
PROCESSO DE MONTAGEM
CASA MODELO STEEL FRAME

Realização



FLUXOGRAMA



- Acertar e compactar o solo aonde será executado o radier. Área de 9,00 x 9,00 m

- Após a compactação do terreno forrar com plástico preto tipo lona terreiro de espessura resistente

- Montar a forma metálica do radier na dimensão 8,00 x 8,00 m usando guia de drywall G90. Garantir a 
planicidade da fôrma verificando o nível superior da guia G90 com nível laser e verificar os ângulos 
internos de 90o. 

- Antes de concretar o radier deve-se ter o posicionamento das instalações hidrosanitárias do banheiro e 
cozinha e a passagem da tubulação da entrada de energia e telefone da casa

- Concretar o radier usando concreto Fck 30 e tela malha 10 x 10 cm

8m

8m

TELA  Q138 - malha de 
10cm x 10cm com fio 
de 4.2mm

ETAPA 01 - RADIER



- Concretar mureta de 89mm de largura x 140mm 
de altura formando a base aonde serão instalados 
os painéis externos da casa

- Verificar as medidas no projeto estrutural. 
Verificar cuidadosamente se os esquadros internos 
estão garantidos com 90o

- Colocar manta asfáltica de 90mmX3mm na 
mureta para evitar o atrito da guia com o concreto

ETAPA 02 - MURETA DE CONCRETO



- Assentamento do piso cerâmico, instalação das soleiras e impermeabilização do box

Desnível de 30mm entre o banheiro e o 
resto da casa

INICIO DE PAGINAÇÃO

Desnível de 20mm entre 

o banheiro e o box

BANHEIRO
30mm

BOX
20mm

ETAPA 03 - ASSENTAMENTO DO PISO E PAINÉIS



Painéis1 e 2 
chegam de topo nos 

painéis 3 e 4 2

3 1

4

1
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- Verificação do esquadro e nível do piso para instalação dos painéis

- Marcação da posição dos painéis internos

- Montagem dos painéis internos e externos seguindo as instruções do projeto

- Verticalização  dos painéis 

- Após conferir as medidas, chumbar os painéis com chumbador especificado no projeto 

ETAPA 03 - ASSENTAMENTO DO PISO E PAINÉIS



- Executar a passagem de conduíte flexível amarelo já com os fios passados e, seguindo-se 
o projeto de instalações elétricas e telefônicas  nas paredes e no entreforro

- Executar as tubulações  e conexões  de PVC água fria no banheiro, cozinha e área de 
serviço no entreforro e paredes

- Executar as tubulações de esgoto no banheiro, cozinha e área de serviço  nas paredes

Instalar quadro elétrico

Na sala

ETAPA 04 - INSTALAÇÕES E TESOURAS



- Montar as tesouras seguindo as 
instruções do projeto

- Posicionar e instalar as 6 
tesouras da cobertura observando 
o beiral previsto para ambos os 
lados e o espaçamento indicado 
entre elas para que a tesoura 
apoie nos montantes e a caixa  
d’água.

1590 1221 15291182 1579

ATENTAR PARA ALINHAMENTO DA ESTRUTURA

159012211529 11821579

ATENTAR PARA ALINHAMENTO DA ESTRUTURA

ETAPA 04 - INSTALAÇÕES E TESOURAS



ETAPA 05 - CAIXA D’ÁGUA E TELHADO
- Antes de colocar a caixa d’agua, instalar as 2 treliças 
de apoio e o piso em OSB
- Instalar a caixa d´agua no local.
- Aplicar a manta térmica metalizada por sobre as 
tesouras, tomando-se cuidado com o transpasse de 
pelo menos 10 cm e começando de baixo para cima 
para permitir o escoamento de eventuais vazamentos 
no telhado.
-Instalar os perfis cartola que irão receber as telhas 
seguindo  o espaçamento previsto em projeto para 
cada tipo de telha utilizada. Prever que os perfis 
cartola  fiquem maiores devido ao beiral dos fundos e 
da frente das casa.
-Aplicar as telhas sobre as terças montadas com 
perfis cartola e instalar a cumeeira de fibro cimento.



- Aplicar internamente em todas 
as paredes placas de gesso 
acartonado ST e RU conforme 
previsto no projeto de paginação

-Colocar o isolamento 
termoacústico entres as placas

-Usar placa RU no banheiro

- Dar acabamento nas paredes de 
gesso acartonado usando fita de 
papel e massa de acabamento

1

2

Vista 1

Vista 2

ETAPA 06 - PLAQUEAMENTO INTERNO



- Aplicar cerâmica nas paredes do 
banheiro, cozinha e área de 
serviço conforme projeto

- Aplicar  rodapé cerâmico 15 x 30 
cm em toda a casa internamente e 
externamente 

21
00

m
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No banheiro, cerâmica 
aplicada apenas na área 
do box, até a altura do 
chuveiro

15
0m

m

Rodapé cerâmico

ETAPA 07 - REVESTIMENTO INTERNO E PLAQUEAMENTO EXTERNO



- Rejuntar piso e paredes em 
cerâmica

- Rejuntar e calafetar frestas 
nas portas e esquadrias com 
silicone

ETAPA 07 - REVESTIMENTO INTERNO E PLAQUEAMENTO EXTERNO

quarto

cozinha

sala
quarto

quarto



- Aplicar externamente a 
membrana de vapor em 
todas as paredes externas, 
de baixo para cima deixando 
um transpasse mínimo de 
10 cm e aplicar fita adesiva 
no transpasse

- Aonde existem väos de 
janela e  porta cortar em X e 
dobrar a membrana para 
dentro conforme detalhe de 
montagem

- Aplicar as placas 
cimentícias de 1,20 x 2,40 x 
10 mm deixando uma folga 
entre elas de 4 mm. As 
placas devem ser instaladas 
seguindo-se a modulação do 
projeto

- Aplicar tiras de placa 
cimenticia no perímetro dos 
väos de porta e janelas.

