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Contrate uma empresa de sondagem para fazer a análise. Todo terreno tem suas 

peculiaridades e, geralmente, é formado por mais de um tipo de terra. Diante dessa 

situação, é preciso fazer a checagem da superfície para minimizar gastos com a 

fundação.

O método mais amplamente usado chama-se Standard Penetration Test (SPT). Nele, 

um tripé montado no local a ser estudado solta um peso de

65 kg, que cai e golpeia o solo até cravar um tubo

metálico ( chamado de barrilete) na terra. O número de batidas necessárias para 

enterrar essa peça indica 

a resistência do solo naquela camada (o procedimento é repetido, no mesmo ponto, a 

cada metro de profundidade, até encontrar o lençol freático e extratos mais firmes). 

A cada golpe, uma amostra é separada. Esse material é depois analisado por um 

geólogo a fim de precisar os tipos de solo encontrados no terreno e suas 

características.

Toda a infraestrutura deve ser executada durante a obra de acordo com o projeto. 

Normalmente, é reservada uma ligação provisória durante a execução do projeto e, 

após a finalização, é feita a solicitação nos órgãos competentes para a ligação 

definitiva. 

Observe se o local conta com estrutura para a ligação de água, luz e rede pública de 

esgoto.

Apesar de ficar praticamente invisível ,enterrada, embaixo da 

construção, a fundação é uma das partes mais importantes de uma casa, afinal, é essa 

a base que sustentará o peso das

paredes, pilares, vigas, lajes e coberturas mantendo todo esse

conjunto bem plantado no terreno, portanto, o cuidado no projeto e na execução das 

fundações, garante a economia da obra e a segurança de viver num lugar inabalável. Em 

terrenos mais resistentes, indica-se o uso de fundações rasas ou diretas, com Sapata 

Isolada, que ficam abaixo dos pilares da edificação, Sapata Corrida que utilizam o 

mesmo fundamento, mas se diferencia por estruturar as paredes em toda sua 

extensão ou Laje Radier que se estende por toda área construída e serve como contra-

piso.

O isolamento é fundamental no baldrame. Na concretagem do baldrame, radier, não 

esquecer que na modulação feita nos tijolos, foi deixado 1 mm entre os tijolos, com 

isso a medida do baldrame vai aumentar.Ex. 25,0 cm + 0,1 mm = 25,1 cm.  1 tijolo 25,1 

cm, 2 tijolos 50,2 cm, 3 tijolos 75,3 cm, 4 tijolos 100,4 cm e assim por diante .É 

necessário obedecer a um espaço de 01 mm entre os tijolos, pois o tijolo modular, 

como toda matéria, se expande sob efeito do calor e se retrai sob efeito do frio. Se 

não houver espaço para eles se expandirem os módulos se chocarão entre si, 

promovendo trincas e fissuras. Aconselho deixar mais 2cm para margem de segurança 

na medida do baldrame para evitar que os tijolos excedam a fundação. Na concretagem 

do baldrame não esquecer das esperas da hidráulica, elétrica e estrutural embutidas 

para que elas sejam erguidas juntamente com os tijolos.

 

Na 1ª primeira fiada tem que ser tijolo inteiro não pode ter meio. Para o inicio do 

assentamento dos tijolos, deve-se ter preparado um piso / baldrame, corretamente 

nivelado para evitar desnivelamento  ao longo das paredes. Armazene os pallets em 

cima do piso por estar nivelado e em local que não venha a atrapalhar a modulação das 

paredes. Comesse a modular os tijolos no piso como foi feita na modulação sem massa. 

A 1ª primeira fiada deve ser assentada com uma massa forte e mais espessa 3 areia 1 

cimento, usar hidrofugante na massa cuidando sempre com o nivelamento  vertical, 

horizontal, prumos e esquadros ao longo do processo.  Para correção de posicionamento 

do tijolo, utilizar-se de martelo de borracha.    

Lembrando de não assentar com massa os vãos de portas. Após o colocação de todos 

os tijolos na 1ª fiada é que daremos inicio a 2ª fiada com argamassa colante, cola 

vinilica ou fazer o assentamento a seco. Uma das funções da argamassa colante no 

assentamento é auxiliar no nivelamento dos tijolos a cada fiada. Aplique 2 filetes por 

fiada, eleve 3 fiadas nos cantos e extremidades das paredes aprumando para 

sustentação da linha. Retire os resíduos com trinchas antes de aplicar a cola ou passe  

uma vassoura após concluir a fiada. Acompanhe todas as paredes na mesma altura. 

Confira sempre o vão (distanciamento) das portas.

É importante lembrar que a partir da 4ª fiada (carreira) deve-se deixar condutores 

para as instalações elétricas, já que tudo será feito por dentro dos furos existentes 

nos tijolos.

          

Seguindo os passos das instalação elétrica as instalações hidráulicas podem ser feitas 

com o auxilio dos furos existentes nos tijolos para passagem de tubulação vertical 

(prumadas). Para passagem da tubulação horizontal as canaletas facilitam este tipo de 

procedimento.

