
Com o terreno limpo e demarcado, 
cava-se uma vala (aprox.100cmxh60cm) 
sob a projeção das paredes da casa.
Compacta-se o fundo com brita ou 
concreto magro (12), cobrindo a terra.
Após isso, posicionam-se as ferragens 
(11) conforme projeto estrutural 
fornecido pelo profissional da ATHIS 
responsável pela obra.

Reboca-se (08) o topo e as laterais para 
nivelar a super�cie. Quando seco, 
aplica-se o impermeabilizante (07)  no 
topo e laterais. Aterra-se para que 
apenas o topo esteja aparente para 
receber a estrutura.

01. Pilar de Eucalipto Tratado, seção 
14x14cm;
02. Viga de Eucalipto Tratado, seção 
14xh20cm;
03. Conector para Viga de Madeira de Aço 
Zincado, dimensões 14x20cm;
04. Brita, �po 1 e 2;
05. Parafuso Francês (com aruela e porca);
06.Solo compactado;
07.Impermeabilizante Líquido (pintura 

betuminosa);
08.Argamassa até regularizar a super�cie;
09.Pedaços de canos de PVC (u�lizar como 
espaçadores);
10.Concreto (resistência mínima 25MPA);
11. Armadura de Aço (a ser dimensionado 
pelo profissional responsável);
12. Brita para Lastro, �po 1 e 2 (pode-se 
u�lizar concreto magro);
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Com madeira compensada, criam-se as 
fôrmas para a concretagem. O concreto 
(10) deve ter resistência mínima de 
25MPa, e deve ser testado e curado por 
aproximadamente 5 dias.

Fixam-se os pilares (01) com conectores 
metálicos (03 e 05) aparafusados na 
sapata. Se u�liza do mesmo �po de 
conector para a fixação das vigas (02) 
nos pilares, sendo a do piso, afastada 
20cm do topo da sapata, para evitar a 
umidade do solo.

FUNDAÇÃO  AUTOCONSTRUÇÃO ASSISTIDA: 

Para construir junto à divisa, é necessário 
uma parede de alvenaria de no mínimo 
25cm. Para construí-la, é necessário 
colocar manta asfál�ca (13) no topo da 
sapata corrida (01), já rebocada e 
impermeabilizada, prevenindo umidade 
do solo. 

Quando necessário, con�nuar erguendo 
a parede, ou finalizar com uma 
pla�banda de 30cm. Fazer acabamento 
da parede  seguindo a ordem de 
chapisco (09), emboço (08) e reboco 
(07).

01. Sapata Corrida Impermeabilizada; 
02. Fôrma de Madeira Compensada 
Plas�ficada;
03. Trava de Madeira Compensada 
Plas�ficada;
04. Cinta de Amarração de Concreto 
Armado (moldado in loco), h=20cm.
05. Armadura de Aço CA50;
06. Tijolo Cerâmico Laminado 21 furos;

07. Reboco; 08. Emboço; 09. Chapisco;
10.Conector para Viga de Madeira de Aço 
Zincado;
11.Parafuso Francês (com aruela e porca);
12.Viga de Eucalipto Tratado, seção 
14xh20cm;
13.Manta Asfál�ca Autoadesiva (sobrepor 
emendas em 15cm). 
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U�liza-se de �jolos maciços ou �jolos de 
21 furos (06), por apresentarem uma 
boa resistência. Para a finalização, 
concreta-se uma cinta de amarração 
(04) de 20cm acima da altura de 274cm.

274cm

20cm

30cm

Fixar estrutura de madeira (12) com os 
conectores  (10) u�lizados em toda a 
estrutura, com parafusos �po parabolt .
Quando área molhada, aplicar 
reves�mento cerâmico até a altura 
150cm após a obra pronta.

ALVENARIA

Instalam-se as vigotas de madeira (03 e 
04) no sen�do do menor vão. Para o 
encaixe do piso, é preciso deixar 4cm de 
folga do topo da viga e distribuir as 
vigotas com o espaçamento de 60cm 
entre eixos (começar pela vigota central).

Deve-se instalar uma segunda camada 
de placas OSB (08), no sen�do oposto às 
já instaladas.
Após a construção completa, o piso 
poderá receber  outros acabamentos (ex: 
vinílico). 

01.Pilar de Eucalipto Tratado, seção 
14x14cm;
02.Viga de Eucalipto Tratado, seção 
14xh20cm;
03.Vigota de Eucalipto Tratado, seção 
4xh14cm, aparafusada na viga principal;
04.Vigota de Eucalipto Tratado, seção 
4xh14cm, fixada com conector metálico à 
viga principal;

05. Parafuso Francês;
06.Conector para Vigota de Madeira de 
Aço Zincado;
07.Manta de Polie�leno Expandido;
08. Placa OSB;
09. Parafuso para Madeira;
10. Sapata Corrida Impermeabilizada; 
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Instalar uma manta de polie�leno (07) 
acima das vigotas de madeira. O piso 
será de placas OSB (08), aparafusados 
(09) sob a manta e as vigotas, sempre no 
sen�do oposto à estrutura.

