inviável, os 

1,50m laterais serão transportados de forma individual e acopladas ao volume da casa de 3,50 metros  in loco.
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 Por se tratar de uma casa modular a proposta é que a casa chegue pronta no terreno para que no local reste somente acoplar a residência às fundações. Para que a casa possa ser inserida nos mais diversos tipos de terreno, pretende-ser 

utilizar Manilhas de Concreto pré fabricadas. Além de que a fundação pré moldada oferecer a vantagem da edificação ser inserida em diferentes tipos de terrenos, esse sistema faz com que as residências possam ficar descoladas do solo, garantindo a 

circulação constante de ar sob a edificação. Isentando-a da absorção do calor do solo. A proposta é que a casa fique 30cm erguida do solo (o equivalente a dois degraus de 15cm de altura).

  Primeiramente se pensou em uma setorização ideal para as residências inseridas em terrenos de 5x20m: considerando condicionantes legais como recuos e logística mas também princípios de boa arquitetura como TIPOLOGIAS DE CASAS
entrada de luz e ventilação surge uma volumetria  ideal setorizada. Como proposta da residência atender os mais diversos núcleos familiares, criou-se  a partir dessa volumetria dois tipos de casa: uma casa térrea e uma casa de dois pavimentos. Ambas  

seguem a mesma malha, tanto estrutural como compositiva entretanto a casa térrea atende a demanda de famílias que necessitem uma habitação acessível para PNE ou para quem prefira casa térrea e a casa de dois pavimentos é uma solução para 

núcleos familiares que não têm essas necessidades. Ainda, as duas casas poderão receber um módulo adicional de 5x3,30m que poderá ser adicionado posterior a compra da primeira parte da casa ou no primeiro momento desde que o terreno tenha no 

mínimo 23,6m de profundidade.

 A habitação unifamiliar térrea é composta por um volume principal, que engloba sala e cozinha integrados, um banheiro PNE e um dormitório. A área de serviço está inserida juntamente a cozinha. Dois outros volumes acoplados ao embrião 

principal são os espaços destinados a ampliação, os moradores receberão telhado e piso nessas áreas, porém não receberão as vedações, para ampliação, basta adicionar as paredes: Um dos volumes pode servir como um «comércio» ou pode ser 

adicionado o segundo volume (volume de circulação) e assim servindo como um corredor que leva ao segundo quarto - ou seja, o que  antes era comércio pode ser um segundo dormitório, ou um Home O�ce, ou, o que o morador preferir.- O Corredor tem 

uma largura de 1,35 m, dessa forma ainda pode ser inserido armários ou prateleiras como espaço de «despensa» da casa e ainda sobra espaço para circulação; Ainda, pode servir como um Home O�ce, colocando uma escrivaninha no perímetro. A 

parede hidráulica foi alocada na parede de divisa da casa, fazendo com que o morador possa inverter a casa, fazendo com que ao invés de o quarto ser nos «fundos» ele fique na frente, por exemplo.
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 Da mesma forma que foram desenhados módulos de vedação, 

foram desenvolvidos módulos de esquadrias, também divisíveis por 2 e 3m. 

Foram desenhados módulos de 60cm de largura por 2,40m de altura que são 

janelas basculantes divididos por três na altura, tendo então três níveis de 

abertura; Ainda,  essas janelas foram divididas para que pudessem ser 

aplicadas em módulos de banheiro por exemplo,, dois modelos de porta 

janela, uma com o total de 1,20m de largura e outra com 1,40m de largura;

 Foram  propostos três modelos de portas que podem ser internas e 

externas, duas com 1,20 de largura  sendo uma com acabamento de textura 

em madeira em toda superfície e a outra com acabamento tipo madeira 

somente na porta. O terceiro módulo é de uma porta menor, para vãos 

menores onde não é necessário portas de 90cm. O módulo possui 90cm por 

isso a porta possui 80cm. 

 Além dos módulos básicos para a construção e vedação da casa, foram 

desenvolvidos módulos adicionais, como degraus de escadas, rampa para acesso 

da casa térrea, brises verticais e horizontais para conforto térmico, blocos de 

concreto para construção de muros, guarda corpo para áreas a serem construídas 

e para lateral de escadas e rampas e ainda os módulos metálicos que servem para 

plugar os módulos de pergolado a estrutura embrião da casa. 

              As vedações foram desenhadas de forma que obedecessem a norma de 

coordenação modular, por isso, foram desenvolvidos módulos de até 1,20m que 

são divisíveis por 2 e 3. Ou seja, existem módulos de vedação de 20cm, 30cm, 

40cm, 60cm, 90 e 120cm. A Altura dos módulos de vedação também competem a 

norma de coordenação modular. Esses módulos podem ser dispostos na 

estrutura conforme a preferência do morador e das necessidades de conforto 

térmico e acústico;

                Tanto para vedação interna como para vedação externa foram utilizados 

as mesmas dimensões de paineis, o que vai mudar entre vedação interna e 

externa são as camadas de cada um deles e espessura de cada camada;

             Além disso, na parte da cobertura foram utilizados paineis isotérmico PIR 

1100x30mm. 

