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1 INTRODUÇÃO

Este estudo visa investigar através de estudo preliminar de 
urbanismo e arquitetura a possibilidade de uma  comunidade que 
surja com características de sustentabilidade ambiental num 
cenário urbano-industrial onde as soluções para a habitação 
social geralmente estão associadas a uma baixa qualidade 
espacial. 
A proposta pode ser entendida como uma opção e sugestão 
alternativa aos programas existentes para residências 
econômicas unindo respeito ao meio ambiente, tecnologia 
inovadora e integração social através de imagem e 
funcionamento diferenciados e que revelam em diversos 
aspectos a intenção de evoluir os modelos atuais.



A Sustentabilidade é um conceito 
sistêmico, relacionado com a continuidade 
dos aspectos econômicos, sociais, 
culturais e ambientais da sociedade 
humana. A sustentabilidade abrange 
vários níveis de organização, desde a 
vizinhança local até o planeta inteiro. Para 
um empreendimento humano ser 
sustentável é necessário que tenha em 
vista 4 requisitos básicos, ser: 

ecologicamente correto
economicamente viável

socialmente justo
culturalmente aceito 



Produção local e orgânica de alimentos;
Utilização de sistemas de energias renováveis;
Utilização de material de baixo impacto ambiental 

nas construções (bioconstrução ou  Arquitetura 
sustentável);

Criação de esquemas de apoio social e familiar;
Diversidade cultural e espiritual;
Governança circular e empoderamento mutuo, 

incluindo experiência    com novos processos de 
tomada de decisão e consenso;

Economia solidária, cooperativismo e rede de 
trocas;

Educação transdisciplinar e holística;
Sistema de Saúde integral e preventivo;
Preservação e manejo de ecossistemas locais;
Comunicação e ativismo global e local.

Um exemplo real de 
comunidades humanas 
que praticam a 
sustentabilidade em 
todos os níveis são as 
ecovilas, um modelo de 
assentamento humano 
sustentável que são 
comunidades urbanas ou 
rurais de pessoas que 
têm a intenção de 
integrar uma vida social 
harmônica a um estilo de 
vida sustentável. 
Para alcançar este 
objetivo, as ecovilas 
incluem em sua 
organização algumas 
práticas como:



O modelo de ecovila tem proposto soluções viáveis para erradicação da 
pobreza e da degradação do meio-ambiente e combina um contexto de 
apoio sócio-cultural com um estilo de vida de baixo impacto.
O conceito de ecovila tem sido promovido e implementado por grupos 
espalhados pelo planeta, muitas vezes com recursos limitados e mínimo 
apoio institucional ou governamental.
O presente trabalho apresenta um novo sistema para programas 
habitacionais abordando ao mesmo tempo a unidade habitacional dotada 
de qualidades de mobilidade, leveza e rápida instalação e que se associa 
a um sistema de implantação que respeita a topografia existente gerando 
economias substanciais nas movimentações de terra que eliminam a 
necessidade de arrimos e serviços de contenção.
A implantação aqui apresentada está em área pertencente a um centro 
urbano, já com infra-estruturas como: rede de esgotamento sanitário, 
abastecimento de água potável, sistema de drenagem pluvial, coleta de 
lixo, entre outras. Associadas às propostas tipológicas e de implantação 
estudaremos também infra-estruturas tais como reutilização da água, 
utilização da energia solar, coleta e destinação correta dos resíduos 
sólidos (lixo), lago de retenção das águas pluviais e horta comunitária.



