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1 SUSTENTABILIDADE 

UM NOVO PARAMETRO CULTURAL 
O termo Sustentabilidade foi introduzido no texto Our common 

future em 1987 pela Comissão Brundland quando designada 

pelas Nações Unidas para examinar a degradação ambiental 

de nosso planeta.   

 

Este texto define Sustentabilidade como ‘encarar as 

necessidades de hoje sem sacrificar a habilidade das 

futuras gerações de encararem as suas próprias 

necessidades’. O que logo iniciou um amplo debate sobre o 

significado do termo necessidade pelo fato dele variar em 

diferentes partes do mundo dependendo do grau de 

desenvolvimento de determinada comunidade. 

 

O que a definição de Brundland visava era principalmente 

estabelecer a uma intenção de compromisso em relação à 

conservação das fontes de recursos não renováveis e mais 

realisticamente entender a rede econômica que determina os 

usos destes recursos ao redor do mundo. De acordo com estas 

bases teóricas As bases Teóricas o termo Sustentabilidade 

engloba os oito seguintes itens: 

 

 Equidade no acesso às fontes e recursos: 

 Considerar uma nova maneira de encarar os recursos 

naturais, principalmente os não-renováveis, onde os países em 

vez de ter seu ‘Produto nacional bruto’ teriam o seu ‘Produto 

nacional verde’ que excluiria o uso de fontes não renováveis e 

permitiria que países menos favorecidos recebessem um 

retorno mais igualitário  por seus recursos em vez de forçá-los 

a usar estes recursos e/ou pagar suas dividas. 

 

Energia incorporada 

 Energia incorporada engloba toda a energia necessária 

para extrair e processar, transportar e montar um material ou 

recurso. Ainda não há uma única fonte disponível para aqueles 

que desejam calcular essa energia, o que demonstra como tem  
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sido lenta a implementação dessas idéias. Várias tentativas 

nos Estados Unidos ainda estão incompletas. 

Comunidade Global 

 O problema da equidade às fontes e recursos se 

estende a uma larga sensibilização sócio-econômica da 

responsabilidade global do arquiteto, que deve agora ‘pensar 

global mas agir local’ ao especificar materiais, e entender as 

ramificações das escolhas. 

 

Economia 
 A nova sensibilização ecológica requer do arquiteto 

mais abertura para outros campos e ler amplamente sobre 

problemas sócio-econômicos para que decisões mais bem 

informadas sejam tomadas. Isso não é fácil para uma profissão 

que pode ser muito insular e focalizada.   

 

Renovabilidade 
 Essas considerações levam a um novo olhar para 

materiais e formas, repondo fontes escassas com materiais 

renováveis. Geralmente isso requer olhar além da moda para 

uma aproximação do design mais durável. 

 

Sabedoria tradicional  

 Sustentabilidade levou a uma revisão no modo em que 

vemos a arquitetura tradicional ou vernacular. Melhor que ver 

como “fora de uso” ou pitoresca, retrógrada ou primitiva, 

devemos entendemos que tem ela tem algo a nos ensinar, a 

arquitetura “local” cresceu de várias tentativas e erros ao lidar 

com fenômenos naturais, e deveria ser respeitado como 

repositório de sabedoria. 

 

Mudança institucional 

 A responsabilidade do arquiteto agora se estende além 

do design de edifícios para a formação de mudança política. 

Um exemplo é o projeto do Grammen Bank em Bangladesh, do 

arquiteto Muhamed Yunus, o qual promove espaço e serviços  
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para borrowers / mutuários(?) em um esquema de micro-

crédito que tem sido copiado em todo mundo. 

