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O sistema construtivo das casas da Vila Taguaí é inovador,
e se baseia em painéis de madeira para paredes, lajes de piso
e lajes de cobertura. A madeira utilizada no sistema é proveniente
de manejo sustentado na região Amazônica.
A produção da madeira depende apenas da energia solar
e florestas manejadas combatem o efeito estufa.

A implantação da Vila Taguaí mantém o terreno natural o
máximo possível. As oito casas são elevadas do solo criando
terraços nos jardins. As árvores são preservadas e novas
árvores serão plantadas reforçando a vegetação nativa.
As vias de circulação de veículos são pavimentadas com pedras,
mantendo a permeabilidade do solo. As edificações utilizam
o máximo de iluminação e ventilação natural
e possuem aquecimento com energia solar.
A vila encontra-se num vale que precisa
ser preservado – as águas pluviais são
captadas e encaminhadas ao córrego
existente, seguindo seu curso natural.
Os esgotos são coletados e tratados
em estação dentro da própria área, para
reuso nos vasos sanitários e irrigação,
reduzindo o consumo em 30%.
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estrada do taguaí, 402
km 22,2 da raposo tavares
tel. 4146 5529
taguai@netpoint.com.br

Arq. Cristina Xavier
projeta residências
e vilas há 15 anos.
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Empresa do eng. Helio Olga,
que há 30 anos projeta
e executa estruturas
industrializadas de madeira.
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Casas tipo 1
(3 dormitórios)
Privativa coberta 140,68m²
Terraço 70,34m²
Total privativa 211,02m²
Terreno condominial de utilização exclusiva
Casa 1 363,00m²
Casa 4 300,00m²
Casa 6 325,00m²
Total (incluindo comum) e fração ideal
Casa 1 1.584,19m² - 11,89%
Casa 4 1.447,65m² - 11,08%
Casa 6 1.501,83m² - 11,41%

Implantação | Terreno 12.051 m2
sem escala
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Casa tipo 3
(3 dormitórios)
Privativa coberta 129,42m²
Terraço 129,42m²
Total privativa 258,84m²
Terreno condominial
de utilização exclusiva
Casa 3 464,00m²
Casa 8 464,00m²
Total (incluindo comum)
e fração ideal
Casa 3 1.739,24m² - 12,61%
Casa 8 1.739,24m² - 12,61%

Casas tipo 2
(4 dormitórios)
Privativa coberta 173,88m²
Terraço 86,94m²
Total privativa 260,82m²
Terreno condominial de utilização exclusiva
Casa 2 350,00m²
Casa 5 354,00m²
Casa 7 350,00m²
Total (incluindo comum) e fração ideal
Casa 2 1.744,23m² - 13,43%
Casa 5 1.752,89m² - 13,48%
Casa 7 1.744,22m² - 13,43%
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