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OBJETIVO 

Esta instrução de trabalho visa descrever a metodologia a seguir para proceder à execução de trabalhos de 

execução de Alvenarias. 

 

RESPONSABILIDADES 

É da responsabilidade do Encarregado ceder à execução e monitorização deste procedimento, no entanto a 

validação e aprovação dos respetivos trabalhos poderá em certos casos ser necessário validação do Diretor de 

Obra. 

 

MÉTODOS DE EXECUÇÃO 

 Verificar a limpeza e nivelamento dos pavimentos; 

 Assegurar a existência de níveis marcados à cota de “metro”, aquando da fase de estrutura (referência de 

trabalho); 

 Verificar se as peças de betão armado foram chapiscadas e se decorreram pelo menos 3 dias após essa 

operação; (se aplicável) 

 Executar a marcação conforme projeto de arquitetura devidamente cotado, recorrendo a “fio blue” e 

representando as duas faces da parede tendo em conta a espessura da mesma, vãos e coretes; 

 Para a execução da parede exterior tem que se recorrer ao alçado cotado; 

 Para a marcação de vãos em paredes exteriores é necessário deixar as folgas necessárias em função do 

revestimento da fachada; 

 Na implantação da primeira fiada deverá ser implantada em primeiro lugar os ângulos (geralmente 

esquadrias), e de seguida os alinhamentos retos (ou curvos) e a localização das aberturas; 

 Os ângulos são geralmente marcados com o assentamento de 2 tijolos, a partir dos quais são traçados os 

restantes alinhamentos no pavimento, quer este seja efetuado por "batimento" de um fio pigmentado bem 

esticado, quer por utilização de uma régua ou por um riscador de aço; 

 Os tijolos, antes de serem assentes, devem ser molhados. Quando não é efetuada uma molhagem previa 

aos tijolos, estes absorvem parte da água da amassadura da argamassa; 

 Para a marcação de vãos em paredes interiores é necessário deixar as folgas em função do mapa de vãos. 

Deve ter em atenção às dimensões do vão, largura de guarnições e espessura dos aros; 

 Deverá proceder-se à marcação dos panos de Parede no pavimento, recorrendo para o efeito ao Fio-Blue, 

deverá sempre proceder-se à marcação da Face exterior das paredes; 

 Verificar se os projetos existentes estão controlados e se este possui as últimas atualizações dos mesmos; 

 Apos a marcação das paredes nos pavimentos, deverá procede-se a execução da Primeira fiada, devendo 

de seguida proceder-se à verificação de todas as cotas marcação e alinhamentos; 

 Assentes as primeiras fiadas, deverá solicitar- a aprovação da fiscalização da marcação de modo a 

prosseguir-se de seguida com o desenvolvimento dos trabalhos; 

 Aprovada as marcações, deverá prosseguir-se com a desenvolvimento das paredes, tendo em atenção que 

nas extremidades da parede suspendem-se prumadas de guia, controlando com o prumo e assentando os 

tijolos alternados; 

 Executar todas as fiadas, seguindo um fio de nylon nivelado de acordo com as prumadas-guia das 

extremidades; 

 Deverá efetuar-se sempre a verificação do traço de argamassa e se o mesmo está a ser executado de 

acordo com definido no Caderno de Encargos; 

 Verificar a regularidade, espessura e uniformidade das justas de argamassa entre tijolos; 

 A ortogonalidade das paredes pode ser verificada constantemente com um esquadro rígido, e não deve 

apresentar desvios superiores ao previstos no Caderno de Encargos; 

 Verificar o aprumo das paredes sendo aceitáveis valores máximos de desvio definido em projeto; 
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 Verificar o desempenho Horizontal do Pano de Parede, sendo aceitáveis valores máximos de desvio definido 

em projeto; 

Verticalidade 

 

 Depois de fabricadas as argamassas deverão ser levadas para os locais de aplicação com o auxílio de 

meios de transporte limpos, não absorventes e que não provoquem a segregação dos materiais; 

 As argamassas não devem ser utilizadas, após se ter iniciado a presa. Em geral não devem ser empregues 

depois de uma hora de fabrico, salvo nos casos de utilização de retardadores de presa; 

 Verificar o travamento aos pilares com recurso ferro de 6mm em cada 3 fiadas; 

Travamento aos elementos de betão 

 

 O assentamento de tijolos, para qualquer espessura de parede, deve ser realizado de modo que as juntas 

verticais e horizontais (no caso de paredes com espessura superior a uma vez) fiquem desencontradas a 

pelo menos 1/3 do comprimento do tijolo (“matar a junta”); 

 

 
 

 Nos cunhais e ângulos das paredes deverá existir um cuidado especial de modo que os tijolos fiquem bem 

travados entre si, usando-se para tal meio tijolo ou três quartos de tijolo para se conseguir o desencontro 

vertical das juntas; 

 Nos cunhais, como nos resultantes cruzamentos de paredes é muito vantajoso que as fiadas das duas 

direções estejam niveladas, para permitir um adequado travamento. 
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FOLHA DE REGISTO DE ASSINATURAS 

Declaro que li, entendi e que me foi explicado o conteúdo desta ficha e comprometo-me a adotar as medidas 

preventivas preconizadas durante a execução dos trabalhos. Caso detete alguma anomalia comunicá-la-ei à minha 

chefia direta. Em caso de perigo grave ou iminente suspenderei de imediato o trabalho. 

 

N.º Cartão Nome Empresa Data 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