 

Tecnologia 

 Um dos mais importantes elementos do movimento 

sustentável tem sido a nova atitude de encorajamento frente à 

tecnologia. Hoje há um crescente debate sobre como melhor 

atacar a degradação ambiental. E. F. Schumacher no livro 

Small is Beautiful propõe como “tecnologia apropriada” aquela 

que adota soluções modestas para os problemas ambientais e 

alega que soluções high-tech causam mais problemas e 

esgotamento dos recursos. A defesa high-tech por outro lado, 

continua a acreditar que todos os problemas podem ser 

resolvidos pela ciência.   
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De uma forma sintética a Sustentabilidade em toda sua 

amplitude conceitual pode ser entendida como a interceção 

entre ações que contemplem os aspectos Social, Ambiental e 

Econômico que em suas interfaces geram a Equibilidade, a 

Viabilidade e Suportabilidade. 

 

O conjunto destas idéias poderá, em muito, melhorar o modelo 

de vida neste século XXI. 
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2 PRÉ-FABRICAÇÃO  

UM NOVO MODELO CONSTRUTIVO 
 
No começo do século XX os arquitetos da vanguarda 

modernista estavam obcecados com a idéia de trazer à 

atividade construtora a mesma eficiência que nascia nas linhas 

de montagem dos automóveis que surgiram com Henry Ford 

em 1907. 

 

Mesmo antes destas novas idéias da teoria da pré-fabricação 

já estava em curso quando partes de diversas construções já 

eram produzidas fora dos canteiros de obra como os 

alojamentos militares do século XIX, as peças de ferro fundido 

presentes nas igrejas cristãs dos séculos anteriores, as casas 

de madeira na Austrália e Nova Zelândia, as casas em chapas 

metálicas nas colônias européias do Caribe e da África, ou as 

construções instantâneas para a corrida do ouro na Califórnia.  

 

Le Corbusier em 1923 no livro Por uma arquitetura defende a 

construção de habitações através do acoplamento das partes, 

conceitos que foram logo adotados pelos arquitetos da 

Bauhaus na Alemanha e a partir de então também em outras 

partes da Europa e dos Estados Unidos. 

 

A síntese deste debate era a mudança do paradigma arquiteto-

cliente para uma nova cadeia produtiva que envolvia em 

primeira mão a parceria arquiteto-indústria, ou de um ‘cliente 

coletivo’, afastando a profissão das tradicionais obras ligadas 

diretamente ao local da construção.  

 

Estes novos procedimentos aproximavam a arquitetura ao 

design de produtos onde as partes de uma construção eram 

previamente concebidas para serem montadas em diferentes 

sítios. O arquiteto, nestes casos, era mais visto como um 

inventor do que como um coordenador de tradicionais 

construções. 

 1
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Três patentes são notáveis deste primeiro período da pré-

fabricação construtiva:  

 O ‘Single Pour Concrete System’ (fig.1) criado por 

Thomas Edison em 1906 onde a construção era 

entendida como um monólito concretado através de 

uma espécie de funil de distribuição superior;  

 

 O sistema de painéis de concreto acopláveis do 

arquiteto Grosvenor Atterbury que a partir de 1909 

permitia a montagem de diversos tipos de edifícios, 

sistemas semelhantes a este são amplamente 

desenvolvidos até os dias de hoje. 

 

 A casa Dom-ino (fig. 2) de Le Corbusier que em 1914 

pretendia repor as construções demolidas durante a 1a 

grande guerra no norte da França e Bélgica. Este 

modelo, também baseado nas qualidades do concreto 

armado e menos desenvolvido que os dois acima, 

lançou as bases para varias teorias da arquitetura 

moderna como a dos ‘Cinco Pontos da Nova 

Arquitetura’ posteriormente desenvolvida pelo 

arquiteto. 

 

Na Alemanha estas idéias também tiveram eco e levaram o 

arquiteto Peter Behrens a criar em 1909 uma empresa 

destinada a criação de construções industrializadas e em série 

mas sem afastar os aspectos artísticos e criativos do oficio. 

Estas idéias levaram Walter Gropius e Fred Forbat a 

desenvolver na Bauhaus de Weimar o livro Uma casa 

experimental na Bauhaus de Weimar onde discute as questões 

da tipologia, variedade e monotonia de uma possível cidade 

formada por construções seriadas. A obra signifcativa deste 

período é o conjunto residencial industrial de Toerten de 1926 

(fig. 3). 