2           CASEXP
CASEXP é o nome do sistema modular 
para espaços habitacionais proposto pela 
mesma equipe no ProPIC 2008, Programa 
de Pesquisa e Iniciação Científica da 
Universidade Fumec. Esta pesquisa  
recebeu o título de ‘A Residência 
Ambientalmente Sustentável’.  Neste 
estudo foi proposto e detalhado um 
modulo espacial sustentável e 
transportável utilizando materiais 
disponíveis no mercado brasileiro tais 
como estrutura metálica, painéis termo-
acusticos para parede e teto e piso tipo 
wall. Este estudo também investigou a 
produção de um módulo hidráulico-
sanitário em fibra de vidro que se acoplaria 
à estrutura metálica em questão e a 
sistemas de aquecimento via coletor solar 
e de reaproveitamento de águas. A idéia 
neste sistema é que os espaços gerados 
estivessem alinhados muito mais ao 
conceito de ‘fabricação e montagem’ do 
que ao de ‘construção’, apresentando 
todas as características de leveza e 
desmontabilidade. Foi previsto também, 
neste primeiro estudo a possibilidade de 
acoplamento destes módulos em unidades 
duplas ou múltiplas, em arranjos 
horizontais e/ou verticais.

COMPONENTES DO SISTEMA

O MÓDULO ESPACIAL MONTADO



ELEVAÇÃO LATERAL

O ‘KIT’ HIDRÁULICO ACOPLÁVEL ESQUEMA DE FLUXO DAS ÁGUAS



O estudo inicial para o sistema CASEXP 
previa unidades de 42m2 em malha 
modular de 3,00m x 3,00m. A planta 
abaixo foi apresentada como simulação de 
uma unidade residencial com espaços de 
estar integrado a cozinha, banho, quarto 
pequeno e quarto de casal. Os espaços 
das extremidades se ampliavam através 
da abertura da parede/deck promovendo 
integração com o espaço exterior.

Para o presente estudo foi intenção propor 
uma unidade dupla para programas 
residenciais mais amplos, como apresentado 
na pagina ao lado, visando atender famílias 
mais numerosas. Neste caso se vê a 
simulacão de uma unidades de 84,00 m2 
com estar/cozinha integrados, áreas de 
serviço, dois quartos pequenos e dois quartos 
maiores. A parede/deck que se abre também 
aparece nesta versão.

A dimensão de transporte de 3,00m x 
12,00m se refere ao tamanho das 
carrocerias dos caminhões que 
transportam containers e volumes afins. 
Desta forma os módulos espaciais 
podem ser fabricados em série fora do 
canteiro de obras chegando prontos ao 
local de utilização. O que reduz impactos 
locais na obra e qualifica a mão de obra 
envolvida. 

O MÓDULO SIMPLES DE 36,00 m2
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O MÓDULO DUPLO DE 72,00 m2
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3 LOCAL
A área escolhida para a 
implantação do presente estudo é
conhecida como Vila Recreio 
situada no bairro Jardim 
Teresópolis do município de Betim 
na região metropolitana de Belo 
Horizonte.  Betim é um dos 
principais pólos industriais desta 
região metropolitana necessitando 
de soluções inovadoras para o 
assentamento de um grande 
numero de operários que ali 
trabalham. 
A Vila Recreio é um enclave no 
meio do bairro de 
aproximadamente 92000m2 com 
baixíssima qualidade construtiva 
necessitando urgente intervenção 
que vise melhoria das condições 
residenciais de seus moradores. 
Trata-se de áreas com topografia 
acidentada onde estão alojadas 
acerca de 180 famílias. Na borda 
norte e leste da área estão 
localizados alguns 
estabelecimentos comerciais de 
melhor qualidade construtiva que 
oferecem apoio aos moradores 
fazendo daquela via uma espécie 
de corredor comercial. 

O TERRENO NA REGIÃO BETIM / CONTAGEM



ÁREA DE IMPLANTAÇÃO





IMAGENS DO LOCAL



4 TOPOGRAFIA



As  topografias variáveis do 
sítio com inclinações entre 0 e 
30% configuram situação ideal 
para diferentes simulações de 
implantação.