              Casas construídas em lotes planos 

também serão elevadas do solo por 

questões de conforto térmico. O 

acesso se da através de dois degraus 

cada um com 15cm e por isso a casa 

fica 30 afastada do solo.

Para que a casa seja viabilizada sem o uso de 

grandes escadas propõe-se que o terreno 

tenha um recuo plano de aproximadamente 5 

metros.

É possível adequar o protótipo em terrenos

com mais curvas de nível no seu comprimento,

entretanto é  provável que nesses casos seja

necessário fazer uso de uma escada com mais

degraus -  Deve-se ava l iar  se  é  possíve l ,

dependendo do terreno. 

É possível adequar o protótipo em terrenos com 

c u r v a s  e m  s u a  l a r g u r a ,

entretanto é  provável que nesses casos seja 

necessário fazer uso de uma escada com mais 

degraus - Deve-se avaliar se é possível, 

dependendo do terreno.

É possível adequar o protótipo em terrenos

com mais curvas de nível no seu comprimento,

entretanto quando o declive está nos fundos,

é necessário fazer uso de fundações com um

comprimento maior.

Para pessoas que necessitem de uma rampa 

para acesso a  residência, a casa deverá ficar a 

17cm erguida em relação ao solo e não mais 

30cm. Com isso, é possível adicionar o módulo 

rampa com a inclinação correta;
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 Para que a casa modular possa ser transportada até o terreno, deve-se 

avaliar previamente os acessos ao local, quanto a: fiação elétrica, árvores, pórticos, 

postes, infraestrutura urbana, acesso a guindastes e carretas, curvas e inclinações 

nos acessos e áreas de manobra. Analisando o entorno do loteamento é concluso que 

há a possibilidade de fazer a instalação das casas. De acordo com o COTRAN (Resolução 

210/06 do Conselho Nacional do Trânsito) a altura máxima para circulação de veículos 

de carga em vias urbanas é de 4,40m e a largura de 2,60m. Entre 2,60m e 3,20m de 

largura é necessária a autorização especial de circulação. Entre 3,20m e 4m de largura é 

necessário o uso de batedores.

 A casa sobrado  é composta por um volume principal que 

corresponde às mesmas diretrizes da casa térrea, porém a área 

entregue na casa de dois pavimentos corresponde as ampliações da 

casa térrea já efetivadas. Para ventilação do banheiro e circulação de 

ar no interior da casa optou-se pela criação de mais um espaço de 

entrada de ar e luz. Esse espaço está inserido dentro do volume de 

banheiro para PNE da casa térrea, porém como a casa de dois 

pavimentos não conta com banheiro PNE, se usou uma parte do 

tamanho do banheiro PNE para esse vão. O dormitório fica no 

ambiente superior e as ampliações da casa por conta do proprietário 

são viáveis somente no segundo pavimento. A proposta é entregar 

o protótipo Casa Sobrado com um banheiro, sala e cozinha no térreo 

e um dormitório no pavimento superior. As esperas para o segundo 

sanitário que poderá ser adicionado pelos moradores estarão 

prontas no segundo pavimento, alinhado com o banheiro do térreo. 

O morador terá uma área de 19m² para possíveis ampliações. Nesse 

espaço são sugeridas ampliações em três etapas: O banheiro do 

segundo pavimento, posteriormente pode ser criado um 

escritório/espaço de estar íntimo e ainda mais um dormitório. 

Esquema volumétrico da casa térrea

Esquema volumétrico da casa de dois pavimentos
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Como estratégia para atingir a racionalização construtiva foi fazer o uso da norma de 

Coordenação Modular, a NBR 15873 (2010), que tem como princípios firmar um 

instrumento de compatibilização de elementos e componentes na construção por meio da 

coordenação de dimensões a partir de uma medida padrão de módulo básico de 100mm. 

Durante o processo de criação do projeto foi considerado que o layout da casa de um 

pavimento deveria ser o mesmo da casa de dois pavimentos para então atingir um nível ainda 

mais interessante de padronização/coordenação modular e atingir os objetivos desejados 

proporcionados por esse método como racionalização construtiva gerando menos entulhos, 

previsibilidade orçamentária, etc, como está apresentado no quadro ao lado (Vantagens e 

Desvantagens). A casa de um pavimento e a casa de dois pavimento podem ser montadas com 

as mesmas peças sendo que a única diferença está no dimensionamento estrutural (a alma 

da ferragem é mais espessa por questões de resistência) a malha estrutural é a mesma.

