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Introdução: O movimento minimalista valoriza o que é essencial, buscando viver com o que
realmente é necessário e indispensável em todos os aspectos da vida. Dentro deste contexto, estão
as Tiny Houses, que são mini casas de 8 a 38m² que podem ser móveis ou fixas que atendem em
grande parte esse perfil minimalista em função dos seus princípios construtivos. Objetivo: O objetivo
deste trabalho, é apresentar as diferentes tipologias de construção e onde as Tiny Houses podem
permanecer. Método: O método utilizado foi qualitativo, por meio de leituras de bibliografias de
vários autores, participação em palestra online, acompanhamento em blogs, sites e vídeos.
Resultados: As Tiny Houses sobre rodas precisam de um reboque, possibilitando a locomoção para
diferentes regiões, sendo fixadas em terrenos próprios, alugados, permutados por serviços ou em
áreas de campings. As mini casas fixas são construídas em locais convencionais geralmente em
wood frame ou steel frame seguindo as normas dos planos diretotes municipais. Conforme o blog
Pés Descalços as Tiny Houses móveis não tem numeração como as fixas, devido não terem um local
permanente, assim essa regra de numeração não se aplica a elas, dessa forma as Tiny Houses
recebem um nome próprio. As mini casas sobre rodas são fiscalizadas pelo CONTRAN, que fiscaliza
e aprova os exemplares móveis. Um dos elementos que o movimento minimalista valoriza é a
essencialidade no morar, então as Tiny Houses precisam de um bom aproveitamento de espaço
com ambientes versáteis e funcionais. Obs: A pesquisa ainda se encontra em andamento e ainda
não tem todos os resultados obtidos. Conclusão: As Tiny Houses de maneira geral proporcionam
um estilo de vida prático e funcional, com baixo custo de vida e baixo impacto ambiental e ainda as
Tiny Houses móveis possibilitam essa sensação maior de liberdade em função da sua locomoção.
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