5 ESTRUTURA

Sistema CASEXP baseia-se na 
montagem da unidade espacial a partir 
de chassis metálico suspenso. No caso 
das topografias variáveis da Vila Recreio 
tornou-se necessário a adoção de um 
sistema de suspensão para este chassis 
a partir de pilares tubulares que separam 
o chassis do solo tornando-o livre para o 
escoamento das águas pluviais e para o 
plantio de espécies vegetais e hortas 
comunitárias.
Estes pilares tubulares poderão ser 
metálicos, em concreto pré-moldado ou 
moldado em loco de acordo com 
facilidades de fornecimento na época da 
construção e definições posteriores a 
serem definidas em cálculo estrutural.
Foram estudados dois modelos de 
implantação: o perpendicular às curvas 
de nível ou vertical e o paralelo às curvas 
de nível ou horizontal. No primeiro caso 
os módulos espaciais podem ser 
dispostos um sobre os outros em 
diferentes arranjos de acordo com as 
variações topográficas gerando unidades 
de um ou dois pavimentos. O acesso se 
faz por rampa pela parte posterior do 
conjunto onde o módulo está mais 
próximo do solo. O CHASSIS ESTRUTURAL APOIADO
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SEQUÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO 1: PERPENDICULAR ÀS CURVAS DE NÍVEL



A implantação paralela às curvas de nível 
ou horizontal apresenta uma 
configuração linear podendo as unidades 
estarem alinhadas longitudinalmente 
gerando terraços panorâmicos 
sucessivos.

SEQUÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO 2: PARALELO ÀS CURVAS DE NÍVEL



SEQUÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO 2: PARALELO ÀS CURVAS DE NÍVEL



6 IMPLANTAÇÃO
A busca da melhor insolação e conforto ambiental para os 
blocos gerou a implantação ao longo do eixo leste-oeste o que 
proporcionou condições diferenciadas de abordagem da 
topografia em três setores. Uma nova rua plana aparece 
cruzando o conjunto, ligando as principais vias de acesso e 
dando lugar a estacionamentos para os moradores. No ponto 
mais baixo aparece a praça de convívio com áreas esportivas e 
de lazer junto à lagoa de detenção.  A faixa comercial existente 
na borda nordeste do terreno foi mantida. A implantação 
proposta libera totalmente o terreno natural proporcionando 
ampla área para vegetação e drenagem. Num contexto confuso 
e de ocupação desordenada o novo conjunto aparece como 
forma de ordenação de uma nova natureza construída.



A IMPLANTAÇÃO E SEU CONTEXTO
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Setor 1 – 39 unidades simples
6 duplas

Setor 2 – 40 unidades simples
46 duplas

Setor 3 – 45 unidades simples
5 duplas
2 unidades comerciais

TOTAL DE UNIDADES HABITACIONAIS= 181 
UNIDADES SIMPLES= 124
UNIDADES DUPLAS= 57 (ou 242 UN. SIMPLES 
no caso de apenas unidades simples)
UNIDADES COMERCIAIS= 4 0 1

0
2
0

50m



Vista desde o leste com a rua Duque de Caxias em primeiro plano. A rua transversal plana de 
atravessamento com pavimentação drenante cruza o conjunto e da local a estacionamentos. Na 
parte mais elevada do sítio aparecem os estabelecimentos comerciais existentes ao longo das vias.



VISTA DESDE O OESTE



Vista desde a face sul com  a rua Jardim 
do Seridó, a lagoa de detenção e a área 
de lazer em primeiro plano. A vegetação 
existente é mantida. Todo o lote está
liberado gerando amplas áreas verdes.





VISTA NO INTERIOR DO CONJUNTO: ESPAÇOS TERRESTRES E AÉREOS



VISTA NO INTERIOR DO 
CONJUNTO: EDIFICAÇÕES + 

NATUREZA

VISTA NO INTERIOR DO CONJUNTO: 
TOPOGRAFIA INTERPRETADA





A comunidade se integra através da disposição 
dos módulos habitacionais integrados à
vegetação existente e nova, às áreas verdes e 
hortas comunitárias e aos espaços de esportes 
e lazer. A topografia é abordada de forma 
orgânica de forma a minimizar os impactos de 
implantação.  



