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TÍTULO07AV.--. ALVENARIAS 
 
CAPÍTULO .1-. TIJOLO CERÂMICO 
 
SUB.CAPº .11. ALVENARIA DE TIJOLO EM PAREDES SIMPLES 
 
 
I. UNIDADE E CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
 
Medição por metro quadrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. DESCRIÇÃO DO TRABALHO E CONDIÇÕES DA OBRA EXECUTADA 
 
Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua boa execução e 
aplicação, salientando-se os abaixo indicados: 
 
a. O fornecimento dos tijolos e o respectivo assentamento; 
 
b. A ligação dos panos de tijolo à estrutura; 
 
c. O fornecimento e execução da ressalva dos vãos, qualquer  que seja a 
solução construtiva adoptada; 
 
Nota: A abertura e tapamento de roços para redes de instalações técnicas 
serão considerados e medidos nos projectos respectivos. 
A aplicação de tacos ou outros dispositivos adequados para fixação de 
guarnecimentos de vãos, rodapés ou equipamentos indicados no projecto, 
serão considerados nos respectivos capítulos. 
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III. CONDIÇÕES TÉCNICAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO 
 
Entre as condições a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo 
mencionam-se, como referência especial, as seguintes: 
 
a. Os TIJOLOS  deverão satisfazer  às prescrições regulamentares aplicáveis, e 
ainda: 
- Terem textura homogénea; 
- Serem isentos de quaisquer corpos estranhos; 
- Terem formas e dimensões regulares e uniformes com as tolerâncias 
indicadas na especificação ou Norma Técnica aplicável; 
- Terem cor uniforme; 
- Apresentarem fractura de grão fino e compacto; 
- Terem absorção de água em 24 horas inferior a 1:5 do seu volume cheio. 
 
b. As paredes têm as ESPESSURAS indicadas nas peças do projecto; 
 
c. Antes da aplicação,  os TIJOLOS serão generosamente MOLHADOS, afim 
de evitar a absorção da água necessária à presa da argamassa de 
assentamento e permitir uma boa aderência entre os elementos construtivos; 
 
d. As ARGAMASSAS de assentamento  a empregar  serão de cimento e areia 
ao traço em volume de 1:4 (320 Kg de cimento por m3 de argamassa); 
 
e. Na construção de paredes exteriores não serão deixados FUROS de tijolo à 
vista. Nos casos em que isto pudesse vir a acontecer utilizar-se-ão tijolos 
apropriados, ou maciços; 
 
f. A LIGAÇÃO dos panos de tijolo à estrutura de betão armado deverá ser feita 
de acordo com os desenhos de pormenor. Antes de se assentarem os tijolos, as 
superfícies de betão serão convenientemente aferroadas; 
 
g. As paredes  em tosco  ficarão  perfeitamente  DESEMPENADAS e 
APRUMADAS, e a argamassa deverá envolver toda a periferia do tijolo. As 
fiadas deverão ficar horizontais e a espessura da argamassa de assentamento 
deverá ser uniforme, sendo as juntas reduzidas ao mínimo de espessura 
compatível; 
 
h. Cada FIADA será executada por forma  a desencontrar as juntas verticais 
com a fiada anterior; 
 
i. Nos panos que formam  CUNHAL,  as fiadas  serão executadas de forma 
denteada, garantindo o travamento do conjunto; 
 
j. Nos panos que TOPEJAM em paredes, o travamento será garantido pela 
inserção denteada das fiadas. 
 
 
 



 
 
 
 
 
IV. NORMATIVA DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 
 
FBD.07AV.11. 
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TÍTULO07AV.--. ALVENARIAS 
 
CAPÍTULO .1-. TIJOLO CERÂMICO 
 
SUB.CAPº .12. ALVENARIA DE TIJOLO EM PAREDES DUPLAS 
 
 
I. UNIDADE E CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
 
Medição por metro quadrado de parede dupla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. DESCRIÇÃO DO TRABALHO E CONDIÇÕES DA OBRA EXECUTADA 
 
Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua boa execução e 
aplicação, salientando-se os abaixo indicados: 
 
a. O fornecimento dos tijolos e o respectivo assentamento; 
 
b. A ligação dos panos de tijolo à estrutura; 
 
c. O travamento entre os panos de tijolo, interior e exterior; 
 
d. O fornecimento e execução da ressalva dos vãos, qualquer  que seja a 
solução construtiva adoptada; 
 
e. O tapamento da caixa entre panos, na inserção de vãos. 
 
