
Terreno, casa, sobrado ou apartamento...

Tudo que você precisa saber para realizar o seu sonho



Escolher onde morar é um dos principais desafios na 

vida de muitas pessoas. Quando esse momento 

chega, é preciso levar em consideração uma série de 

fatores para não acabar gerando uma frustração. 

Se a escolha envolve a compra de um imóvel é ainda 

mais importante fazer uma avaliação criteriosa, 

afinal, o investimento é feito pensando na 

permanência no local por um bom período de tempo.

Pensando na sua escolha, preparamos esse guia que 

explica um pouco sobre cada tipo de imóvel. O que é 

melhor para você? Terreno, casa, sobrado ou 

apartamento? O que combina mais com o seu estilo 

de vida e as suas expectativas para o futuro?

Aqui você encontra algumas respostas. Descubra 

quais são as vantagens e desvantagens de cada tipo 

de imóvel e faça a sua escolha.

Boa leitura. :)
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Vantagens: espaço e liberdade

A principal característica de uma casa é a sua construção térrea de 
apenas um pavimento. As áreas internas e externas são as 
principais vantagens quando se faz a opção por esse tipo de imóvel. 
Pátios e varandas contam muitos pontos a favor para quem procura 
mais espaço na hora de morar.

Na sua casa você faz as regras. Quer um bichinho de estimação? 
Tudo bem. Piscina? É toda sua. Você também não precisa fazer 
reserva para festas ou usar a churrasqueira. Além disso, se a casa 
não estiver localizada em um condomínio fechado, você não tem 
qualquer tipo de obrigação com os vizinhos. Isso significa que você 
não vai precisar pagar nenhuma taxa além dos impostos públicos 
do seu imóvel.

Desvantagens: segurança e manutenção 

Uma casa é um imóvel mais vulnerável e está sujeita a ataques e 
invasões. Esse problema é ainda mais sério se você passa muito 
tempo do dia trabalhando ou estudando e se a residência não 
possui nenhuma proteção extra como cercamento por grades ou 
instalação de alarmes. 

Outro detalhe importante diz respeito a manutenção do imóvel. 
Enquanto a taxa de condomínio paga pequenos reparos na fachada 
e áreas de lazer, na casa tudo isso é sua obrigação e não pode ser 
dividido com mais ninguém.
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Vantagens: espaço e liberdade

O termo sobrado se refere a qualquer casa construída com dois ou 
mais andares. Além de tudo que foi falado sobre morar em uma casa, 
no caso dos sobrados é preciso levar em consideração outros 
fatores importantes. 

Uma das principais diferenças diz respeito à privacidade. A divisão 
em dois andares permite uma separação entre a área íntima e o 
espaço para visitas. Em outros tipos de imóveis essa divisão não é 
tão simples. 

Outra vantagem de investir em um sobrado é que esse tipo de 
imóvel costuma apresentar um excelente preço de venda. O motivo 
da valorização é o fato desse tipo de residência geralmente 
apresentar como característica projetos modernos e arrojados.

Desvantagens: segurança e manutenção 

Já falamos sobre os riscos de ter um imóvel individual no que diz 
respeito a segurança e manutenção.  Na escolha por um sobrado 
você também assume todos os custos e precisa investir em 
cercamento por grades ou instalação de alarmes. 

Os sobrados apresentam uma desvantagem extra quando 
comparados com uma casa. Normalmente, o acesso ao andar 
superior é feito por meio de escadas, elemento que pode dificultar o 
dia a dia para pessoas idosas ou com necessidades especiais. Outro 
fator a ser considerado é o estilo de vida. Mesmo pessoas jovens 
podem ter problemas nessa rotina de sobe e desce de pavimentos.
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Vantagens: conveniência e segurança

O apartamento é uma das opções mais econômicas para quem 
procura comodidade. Tudo bem que você tem menor espaço 
privativo e paga a taxa de condomínio, mas isso gera muitas 
facilidades para o seu dia a dia. 

Você tem a sua disposição toda infraestrutura de lazer e convívio 
como piscinas, playground, salão de festas, fitness, bicicletário, 
churrasqueiras e garagem. Os custos de manutenção são divididos 
entre todos os moradores e os detalhes burocráticos sobre o 
imóvel normalmente são resolvidos pelo síndico ou empresa 
contratada para auxiliar na gestão do condomínio.