 

Mas as idéias que neste período mais se aproximaram 

teoricamente das metas pretendidas de produção em série 

foram as de R. Buckminster Fuller, arquiteto americano 

autodidata autodenominado inventor, que através do 

desenvolvimento das ‘Dymaxion Houses’ (fig. 4) ampliou o 

debate sobre a leveza e industrialização das construções. Suas 

idéias para estas residências se aproximavam muito mais do 

4 

2 
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ideal da Casa de Morar do que as proposições de Le Corbusier 

onde a geometria estava mais condicionada aos ditames da 

estática que a uma visão artística-cultural. A partir de sua 

experiência com silos para grãos, Fuller desenvolve neste 

projeto aspectos relativos à convecção de correntes térmicas 

internas que proporcionam ventilação e aquecimento do 

ambiente (fig. 4, 5 e 6). Ele foi o primeiro a usar o alumínio 

como material leve, de fácil transporte e reciclável. Estes 

projetos anteciparam em décadas questões de sustentabilidade 

ambiental como uso e economia de energia, o uso racional da 

água, e técnicas passivas de ventilação e aquecimento. 

 

O período da II Guerra Mundial impulsionou a necessidade de 

espaços pré-fabricados a principio para fins militares e ou, no 

período pós-guerra, para criar espaços para a classe média 

americana em sua expansão urbana e trabalhista. 

 

Vários arquitetos europeus migraram para os Estados Unidos 

durante a guerra dentre eles Walter Gropius e Marcel Breuer, 

que foram contratados pelo Federal Housing Administration o 

conjunto residencial Aluminum City Terrace com 250 unidades 

e seis tipos de moradias usando ao máximo elementos 

construtivos produzidos em série e um desenho urbano que 

negava as longas linhas dos conjuntos habitacionais até então 

conhecidos. 

 

Breuer posteriormente desenvolveu numa iniciativa pessoal a 

casa Plás-2-Point (fig. 7 e 8) 

que segundo ele apresentava 

procedimentos radicalmente 

novos no modo de viver e na 

maneira de ocupar o terreno. 

Este projeto foi um dos 

primeiros a considerar a pele 

externa da construção como 

um sistema de forças 

tensionadas um pioneiro na 

experimentação da 

construção em concha única, 

Single Shell, ou monocoque. 

 

Usando também os painéis 

6 
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de madeira Walter Gropius e Konrad Wachsmann propuseram 

em 1943 o sistema Packaged House cujos painéis 

componentes poderiam compor pisos, paredes e tetos da 

residência e ser facilmente transportado para montagem. 

 

Outro nome importante para as arquiteturas pré-fabricadas é 

Jean Prouve, arquiteto francês que a partir de 1930 

desenvolveu uma série de experiências através de estruturas 

porticadas e complementadas com chapas de metal. Seus 

projetos se adptavam a diversos climas, locais e escalas 

através de evoluções modulares. Estas obras eram pensadas 

de forma a serem transportadas por avião a locais remotos 

inclusive para as colônias francesas na África. Uma cópia de 

sua Maison Tropicale (fig. 9) tem sido remontada atualmente 

em Londres e Nova York como forma de divulgação e 

exposição destas leves técnicas construtivas. 

 

Nos anos 1960 o arquiteto americano Paul Rudolph 

empenhado no desenvolvimento das habitações em série veio 

a declarar que ‘a casa móvel será o tijolo do século XX’ um 

ideal que ele levou à escala urbana através de seus projetos de 

mega-estruturas. Um exemplo notável destas unidades 

espaciais pré-fabricadas colocadas em um conjunto 

comunitário é o Oriental Masonic Garden (fig. 10, 11 e 12) 

construído em New Haven nos anos 1970 e demolido em 1981. 
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Um exemplo de produção em serie de casas individuais foi o 

Case study houses proposto nos anos 1950 por John Entenza. 