Para áreas molhadas, pode-se subs�tuir 
a segunda camada de OSB por placas 
cimen�cias. Cobre-se a super�cie com 
manta asfál�ca autoadesiva, sobrepondo 
as mantas em 15cm e subindo 30cm nas 
paredes e aplicar o reves�mento 
cerâmico.

PISOS
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É necessário a estrutura (pilares e vigas 
(06)) estar fixada.  Instalam-se as vigotas 
(07) de maneira a criar um caimento. 
Deve-se erguer paredes de 30cm, para a 
pla�banda e reves�-las com placa OSB. 
Em uma das paredes, instalar uma 
pingadeira (05) na parte mais baixa do 
caimento.

1,6%

Deve-se instalar um deck, com estrutura  
de madeira (12) e fechamento com 
réguas  de madeira (11) espaçadas, de 
maneira a escoar a água para a 
pingadeira.

01. Telha de Fibra Vegetal;
02. Perfil Horizontal de Pinus Tratado, seção 
2,5x5cm;
03.Perfil Horizontal de Pinus Tratado, seção 
4x10cm;
04. Lã de PET, espessura 5cm (colocar duas 
camadas);
05. Pingadeira de Alumínio;
06. Viga de Eucalipto Tratado, seção 14x20cm
07. Vigota de Eucalipto Tratado, seção 
14x4cm (fazer caimento de 1,6%);

08. Placa OSB, dimensões=120x240cm, 
espessura=18mm (acompanhar caimento das 
vigotas);
09. Algeroz de Canto de Alumínio;
10. Algeroz Modular de Alumínio;
11. Régua de Pinus Tratado;
12. Estrutura de Pinus Tratado;
13. Manta Asfál�ca Autoadesiva (em rolo);
14.Manta de Polie�leno Expandido;
15.Parafuso para Madeira.

Deve-se colocar o piso composto de duas 
placas OSB (08) com manta de 
polie�leno (14) no meio. 
Impermeabilizar com manta asfál�ca 
autoadesiva (13) sobrepondo as 
camadas em 15cm e subindo nas 
paredes até dobrar no topo.

Após a instalação dos reves�mentos 
externos, coloca-se  algeroz modular de 
alumínio (09 e 10), sobrepondo os 
módulos em 2,5cm, para proteger o topo 
da pla�banda e desviar a água pluvial.

COBERTURA

Para as paredes, é melhor que a estrutu-
ra já esteja coberta. A estrutura será 
composta de perfis de madeira (04), 
formando um quadro, com montantes  
distribuidos no espaçamento de 60cm a 
par�r do eixo, começando pelo mont-
ante do centro.

Para ambientes úmidos, deve-se aplicar a 
manta asfál�ca autoadesiva (05), no 
sen�do oposto  às placas.
Após isso, deve-se aplicar o reves�mento 
cerâmico de escolha do usuário.

01. Piso; 02.Placa OSB;
03. Lã de PET, espessura 5cm (colocar 
duas camadas);
04.Perfil Horizontal de Pinus Tratado, 
seção 4x10cm;
05.Manta Asfál�ca Autoadesiva;;
06. Perfil Horizontal e Ver�cal de Pinus 
Tratado, seção 2,5x5cm;

07. Telha de Fibra Vegetal;
08. Pingadeira Modular de Alumínio L;
09. Viga de Eucalipto Tratada, seção 
14xh20cm;
10. Sapata corrida impermeabilizada;
11.Parafuso para Madeira;
12. Parafuso Autobrocante. 
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Preencher  o woodframe com algo 
isolante, como lã de PET (03), que é uma 
alterna�va mais sustentável à lã de rocha 
ou isopor. Deve-se instalar as placas de 
OSB (02), alinhando as juntas. Para 
acabamento interno, pode-se aplicar 
primer e �nta a óleo.

Para paredes externas, acima da manta 
asfá�ca (05) é parafusado uma estrutura 
de madeira (06) para a fixação do 
reves�mento externo.
O reves�mento externo proposto é a 
telha de fibra vegetal (07).

PAREDE

Seguem-se os mesmos passos para a 
construção das paredes, deixando um 
vão para a instalação das esquadrias e 
portas.

Fixam-se pingadeiras de metal, do 
mesmo material da algeroz. A parte 
superior projeta-se 50cm. A parte 
inferior projeta-se 5cm, tendo seu canto 
arredondado.