UMA NOVA UNIDADE AMBIENTAL





VISTA GERAL DO CONJUNTO DESDE O SUL



7 SISTEMAS HIDRÁULICOS
No sentido de propor um sistema alternativo para o capeamento da maioria 
dos assentamentos e urbanizações na área que geram grande 
impermeabilização do solo  optamos  por uma quase total não 
pavimentação do terreno
De uma forma geral o sistema de drenagem faz parte do conjunto de 
melhoramentos públicos existentes em uma área urbana assim como as 
redes de água, de esgotos sanitários, de cabos elétricos e telefônicos, 
além da iluminação pública, pavimentação de ruas, meios-fios e passeios, 
parques, áreas de lazer, e outros.
Um sistema tradicional de drenagem urbana deve ser considerado como 
composto por dois sistemas distintos que devem ser planejados e 
projetados sob critérios diferenciados: o Sistema Inicial de Drenagem e o 
Sistema de Macro-drenagem.
O Sistema Inicial de Drenagem ou de Micro-drenagem ou, ainda, Coletor 
de Águas Pluviais, é aquele composto pelos pavimentos das ruas, meios-
fios e sarjetas, bocas de lobo, rede de galerias de águas pluviais e, 
também, canais de pequenas dimensões. Esse sistema é dimensionado 
para o escoamento de vazões de 2 a 10 anos de período de retorno. 
Quando bem projetado, e com manutenção adequada, praticamente 
elimina as inconveniências ou as interrupções das atividades urbanas que 
advém das inundações e das interferências de enxurradas.

Na área em estudo a impermeabilização é
mínima, portanto, o coeficiente de escoamento 
adotado foi de 50%.  Foi utilizada a intensidade 
de Belo Horizonte para um tempo de retorno de 
10 anos e duração da chuva de 10 minutos: 
194,481mm/h. Como a área em estudo é de 
aproximadamente 4 ha, encontrou-se a vazão de 
escoamento total através do método racional.

Sendo: 
Qp – vazão de projeto (m³/s)
c – coeficiente de escoamento superficial
i – intensidade de chuva (mm/h)
A – área de drenagem (ha)
Logo:  Qp = 0,00278x0,5x194,481x4
Qp = 1,1 m³/s = 1100 l/s

Dimensionamento da canaleta:

Sendo: 
Qp – vazão de projeto (m³/s)
A – área da seção molhada (m²)
Rh- raio hidráulico (m)
I – declividade da canaleta (m/m)
n – coeficiente de rugosidade de Manning (n = 
0,015)
A = by
No presente trabalho as dimensões da canela 
será de b = 1,0 m e h = 1,0m. 
Sendo y  = 0,2 m.

Escoamento em degraus: 
Piso: 2,0 m
Espelho : 0,40 m 



Já o Sistema de Macro-drenagem é constituído, em geral, por canais 
(abertos ou de contorno fechado) de maiores dimensões, projetados para 
vazões de 25 a 100 anos de período de retorno. Do seu funcionamento 
adequado depende a prevenção ou minimização dos danos às 
propriedades, dos danos à saúde e perdas de vida das populações 
atingidas, seja em conseqüência direta das águas, seja por doenças de 
veiculação hídrica.

As tendências modernas para o controle das águas pluviais, que já vêm 
sendo amplamente aplicadas ou preconizadas internacionalmente, passam 
a dar ênfase ao enfoque orientado para o armazenamento das águas por 
estruturas de detenção ou retenção. Esse enfoque é mais indicado a áreas 
urbanas ainda em desenvolvimento, podendo ser utilizado também em 
áreas de urbanização mais consolidadas desde que existam locais 
(superficiais ou subterrâneas) adequados para a implantação dos citados 
armazenamentos. Este conceito não dispensa, contudo, a suplementação 
por sistemas de micro e macro-drenagem.

