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1. INTRODUÇÃO:

O 
interesse pela Construção Modular é crescente, garantin-

do rapidez, alta produtividade, previsibilidade, além de 

menores prazos e custos. Os produtos da Constru-

ção Modular também possibilitam a obtenção de edifica-

ções com maior desempenho e qualidade e ainda, mais 

sustentáveis.
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Por outro lado, a construção tradicional está a uma distância enorme da Indústria 4.0, 
não tendo se beneficiado da digitalização, da tecnologia e da inovação em seus proces-
sos, produtos e, sobretudo para promover os ganhos de produtividade para atender de-
mandas e escalas cada vez maiores, suprindo as necessidades do crescimento popula-
cional em grandes centros urbanos. 

Este é um incômodo de grandes proporções, 
já que a construção é responsável por empre-
gar 7% da população mundial, tem um PIB 
anual de cerca de US$ 10 trilhões e conso-
me 50% das matérias primas produzidas no 
mundo. Ou seja, o setor tem sido responsabi-
lizado por “empurrar para baixo” a produtivi-
dade global e tem sido fortemente provocado 
para se movimentar, aderindo à digitalização 
e usando como benchmark a experiência dos 
setores mais modernos da indústria, para se 
enquadrar nos padrões da Indústria 4.0.

As dificuldades que ainda temos para que 
o BIM passe a ser o padrão utilizado no se-
tor de Arquitetura, Engenharia e Constru-
ção (AEC), no ambiente de pré-construção 
e construção, demonstram o quanto ainda 
falta de conscientização e maturidade para 
darmos passos mais firmes para nos tornar-
mos uma indústria moderna e eficaz. E foi 
exatamente o BIM que inseriu o setor na era 
digital! 

Além do trabalho colaborativo e de uma forma disciplinada de integrar as melhores com-
petências da cadeia de valor para o desenvolvimento de projetos, a abrangência do BIM 
compreende todo o ciclo de vida de um produto ou empreendimento. Isso também garante 
a gestão mais inteligente e eficaz da etapa de operação e manutenção. 
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O BIM encurta caminhos, reduz os prazos e os erros de pro-
jeto e melhora a construtibilidade, sobretudo se usado em 
conjunto com as principais ferramentas exploradas na pré-
-construção. Ainda assim, muitos profissionais e empresas 
“torcem o nariz” quando o cliente exige o projeto em BIM, 
alegando que os processos BIM “encarecem” o projeto! Este 
é um grande equívoco e reflete a situação de empresas em 
que o BIM ainda não foi implantado e, portanto, não se be-
neficiaram das suas amplas vantagens e benefícios. Muitas 
vezes estas empresas, quando pressionadas, desenvolvem 
os seus projetos em 2D e contratam terceiros para fazerem 
a modelagem. Certamente, nestes casos, o que poderia ser 
um benefício e uma redução de custos e prazos de projeto, 
provocará um impacto contrário.

Este artigo tem como objetivo apresentar o status da 
Construção Modular, abordar os seus principais concei-
tos, métodos e sistemas construtivos, de forma a permi-
tir uma compreensão mais didática e prática sobre este 
tema de grande interesse e importância, para revolucio-
nar o setor de construção, em direção à modernidade e à 
Indústria 4.0.
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2. A CONSTRUÇÃO 
TRADICIONAL E SUAS 
CARACTERÍSTICAS

E
m sites arqueológicos, no sudeste de Anatólia, na Turquia, 

7.000 a.C., quando o homem iniciou a domesticação dos 

cavalos, foram encontradas ruínas de construções com 

tijolos de adobe (de secagem ao sol). Cerca de 3.000 a.C., no 

Oriente Médio, também foram construídas edificações de 

tijolos cozidos. Portanto, a atividade de construir usando 

tijolos como unidade para o envelope vertical das edifica-

ções é milenar e vem sendo desempenhada pelo setor 

da construção até os dias atuais. 
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Em síntese, melhoramos produtos e processos, mas a construção tradicional ainda 
possui traços de atividades milenares, o que nos permite qualificá-la como um grande 
“artesanato construtivo”.

