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ARQARQ
Habitação popular, como se definir um 
termo tão complicado, por isso se pen-
sou em uma arquitetura simples, que 
pudesse passar a ideia de moderno e 
novo.. Podendo ainda sempre ser modifi-
cado.
Além de se fazer um projeto simples, 
ele é totalmente modular em seu todo. 
podendo ser montado de diversas for-
mas, unindo casas de um pavimento com 
casas de dois pavimentos, sem nenhuma 
dificuldade, facilitando e flexibilizando 
todo o complexo.
No final ocupará uma área bem peque-
na, causando pouco impacto no meio 
ambiente bem como nossa proposta é 
simples de ser executada.

Especificações técnicas
área do lote  - 128,00 m²
área do modulo base -  62,84 m²
áreas:
 quarto  -  12,00 m²
 sala    -  27,28 m²
 cozinha   -   8,40 m²
 banheiro  -   4,56 m²
 área de serviço -   3,60 m²
 varanda  -   3,60 m²
áreas do módulo depois de reformado 
(acréscimo de um quarto

área do modulo base -  62,84 m²
áreas:
 quarto 1  -  12,00 m²
 quarto 2  -  12,00 m²
 sala    -  15,28 m²
 cozinha   -   8,40 m²
 banheiro  -   4,56 m²
 área de serviço -   3,60 m²
 varanda  -   3,60 m²

MÓDULOS BÁSICOS

PLANTA DO MÓDULO COM AMPLIAÇÃO DO QUARTO

Cada morador poderá criar um quar-
to dentro de suas necessidades ou 
possibilidades, para aumentar o con-
forto de sua família.

PLANTA DO MÓDULO SEM AMPLIAÇÃO

Cada morador receberá a residência 
com apenas 1 quarto, mas preparado 
para ter mais um se for necessário.
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ACESSO 2º PAVIMENTO

ESQUEMA DOS MÓDULOS
Podemos ter 1 pavimento com 1 pavi-
mento, 1 pavimento com 2 pavimentos, 
2 pavimentos com 2 pavimentos. Desta 
forma pudemos ter combinações dife-
rentes e aproveitar ao máximo o ter-
reno onde será implantado, diminuindo  
o impacto ambientaL.
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ARQARQMÓDULO COM UM PAVIMENTO
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Cobertura e implantação CORTE

CORTECORTE

Relação básica dos mateirais:

Internos - Sala e Quarto

Piso - usar pedra ardosia verde 
40x40
piso que é encontrado facilmente 
no mercado e de fácil colocação.

Teto - pintura plática branca 
sobre massa corrida em teto 
emboçado.

Parede -  pintura plática branca 
sobre massa corrida.

Internos - Cozinha

Piso - usar pedra ardosia verde 
40x40
piso que é encontrado facilmente 
no mercado e de fácil colocação.

Teto - pintura plática branca 
sobre massa corrida em teto 
emboçado.

Parede -  azulejos básicos em cor 
uniformes, até 1.50 do piso.

nternos - banheiro

Piso - Cerâmica em cor uniforme 
com 40x40 básica

Teto - pintura plática branca 
sobre massa corrida em teto 
emboçado.

Parede -  azulejos básicos em cor 
uniformes, até 1.50 do piso.
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ARQARQARQMÓDULOS
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ARQARQMÓDULO COM DOIS PAVIMENTOS
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PLANTA COM O MÓDULO DE DOIS PAVIMENTOS

CORTE

CORTE
CORTE

Relação básica dos mateirais:

Externo - fachadas 

Piso - cimentado onde for o caminho

Teto - pintura plática branca sobre 
massa corrida em teto emboçado, nas 
varandas e área de serviço

Parede -  pintura plática branca sobre 
massa corrida.
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ARQARQARQMÓDULOS - COMPOSIÇÕES ARQ

Fachadas
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