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Planta retangular Planta T

Maior superfície 
esterna para aberturas

Criação de pátios
de convivência

Volumetria T
Volumetria T
com telhado

Subir um dos volumes
permitindo maior 

iluminação e 

Opção sobrado

A proposta para habitação unifamiliar econômica do grupo 01 (1 quarto 
com possibilidade de expansão para 2 quartos), foram adotados como 
premissas o baixo custo, alta produtividade e qualidade espacial. 

A ideia é propor, em poucos metros quadrados, um espaço que além de 
respeitar todas as normas vigentes e se enquadrar nos pré-requisitos do 
programa minha casa minha vida, proporcione qualidade de vida para os 
moradores. Foram respeitadas as normas de acessibilidade e com isso 
existe a possibilidade de unidades adaptáveis ao PNE. 

A procura por elementos da indústria pré-existentes, vai de encontro a 
necessidade de reduzir os custos de implantação e manutenção. além de 
proporcionar maior facilidade e agilidade no processo de construção.

Depois de uma grande pesquisar de sistemas construtivos, buscando por 
materiais prontos da indústria optamos por trabalhar com a estrutura em 
aço, painéis termo acústicos modulares para as paredes, telhas termo 
acústicas com acabamento colonial, venezianas em policarbonato e 
janelas compatíveis com a paginação dos painéis. Todos esses materiais 

selecionados obedecem aos seguintes critérios de, rapidez na montagem, 
redução da estrutura, excelente estanqueidade, produto sustentável, obra 
limpa, excelente isolamento térmico com economia de energia e fácil 
manutenção

Desta forma, agregamos a boa qualidade dos materiais empregados ao 
custo da residência, garantindo um bom padrão de acabamento e evitando 
custos futuros de manutenção.

Habitação 
Unifamiliar 
terreno individual  
127.5m² Quadra de 4 Habitações Unifamiliares ou casas sobrepostas. 

Terreno 500m²
- Uma única escada atendendo 4 casas
- Maior número de vagas
- Praça central de convívio

Planta Habitação Unifamiliar padrão

Planta Habitação Unifamiliar adaptada

Planta Habitação Unifamiliar com ampliação 

Telha 
termo acústica

Vigas de 
sustentação 
da caixa d´água

Estrutura metálica

Fundação tipo 
radier 15cm 
de altura

Veneziana em 
policarbonato

Painéis termo 
acústicos 110cm

Painéis termo 
acústicos 110cm

Veneziana em 
policarbonato

Telha termo 
acústica

Ar quente

Ar frio Ar frio

Corte esquemático conforto ambiental

A estrutura da casa seria entregue completa, considerando a área do futuro 
acréscimo. Dessa forma conseguiríamos diminuir os custos da ampliação 
e possibilitar que essa construção futura seja feita de forma mais regular. 
Essa ampliação se daria de forma prática e rápida com a compra de kits 
do painel termo acústico ou com o fechamento o material de preferência 
do morador.