Nada contra um sistema construtivo milenar robusto e durável. Contudo a teoria dos pro-
cessos nos ensina que quando um processo atinge o seu limite de produtividade, é momen-
to de substituí-lo por outro mais eficaz, possibilitando atingirmos novas métricas impossí-
veis de serem obtidas com o processo anterior. Apesar disso, contrariando esta teoria, não 
tem sido raro nos depararmos com o investimento em equipamentos para a mecanização 
do assentamento de alvenaria de tijolos, com a utilização de sensores e robôs.

Figura 1 – Construção antiga de tijolos de adobe (The History of Bricks and Brickmaking)
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SÃO CARACTERÍSTICAS DA CONSTRUÇÃO TRADICIONAL:

Baixa integração da cadeia de valor;

Fragmentação das lideranças, dispersas, em nosso país, através de algumas centenas de 
entidades setoriais;

Abordagem pontual, ou seja: cada novo produto é um protótipo;

Dificuldades para a contratação, capacitação e retenção de mão de obra direta, sobretudo 
em períodos de maior crescimento da demanda;

Processos cercados de incertezas e imprevisibilidade do cumprimento de custos e 
prazos;

Baixo nível de investimento em tecnologia, inovação e em Pesquisa & Desenvolvimento;

Contratos estabelecidos com fornecedores e prestadores de serviços, sem incentivos 
vinculados às metas e ao desempenho planejados pela incorporadora ou construtora;

Faltam processos e ferramentas eficazes para a gestão e controle de projetos e da 
produção.

E, como consequências, os problemas de qualidade por falhas de projeto e execução são 
comuns, com consequente retrabalho, atraso nos projetos e nos cronogramas das obras, 
culminando com o aumento dos custos construção e manutenção.

Vários são os impactos deste cenário quase apocalíptico, como o desgaste com os clientes, 
afetando negativamente a imagem de competitividade e atratividade do setor. Por este 
motivo, não raras vezes os investidores optam por aportar seus recursos em outros negó-
cios e setores onde há menor insegurança na obtenção do retorno do capital investido.

Figura 2 – Patologia em edificação com alvenaria de blocos
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3. CONSTRUÇÃO 
MODULAR - 
TENDÊNCIAS

S
egundo a Markets&Markets, a Construção Modular do-

brou de tamanho nos últimos 5 anos, produziu US$ 112,4 

bilhões em 2018 e terá crescimento médio de 6,9% ao 

ano, até 2023. Além disso, ela tem potencial para gerar uma 

economia anual de 20%, o que equivale a US $22 bilhões, 

somente através da redução na produção de resíduos 

(80% menos que a construção tradicional). 
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E não estão sendo computados neste percentual estimado de eco-
nomia, os ganhos de produtividade e a redução de despesas indire-
tas propiciados pela Construção Modular!

De acordo com a McKinsey, na América do Norte, a participação de mercado da Constru-
ção Modular permanente - mais adiante veremos que também existe Construção Modular 
temporária - cresceu 50%, de 2015 a 2018. No setor, constatou-se também que os gastos 
com Pesquisa & Desenvolvimento, dentre 2.500 empresas de construção pesquisadas, au-
mentaram 77% desde 2013. Uma nova geração de players surgiu e está liderando uma ver-
dadeira revolução, em direção à Construção Modular.
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4. O QUE É 
CONSTRUÇÃO 
MODULAR?

O 
Modular Building Institute (MBI), uma organização interna-

cional sem fins lucrativos que estuda as tendências e di-

vulga melhores práticas em Construção Modular, de-

fine esta especialidade da construção industrializada como 

“um método ou processo de construção onde módulos in-

dividuais são independentes ou montados em conjunto, 

para compor estruturas maiores.”  
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Construção
Modular

Poderíamos considerar ainda a Construção Modular 
como uma metodologia de construção, em que par-
tes ou seções repetidas de uma edificação (módulos), 
são produzidos em uma fábrica (off-site), conforme 
processos e condições controlados. Os módulos são 
transportados e montados no local da obra (on-site) e 
podem ser dispostos lado a lado ou empilhados, per-
mitindo uma variedade de configurações e de estilos. 
Após a montagem, os módulos são então conectados, 
para formar a edificação.”