A casa mais conhecida deste programa foi a (fig. 13) projetada 

por Charles e Ray Eames na Califórnia como uma colagem de 

elementos de catálogos pré-existentes no mercado para a 

construção de usuais galpões e espaços industriais. 

 

Este projeto dos Eames influenciou os arquitetos do movimento 

metabolista japonês e do high tech inglês da década seguinte 

na busca da habitação leve e de baixo custo o que pode ser 

visto no projeto experimental de Richard e Su Rogers em seu 

sistema Zip-Up (fig. 14 e 15) para residências. 

   

Este projeto de Rogers indica direções que passam a ser 

visualizadas a partir da década de 70 em construções de 

características semelhantes. Estão em jogo questões como a 

estrutura em chassis transportável que pode ser revestida com 

materiais diversos de fechamento, a construção em peças que 

é transportada como tal e montada no canteiro, ou ainda o 

monocoque contínuo que é transportado na maneira como será 

utilizado como na Futuro House (fig. 16 e 17) do arquiteto 

finlandês Matti Suuronen. 

 

No início século XXI a casa pré-fabricada está mais do que 

nunca necessária e atual. As questões sociais de alojamento 

para um largo numero de pessoas aliadas a questões de 

sobrevivência humana e do planeta colocam este tema na 

questão do dia. É sabido que as construções são as 

responsáveis por mais da metade dos gases que provocam o 

aquecimento global o que faz que esta busca por espaços 

leves, desmontáveis e recicláveis seja cada vez mais crucial 

em um desenvolvimento sustentável de nossas paisagens 

urbanas e rurais.   
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A leveza, a mobilidade e a adequação à cultura e às condições 

ambientais fazem da casa um aparte da natureza. 
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3 A CASA ECOLÓGICA 

UMA EVOLUÇAO DO CONCEITUAL  
 

O conceito de Arquitetura Sustentável vem evoluindo desde a 

década de 70. Inicialmente, em meio à crise do petróleo, era 

denominada Arquitetura Solar e fazia referência à conservação 

de energia nas edificações. Retorno à busca por sistemas 

passivos e aproveitamento do clima e da natureza. O objetivo 

de economia de energia era na maioria das vezes atingido, 

porém deixava a desejar em termos de conforto ambiental. 

 

Nos anos 80 o surgimento dos Laboratórios de Arquitetura 

Bioclimática promove uma arquitetura mais equilibrada entre o 

desempenho energético e conforto térmico. Propunha-se uma 

nova visão considerando a edificação de fora para dentro 

(ambiente edificação). 

 

A partir dos anos 90, o uso de fontes alternativas de energia 

conciliada ao conforto ambiental caracteriza a Arquitetura Eco-

Eficiente. Para se obter Alta Qualidade Ambiental da Edificação 

considerava-se a qualidade da água, do ar, a gestão de 

recursos e sobras, etc. 

 

Atualmente uma arquitetura para ser considerada sustentável 

deve satisfazer os seguintes aspectos: 

 

Sustentabilidade econômica: lucratividade e crescimento 

através do uso  eficiente de recursos (mão de obra, materiais, 

água e energia).  

Sustentabilidade ambiental: evitar efeitos prejudiciais ao 

ambiente através de uso cuidadoso de recursos naturais, 

minimização de resíduos, proteção e melhoria do ambiente. 

Sustentabilidade social: responder às necessidades dos 

“atores sociais”  envolvidos no processo de construção (do 

planejamento à  demolição), incluindo alta satisfação do cliente 

e do usuário, fornecedores comprometidos ambientalmente, 

respeito aos funcionários e comunidades locais. 
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12 RECOMENDAÇÕES PARA UMA   

                   ARQUITETURA SUSTENTÁVEL 
 

1 Estudo da implantação da edificação e seu posicionamento 

no terreno considerando as orientações quanto à incidência 

solar,  presença dos ventos dominantes, vistas e criação dos 

espaços livres/ocupados. Lançar a projeção da edificação no 

ábaco solar e analisar os resultados das insolações e 

posicionamento das partes que constituem o programa 

arquitetônico. 