No presente trabalho, o sistema de drenagem contará com canaletas que 
levarão as águas pluviais para uma bacia de retenção. Em função da alta 
declividade da área é importante que essas canaletas sejam 
dimensionadas com dissipadores de energia (degraus).



PROPOSTA PARA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA esc. 1:2500



PROPOSTA PARA REDE DE ESGOTOS esc. 1:2500



8 VEGETACÃO
Conforme já mencionado a implantação 
proposta libera amplas áreas vegetadas 
onde aparecerão a manutenção das 
espécies arbóreas existentes, a 
introdução de novas espécies como 
capim vertiver, e bambu colmo que são 
bons controladores de erosão. Aumentam 
a infiltração da água, reduzem 
enxurradas e também de gramados 
extensivos e hortas coletivas.
Outro ponto em que a vegetação estará
presente será na cobertura dos módulos 
residenciais.
O ‘Ecotelhado’ é um sistema de telhado 
verde  composto por módulos já
vegetados colocados lado a lado sobre 
uma membrana anti-raízes e uma 
membrana para a retenção de nutrientes. 
Método de rápida instalação e excelente 
conforto térmico.
Pesa cerca de 50kg/m² já saturado e 
pode ser colocado sobre praticamente 
qualquer tipo de telhado  ou laje.
O telhado vivo se constitui aqui 
preferencialmente de plantas adaptadas 
a solos rasos, resistentes a estiagem, de 
baixa manutenção como os seduns e 
outras suculentas. Não é recomendável o 
telhado de grama por sua alta exigência 
de água.

Outro sistema existente para cobertura vegettal 
de edificações é o Skygarden Envec que 
apresenta como características: uso livre de 
diferentes espécies de plantas como em terra 
firme, cultivo de alimentos orgânicos, pisoteio na 
grama e lazer como um jardim convencional.
Uso de arbustos e árvores em espessuras de 
até 30 cm, economia de 0,9kw/m2 x dia de 
energia, ou R$0,21/m2 x dia + cerca de 35% de 
impostos na conta elétrica, redução de 
0,77g/m2 x dia de emissão de CO2, menor 
custo na confecção por usar menos material e 
menos mão-de-obra, diminuição da emissão de 
CO2 devido a não-uso de materiais plásticos, 
durabilidade: acima de 10 anos.

Ainda apresentando como benefícios 
ambientais:
•Melhor aproveitamento de espaço
•Conforto térmico
•Captação de CO2
•Redução de ruídos
•Purificação do ar
•Diminuição de danos em temporais
•Redução das ilhas de calor urbanas
•Equilíbrio ambiental das cidades

Peso - 40 kg/m²
Retenção de água - 40 l/m²
Drenagem - 250 a 300mm/h de água



Vantagens do sistema ‘Ecotelhado’:
•Já vem vegetado;

•Evita a erosão do substrato nutritivo;
•Baixo peso;

•Baixa manutenção;
•Facilidade e rapidez de colocação;
•Drenagem perfeita em enxurradas;

•Evita compactação do substrato;
•Boa retenção de água;

•Boa aeração das raízes;
•Facilidade de transporte sem prejuízo das 

plantas.



O projeto propõe uma investigação 
paisagística onde o jardim público, o 
jardim privado, o pomar e a horta 
comunitária se fundem num conjunto 
natural e de propriedade da coletividade. 
Além do bem estar visual e ambiental este 
conjunto verde pode suprir em parte as 
necessidades alimentares da comunidade. 
Assim a nova implantação se apresenta 
como um território social entre o urbano e 
o rural ou ‘rurbano’ fazendo menção e 
resgatando a possível origem interiorana 
de seus moradores.



