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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 ventilação

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 ou 
casa sobreposta em
terreno individual - 127.5m²

2 Habitações Unifamiliares ou casas sobrepostas 
geminadas, dividindo a parede hidráulica. (com 
a mudança no local das esquadrias do banheiro 
e cozinha)
Terreno - 255m²

Quadra de 4 Habitações Unifamiliares ou casas sobrepostas. Terreno 500m²
- Uma única escada atendendo 4 casas
- Maior número de vagas
- Praça central de convívio

Fachada Habitação Unifamiliar Fachada Sobrado - 2 Habitações Unifamiliares com entradas independentes

Fachada das Habitações no modelo quadra térrea

Dentro deste conceito de projeto apresentamos a casa térrea que 
pode ser adaptada para casa tipo sobrado, com duas residências 
unifamiliares de entradas independentes, conforme solicitado no 
edital.  

A sugestão é que ao invés da convencional geminação das casas 
seja adotada um urbanismo diferenciado, com a disposição das 
casas numa quadra, composta por 4 unidades de sobrados.  Essa 
tipologia resgata a ideia das antigas vilas industriais, onde havia um 
pátio interno acessado da rua, rodeado por pequenas habitações 

unifamiliares, com arborização e mobiliário coletivo nas áreas co-
muns, com o intuito de criar uma convivência de cooperação social e 
segurança das 08 habitações de cada conjunto.

Cada quadra possui a mesma área de 4 terrenos individuais, sendo 
assim a utilização desse modelo não acarreta acréscimo de área no 
terreno. Além disso possibilita a colocação de 1 vaga para veículos 
por habitação. Outra vantagem seria a possibilidade de acessar as 
quatro casas superiores por uma única escada.  
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Planta Habitação Unifamiliar padrão

Planta Habitação Unifamiliar adaptada

Planta Habitação Unifamiliar com ampliação 
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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.

Venezianas em policarbonato

Os itens bioclimáticos são uma exi-
gência de projeto, desde o primeiro 
esboço existiu uma preocupação 
constante com o conforto ambiental 
e a economia de energia, resultan-
do em uma construção de melhor 
qualidade.
Os terrenos são hipotéticos e não 
temos a orientação solar previa-
mente definida, a planta em “T”, 
possibilita definirmos a melhor 
orientação solar para a instalação 
das esquadrias dos quartos, visto 
que temos neste ambiente três em-
penas livres. 
Os painéis modulares que com-
põem todas as alvenarias externas, 
possuem superfícies texturizadas 
e encaixes perfeitos, garantindo 
acabamento higiênico sanitário e 
excelente resistência mecânica e 
térmica.
Para atender aos princípios da 
ventilação natural trabalhamos com 
dois sistemas, que podem operar 
simultaneamente: o de sucção e o 

de ventilação cruzada. No modo 
por sucçao, o ar quente, mais leve, 
é extraído pelo shed, através das 
venezianas de policarbonato, ga-
rantindo a exaustão do ar quente, 
a iluminação natural indireta. No 
modo por ventilação cruzada, as 
duas aberturas, da sala e da cozi-
nha possibilitam a passagem direta 
do ar.
A telhas térmicas coloniais são 
recomendadas para residências e 
comércios em geral. Garantem con-
forto térmico, economia de energia 
e uma excelente estética. Permitem 
não só uma instalação simplificada, 
mas também rapidez na montagem, 
excelente estanqueidade, não ne-
cessita de forro.
É preponderante pensarmos na 
execução de um paisagismo, com 
a especificação de árvores que 
possam ser plantadas próximo as 
residências e na “praça”, garantin-
do o sombreamento e um microcli-
ma mais saudável.

Veneziana em 
policarbonato

Telha termo 
acústica

 
Ar frio

 
Ar frio

 
Ar quente

Corte transversal - Habitação unifamiliar
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Para a construção da casa é feita a terraplanagem, locação da 
obra e disposição do gabarito no terreno e em seguida inicia-se a 
concretagem do radier, posicionando os insertos metálicos para a 
fixação dos pilares.
As tubulações devem ser posicionadas no solo de acordo ao projeto de 
instalações, antes da concretagem.
Após a secagem e cura do concreto, os pilares são aparafusados, 
concomitantemente a montagem dos painéis das paredes externas, 
para em seguida serem montadas as vigas nos topos dos pilares.
A estrutura não precisa de nenhum contraventamento especial, visto 
que os painéis especificados para as alvenarias já cumprem esta 
função de travamento da mesma. Os painéis de 70mm de espessura 

que se encaixam perfeitamente nos perfis da estrutura de principal.
Com a estrutura principal finalizada, inicia-se a montagem da estrutura 
do telhado, com telhas termo acústicas coloniais aparafusadas 
diretamente na estrutura. 
Sob o espaço do banheiro, há um reservatório de 500l, apoiado em um 
estrado metálico e abaixo dele utilizamos o forro de gesso.
As instalações hidráulicas devem ser embutidas nas duas únicas 
alvenarias construídas com tijolos cerâmico e revestidas de azulejos 
brancos 15x15.
No espaço do banheiro, o piso deve ser rebaixado garantindo o 
escoamento correto da água, com impermeabilização adequada.

Toda a tubulação de elétrica, telefonia e tv, deve ser feita aparente, 
com tubos de aço galvanizado de 3/4, reafirmando o estilo industrial de 
montagem, garantido flexibilidade, independência e uma manutenção 
mais simples. Todo a tubulação elétrica está totalmente independente 
da tubulação de tv e telefonia. A iluminação indireta, funciona muito 
bem com a tubulação elétrica aparente, por isso optamos por trabalhar 
com refletores de led de 30w, que possuem uma excelente performance 
para a iluminação indireta e garante um baixo custo de energia e 
manutenção. 
O piso externo para o contorno da casa deve ser rebaixado 10cm do 
nível do piso interno, evitando a passagem de água da chuva sob a 
porta e esquadrias externas.

Telha termoacústica

Vigas de sustentação 
da caixa d´água

Estrutura metálica

Painéis termo acústicos
 modulares 110cm

Fundação tipo radier 
15cm de altura

Veneziana em policarbonato

Painéis termo acústicos 
modulares 110cm

Painéis térmoacusticos entregues com 
acabamento branco, mas que permitem 
a pintura posterior, permitindo que cada 
morador personalize a casa como desejar

Esquadria seguindo o módulo do painél, 
possibilitando a colocação da mesma na 
localização desejada.

Pátio frontal que pode ser utilizado como 
garagem
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