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Caixote de massa em 
madeira

A madeira absorve a água da
argamassa o que diminui a
trabalhabilidade da argamassa.

Para melhorar a fluidez da argamassa o pedreiro
adiciona água, o que modifica todas as suas
propriedades mecânicas.

Trata-se de equipamento e procedimento inaceitáveis.



Marcação das paredes
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Assentar, nivelar e aprumar os blocos estratégicos, conforme 
a planta de primeira fiada e a referência de nível determinada 
na etapa de preparação, utilizando-se a linha ou linha com pó 
colorido para marcar sobre o pavimento a direção das 
paredes.



Marcação das paredes
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Concluir a execução da 
primeira fiada, 
assentando os demais 
blocos. 
Verificar o nível e 
alinhamento da primeira 
fiada e as medidas da 
locação dos “blocos 
estratégicos”



Elevação das paredes
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Assentar os escantilhões, fazendo 
coincidir a primeira marca com o 
nível da primeira fiada dos blocos.

A colocação da argamassa nos blocos 
pode ser feita de duas maneiras, de 
acordo com as especificações do 
projetista. 



Elevação das paredes
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Assentar blocos até a altura do peitoril das janelas, 
obedecendo rigorosamente às plantas de elevação a partir 
da segunda fiada.
Assentar os blocos com caixas elétricas destinadas, entre 
outros fins, a tomadas e interruptores, cujas posições são 
indicadas também no desenho de elevação das paredes.
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Utilização do bloco cerâmico 
apropriado para passagem 
da tubulação elétrica.

Utilização do bloco cerâmico 
apropriado para passagem 
da tubulação hidráulica.
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As tubulações devem ser
sempre na vertical, utilizando-
se os vazados dos blocos para
as passagens das mangueiras,
evitando-se cortes horizontais
para a interligação dos pontos.

Os eletrodutos horizontais
devem ser embutidos nas lajes
ou nos pisos.

Após a elevação da alvenaria executa-se a passagem das
mangueiras furando-se o fundo da canaleta e
introduzindo-se a mangueira com o uso de uma guia
metálica.
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Ajuste do vão horizontal das portas

Espessura do batente das portas igual a 3,5 cm.

Fixação dos batentes de madeira com espuma rígida de 
poliuretano ou aparafusadas.

Fixação dos batentes metálicos com parafusos e buchas.

Batentes de madeira: folhas de 62, 72 e 82 cm.

Batentes metálicos: folhas de 60, 70 e 80 cm.

Aberturas das portas
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Aberturas das portas
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Aberturas das portas
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Aberturas das portas



Instalações embutidas na 
alvenaria estrutural

Esse tipo de procedimento é inaceitável.
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Má execução
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Falta de compatibilização de projetos



Elevação das paredes
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Verificar tolerâncias 
quanto ao prumo, nível, 
planicidade, 
alinhamento e 
espessuras das juntas 
horizontais e verticais 
da alvenaria.



Elevação das paredes
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Posicionar armaduras e executar o preenchimento com 
grout vertical e horizontal.

O lançamento do grout, efetuado após a limpeza do 
furo, deve ser feito no mínimo após 24 horas do 
assentamento dos blocos.

A altura máxima de lançamento é de 3 m; o ideal é o 
lançamento de alturas não superiores a 1,6 m com 
grout auto-adensável.
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Elevação das paredes
Assentar os blocos até a penúltima 
fiada.
Concluída essa fiada, verificar  as 
tolerâncias quanto ao prumo, nível, 
planicidade, alinhamento e espessura 
das juntas horizontais da alvenaria.
Assentar as canaletas da última fiada, 
com a opção de uso de Jotas e 
Compensadoras, de acordo com o 
especificado no projeto. 

Nas canaletas serão colocadas duas barras de aço corridas para 
garantir amarração das paredes.
Verificar tolerâncias quanto ao prumo, nível, alinhamento das canaletas 
da última fiada e colocar as armaduras e preencher com grout.
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Tolerâncias na execução das paredes



ARMADURA + GROUT

BLOCO CALHA

Execução de vergas sobre aberturas 
de porta e janelas

NOTA: a colocação dos blocos no vão da abertura 
deve ser feita com muito cuidado, mantendo-se a 
fiada escorada.
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VERGA COM 
BLOCOS

VERGA COM 
BLOCOS

VERGA DE 
C.A

Execução de vergas sobre aberturas 
de porta e janelas
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Tipos de juntas de 
argamassa

CÔNCAVA CALAFETADA EM V EM PÉROLA

“AREJADA” RISCADA ALINHADA COMPRIMIDA

NOTA: os tipos usais são a junta côncava e a junta em V.
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Limpeza de argamassa 
sobre a parede

Remoção inicial com a colher.

Raspar a superfície com 
um pedaço de bloco.

Limpeza 
final com 
uma escova 
de aço.NOTA: procedimentos válidos 

para paredes executadas com 
blocos vazados de concreto.
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Troca de bloco danificado

Remover o bloco com danos, envolver em todas as 
faces um novo bloco e colocar no local do bloco 
danificado. Cobrir o local com uma chapa de plástico. 
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Tubulação horizontal na parede embutida 
em reentrância.
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Compatibilização dos 
projetos hidráulico e 
sanitário com a modulação 
da alvenaria.
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160

execuçãoexecuçãoexecuçãoexecução

Destinam-se à concentração de 
prumadas hidro-sanitárias, 
elétricas e de telefonia, para 
retirar parte significativa, 
quando não a totalidade das 
instalações hidro- sanitárias das 
paredes. 
As instalações no interior das 
paredes obrigam, em muitos 
casos, a que essas paredes não 
sejam elementos estruturais.

Shafts

O box do banheiro é a localização mais adequada para o 
shaft de hidráulica.



Shafts hidráulicos que permitem 
visitas para manutenção.
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Erros de projeto
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Área de serviço: o ralo foi
instalado muito próximo a
parede, o acabamento
obstruirá parcialmente a
entrada do ralo.

Os conduites foram colocados próximos
ao sistema de esgoto, criando uma
lacuna no concreto, o que pode gerar
um problema maior no futuro.



Má execução
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Compactação do solo deficiente 
e radier com o extremo sem 
apoio no solo.



Má execução
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Uso de bloco fissurado; juntas 
horizontais mal executadas; 
juntas verticais mal 
preenchidas.

Juntas verticais sem 
preenchimento com 
argamassa.



Patologias

Serão apresentadas algumas patologias das paredes 
estruturais, ressaltando-se que esse assunto, por sua 
extensão e complexidade, requer um curso específico.

Os erros de projeto e mão de obra sem qualificação 
são os principais fatores que causam patologias.

As patologias devidas aos recalques diferenciais são 
as mais complexas e importantes. 
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Eflorescência

Problemas que podem 
surgir com o uso de hidro-
repelentes.

Patologias
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Fundação

Fissuras

Fissuras devidas a 
deslocamentos horizontais

167

patologiaspatologiaspatologiaspatologias



Fundação

Deformação 
vertical

Fissura
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Abertura
Fissura em 
degrau

Fissura junto a uma abertura proveniente 
de um deslocamento horizontal

Parede

Parede
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Fundação

Limite da umidade existente na parede

Plano da 
cobertura

Fissura horizontal de 
cisalhamento

Fissura em 
degrau

Fissura proveniente de um 
deslocamento horizontal
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