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                                                   PROCESSO DE EXECUÇÃO 
 

                              
                         Quase sempre uma alvenaria estrutural pede uma sapata corrida. 
 

                              
            Depois de nivelada e curada passamos para a montagem dos tijolos sem adesivo....... 
 

                              
           .......com a finalidade de modular as peças evitando assim, cortes e junções disformes.  
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    Depois de posicionados e devidamente modulados, fixamos as barras de ferro na sapata de    
    concreto. Nos encontros de parede e onde for necessário um reforço de concreto na vertical. 
 

                              
      Como não há argamassa de assentamento os encaixes dos tijolos é que farão o travamento.   
      Portanto o prumo dependerá exclusivamente do nivelamento da sapata corrida. 
 

                              
As aberturas de portas e janelas deverão estar previstos com exatidão para não haver cortes de 
tijolos. 
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   Em toda alvenaria, os tijolos deverão ser assentados dos cantos para as extremidades, sempre. 

                              
                   Os tijolos canaletas fazem o reforço horizontal na altura da contra-verga. 
 

                                        
                São preenchidos com ferros e argamassa sem obstruir os orifícios dos tijolos.   
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   A grande vantagem da alvenaria estrutural é executar as instalações hidráulica e elétrica ao  
   mesmo tempo da elevação da mesma, sem cortar e depois ter que preencher com argamassa.  
 

                              
           As vergas sobre as portas e janelas são executadas também com os tijolos canaleta. 
 

                                     
        No respaldo da alvenaria executa-se nova canaleta que servirá de apoio para a laje pré-  
        fabricada. 
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Neste tipo de alvenaria não se cogita o revestimento, a não ser que seja internamente. Mas, é 
necessário frisar as juntas com argamassa e aplicar uma resina externamente. 
                             

                             
          A montagem da laje pré-fabricada e sua concretagem seguem os padrões normais. 
 
 

                             
           O levantamento das paredes no superior se processa de forma idêntica a do inferior. 
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         As canaletas a meia altura também são necessárias como reforço horizontal. 
 

                              
A fixação dos batentes de portas e janelas se dá com o uso de espuma de poliuretano, já que não 
devemos chumbar como de costume. 
 

                              
A execução de moldura com argamassa valoriza a construção, alem de encobrir pequenos 
defeitos. 
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O uso de estrutura de telhado com chapa galvanizada trás agilidade a obra devido a sua 
padronização. 
 

                              
O aspecto final é muito agradável alem de diferenciar da paisagem costumeiramente vista nas 
nossas cidades. 
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