 

2  Abordagem e soluções de aspectos relativos à iluminação 

e ventilação natural e artificial na edificação. Apresentar 

detalhes de esquadrias ou elementos especiais que favoreçam 

estas questões. 

  

3  Apresentar detalhes dos sistemas especiais de proteção 

solar de fachadas (brises e afins) e de coberturas. 

 

4 Demonstrar e justificar a solução, modulação e lógica 

estrutural no que concerne à economia e uso racionais de 

materiais e sistema construtivo. 

 

5  Eleger e justificar os materiais usados na edificação 

quanto à sua sustentabilidade energética, coerência formal e 

conceitual, bem como estratégias econômicas de viabilização 

da obra e da operação do edifício numa perspectiva de ‘ciclo 

de vida’ da construção. 

 

6 Apresentar diagrama dos fluxos energéticos na edificação 

considerando o consumo de fontes renováveis e não 

renováveis de energia. 

 

7 Apresentar diagrama dos sistemas de coleta, uso e 

reciclagem das águas e resíduos na edificação. 

 

8 Considerar e destacar aspectos relativos à acessibilidade 

de usuários normais e especiais, e inclusão social no uso da 

edificação. 
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9 Considerar e justificar a coerência do uso de vegetação na 

edificação. 

 

10 Abordar e justificar o impacto estético da edificação em 

relação à comunicabilidade do seu uso em questão e suas 

qualidades de sustentabilidade ambiental. 

 

11 Considerar e justificar aspectos relativos à manutenção 

da construção e suas características de flexibilidade e 

desmontabilidade. 

 

12 Abordar questões relativas à transferibilidade dos 

conceitos e soluções adotadas. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama mostrando os diferentes graus de aquecimento de 

uma construção em função da orientação de sua implnatação. 

 



  16 

O entendimento da durabilidade da construção como um Ciclo 

de Vida que considera a extração dos recursos, a produção 

dos materiais, a construção, a ocupação, a desmostagem e o 

reuso 
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4 O SISTEMA CASEXP 

COMPONENTES 

A partir das constatações apresentadas nos textos anteriores 

tomamos como objetivo prático desta pesquisa a investigação 

em torno do projeto de um módulo espacial transportável que 

pudesse trazer um máximo de aspectos relativos à pré-

fabricação e à sustentabilidade ambiental e construtiva. 

É nossa intenção também que este módulo espacial possa ser 

transportável e acoplávavel podendo gerar unidades 

compostas para diversos fins tais como residencial uni ou 

multifamiliar, serviços, informação, ensino e também usado em 

situações de emergência.   

Estes sistema, denominado CASEXP, a casa experimental, 

aborda estas questões programáticas e construtivas a partir da 

criação de um módulo espacial de 3,00m x 3,00m x 14,00m, 

dimensões estas adequadas ao transporte, como veremos a 

seguir. 
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O ponto de partida para a montagem deste módulo espacial é o 

chassis metálico que funciona como um monobloco estrutural 

contendo características geométricas que o fazem 

indeformável podendo ser apoiado em quatro pontos do solo. 

Estes quatro pontos de apoio no solo deverão receber uma 

fundação em concreto para que os ´cavaletes de suspensão´ 

apóiem o módulo.  

Este chassis poderá ser executado de diferentes maneiras 

dentro das variedades oferecidas pelas estruturas metálicas 

tais como: tubos quadrados laminados sem costura, tubos 

quadrados com costura, perfis leves em chapa dobradas, perfis 

laminados ou eletrosoldados tipo “I” ou “H”.  Estes elementos 

estruturais bem como o cavalete de apoio serão detalhados e 

dimensionados conjuntamente com o cálculo estrutural. 
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Além deste chassis estrutural fazem parte do corpo principal do 

modulo os elementos de fechamento em suas diversas 

camadas, ou sejam: 

 

►PAREDES / opção 1: os fechamentos laterais serão feitos 

em madeira industrializada semelhante às das casas pré-

fabricadas em madeira comuns em nosso mercado brasileiro.  