Aplicar fita de 5 cm nas 
juntas e massa elástica de 
acabamento
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Para cada fachada serão 
usadas exatas 5 placas 

cimentícias, sem

nenhum desperdício.

ETAPA 07 - REVESTIMENTO INTERNO E PLAQUEAMENTO EXTERNO



- Aplicar 1 perfil F530, 
placas de gesso acartonado
fazendo o fechamento do 
beiral

- Aplicar placas de gesso 
acartonado fazendo o 
fechamento das tesouras

Perfil F530

Gesso 
Acartonado

ETAPA 07 - REVESTIMENTO INTERNO E PLAQUEAMENTO EXTERNO



- Aplicar cantoneira de 
forro, perfis F530 a cada 60 
cm, placas de gesso 
acartonado fazendo o forro 
da casa.

- Fazer o acabamento 
conforme as especificações 
do fabricante com fita e 
massa apropriadas para 
gesso

Perfil F530

Espaçados a 

cada 600mm

Placa ST

120mmX180mm

ETAPA 08 - FORRO, ESQUADRIAS E ELÉTRICA



- Instalar todas as janelas, que já 
deverão estar com placa 
cimentícia no perímetro do vão 
de luz

Atentar para a cimentícia no perímetro do vão

Janela 1

1,00m x 1,20m – quarto/cozinha/sala

Janela 2

0,40m x 0,60m – banheiro

J1

cozinha

sala

quarto

quarto

banh.

ETAPA 08 - FORRO, ESQUADRIAS E ELÉTRICA

J1

J1J1

J2



Porta 1 - 0,80m x 2,10m – vista da cozinha

Porta 1- 0,80m x 2,10m – vista do quarto Porta 2 - 0,70m x 2,10m 
vista do banheiro

Porta 1 - 0,80m x 2,10m – vista da entrada/sala

cozinha

sala

quarto

quarto

- Instalar todas as portas internas e externas

ETAPA 08 - FORRO, ESQUADRIAS E ELÉTRICA

P1

P1

P1

P2



- Instalação dos 
interruptores e tomadas

- Instalações das luminárias

- Ligação do quadro de luz

ETAPA 08 - FORRO, ESQUADRIAS E ELÉTRICA



- Aplicar  selador em todas 
as paredes e tetos

- Aplicar textura interna no 
rolo

- Instalar os alisares e aplicar 
a pintura nas portas 
especificada no projeto

ETAPA 09 - PINTURA INTERNA, BANCADA, LOUÇAS E METAIS



- Instalar louças e metais no 
banheiro, na cozinha e na 
área externa

COZINHA

ÁREA  DE SERVIÇO

BANHEIRO

ETAPA 09 - PINTURA INTERNA, BANCADA, LOUÇAS E METAIS



- Com a parede já selada 
anteriormente, aplicar 
textura externa na 
desempenadeira

- Fazer todos os ajustes e 
arremates que forem 
necessários para a entrega 
definitiva da obra

ETAPA 10 - PINTURA EXTERNA, PORTAS E ARREMATES
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HUMANIZAÇÃO - PLANTA



VISTA 1 - SALA

VISTA 2 - COZINHA

VISTA 3 – QUARTO 1

VISTA 4 – QUARTO 2 

VISTA 5 - BANHEIRO

HUMANIZAÇÃO - VISTAS INTERNAS



FOLDER DIVULGAÇÃO



ETAPA 01 E 02 ETAPA 01 E 02

ETAPA  03 ETAPA 03

IMAGENS CASA MODELO - SAQUAREMA - RJ
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IMAGENS CASA MODELO - SAQUAREMA - RJ
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IMAGENS CASA MODELO - SAQUAREMA - RJ
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IMAGENS CASA MODELO - SAQUAREMA - RJ
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IMAGENS CASA MODELO - SAQUAREMA - RJ



ETAPA 08 ETAPA 08

ETAPA  08 ETAPA 08

IMAGENS CASA MODELO - SAQUAREMA - RJ



ETAPA 09 ETAPA 09

ETAPA  09 ETAPA 09

IMAGENS CASA MODELO - SAQUAREMA - RJ



ETAPA 10 ETAPA 10

IMAGENS CASA MODELO - SAQUAREMA - RJ



KIT CASA BRASGIPS:

Kit 63m² - 2 quartos térreo - médio padrão

Kit MCMV 52m² - 2 quartos térreo - padrão popular

OUTRAS PROPOSTAS DE PROJETO



PROJETO CONDOMÍNIO BOTHANICA:

Casa 4 quartos duplex- alto padrão

OUTRAS PROPOSTAS DE PROJETO



www.soluenge.com

roberto@tresis.com.br

71 3494-7649/ 99184-2449/ 99660-6366

REPRESENTANTE