O FUTURO DA CONSTRUÇÃO: QUEBRANDO REGRAS!14

5. CATEGORIAS 
E MÉTODOS DE 
CONSTRUÇÃO 
MODULAR

O 
Modular Building Institute classifica a Construção Modu-

lar em duas categorias: Construção Modular Perma-

nente e Temporária (edificações relocáveis, que 

têm como característica a portabilidade).
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Como exemplo de Construção Modular tempo-
rária, podemos citar: escolas, hospitais, habita-
ções provisórias civis e militares, além de ves-
tiários e banheiros para uso em eventos e em 
canteiros de obras.

Na Construção Modular volumétrica, na com-
posição dos módulos 3D são utilizados painéis 
2D, por exemplo, nos fechamentos internos (pa-
redes) e externos (fachadas), bem como nos pai-
néis de cobertura e de piso. No caso da Constru-
ção Modular volumétrica, praticamente todos 
os acabamentos internos e boa parte dos exter-
nos chegam concluídos no local da obra. A alta 
concentração de atividades off-site na Constru-
ção Modular através de módulos 3D, resulta em 
máxima produtividade e menor número de pes-
soas no canteiro de obra (on-site). Como conse-
quência, os prazos de montagem são mais cur-
tos e há maior segurança para os profissionais 
envolvidos. 

Apesar das vantagens do emprego da Constru-
ção Modular a partir de módulos 3D, por uma 
questão de flexibilidade, logística e transporte, 
muitas vezes é mais racional o uso de um siste-
ma híbrido, composto por módulos 3D e painéis 
2D.

Uma das tipologias de Construção Modular 3D é a de módulos autônomos “POD’s”, fornecidos 
completos e já funcionais. Estes módulos também podem ser usados em conjunto com outros 
módulos para formar uma edificação.  Um exemplo disso são os “banheiros prontos”, bastante 
utilizados na construção de hotéis e hospitais. Outros exemplos são vestiários, dormitórios, 
escritórios e áreas de convivência utilizados em instalações temporárias, tais como eventos 
e em canteiros de obras. Apesar dos benefícios incontestes dos POD’s na composição de uma 
edificação, seja ela modular ou não, a escala é relevante para que estes módulos sejam com-
petitivos, uma vez que o POD se apoia sobre uma estrutura e laje previamente executados, 
havendo redundância de elementos. 

Os métodos de Construção Mo-
dular são subdivididos em pai-
néis 2D e módulos 3D ou “Cons-
trução Modular Volumétrica”. 
Os sistemas 2D ou painelizados, 
são mais frequentemente usa-
dos. Incluem-se nesta categoria 
os painéis planos e completos de 
fechamento interno (paredes) 
e externo (painéis de fachada) e 
ainda, os painéis de cobertura e 
de piso.

Figura 3 – Métodos de Construção Modular
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6. TRANSFERÊNCIA 
DE CARGAS ENTRE 
OS MÓDULOS, 
NUMA EDIFICAÇÃO 
MODULAR

No que tange ao contexto estrutural, as possibilidades são:
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6.1 Módulos de suporte de carga que usam pilares de reforço nos can-
tos e em porções intermediárias (Figura 4), para transmitir cargas por gravidade. Neste caso, 
os pilares devem ser alinhados verticalmente, ao longo de toda a altura da edificação.

6.2 Módulos de suporte de carga que usam as paredes externas para 
transmitir cargas por gravidade. Neste caso, os módulos são empilhados uns sobre os outros 
e as paredes laterais ficam alinhadas verticalmente, para formar linha de cargas, ao longo de 
toda a altura da edificação.

Figura 4. Módulo 3D com reforço nos cantos (Fonte: Lawson e Ogden, 2008)

Figura 5 - Módulo 3D com parede de suporte de carga (imagem de Lawson e Ogden, 2008)
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6.3 Os POD’s possuem o seu próprio sistema de piso 

E não são considerados módulos de suporte de carga. Trata-se de unidades usadas como um 
“recheio” da edificação.