 

►PAREDES / opção 2: como alternativa que adotará um 

caráter mais industrial poderão ser usados painéis termo-

acústicos que também são encontrados no comercio de 

materiais de construção para fins industriais. 

 

►COBERTURA: seguindo os mesmos fornecedores/materiais 

da opção 2 para as paredes, as coberturas serão executadas 

em painéis termo-acústicos. 

 

►PISO: poderá ser executado em madeira ecológica 

industrializada produzida a partir de garrafas PET  ou em 

painéis de piso do tipo ´wall´ com proteção ao fogo, na parte 

interna do módulo. 

 

►ESQUADRIAS: executadas em vidro temperado tipo 

‘Blindex’ transparente ou jateados na área do banheiro. 

 

►INVÓLUCRO VEGETAL: uma camada de tela metálica 

externa envolverá o módulo em sua parte externa e superior e 

estará conectada a ‘vasos’ junto aos cavaletes de apoio, onde 

estarão plantadas plantas tipo trepadeiras que envolverão o 

volume do módulo produzindo sombreamento sobre os planos 

verticais e horizontais. 

 

►USO DAS AGUAS: haverá opção para sistema de 

reaproveitamento das águas domésticas. 

 

►ENERGIA: no topo do módulo haverão painéis solares para 

aquecimento de água para banho e cozinha e placas 

fotovoltaicas opcionais para geração de energia eletrica. 
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SIMULAÇÃO DE OCUPACÃO: 

No sentido de comprovar as possibilidades de ocupação do 

espaço interno do módulo espacial apresentamos uma 

simulação de divisão interna para uso habitacional com um 

programa de necessidades que aloje até quatro pessoas em 

espaços correspondentes a:  

 

 

1- Decks/terraço externo 

 

2- Sala de estar integrada e Acesso 

 

3- cozinha  

 

4- banheiro  

 

5- quarto para duas camas ou beliches 

 

6-  quarto para cama de casal.  

 

7- Decks/terraço externo 

 

 

Os espaços, nos extremos do módulo, relativos ao quarto 

maior e à sala de estar são  estendidos quando se abre o deck-

parede inclinada promovendo uma ampliação dos cômodos 

internos. 

 

 

 
 

1 

2 

3 

5 

7 

6 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Simulação dos espaços internos para uma 

ocupação residencial com dois dormitórios. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

5 INSTALAÇOES  

A abordagem das instalações elétricas e hidráulicas é de vital 

importância para a análise de sustentabilidade da construção. 

A energia elétrica poderá ser fornecida através da conexão às 

redes publicas ou atravé de painéis fotovoltaicos o que 

aumenta a autonomia dos módulos espaciais. 

  

 Propõem-se para o uso da água um sistema reciclagem e 

reuso através de três reservatórios de água específicos: 

 

- água limpa (azul) é tratada nas redes publicas de 

fornecimento e aramazenada em caixa d´água superior 

tedo encanamento especifico e alimentando o 

box/chuveiro e as pias da cozinha e banho. 

 

- a água cinza ou reutilizada (amarela) é a água que 

passou pelos usos anteriores e é armazenada e filtrada 

em caixa d´água inferior e posteriormente bombeada a 

caixa de água superior especifica e reutilizada no vaso 

sanitário e lavagens secundárias. 

 

- a água quente para banho (vermelha) 

É aquecida em coletores solares 

E armazenada em caixa d´água 

Ou boiler específico e utilizada 

No chuveiro e pia da cozinha. 
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Estas instalações hidráulicas se completam 

através do kit em fibra de vidro que funciona 

como um monobloco que une os diversos usos da 

água. 

 

Este kit se assemelha e será produzido por 

industrias de sanitários químicos, como os 
usados em eventos coletivos. 