f. Os dispositivos para esgoto de água da caixa entre panos; 
 
Nota: Em roços e tacos seguem-se os critérios definidos para as paredes 
simples, considerando-os nos capítulos que servem. 
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III. CONDIÇÕES TÉCNICAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO 
 
Referidas na execução de Paredes Simples, mais as seguintes: 
 
k. No caso de ficar caixa de ar entre panos, estes serão contraventados por 
meio de BORBOLETAS em varão de ferro de 6mm de diâmetro, recobertas 
com calda de cimento, afastadas de 1m em qualquer direcção (4 borboletas/m2, 
dispostas em quincôncio); 
 
l. Em paredes duplas com caixa de ar, na base de parede interior deixar-se-á 
por assentar 1 tijolo em cada 3, a fim de permitir a LIMPEZA final das 
argamassas caídas na caixa, só se procedendo à colocação destes últimos 
tijolos após esta limpeza; 
 
m. A base da caixa de ar, terá um enchimento em argamassa hidrofugada com 
pendente para o exterior e será impermeabilizada com produto adequado, por 
forma a recolher as águas de CONDENSAÇÃO que possam existir entre os 
dois panos; 
 
n. Para escoamento da água de condensação depositada na caleira da base da 
caixa de ar, serão deixados FUROS entubados no pano exterior, junto à base. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. NORMATIVA DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 
 
FBD.07AV.12. 
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TÍTULO07AV.--. ALVENARIAS 
 
CAPÍTULO .1-. TIJOLO CERÂMICO 
 
SUB.CAPº .13. ALVENARIA DE TIJOLO À VISTA COM JUNTA TRATADA 
 
 
I. UNIDADE E CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
 
Medição por metro quadrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. DESCRIÇÃO DO TRABALHO E CONDIÇÕES DA OBRA EXECUTADA 
 
Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua boa execução e 
aplicação, salientando-se os abaixo indicados: 
 
a. O fornecimento dos tijolos e o respectivo assentamento; 
 
b. A ligação dos panos de tijolo à estrutura; 
 
c. O fornecimento e execução da ressalva dos vãos, qualquer que seja a 
solução construtiva adoptada; 
 
d. A limpeza e protecção dos panos, relativamente às argamassas de 
assentamanto, aguadas, estuques, pinturas, etc.; 
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III. CONDIÇÕES TÉCNICAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO 
 
Entre as condições a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo 
mencionam-se, como referência especial, as seguintes: 
 
a. Os TIJOLOS  deverão satisfazer  às prescrições regulamentares aplicáveis, e 
ainda: 
- Terem textura homogénea; 
- Serem isentos de quaisquer corpos estranhos; 
- Terem formas e dimensões regulares e uniformes com as tolerâncias 
indicadas na especificação ou Norma Técnica aplicável; 
- Terem cor uniforme; 
- Apresentarem fractura de grão fino e compacto; 
- Terem absorção de água em 24 horas inferior a 1:5 do seu volume cheio. 
 
b. As paredes têm as ESPESSURAS indicadas nas peças do projecto; 
 
c. Antes da aplicação,  os TIJOLOS serão generosamente MOLHADOS, afim 
de evitar a absorção da água necessária à presa da argamassa de 
assentamento e permitir uma boa aderência entre os elementos construtivos; 
 
d. As ARGAMASSAS de assentamento a empregar  terão o traço definido no 
projecto, bem como a expressão da respectiva junta; 
 
e. Na construção de paredes exteriores  não serão deixados FUROS de tijolo à 
vista. Nos casos em que isto pudesse vir a acontecer utilizar-se-ão tijolos 
apropriados, ou maciços; 
 
f. A LIGAÇÃO dos panos de tijolo à estrutura de betão armado deverá ser feita 
de acordo com os desenhos de pormenor. Antes de se assentarem os tijolos, as 
superfícies de betão serão convenientemente aferroadas; 
 
g. As paredes ficarão perfeitamente DESEMPENADAS e APRUMADAS e a 
argamassa deverá envolver a periferia do tijolo até à profundidade definida para 
a junta à vista. As fiadas deverão ficar horizontais e a espessura da argamassa 
de assentamento deverá ser uniforme, sendo as juntas executadas na 
espessura definida; 
 
