
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%

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%

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%

impacto estético e adequação ao contexto. 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%. 
Paralelamente à implantação do projeto está sendo desenvolvido um trabalho 
com a vizinhança e autoridades municipais visando a preservação do vale  
e recuperação das nascentes.

inovação e capacidade de transferência. O sistema construtivo proposto 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 madeira tem o melhor desempenho diante das grandes questões deste século: energia e meio-ambiente.
A produção da madeira depende apenas da energia solar e florestas manejadas combatem o efeito estufa.
Os elementos são fabricados em São Paulo, mas com o aumento da produção poderemos nos transferir 
para a região amazônica.

A dimensão dos painéis pode variar em largura de 0,20m a 3,00m, 
seguindo uma modulação de 10 em 10 cm,e em altura, de 1m a 5,50m.
Os painéis foram projetados de forma a favorecer o aproveitamento  
de peças de madeira maciça de menores dimensões e, ao mesmo tempo,  
se adequar a diferentes projetos arquitetônicos.
As dimensões finais de cada painel facilitam a pré-fabricação na oficina,  
o armazenamento, o transporte e a montagem em obra.

A implantação da vila Taguai 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.
Maiores aberturas leste e menores oeste para controle de insolação.
Ventilação cruzada faces norte-sul e efeito chaminé.
Shafts centralizam instalações hidráulicas e elétricas.
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PIso térreo
Tipo 1 - Casa 3 Quartos 9 x 7.5 cm
escala 1:75

PIso térreo 
Tipo 2 - Casa 4 Quartos 12 x 7 cm
escala 1:75

PIso térreo 
Tipo 3 - Casa Térrea 18 x 7 cm
escala 1:75

terraço
Tipo 1 - Casa 3 Quartos 9 x 7.5 cm
escala 1:75

terraço
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Empresa do eng. Helio Olga,  
que há 30 anos projeta e executa  
estruturas industrializadas de  
madeira para diversos arquitetos  
e clientes em todo o Brasil.

Arq. Cristina Xavier projeta  
residências e vilas há 15 anos.  
Procura criar espaços comuns  
e privativos com qualidade de  
convívio e privacidade.
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