 

Este kit chegará prefabricado e será instalado em 

posições variadas do modulo espacial. 

 

A idéia do monobloco hidráulico já foi util izado 

em projetos de Buckminster Fuller e Jean Prouve 

e de diversos outros arquitetos e construtores 
que buscavam a praticidade e racionalidade da 

obra. 
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6  VEGETAÇÃO 

De forma a obter maior sombreamento e conforto térmico no 

teto e nas paredes laterais, propõe-se uma espécie de jardim 

vertical e horizontal que se expandirá sobre uma tela/grade 

metálica acoplada ao chassis estrutural principal e que estarão 

ligados a vasos metálicos inferiores que conterão terra sobre 

uma camada drenante.  

 

As espécie vegetais a serem usadas sobre esta tela são 

trepadeiras leves pouco lenhosas, ou seja, com poucos galhos 

de forma a alcanárem pouco peso. 

 

As espécies destas plantas/trepadeiras em seu nomes 

populares serão: ipomea, tumbergea, amor agarradinho, sete 

léguas ou hera. Exceto a hera todas estas espécies produzem 

flores.  

 

O tempo de recobrimento da grade/suporte varia em torno de 

18 meses. 

 
 
 
 



  26 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Madre silva 

 

Amor Agarradinho 
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7 TRANSPORTE 

Uma das características básicas desse sistema é sua 

transportabilidade de modo que o volume construído 

possa chegar ao local de sua implantação com facilidade 

através de carretas e posterior içamento com guindaste 

tipo caminhão/guindaste munck. 

 

Este transporte é semelhante ao de diversos tipos de 
cargas e até de volumes/containers. As dimensões do 

módulos espacial de 12,00m x 3,00m x 3,00m 

correspondem ás carrocerias destas carretas. 
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Transporte e içamento de cargas e espaços construídos 
semelhantes. 
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8TRANSFERIBILIDADE 
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No sentido de fazer uma verificação da flexibilidade projetual 

do Sistema Casexp foi feita uma experimentação em nível 

acadêmico com os estudantes, arquitetos, designers, 

decoradores e artistas plásticos, do curso de pós graduação 

em  Design de Interiores da universidade 

UNIDERP/Anhanguera em Campo Grande MS. 

 

O arquiteto e professor João Diniz foi convidado a ministrar a 

disciplina/módulo ´Planejamento de Residências´ e propôs aos 

estudantes, como exercício, a adaptação do Sistema Casexp a 

condições e programas de necessidades por eles definidos. 

 

Foi fornecido a cada grupo de trabalho desenhos técnicos 

básicos e modelagem preliminar em 3d do Sistema Casexp, 

material este que seria completado e adaptado por cada 

equipe. 

 

O resultado revelou a flexibilidade e transferibilidade do 

sistema que foi proposto e entendido como um projeto aberto 

que poderá posteriormente receber interferências por parte de 

projetistas e moradores. 

 

Cada equipe apresentou amplo material gráfico incluindo itens 

de pesquisa, informações sobre o local de implantação, 

desenhos de apresentação e técnicos e perspectivas externas 

e internas. Algumas destas imagens estão mostradas ao lado. 
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9 DADOS TÉCNICOS 

►Estrutura Metálica 

Tipo: chassis em perfil tubulares em aço sac 300 (alta resistência 

a corrosão) conformados a frio dim 15,00 x 12,00 cm 

Peso: 3600,00 kg 

Custo aço e mão de obra = R$ 7,2 p/ kilo        

Custo total: R $ 25.920,00 

►Complementos da Estrutura 

itens: estrutura p/ caixa d’água, tela jardim vertical e cobertura, 

vasos metálicos, escada de acesso, cavalete de apoio 

Peso: 500 kg   Custo: R$ 3000,00 

►Paredes p/ pé direito de 3,00m  

Opção 1 (incluindo painel móvel das extremidades) 