                                                                                                                                                               

A obra é sustentada pelos grautes. Neste  sistema construtivo temos a vantagem de 

poder embutir os  grautes/pilares  nas paredes sem deixar vestígios de estruturas 

em concreto. A planta grautes e aberturas sinalizam o local das ferragens que; 

formarão os grautes, faça um furo de 10 cm nos locais indicados, corte as barras de 

1,6m, para o pé direito de 2,7 m com transpasse de 15 cm para amarração, posicione 

as barras.Também deverá ser observada a disposição das  varas de ferro ao longo das 

paredes conforme a quantidade de andares que ira subir, lembrando que será no 

máximo de três. Mais do que isso, ha necessidade de colunas de concreto 

convencional.         

Quando as paredes atingirem 0,50 cm (8 fiadas) é necessário encher os grautes 

/pilares com concreto. Para maior eficiência estrutural da obra, a cada 50 cm de 

parede erguida, interligamos os vazios dos grautes  com grampos de ferro 6,3 mm, 

com 20 cm para cada lado. O traço usado para encher as colunas dos tijolos foi de 

1:2:2, lembrando que tem que ser a pedra  0. É muito mais simples construir  sem a 

necessidade de serviços de carpintaria , de formas,, escoramentos,  amarração de 

estribos em pilares e outras ferragens.

                                                Na cinta de amarração 

são aplicadas canaletas por onde passarão as barras de aço. Em obras de um 

pavimento, cobertas com laje, as barras de aço dos grautes deverão sempre 

ultrapassar 50 cm além da altura da obra e então dobradas para dentro da laje pré 

moldada.  Após esta  fase a laje será capeada co 5 cm de concreto cobrindo as                                                                                                                                                                                                                                    

barras de aço, solidarizando os grautes a mesma.                                                Em 

obras de dois ou mais pavimentos uma das barras de aço de cada graute devera ser 

dobrada para dentro da primeira laje. As demais barras deverão prosseguir para cima 

como esperas para outros grautes. È necessário tapar os vazios dos tijolos que não se 

destinam a grautes com copos plásticos ou folhas de jornal para que concreto não 

preencha o interior das células não estruturais funcionando como isolante térmico e 

acústico.

Para fechar os vãos de portas e janelas fazemos o escoramento e colocamos as 

caneletas para vãos acima de 1 metro colocamos uma fiada a mais, assim a cada 50 cm 

de vão colocamos mais uma camada. Uma porta de 70 cm vai caber no espaço de 3 

tijolos (25cmx3=75 cm). Já uma porta de 80 precisara de mais ½ tijolo somando 87,5 

cm.                                                                                                                                                                                                                                     

O mesmo serve para as janelas.     

  

      

7 -Instalação Elétrica

8-Instalação Hidráulica

9 -Grautes / Pilares

    

10 -Preenchimento dos grautes e travamento das paredes externas

11 -Canaletas, Lajes e Vergas

12 -Portas / Janelas

1 andar       1,00 metro de distancia

2 andares   0,80 cm de distancia                                                                                                                                                                                                                                    

3 andares   0,60 cm de distancia 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Primeiro trituramos as sobras dos tijolos com auxilio de um martelo ou marreta de 

5 Kg. Como também podemos colocar na betoneira e deixar  ligada para a formação 

do pó para o rejunte. Peneiramos o material na malha 200. Fazemos uma mistura de 

07 partes do material peneirado; 

1  de cimento e uma de cola PVA. Limpamos a parede a ser rejuntada. Damos uma 

demão de hidro-silicone com rolo de lã, sem deixar escorrer o produto. Depois 

Saturamos a parede com água. Aplicamos o rejunte com uma desempenadeira de 

aço ou uma bisnaga com bico. Retiramos os excessos com uma espátula. Frisamos 

com o auxilio de um barra de aço de bitola 8mm com aproximadamente 30 cm com 

as pontas dobradas em forma de cabo. Após 30 minutos lavamos com água e o 

auxilio de uma espuma. Esperar a secagem total da parede e impermeabilizar  ou se 

preferir outras cores comprar rejunte Quartzolit. Se preferir revestir as 

paredes com reboco basta apenas  5mm de espessura não necessita de chapisco e 

para o gesso ou grafiato aplicar direto na parede de. Devemos rejuntar as paredes 

antes, para evitar a retração. A aplicação de azulejos pode ser feita com 

argamassa colante, diretamente sobre os tijolos.       

 

No coroamento das alvenarias fazemos as cintas de amarração, com caneletas e 

duas barras de aço em todas as alvenarias. Cada camada de caneleta deve ter ao 

menos duas barras de ¼'. Na forma das vigas para o recebimento da laje deixamos 

um espaço de uma polegada para posterior acabamento externo, colando as 

pastilhas feitas com a face do bloco. É importante atentarmos para a altura da 

viga com a laje para compatibilizar com a altura dos tijolos. A lajes pré-fabricadas 

convencionais ou treliçadas se assentam sobre  coroamento das alvenarias 

composto de canaletas quando cortadas na sua longitudinalmente, dispensando 

completamente o uso de formas em madeira. Para o bom andamento  da obra na 

construção civil é indispensável o acompanhamento técnico de profissional 

habilitado, engenheiro ou arquiteto, alem da  assessoria técnica prestada pelo 

fabricante.

13 - Rejuntes com aproveitamento dos tijolos quebrados.
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