h. Cada FIADA será executada por forma a dar cumprimento aos desenhos do 
projecto e de acordo com o princípio geral que garanta o travamento da parede, 
desencontrando as juntas verticais com a fiada anterior; 
 
i. Nos panos que formam  CUNHAL,  as fiadas  serão executadas de forma 
denteada, garantindo o travamento do conjunto; 
 
j. Nos panos que TOPEJAM em paredes, o travamento será garantido pela 
inserção denteada das fiadas; 
 



k. As juntas serão tratadas  de acordo com os pormenores e especificações do 
projecto. 
 
 
 
 
IV. NORMATIVA DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 
 
FBD.07AV.13. 
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TÍTULO07AV.--. ALVENARIAS 
 
CAPÍTULO .2-. BLOCOS 
 
SUB.CAPº .21. ALVENARIA DE BLOCOS DE BETÃO CELULAR 
 ESPUMA CÁLCICA / tipo "YTONG" 
 
I. UNIDADE E CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
 
Medição por metro quadrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. DESCRIÇÃO DO TRABALHO E CONDIÇÕES DA OBRA EXECUTADA 
 
Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua boa execução e 
aplicação, salientando-se os abaixo indicados: 
 
a. O fornecimento dos blocos e o respectivo assentamento; 
 
b. A ligação flexível dos panos de blocos à estrutura resistente ou às paredes 
de encosto; 
 
c. O fornecimento e execução da ressalva dos vãos, qualquer  que seja a 
solução construtiva adoptada; 
 
Nota: A abertura e tapamento de roços para redes de instalações técnicas 
serão considerados e medidos nos projectos respectivos. 
A aplicação de tacos ou outros dispositivos adequados para fixação de 
guarnecimentos de vãos, rodapés ou equipamentos indicados no projecto, 
serão considerados nos respectivos capítulos. 
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III. CONDIÇÕES TÉCNICAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO 
 
Entre as condições a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo 
mencionam-se, como referência especial, as seguintes: 
 
a. Os BLOCOS  deverão  satisfazer às  prescrições regulamentares aplicáveis, 
e ainda: 
- Terem textura homogénea; 
- Serem isentos de quaisquer corpos estranhos; 
- Terem formas e dimensões regulares e uniformes com as tolerâncias 
indicadas na especificação ou Norma Técnica aplicável; 
- Terem cor uniforme; 
 
b. As paredes têm as ESPESSURAS indicadas nas peças do projecto; 
 
c. Os blocos poderão ser ASSENTES com cola ou com argamassa; 
 
d. No assentamento por COLAGEM, a primeira fiada será sempre assente com 
argamassa de cal hidráulica, cimento e areia, ficando bem nivelada por forma a 
facilitar o assentamento das fiadas seguintes; 
 
e. A COLA a empregar deverá satisfazer as especificações definidas pelo 
fabricante dos blocos. A sua preparação em obra obedecerá às especificações 
técnicas do fabricante da cola; 
 
f. A ARGAMASSA de assentamento a empregar será de cal hidráulica cimento 
e areia ao traço em volume de 1:1/2:6, respectivamente, sendo os blocos bem 
molhados antes do seu assentamento, por forma a que não absorvam a água 
da argamassa. As juntas terão espessura uniforme, de dimensão definida no 
projecto, considerando-se 1cm, sempre que omissa; 
 
e. Na construção de paredes exteriores não serão deixados FUROS de blocos 
à vista. Nos casos em que isto pudesse vir a acontecer utilizar-se-ão blocos 
apropriados; 
 
f. A LIGAÇÃO dos panos de blocos à estrutura de betão armado ou qualquer 
outro elemento de encosto de características mecânicas distintas, deverá ser 
feita de forma não rígida mas flexível e de acordo com os desenhos de 
pormenor do projecto e as condições técnicas definidas nas especificações do 
fabricante; 
 
g. As paredes  em tosco  ficarão  perfeitamente  DESEMPENADAS  e 
APRUMADAS e a cola, ou a argamassa, deverá envolver toda a periferia do 
bloco. As fiadas deverão ficar horizontais e a espessura das juntas de 
argamassa de assentamento deverá ser uniforme; 
 
h. Cada FIADA será executada por forma  a desencontrar as juntas verticais 
com a fiada anterior; 
 



i. Nos panos que formam  CUNHAL,  as fiadas  serão executadas de forma 
denteada, garantindo o travamento do conjunto; 
 
j. Nos panos que TOPEJAM em paredes, o travamento será garantido pela 
inserção denteada das fiadas. 
 
