
INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA:
As colunas d’água deverão descer 
preferencialmente através das paredes 
de alvenaria ou por sha�s localizados nos 
banheiros, diminuindo a perguração de 
vigas e pilares principais. Ramais e 
sub-ramais poderão estar embu�dos nas 
paredes de woodframe.

INSTALAÇÕES ESGOTO:
Deverão passar abaixo das vigotas de 
madeira que sustentam o piso. Em casas 
térreas podem apoiar-se sob o solo. Já em  
pavimentos acima do térreo, as 
tubulações poderão ser cobertas com 
forro de placa cimen�cia, obedecendo o 
pé-direito mínimo de 220cm.

AMPLIAÇÕES:
Para ampliações horizontais após 
ocupação, deve-se desparafusar os 
reves�mentos e engatar as novas vigas nos 
pilares existentes. 
Já na ver�cal, re�ra-se o deck e a 
impermeabilização e fixam-se os novos 
pilares sob os existentes, u�lizando o piso 
da cobertura como segundo pavimento.

REUTILIZAÇÕES:
Tanto os reves�mentos de cobertura, de 
parede e as esquadrias podem ser 
reaproveitados nos novos cômodos, 
garan�ndo uma construção flexível e com 
menos resíduos. 

piso box:
Para o box, sugere-se a u�lização de pisos 
box pré-fabricados, por apresentarem 
bom desempenho e facilidade na 
instalação, sem a necessidade de mão de 
obra especializada e impermeabilizações 
especiais.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS:
 Sugere-se a tubulação de PVC finalizadas 
com pintura.
As tubulações aparentes, tornam-se mais 
econômicas e facilitam ampliações devido 
a possibilidade de reaproveitamento nas 
alterações de layouts.

instalações e ampliações: canteiros com estares:
A arborização das ruas contribui  para 
criação de um micro-clima local, além de 
promover espaços de estar sombreados, 
favorecendo uma sensação de segurança 
e comunidade.

MADEIRA REFLORESTADA OU DE 
REUSO:
Uso de madeira reflorestada e cer�ficada 
para estruturas e de reuso para vedações 
(recurso sustentável e local, diminui a 
emissão de CO2).

PAINÉIS SOLARES:
Podem ser conseguidos através de 
programas sociais como o Casa Solar em 
Goiás. A instalação de uma placa pode 
gerar economia de até 70% nas contas de 
luz, além de espera para mais placas.

CAPTAÇÃO ÁGUAS PLUVIAIS:
Através de recursos baratos como cestos 
de lixo de 100L, tubulação PVC e torneiras 
plás�cas, pode-se fazer um sistema de 
reu�lização de águas da chuva para uso 
domés�co como jardim, lavagens e etc.

SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA:
As �pologias são feitas com materiais 
encontrados em comércios locais, 
fomentando a microeconomia. A 
autoconstrução assis�da pode ser 
considerada uma profissionalização, 
trazendo novas oportunidades de 
emprego na construção civil.

SUSTENTABILIDADE SOCIAL:
A aplicação da ATHIS traz a par�cipação do 
usuário (o que não ocorre em outros 
programas), contribuindo para a educação 
sobre arquitetura e urbanismo e a 
melhora da qualidade de vida.

compostagem e horta:
A reciclagem dos resíduos orgânicos gera 
adubo e fer�lizantes naturais, que podem 
ser u�lizados em hortas domés�cas ou 
vendidos para produtores orgânicos, 
tornando-se uma fonte de renda.

VENTILAÇÃO CRUZADA:
Através de bandeiras de ven�lação 
higiênica acima das portas e janelas, 
pode-se gerar a ven�lação natural cruzada 
no verão, diminuindo custos com 
ven�ladores e ar-condicionados.

SUSTENTABILIDADE:

SOFÁ 2 LUGARES

fôrma+almofadas

jantar

fôrmas

pia

pia inox+fôrma

ARMÁRIOS

fôrmas+trilhos+cabideiros

cama casal

fôrmas+cordas

APARADOR

fôrma+�jolos+rodízios

MOBILIÁRIO:

Para o mobiliário, parte-se da 
premissa de reu�lizar resíduos 
da obra, agregando valor ao que 
antes seria descartado.

A madeira compensada das 
fôrmas de fundação e cintas de 
amarração é um material de fácil 
manuseio, e que pode ser 
restaurado através do 
lixamento, limpeza e pintura.

Tijolos não u�lizados na obra 
podem vir a ser elementos de 
mobiliário, através da limpeza e 
aplicação de verniz.

Com a adição de elementos 
acessíveis como tecido, 
parafusos, trilhos, rodízios e 
dobradiças, pode-se criar uma 
infinidade de mobiliários, que 
podem ocupar a residência ou 
vir a ser um produto 
comercializado.

Núcleo familiar enquadrada nos 
critérios de vulnerabilidade

Cadastro

Cadastro junto à Secretaria de 
Desenvolvimento Social

Trabalho junto a Arquiteto e 
Urbanista da rede ATHIS

Compra dos Materiais de Construção 
em lojas locais parceiras da inicia�va 
com acompanhamento de respons. 

técnico

Avaliação Pós Ocupação feito 
por alunos de Centros 

Universitários vinculados à 
ATHIS

Há a possibilidade dos módulos 
serem produtos pré-fabricados. 
Neste caso o processo será conduzido 
pela inicia�va privada, com seus 
respec�vos arquitetos, equipamentos 
e mão-de-obra.

ou

ou

ou ou

Feedbacks de moradores 
sobre processo, 

profissionais e execução 
para ações de melhoria 

con�nua

Família , parentes e amigos 
executam a obra

com recursos próprios

Rede Pública executa 
parcialmente a obra com 

recursos do Fundo Nacional 
de Habitação 

Mu�rão Comunitário organizado pela Associação de Moradores local 
executa a obra com recursos resultantes de parceria público-privada, 

ONGs...

Apresentação Tipologias e 
Manual de Construção 

+
 Dinâmica dos Módulos 

(personalização e par�cipação)

Medição do local

Ajustes Projeto Arquitetônico
ao terreno indicado

Aprovação do Projeto 
junto à Prefeitura e 

demais trâmites (Registro 
em Cartório, INSS, ligação 

de água e energia...)

Demanda 
Cole�va

Outros 
Programas

Ampliação/Reforma 
de Moradia

Projeto/Construção 
de Moradia

PROJETO
EXECUÇÃO 
assistida

PÓS-OCUPAÇÃO

Demanda 
Pontual

ATHIS

APLICAÇÃO:
athis em �ores da cunha