01.Algeroz Modular de Alumínio;
02.Perfil Horizontal de Pinus Tratado, seção 
2,5x5cm; 
03. Manta Asfál�ca Autoadesiva;
04. Telha de Fibra Vegetal;
05. Beiral de Aço Galvanizado;
06. Vidro Incolor Temperado para 
Esquadria;
07. Régua de Pinus Tratado;
08.Perfil Horizontal de Pinus Tratado, seção 

4x10cm;
09.Lã de PET; 10. Placa OSB;
11.Viga de Eucalipto Tratada, seção 
14xh20cm;
12. Bandeira para Ven�lação Higiênica para 
Esquadria, com pivô metálico e travas de 
madeira;
13.Estrutura de Pinus Tratado para 
Esquadria;
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Com o vão preparado e limpo, 
instalam-se as esquadrias 
parafusando-as na estrutura de madeira 
e selando as arestas com silicone ou 
espuma expansiva.

Após a instalação das esquarias, 
prosseguir com passos de 
impermeabilização e fixação dos 
reves�mentos externos.

esquadrias
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Com os módulos já montados e com a 
pla�banda impermeabilizada, fixam-se 
os pilares (02) para o suporte da caixa 
d’água sob os pilares existentes.

Com a estrutura preparada, instala-se o 
deck com réguas (08), mantendo afasta-
mento de 2mm entre elas. Também 
instala-se guarda corpo (01 e 03).

01. Perfil Horizontal de Pinus Tratado, 
seção 4x10cm;
02. Pilar de Eucalipto Tratado,seção 
14x14cm;
03. Perfil Ver�cal de Pinus Tratado, seção 
4x10cm;
04. Viga de Eucalipto tratado, seção 
20x14cm;
05.Algeroz de Canto de Alumínio;
06. Conector para Pilar de Madeira de Aço 

Zincado;
07. Telha de Fibra Vegetal;
08.Régua de Pinus Tratado;
09.Vigota de Eucalipto Tratado;
10.Algeroz Modular de Alumínio;
11.Conector para Vigota de Madeira de 
Aço Zincado;
12. Manta Asfál�ca Autoadesiva;
13. Perfil Horizontal de Pinus Tratado, 
seção 2,5x5cm; 
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Em seguida, instalam-se as vigas (04), 
com afastamento de 50cm da base dos 
pilares. Também colocam-se vigotas (09) 
mantendo-as 4cm abaixo do topo das 
vigas.

Finaliza-se com a algeroz (05) envolven-
do as bases dos pilares, além da 
instalação da caixa d’água, dimensionada 
em 2000L.

RESERVATÓRIO

Com o módulo já montado e vedado, 
posicionam-se as vigas laterais (06) da 
escada, aparafusando em todo o contato 
com as paredes e vigas;

Após a escada estar instalada, fixam-se 
os guarda-corpos (03) nas paredes e nas 
laterais, u�lizando de uma tela para que 
os vãos não sejam maiores que 
10x10cm.

01.  Degrau de Compensado Naval ou Madeira Pinus 
Tratada ou madeira de reuso;
02. Projeção da Viga de Eucalipto Tratado, seção 
20x14cm;
03. Guarda-Corpo de OSB ou madeira de reuso;
04. Parafuso para Madeira;
05.Pilar de Eucalipto Tratado, seção 14x14cm;
06. Viga Lateral de Pinus Tratado, seção 4x20cm;
07. Suporte para Degrau de OSB ou madeira de reuso;
08. Perfil de OSB ou madeira de reuso para acabamento;
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Em seguida, posicionam-se os suportes 
(07) e os degraus (01), consolidando a 
estrutura e obedecendo o espelho pré 
determinado de 17,3cm.

ESCADA

Neste Trabalho de Conclusão de Curso trabalha-se com a hipótese da ATHIS (Assistência 
Técnica em Habitação de Interesse Social) sendo implantada em uma cidade de pequeno 
porte, que não dispõe de muitas poli�cas habitacionais ou verba direcionada a este 
assunto.

Alia-se um projeto modular à tecnica de construção em woodframe, com intuito de 
construir habitações com recursos encontrados facilmente na cidade, além de 
apresentar uma alterna�va mais sustentável e economicamente viável do que as 
contruções tradicionais da região. Em um orçamento preliminar com base no SINAPI,  
chega-se a uma razão de R$ 864,04/m², o que representa uma redução de 45,22% do 
valor do CUB para o �po R1-B de outubro de 2020.

Cria-se uma série de passo-a-passos, com detalhes constru�vos esquemá�cos, afim de 
criar um material de auxilio para construção, disseminando boas prá�cas de Arquitetura 
e Urbanismo, sendo uma experiência profissionalizante para os envolvidos.