 Entretanto, por mais que nesse trabalho esteja sendo apresentado soluções em Aço 

Carbono e vedações leves, a proposta é que possa ainda existir um ensaio com os mais 

diversos tipos de materiais para que se entenda financeiramente e arquitetonicamente 

(conforto térmico/acústico) o que possa ser AINDA mais interessante. Sendo que a opção aqui 

apresentada é UMA das opções. A proposta deste trabalho é demonstrar que existe um 

projeto todo modulado e pensado dentro de uma norma que é UNIVERSAL (coordenação 

modular, todo dimensionado na malha de 100x100mm tanto horizontalmente e 

verticalmente) e assim sendo, se torna muito mais FÁCIL a partir desse projeto, 

pesquisar/compatibilizar/orçar com os mais diversos tipos de materiais. Ainda, dependendo 

da materialidade pode ser que esse mesmo projeto possa ser viabilizado em outras zonas 

#Obra mais limpa, seca e rápida - construída em até 1/3 do tempo de construção em 

alvenaria #Menor desperdício de materiais e resíduos gerados #Praticidade 

#Versatilidade #Flexibilidade #Possibilidade de personalização #Menos recursos 

naturais utilizados (areia, cimento, brita, tijolos, água, etc...) #Sistema construtivos 

sustentável - uso de materiais reciclados, recicláveis e renováveis #Previsibilidade 

orçamentária; #Retorno do investimento mais rápido (investidores) #Mobilidade 

#Fundações mais rápidas e até 75% mais baratas com menos intervenção no terreno;

#Resistência cultural e preconceito contra construção pré-fabricada #Conflito de 

interesses entre o mercado e o forte incentivo aos métodos convencionais de construção 

#Logística e infraestrutura deficientes em boa parte do país #Cadeira de fornecimento 

com baixo nível de cooperação, falta de equipamentos e dependência de importação de 

materiais e a redução de custo esperada pela construção pré fabricada só é visível 

quando há escala produtiva #Regime de triubutação voltando a facilitar o consumo 

convencional e que cria obstáculos à construção industrializada #Custo mais alto de 

alguns materiais industrializados, inclusive decorrente de política tributária defasada 

em relação a tecnologia #Fluxo de desembolso mais curto, o que leva à demanda por 

alternativas de financiamento diferentes das existentes atualmente; #Poucas empresas 

especializadas no mercado;

DESVANTAGENSDESVANTAGENS

VANTAGENSVANTAGENS

MALHAMALHA 10x1010x10cm

 Falando de logística e demanda,  como a proposta é que a casa seja construída em ambientes controlados e entregue montada no terreno (3D),  

existe sim o contraponto de que não existem ainda muitas fábricas de casa no Brasil e de que enviar um volume em 3D em cima de um caminhão é uma 

solução que requer um investimento de transporte especializado. A partir disso, o fato de não ter muitas fábricas de casas AINDA no Brasil, faz com que o 

custo desse tipo de construção ainda seja mais alto que alvenaria convencional e se não existir uma fábrica de casas próxima da região de intervenção pode 

acontecer de que o valor do transporte inviabilize a realização do projeto. Entretanto, novamente, a proposta aqui apresentada serve como lançamento de 

ideia: quanto mais arquitetos especificarem esse tipo de construção (entregue em 3D ou desmontada e montada in loco) que só tem a agregar na vida de 

consumidor e do arquiteto, o setor irá ganhar muita força e demanda, fazendo com que seja possível viabilizar construções mais sustentáveis e mais 

inteligentes. Incentivando a construção pré fabricada, modular, pensada de forma coordenada, mais pessoas terão acesso a uma boa arquitetura, ainda 

mais se houver incentivo do governo entregando uma grande quantidade de casas para famílias com menos condições sociais. É bem provável que cada vez 

mais esse tipo de construção será incentivada pois em países desenvolvidos a pré fabricação já é muito utilizada.

Nesse esquema é possível observar que todas plantas de casas estão na mesma modulação e respeitando a coordenação de 10x10cm
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 A estrutura é composta por tubos de Aço Carbono 100x100mm; A 

estrutura principal da casa é entregue totalmente montada no terreno e as 

partes do pergolado e o módulo de caixa D’Água serão aparafusadas no local; A 

laje será composta por paineis tipo Painel Wall, a chamda laje seca que também 

é um material pré fabricado. Para sistema de fundação, serão usadas manilhas 

de concreto tipo estacas onde a casa será fixada quando chegar no terreno; 

 O resultado da casa é o conjunto de soluções e 

decisões inteligentes que pode ser aplicado em terrenos de 

no mínimo 5x20, 5x23,6, em cidades de até 50 mil 

habitantes, em zonas bioclimáticas 2. As soluções podem 

ser aplicadas nos mais diversos tipos de terrenos, como 

terrenos de esquina, em meio de quadra ou até mesmo em 

casas de campo. A casa pode ser desenhada pelo próprio 

morador (não em casos de habitação social, que o governo 

compraria de forma padronizada) e assim pode ter inúmeras 

opções de desenhos de fachada, layout de planta, desde que 

respeitando a estrutura e layout básico embrião.

 Essa proposta de casas é uma ideia interessante 

até mesmo para investidores do setor imobiliário: casas com 

boa arquitetura - entregando qualidade para as pessoas  

que forem comprar - com orçamento extremamente 

redondo. Com tudo calculado projetado e orçado 

minimizamos os imprevistos que normalmente acontecem 

durante o processo da construção de uma casa, gerando 

certeza de lucro para o investidor e uma entrega impecável 

para o comprador.
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