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MATERIAIS EQUIPAMENTOS 

 Bloco cerâmico ou de cimento; 

 Argamassa de assentamento; 

 Contra-verga e verga pré-
moldada; 

 Cunhas pré-moldadas. 

 Colher de pedreiro ou palheta; 

 Equipamento de transporte; 

 Andaime; 

 Escantilhão; 

 Linha de náilon; 

 Régua de alumínio; 

 Mangueira de nível ou nível “alemão”; 

 Prumo de face; 

 Trena; 

 Esquadro. 

Atividade Responsabilidade 

Condições para início do serviço 

 Os elementos estruturais de concreto que ficarão em contato com a alvenaria devem ter sido chapiscados com 
antecedência de 2 dias; 

 O local de trabalho deve estar limpo e todos os elementos que possam prejudicar a aderência da argamassa da fiada de 
marcação devem ser removidos; 

 Os eixos principais da edificação devem ter sido transferidos para o pavimento de trabalho; 

 Prever os locais necessários para a colocação de ferros- cabelo, de ancoragem, nos seguintes casos: 
Paredes com comprimento superior a 12,00 m; 
Paredes sobre lajes com comprimento igual ou superior a 5,00 m; 
Paredes sobre laje ou viga em balanço. 

 Mapear a laje com nível a fim de identificar o ponto mais alto, o qual servirá de referência para a 
cota da fiada de marcação; 

 Definir a posição das paredes a partir dos eixos principais, atentando para a localização das 
aberturas e instalações, o esquadro entre paredes e as dimensões dos ambientes. 

Mestres / 
Encarregado 

 Executar a primeira fiada assentando os blocos de cada extremidade, verificando o nivelamento e 
conferindo com prumo de face se estiverem sob viga; 

 Esticar uma linha de náilon fixada nos blocos da extremidade, que servirá de orientação para o 
alinhamento e horizontalidade da fiada, e assentar os blocos intermediários, pode-se fazer uso do 
escantilhão nesta etapa; 

 No assentamento das demais fiadas pode-se recorrer a escantilhões, aprumando-os e fixando-os 
nas extremidades de cada pano de alvenaria, fixando-se a linha de náilon no mesmo para cada fiada 
a ser executada, orientando o alinhamento, nivelamento e prumo; 

 Não se usando escantilhões, a cada fiada conferir o nivelamento dos blocos das extremidades para 
poder fixar neles a linha que irá orientar o alinhamento e nivelamento dos blocos intermediários. 
Conferir o prumo a cada 03 fiadas; 

 Verificar frequentemente com régua de alumínio o alinhamento e a planicidade da alvenaria; 

 Na ligação dos pilares com a alvenaria pressionar o bloco contra o pilar; 

 Nas paredes onde houver necessidade de colocação de ferros-cabelo, fixá-los nos pilares, 
posicionados a cada três fiadas, de forma que estes  coincidam  com a junta  horizontal;  

  Quando atingir a altura das janelas, atentar para a correta locação de seus vãos e para a colocação 
ou execução das vergas e contra-vergas; 

 Para a fixação da alvenaria a estrutura (vigas e/ou lajes) deixar uma abertura de 1,5 até 3,5 cm que 
deverá ser preenchido posteriormente com argamassa. No caso do último pavimento, deixar uma 
abertura de 15 cm aproximadamente e fazer a fixação através de cunhas de concreto pré-moldadas. 
Começar os serviços quando a elevação da alvenaria de todos os pavimentos estiver concluída, 
executando os serviços do pavimento superior para o inferior. Caso não seja possível aguardar o 
final da execução da alvenaria em todos os pavimentos, aguardar que pelo menos a alvenaria de 
três pavimentos acima esteja concluída. 

Pedreiros 

 Evitar choques na alvenaria. Todos 
colaboradores. 
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