Conceitualmente, consi-
dera-se que as edificações 
com menos de seis anda-
res, que usam módulos de 
suporte de carga, transmi-
tem cargas laterais para o 
solo, através de diafragma 
e da ação de cisalhamento 
das paredes. 

Uma edificação mais alta 
poderá necessitar de um 
sistema de rigidez global in-
dependente. Nestas situa-
ções, é comum o uso de um 
core, em estrutura metálica 
ou de concreto, compondo-
-se uso, neste caso, de um 
sistema construtivo misto.
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7. PRINCIPAIS 
SISTEMAS 
CONSTRUTIVOS

Vários sistemas construtivos são utilizados na Construção 

Modular, sendo os principais listados a seguir, que podem ser 

subdivididos em chassi estrutural e painéis de fechamento:
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CHASSI ESTRUTURAL:

•  Estrutura metálica pré-fabricada;

• Estrutura de concreto pré-fabricada;

• Light Steel Framing;

• Wood Framing;

• Madeira Engenheirada (MLC – Madeira Laminada Colada).

PAINÉIS DE FECHAMENTO:

• De concreto pré-fabricado;

• De concreto celular autoclavado (AAC);

• De GRC (Glass Reinforced Concrete);

• Metálico;

• De madeira;

• De Madeira Engenheirada (CLT – Cross Laminated Timber)

• Painel Wall;

• De Vidro;

• Isotérmicos;

• De ACM;

• De Placas cimentícias;

• De Drywall ou de OSB* + Drywall.

*Obs.: o OSB (Oriented Strand Board) é um painel estrutural de tiras de madeira orientadas per-
pendicularmente, em diversas camadas, coladas sob pressão, o que aumenta sua resistência 
mecânica e rigidez.
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Figura 6 – Exemplos de sistemas construtivos usados na Construção Modular 
Fonte: imagens capturadas em websites

Sistema Northouse – chassi em aço 
galvanizado e painéis em Wood Framing

Light Steel Framing Chassi de estrutura metálica 

Madeira Engenheirada - chassi de 
LMC e painel de piso de CLT

Chassi metálico e painéis em CLT Chassi metálico e painéis em 
GRC e vidro

Chassi metálico e painéis isotérmicos

Módulos de concreto pré-fabricado Painel arquitetônico de 
concreto pré-fabricado

O propósito deste artigo não é um aprofundamento nos sistemas construtivos. As empresas de 
Construção Modular costumam optar por aqueles com os quais possuem maior afinidade ou 
têm preferência pelos que se adequam melhor aos produtos que produzem. Contudo, numa vi-
são mais moderna e holística, explorando a generosidade da Construção Modular, muitas em-
presas, como a ARATAU (www.arataumodular.com), exploram sistemas construtivos mistos, 
com chassis e painéis de diferentes tipos, oferecendo maior flexibilidade e ajustando os seus 
produtos conforme as características desejadas para cada tipologia de projeto/edificação ou 
ainda, de acordo com a conveniência (logística, custo e disponibilidade de materiais e compo-
nentes). 
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8. VANTAGENS E 
BENEFÍCIOS DA 
CONSTRUÇÃO 
MODULAR

Algumas vantagens e benefícios da Construção Modular, são:
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Maior controle e compactação dos prazos de projeto e da construção (fabricação 
e montagem);1

Maior flexibilidade e adaptabilidade às necessidades dos clientes, permitindo a 
inserção de espaços e de novos módulos, que poderão ser facilmente agregados 
futuramente;

5

Edificações mais eficazes e sustentáveis, com:

• Maior eficiência hidroenergética;

• Menor desperdício de materiais;

• Emprego de materiais recicláveis;

• Menor emissão de gases de efeito estufa;

• Menor geração de poeira e resíduos. 

7

Concentração de atividades em ambiente industrial (off-site), com fabricação em 
linha de montagem, de acordo com processos padronizados e controlados. Isso 
garante:

• Alta produtividade e economia de escala;

• Maior tecnologia e inovação embarcada nos produtos;

• Maior segurança para os envolvidos na operação;

• Menor consumo de água e de energia para a produção.