Como fator de integração socilal e de geração local de alimentos o 
projeto em questão considerará a atividade da ‘agricultura urbana’
como fator diferencial desta implantação.
A ampla extensão de áreas vegatáveis propicia o aparecimento de 
pequenas hortas comunitárias que serão controladas por grupo de 
moradores encarregados e remunerados por tais atividades. O
produto destes serviços serão retornados aos moradores 
participantes como alimentos.
Este sistema de hortas e plantios será complementado por 
serviços de compostagem, ou seja a produção de adubos por 
meio de reciclagem do lixo orgânico (restos de comida em geral, 
aparas de plantas, sacos de chá e café, cinzas) que é quase 
totalmente reaproveitável. Deve-se evitar o excesso de gorduras, 
laticínios, carnes e cinzas. Uma composteira (estrutura de tijolos 
ou madeira) é própria para o depósito e processamento da matéria 
orgânica. Deve ser localizada em local plano e sombreado. A área 
necessária para a produção do composto é de aproximadamente 
30m² com 1,70m de altura. Essa área pode ser fracionada em 
compostos menores de 2m² ou 3m² e 1m de altura. Em geral o 
procedimento demora cerca de 90 dias.



9 POLíTICAS
A área estudada faz parte de um setor da 
cidade de Betim que foi objeto de 
proposta de reestruturação ambiental em 
função da baixa qualidade da ocupação 
construída que constituindo riscos aos 
moradores em função de ocupação não 
adequada de encostas de alta 
declividade. 
A imagem ao lado é a proposta feita pela 
prefeitura municipal para áreas do bairro 
Jardim Teresópolis onde se vê um 
modelo de implantação baseado em 
edifícios de até 3 andares em platôs 
viabilizados com movimentações de terra 
e criação de arrimos e/ou taludes. Estas 
implantações evitam as encostas com 
maiores declividades gerando uma baixa 
densidade de ocupação
O estudo, objetivo desta pesquisa, 
apresentada anteriormente propõe uma 
alternativa de abordagem destas 
encostas de forma a ocupá-las mas não 
exigir movimentações de terra ou 
criações de taludes ou arrimos, mesmo 
na parte mais plana do terreno. 
Acreditamos que nossa proposta sugira 
uma maior densidade de ocupação aliada 
a uma abordagem ecológica da habitação 
social. ESTUDOS DA PREFEITURA DE BETIM



De 3 a 6 Salários Minimos:
Aumento do subsídio em financiamento do FGTS
Comprometimento de até 20% da renda para pagamento da prestação.
Aporte de R$ 10 bilhões (União R$ 2,5 bilhões e FGTS R$ 7,5 bilhões).
Fundo garantidor e redução de seguro.
Redução de 90% nos custos cartoriais para registro de imóveis.
Refinanciamento de parte das prestações em caso de perda da renda, por meio do Fundo
Garantidor.
Número de prestações garantidas:
3 a 5 salários mínimos - 36 prestações.
5 a 8 salários mínimos - 24 prestações.

De 6 a 10 Salários Minimos:
Para as famílias nesta faixa de renda, haverá um estímulo à compra de casa 
própria com redução dos custos do seguro e acesso ao Fundo Garantidor.
Redução de 80% dos custos cartoriais para registro de imóveis.
Refinanciamento de parte das prestações em caso de perda da renda, por meio
do Fundo Garantidor.
Número de prestações garantidas:5 a 8 salários mínimos - 24 prestações.8 a 10 
salários mínimos - 12 prestações.

A intenção numa etapa 
posterior deste estudo é
simular este projeto visando 
sua viabilização no programa 
Minha Casa Minha Vida do 
Governo Federal. Esta nova 
modalidade de crédito 
proporciona de forma facilitada 
o acesso dos trabalhadores à
casa própria. O sistema 
financia as construtoras 
durante o período da obra e 
posteriormente transfere este 
financiamento aos 
proprietários. Além dos 
trabalhos de ajustar o projeto 
aos custos compatíveis a este 
programa habitacional uma 
etapa paralela a esta 
viabilização seria a 
homologação deste sistema 
construtivo junto à CAIXA,   a 
fornecedora do crédito.
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