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O trabalho da II Unidade, para disciplina 
Desenho Técnico, será em grupos de até 

6 (seis) pessoas e se caracterizará na 
maquete física da casa unifamiliar que 

tem por base a planta baixa, os cortes, a 
fachada, a planta de situação, cobertura 
e localização, desenvolvida na segunda 
unidade e previamente disponibilizada 

no site da disciplina.

www.philipeprado.eng.br/desenhotecnico.





O PROJETO



PLANTA DE LAYOUT – MÓVEIS NECESSÁRIOS
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A maquete deverá apresentar uma 
ótima arte final, devendo-se 
observar a escala (1:50) e o 

acabamento. As aberturas de 
portas e janelas deverão ser 

apresentadas com os 
acabamentos de esquadrias e 

representações de vidros. 



PROJETO INTEGRADOR (5,0)

MAQUETE (VALOR: 15,0)

ESTRUTURA GERAL DA CASA

 Acabamento e aparência; (8,0)

 Qualidade nos recortes e colagens. (1,5)

 Fidelidade à escala utilizada: 1:50 (1,5)

 Móveis (4,0)



CRITÉRIOS PARA REPROVAÇÃO DOS 
ELEMENTOS DA MAQUETE

 Resíduos de materiais (-0,2 para cada resíduo 

encontrado)

 Marcas de dedos (-0,2 para cada marca de dedo 

encontrada)

 Pontos aparentes de colas (-0,2 para cada ponto 

aparente de cola encontrado)

 Elementos arquitetônicos (-0,5 para cada elemento 

inacabado)

 Elementos arquitetônicos (-1,0 para cada elemento 

não confeccionado) 

 Recortes (-1,0 para cada elemento dispensado - portas 

e/ou janelas)  



O material utilizado para as 
paredes pode ser, 

preferencialmente, o papel 
pluma de 3mm e para as janelas 

e portas de vidro o acetato. 



PLUMA



Ao fazer portas e janelas, 
você pode criar 

transparência com acetato, 
por exemplo e fazer suas 

portas com folhas de 
madeira, papel paraná ou 

ainda palitos de picolé.



Folha de 

madeira



ACETATO



Usar papel ondulado ou até mesmo papel 
paraná podem ser ótimas opções, a depender do 

tipo de telhado que irá ser feito.



PAPEL
ONDULADO



Pode-se pintar as paredes com uma tinta 
adequada, pode-se colar papel da cor que 

preferir, ou contact (existem inúmero modelos 
nas papelarias), usar canetinhas hidrocor para 

detalhes. Se for uma parede com madeira, pode-
se revestí-la de palitos de picolé envernizados. 

Usar papel colorplus também pode ser a solução 
para diversos revestimentos de parede.

Antes de pintar papéis, aplique uma camada de 
termolina leitosa para impermeabiliza-lo. 

Sempre testem os materiais  antes de aplicar .





Pode-se usar as mesmas soluções 
anteriores, como papel camurça, 

contact, folhas de madeira e 
até palitos de picolé para criar um 
piso que imite carpetes, madeira, 
porcelanato, vinílico, entre outros. 

Usem a criatividade e não se 
limitem a essas dicas.
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Como fazer vegetação? Acesse o site:

www.archtay.com/2014/06/como-fazer-

vegetacao-para-maquetes.html





Lembrem-se que aqui são somente 
algumas dicas. Usem a criatividade 

e a imaginação para o 
desenvolvimento do trabalho. Não 
se esqueçam que tudo deve ser na 

escala 1:50.

A seguir mais algumas imagens 
para se inspirarem.

BOM TRABALHO!




















