Depois deixar secar, e passar uma górda de
cimento com um pincel largo em toda laje.
Isto lhe dará mais resistência contra a
infiltração.
Em cima desta laje pode-se fazer um teto
verde ou implantar desidratadores de frutas,
aquecedores de água entre outras
tecnologias que
aproveitando de forma
racional este espaço.
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CONTEXTUALIZAÇÃO
A construção econômica sempre foi
expectativa de quem vai construir. Técnicas
baratas, seguras e duradouras é o que se
pretende em qualquer construção.
Além destes tópicos a funcionalidade e o uso
de insumos os mais locais possíveis e de
baixo impacto ambiental faz parte hoje de
muitos projetos na área da construção civil
que tem a preocupação com o meio
ambiente.
Aprender aplicar técnicas de construção com
estas características deveria ser uma norma
geral para quem desse ramo profissional
vive.
Este folheto apresenta uma técnica de
construção utilizado na cobertura de espaços
onde o uso de materiais convencionais são
reduzidos. Além de ser de fácil construção.
Este tipo de construção aumenta a proteção
contra infiltrações, além de permitir o uso do
teto para algumas atividades produtivas, pois
é uma laje muito segura não permitindo
apenas a construção de compartimentos
para moradia. Mas presta-se para a
implantação de teto verde, implantação de
hortas de telhado, como também de pátio
solar, podendo ser utilizado com várias
tecnologias como secadores de frutas,
aquecedor de água, entre outras.

VANTAGENS DO USO
Diminuição de uso de materiais como telhas
e madeiras em especial ripas;
Menos riscos de infiltração
Mais fácil de limpar
Captação de água mais higiênica
Aumento da área de uso produtivo
Vista de baixo
DETALHES DA CONSTRUÇÃO
Sobre os caibros colocam-se as telhas tipo
canal comum, de maneira que a parte mais
larga alterne com o lado mais estreito da
próxima telha.
Depois de arrumado as telhas colocar uma
tela de galinheiro sobre a área de todas as
telhas. Prepare o concreto com brita de
menor número utilizando um traço de 2 partes
de areia para 1 de cimento. Cobrir todas as
telhas com uma camada de 3 centímetros de
concreto. Deve-se levantar um pouco a tela
ao despejar o concreto para que fique bem
encaixado nele.

Vista de cima

Colocando a tela em cima do telhado

Espalhando o concreto sobre a tela e
as telhas.

