
01 -Marcação do terreno e definição do projeto para executar a 

viga baldrame;

02-A fundação pode ser feita de várias formas. Optamos por 

esse modelo, por ser um dos mais utilizados em habitações 

populares;

05 -Posicione a primeira fiada;

06 -Assentamento da primeira fiada sem os tijolos das aberturas;

07 -Colocação das barras de ferro (barras 3/8" - seguindo a 

necessidade de cada projeto);

08 -Colocação da ferragem nos furos dos cantos;

03 -Aplicação de impermeabilizante asfáltico na direção das 

paredes;

04 -Recomenda-se concluir a fundação, já com o piso, servindo de 

armazenamento para os tijolos, deixando-os próximos e de fácil 

acesso para o pedreiro;

     

11 -Todas as paredes devem ser levantadas juntas, sempre 

seguindo a modulação;                                                                                                                                                                                                         

12 - A 50 cm de altura, os cantos e as junções das paredes 

internas, recebem os primeiros grampos;                                                                                                

                                                                                                

   

                                                                          

13 -Para o melhor encaixe do grampo (barra de ferro 

dobrada em formato "U") fazer um corte no tijolo;                                                                                                               

14 -Fazer o grampeamento nos cantos;

                                                                                               

                                                                             

15 -Nas junções das paredes;

16 -Os furos que recebem grampos ou barras de ferro, 

devem ser concretados;

      

                                                                                                            

17 -Os furos que recebem grampos ou barras de ferro, 

devem ser concretados;                                                                                                          

18 -Distribuído por todas as paredes, o tijolo canaleta é 

usado como viga de amarração em 3 fiadas na obra;

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                

27 -Todas as linhas de Prensas Hidráulicas Eco Máquinas também 

fabricam pisos ecológicos com perfeito acabamento, fácil 

assentamento e baixo custo de produção.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

28 -O processo de acabamento que inclui o rejuntamento e 

impermeabilização das paredes são a última etapa da obra (quando 

optamos por deixar os tijolos aparente);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

29 -Casas ecológicas com até 40% de ECONOMIA no final da obra;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

       

                                                                                                                                                             

19 -A primeira fiada de tijolo canaleta na contra verga                                                                                                                                                                                                                                           

(altura do parapeito, aos 90 cm);                                                                                                                                                                                                                                 

20 -A ferragem também é distribuída pelo tijolo canaleta                                                                                                                                                                                                                                          

(na horizontal) de cada parede, sendo dobradas 10 cm                                                                                                                                                                                                                                         

nas extremidades para melhor encaixe nos furos;

                                                                                                                                                                                             

      

                                                 

                                                                                                                               

21 -Toda a fiada de tijolo canaleta receberá concreto formado 

uma cinta de amarração;                                                                                                                                                         

22 -Após a contra verga os tijolos serão assentados respeitando 

as aberturas das janelas (verga);

                                                                                                                                                                                           

         

                                                                                                                                                                             

23 -A Segunda fiada de tijolo canaleta será colocada acima das 

portas e janelas (verga). Está fiada também receberá                                                                                                                                                                                                                                             

ferragem e concreto.                                                                                                                                                                                                                                

24 -O levantamento da parede segue normalmente com tijolo 

modulares padrão até a última fiada antes do oitão;

                                                                                                                                                                                             

                                          

                                                                                                                  

25 -O fechamento é feito na última fiada com tijolos canaleta;                                                                                                                                                                                                                                     

26 -Após todo o processo, a edificação estará pronta para                                                                                                                                                                                                                                              

receber a cobertura especificada no projeto

   

                                                                                                                   
09 -E na junção das paredes internas;

10 -Elevação de 3 fiadas nos cantos e extremidades das 

paredes, aprumando para sustentação da linha;

 BELEZA ECONOMIA

RAPIDEZ     
Tudo isso utilizando

TIJOLOS ECOLÓGICOS