Tipo: em painéis termo-acústicos metálicos 

Peso unitário: 15,00 kg/m2   Peso total: 1485,00 kg 

Área total (internas = 36,00m2  e externas = 63,00m2): 99,00m² 

Custo p/ m2: R$ 80,00          Custo total= R$ 7920,00 

►Paredes, p/ pé direito de 3,00m 

Opção 2 (incluindo painel móvel das extremidades)   

Tipo: em painéis termo-acústicos de madeira ecológica 

Peso: 34,00 kg/m2  

Área total (internas = 36,00m2  e externas = 63,00m2): 99,00m² 

Custo p/ m2: R$115,00        Custo Total:  R$ 11385,00 

►Cobertura 

Tipo: em painéis termo-acústicos metálicos 

Peso unitário: 15,00 kg m2     Peso total: 735,00 kg 

Área total (c/ beirais de 25cm): 49,00m²: 

Custo p/ m2:  R$80,00         Custo Total: R$ 3920,00 

►Piso 

Tipo: em painéis tipo wall 100m2 

Peso unitário: 40,00 kg/m2     Peso total: 1440,00 kg 

Área=  36,00 m2 

Custo p/ m²: R$ 100,00 m2   Custo total: R$3600,00 

►Esquadrias 

Tipo: em vidros temperados/blindex 8mm temperado: 

Peso unitário: 20,00 kg m2   Peso total: 480,00 kg 

Área: 24,00 m2 

Custo p/ m2: R$ 180,00 Custo total: R$ 4320,00 
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► Vegetação p/ jardim vertical 

Tipo: trepadeiras leves (não lenhosas) espécies preferenciais: 

Ipomea, tumbergea, amor agarradinho, sete léguas 

Custo: R$ 300,00 

►Monobloco hidráulico 

Tipo: em fibra de vidro 

Peso: a ser estimado 

Custo: a ser estimado 

►Fossa séptica:  

Tipo: c/ filtro anaeróbico e sumidouro 

Custo: R$ 3000,00 

►Instalações hidráulicas 

ítens: padrão de entrada, louças, metais, tubulações, caixas 

d’água 

Custo: R$ 6000,00 

► Coletor solar (1 placa) c/ boiler acoplado 

Custo: R$ 3000,00 

► Instalações elétricas (convencionais) 

ítens: padrão de entrada, tubulações externas, fiação, lâmpadas  

Custo: R$ 3000,00 

► Transporte (raio 30km do local de produção)  

Tipo carreta: 12m carroceria 

Tipo guindaste: caminhão Munck 

Custo: R$ 900,00 

► Fundação (para terreno firme) 

Tipo: estaca trado manual c/ cintamento 

Custo: R$ 2500,00 

 

 

 

►Peso total (somatório itens listados): 8240,00 kg 

 

►Custo total (somatório itens listados): R$ 70880,00 

 

obs.: Este custo se refere a valores usuais de mercado e 

poderão ser trabalhados a partir da participação de 

colaboradores/parceiros e da produção simultânea de mais do 

que uma unidad.  
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11 ANEXOS 

11.1 PARTICIPAÇÃO NO PREMIO HOLCIM     

        CONCURSO INTERNACIONAL PARA    

        CONSTRUÇÃO SUSTENTÁVEL 2008 
As cinco folhas foram geradas pela 

organização do concurso sendo o 

material de exposição da idéia e 

julgamneto. 

 
11.2 PARTICIPAÇÃO NO PRÊMIO LIVING   

STEEL / CONCURS INTERNACIONAL 

ARQUITETURA SUSTENTÁVEL EM 
AÇO 

As duas folhas foram originalmente 

geradas em formato A3 e enviadas à 

organização do concurso. 

 
11.3 DESENHOS TÉCNICOS E 

DETALHAMENTO DO SISTEMA 
CASEXP. 

As cinco pranchas são desenhadas 

originalmente em formato A0 e estão 

servindo para a orientação geral dos 

engenheiros, calculistas e 

orçamentistas na sequência do projeto 

Casexp vizando a construção do 

primeiro protótipo.   
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