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MATERIAIS EQUIPAMENTOS 

 Contramarcos com chumbadores;                                                          

 Sarrafos de madeira 1” x 2”; 

 Arame recozido nº 18; 

 Arame galvanizado nº16; 

 Cunhas de madeira. 

 EPI’s; 

 Peso para fio de prumo; 

 Prumo de face; 

 Mangueira de nível ou nível alemão; 

 Linha de náilon; 

 Esquadro metálico; 

 Régua de alumínio. 

Atividade Responsabilidade 

Condições para início do serviço 

 A alvenaria deve estar concluída com abertura dos vãos para os contra marcos com as devidas folgas.   

 A alvenaria deve estar acunhada. No caso de contramarco interno de porta as mestras do revestimento da parede e do 
piso deverão estar marcadas. 

 Transferir os eixos principais de locação para a última laje. Locar a janela e nas suas extremidades 
descer arames de prumo perfeitamente alinhados em relação aos eixos principais; 

 Estes arames deverão coincidir com as faces internas das laterais do contramarco, e garantirão o 
alinhamento destes; 

 Posicionar corretamente o afastamento dos arames em relação à fachada, observando a espessura 
mínima para o emboço e pontos críticos (mais salientes), definindo assim o plano de execução do 
revestimento. Manter o esquadro entre os diversos panos de fachada: 

 Espessura média de 30 mm; 

 Espessura de 10 mm quando os pontos críticos se localizarem em estrutura de concreto; 

 Espessura de 15 mm quando o ponto crítico se localizar nas vedações (alvenaria). 

 Amarrar os arames na parte superior da platibanda  e na parte inferior da 1ª viga;  

 Marcar pontos de nível junto aos vãos da janela, levando-se em conta a altura do peitoril, 
estabelecida no projeto e repassar este nível para todas janelas do pavimento; 

 Na prumada, conferir as distâncias do eixo da alvenaria para o arame, adotando a menor para a 
locação do contramarco em relação aos arames; 

  Na distância estabelecida ao arame, posicionar o contramarco sobre cunhas de madeira, a igual 
distância dos dois arames, e nivelar com o auxilio de linha de náilon fixada nos pontos de níveis nas 
laterais do vão (se necessário); 

 Com auxilio de esquadro metálico fazer o ajuste lateral, deslocando o contramarco até obter o seu 
alinhamento com os arames; 

 Ajustar, com prumo de face, o prumo nas duas direções; 

 Fixar sarrafos de madeira, perfis metálicos ou gabaritos nas faces internas do contramarco para 
evitar embarrigamento; 

 Proceder ao travamento do contramarco com o vão, usando-se cunhas de madeira, observando a 
localização dos chumbadores;  

 Conferir os alinhamentos, nível e prumo, corrigindo-se qualquer desvio ocorrido; 

 Molhar as superfícies e chumbar com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 em volume, 
retirando-se o excesso de argamassa; 

 No caso de contramarco interno de porta. Posicionar o contramarco sobre cunhas de madeira, 
utilizando-se a distância em relação as mestras. Com o auxilio de régua de alumínio, conferir o 
esquadro, em relação ao ambiente; 

 Nivelar, em relação a marcação de nível, nas laterais do vão, e aprumar nas duas direções com 
prumo de face; 

 Os procedimentos seguintes são idênticos aos de contramarco de janela e fachada. 
 

Pedreiros 

 Evitar amassar o perfil do contramarco. No caso de passagem para balança de fachada, proteger 
com sarrafos de madeira. 
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