Morar em apartamento também é uma opção mais segura. Os 
vizinhos estão muito mais próximos e existe todo um aparato de 
segurança como os interfones, câmeras de vídeo, alarmes e, em 
alguns casos, porteiros e empresas de vigilância contratadas para 
atuar 24 horas por dia.

Desvantagens: proximidade e convivência

Da mesma forma que acontece com uma casa ou sobrado, o 
apartamento também tem suas desvantagens. A proximidade com 
as outras unidades faz qualquer barulho ser ouvido pelos vizinhos.  
Música alta e latidos de cachorros são reclamações recorrentes e 
existe uma perturbação praticamente inevitável da sua privacidade.

Ao morar em um apartamento, você deixa de ser a única pessoa 
com direitos no local. Isso significa que você terá que conciliar seus 
hábitos com as de outras pessoas. Morar em condomínio exige  um 
pensar coletivo e solidário. Isso nem sempre é fácil.
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Vantagens: qualidade e valorização

Uma das principais vantagens para quem adquire um terreno é 
definir a planta do jeito que bem entender. Como tudo será 
construído de acordo com o desejo do dono, é possível pensar no 
número ideal de quartos, na quantidade de banheiros, no tamanho 
da sala e no tipo de cozinha. Tudo será feito sob medida.

O fato do proprietário administrar a obra permite itens de acordo 
com o gosto pessoal. Quando você constrói sua própria casa, sabe 
exatamente o tipo de material que foi adquirido e pode ver como a 
instalação de cada item é feita. Assim, consegue ter a certeza de 
que está construindo com qualidade e segurança.

Outro ponto positivo de um terreno é a valorização do bem.  Após 
os investimentos realizados na construção de uma casa, sobrado ou 
prédio, ele passa a valer muito mais.  

Desvantagens: burocracia e construção

Ao comprar um terreno para construção você precisa cumprir uma 
série de exigências para dar início aos trabalhos. A legalização de 
uma obra, seja ela de grande ou pequeno porte, deve obedecer 
trâmites burocráticos indispensáveis para se evitar problemas com 
fiscalizações que podem gerar desde multas até embargos.

Você também vai precisar administrar a construção e estar 
presente em todas as etapas Dependendo dos profissionais 
contratados isso pode se transformar em uma dor de cabeça. 
Atrasos no cronograma, questões trabalhistas e desperdício de 
material são alguns imprevistos que qualquer obra está sujeita.
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51 3478-2424 

24horasimoveis

51 99506-8358   vendas@24horas.imb.br 

Bem-vindo a 20&4 Horas Imóveis. Bem-vindo ao futuro do setor imobiliário. 

Conheça um novo conceito de relacionamento, personalizado e voltado 

exclusivamente para atender todas as suas necessidades e expectativas no 

momento de negociar um imóvel.

A partir de 2019, somos especialistas em imóveis de terceiros (usados) e 

lançamentos de empreendimentos únicos em 8 bairros de Canoas: Centro, 

Marechal Rondon, Jardim do Lago, Moinhos de Vento, Mont'Serrat, Bela 

Vista, Igara e Nossa Senhora das Graças.

Nós somos a 20&4 Horas Imóveis, uma marca reconhecida pela 

competência, inovação e transparência. Com 21 anos de atuação, já 

contribuímos para a realização de sonhos e projetos de vida de milhares de 

pessoas. Agora queremos reinventar o jeito de você comprar ou vender o 

seu imóvel. Faça parte dessa nova forma de se relacionar e fazer bons 

negócios. Venha nos conhecer.

Nós somos a 20&4 Horas Imóveis. A sua imobiliária em Canoas.

Nosso propósito é oferecer uma experiência exclusiva no 

atendimento por acreditarmos que a compra de um imóvel-

pode ser um momento único em sua vida.
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Caso tenha alguma dúvida ou queira mais informações

envie um e-mail para vendas@24horas.imb.br

e responderemos a sua mensagem.

DÚVIDAS OU COMENTÁRIOS?