3

Rapidez e segurança, o que permite previsibilidade no cumprimento de custos e 
prazos;2

Montagem rápida (on-site), empregando poucos montadores qualificados e espe-
cializados, minimizando os atrasos decorrentes de condições climáticas desfavo-
ráveis e da gestão de grande contingente de mão de obra direta;

4

Qualidade e desempenho superiores, com redução de riscos, do retrabalho e de 
custos de operação e manutenção;6

Portabilidade, quando essa característica for uma exigência do projeto, permitin-
do a facilidade de desmontar e remontar a edificação em um outro local.8

Estas vantagens e benefícios fazem da Construção Modular uma alternativa segura e com con-
sideráveis vantagens sobre a construção tradicional, abrindo novas perspectivas para o mer-
cado imobiliário.
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A Construção Modular substitui a construção tradicional com 
vantagens significativas, garantindo previsibilidade de entre-
ga, melhor qualidade e desempenho e produtos mais susten-
táveis. Com a Construção Modular, é possível a redução de 
até 50% dos prazos e de até 20% dos custos das edificações 
produzidas. Estes percentuais são modestos, se considerar-
mos a exploração das ferramentas de Pré-construção e de Fast 
Construction, para a racionalização e ganho de eficácia dos pro-
cessos. Contudo, como em qualquer tipo de industrialização, 
os benefícios gerados pela Construção Modular dependem de 
ganho de escala. 

Nos últimos 10 anos, a Construção Modular tem registrado um 
crescimento significativo no mundo – dobrou de tamanho nos 
últimos 5 anos – mostrando que veio para ficar, permitindo ga-
nhos de produtividade e a inserção do setor de construção no 
mundo digital e no contexto da Indústria 4.0.

9. CONCLUSÃO
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No Brasil temos players já comprometidos com a “revolução 
modular”. Barreiras culturais importantes foram removidas, mas 

ainda há obstáculos relevantes a serem superados para a evolução da 
construção industrializada e da Construção Modular. Algumas destas bar-

reiras são: a disponibilização de modelos de financiamento e crédito imobiliário 
para edificações produzidas pela construção off-site, de ciclo de produção bem mais 

curto, a inclusão da construção industrializada e da Construção Modular na grade de ensi-
no das universidades e faculdades de arquitetura e engenharia e a implementação de polí-
ticas adequadas de incentivo à inovação e a questão tributária, dentre outras.

Cabe destacar que não há isonomia tributária da construção off-site e da Construção Mo-
dular, em relação à construção tradicional. Trata-se de uma briga desproporcional e injusta 
entre os produtos industrializados, de melhor qualidade e desempenho, que recolhem alí-
quotas de ICMS e de IPI que superam em muito o recolhimento de ISS da construção tra-
dicional. Há um projeto de Lei em discussão, objetivando a isonomia tributária. Sem a sua 
aprovação, continuaremos sonhando com um futuro melhor para a construção industria-
lizada brasileira e nos afastaremos dos níveis de produtividade e de qualidade dos países 
mais modernos. 

Pior do que isso será continuarmos a assistir, de camarote, processos arcaicos sendo explo-
rados, gerando produtos caros e custos de operação e manutenção elevados, em um país 
que precisa “gerar mais com menos” e melhorar a qualidade dos investimentos no seu pa-
trimônio construído. Outra consequência é nos mantermos exportando matérias-primas 
e commodities, de baixo valor agregado enquanto, em direção contrária, acompanhamos o 
crescimento da importação de produtos industrializados – inclusive da Construção Modu-
lar – inviabilizando a industrialização da construção no Brasil e deixando de gerar divisas 
importantes através da comercialização de produtos da Construção Modular nos merca-
dos interno e externo. Não podemos deixar isso acontecer! O setor de Arquitetura, Enge-
nharia e Construção (AEC) brasileiro tem inteligência e tem sido reconhecido internacio-
nalmente por suas notáveis competências para se subjugar à burocracia e à uma legislação 
retrógrada, predatória, injusta e que age contra o próprio País.
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