 
 
IV. NORMATIVA DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 
 
FBD.07AV.21. 
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TÍTULO07AV.--. ALVENARIAS 
 
CAPÍTULO .2-. BLOCOS 
 
SUB.CAPº .22. ALVENARIA DE BLOCOS DE BETÃO 
 
 
I. UNIDADE E CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
 
Medição por metro quadrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. DESCRIÇÃO DO TRABALHO E CONDIÇÕES DA OBRA EXECUTADA 
 
Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua boa execução e 
aplicação, salientando-se os abaixo indicados: 
 
a. O fornecimento dos blocos e o respectivo assentamento; 
 
b. A ligação dos panos de blocos à estrutura resistente; 
 
c. O fornecimento e execução da ressalva dos vãos, qualquer  que seja a 
solução construtiva adoptada; 
 
Nota: A abertura e tapamento de roços para redes de instalações técnicas 
serão considerados e medidos nos projectos respectivos.  
A aplicação de tacos ou outros dispositivos adequados para fixação de 
guarnecimentos de vãos, rodapés ou equipamentos indicados no projecto, 
serão considerados nos respectivos capítulos. 
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III. CONDIÇÕES TÉCNICAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO 
 
Entre as condições a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo 
mencionam-se, como referência especial, as seguintes: 
 
a. Os BLOCOS  deverão  satisfazer às  prescrições regulamentares aplicáveis, 
e ainda: 
- Terem textura homogénea; 
- Serem isentos de quaisquer corpos estranhos; 
- Terem formas e dimensões regulares e uniformes com as tolerâncias 
indicadas na especificação ou Norma Técnica aplicável; 
- Terem cor uniforme; 
 
b. As paredes têm as ESPESSURAS indicadas nas peças do projecto; 
 
c. Os blocos serão ASSENTES com argamassa de cimento e areia ao traço em 
volume de 1:4 (320Kg de cimento por m3 de argamassa) as juntas com 
espessura uniforme, de dimensão definida no projecto; 
 
d. Antes da aplicação  os blocos serão generosamente molhados de forma a 
evitar a absorção da água necessária à presa da argamassa e permitir uma boa 
aderência dos elementos construtivos; 
 
e. Na construção de paredes exteriores não serão deixados FUROS de blocos 
à vista. Nos casos em que isto pudesse vir a acontecer utilizar-se-ão blocos 
apropriados; 
 
f. A LIGAÇÃO dos panos de blocos à estrutura de betão armado deverá ser 
feita de acordo com os desenhos de pormenor do projecto e antes de se 
assentarem os blocos, as superfícies de betão serão convenientemente 
aferroadas; 
 
g. As paredes  em tosco  ficarão  perfeitamente  DESEMPENADAS  e 
APRUMADAS e a argamassa deverá envolver toda a periferia do bloco. As 
fiadas deverão ficar horizontais e a espessura das juntas de argamassa de 
assentamento deverá ser uniforme; 
 
h. Cada FIADA será executada por forma  a desencontrar as juntas verticais 
com a fiada anterior; 
 
i. Nos panos que formam  CUNHAL,  as fiadas  serão executadas de forma 
denteada, garantindo o travamento do conjunto; 
 
j. Nos panos que TOPEJAM em paredes, o travamento será garantido pela 
inserção denteada das fiadas. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
IV. NORMATIVA DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 
 
FBD.07AV.22. 
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TÍTULO07AV.--. ALVENARIAS 
 
CAPÍTULO .2-. BLOCOS 
 
SUB.CAPº .23. ALVENARIA DE BLOCOS DE ARGILA EXPANDIDA 
 
 
I. UNIDADE E CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
 
Medição por metro quadrado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. DESCRIÇÃO DO TRABALHO E CONDIÇÕES DA OBRA EXECUTADA 
 
Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua boa execução e 
aplicação, salientando-se os abaixo indicados: 
 
a. O fornecimento dos blocos e o respectivo assentamento; 
 
b. A ligação dos panos de blocos à estrutura resistente; 
 
c. O fornecimento e execução da ressalva dos vãos, qualquer que seja a 
solução construtiva adoptada; 
 
Nota: A abertura e tapamento de roços para redes de instalações serão 
considerados e medidos nos projectos respectivos. 
A aplicação de tacos ou outros dispositivos adequados para fixação de 
guarnecimentos de vãos, rodapés ou equipamentos indicados no projecto, 
serão considerados nos respectivos capítulos. 
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III. CONDIÇÕES TÉCNICAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO 
 
Entre as condições a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo 
mencionam-se, como referência especial, as seguintes: 
 
a. Os BLOCOS  deverão  satisfazer às  prescrições regulamentares aplicáveis, 
e ainda: 
- Terem textura homogénea; 
- Serem isentos de quaisquer corpos estranhos; 
- Terem formas e dimensões regulares e uniformes com as tolerâncias 
indicadas na especificação ou Norma Técnica aplicável; 
- Terem cor uniforme; 
 
b. As paredes têm as ESPESSURAS indicadas nas peças do projecto; 
 
c. Os blocos serão ASSENTES com argamassa de cimento e areia ao traço em 
volume de 1:4 (320Kg de cimento por m3 de argamassa) as juntas com 
espessura uniforme, de dimensão definida no projecto; 
 
d. Antes da aplicação  os blocos serão generosamente molhados de forma a 
evitar a absorção da água necessária à presa da argamassa e permitir uma boa 
aderência dos elementos construtivos; 
 
e. Na construção de paredes exteriores não serão deixados FUROS de blocos 
à vista. Nos casos em que isto pudesse vir a acontecer utilizar-se-ão blocos 
apropriados; 
 
f. A LIGAÇÃO dos panos de blocos à estrutura de betão armado deverá ser 
feita de acordo com os desenhos de pormenor do projecto e antes de se 
assentarem os blocos, as superfícies de betão serão convenientemente 
aferroadas; 
 
g. As paredes  em tosco  ficarão  perfeitamente  DESEMPENADAS e 
APRUMADAS e a argamassa deverá envolver toda a periferia do bloco. As 
fiadas deverão ficar horizontais e a espessura das juntas de argamassa de 
assentamento deverá ser uniforme; 
 
h. Cada FIADA será executada por forma  a desencontrar as juntas verticais 
com a fiada anterior; 
 
i. Nos panos que formam  CUNHAL,  as fiadas  serão executadas de forma 
denteada, garantindo o travamento do conjunto; 
 
j. Nos panos que TOPEJAM em paredes, o travamento será garantido pela 
inserção denteada das fiadas. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
IV. NORMATIVA DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 
 
FBD.07AV.23. 
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TÍTULO07AV.--. ALVENARIAS 
 
CAPÍTULO .3-. ALVENARIA DE PEDRA 
 
SUB.CAPº .31. ALVENARIA ORDINÁRIA 
 
 
I. UNIDADE E CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
 
Medição por metro cúbico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. DESCRIÇÃO DO TRABALHO E CONDIÇÕES DA OBRA EXECUTADA 
 
Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua boa execução e 
aplicação, salientando-se os abaixo indicados: 
 
a. O fornecimento de pedra rija e o respectivo assentamento; 
 
b. A ligação dos panos de alvenaria ordinária aos elementos estruturantes; 
 
c. O fornecimento e execução da ressalva dos vãos, qualquer  que seja a 
solução construtiva adoptada; 
 
Nota: A abertura e tapamento de roços para redes de instalações técnicas 
serão considerados e medidos nos projectos respectivos. 
A aplicação de tacos ou outros dispositivos adequados para fixação de 
guarnecimentos de vãos, rodapés ou equipamentos indicados no projecto, 
serão considerados nos respectivos capítulos. 
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III. CONDIÇÕES TÉCNICAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO 
 
Entre as condições a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo 
mencionam-se, como referência especial, as seguintes: 
 
a. As PEDRAS deverão satisfazer às seguintes condições: 
- Terem características homogéneas, se possível idênticas, ou, no mínimo 
semelhantes às pedras preexistentes, aplicadas nos elementos edificados que 
completam ou que preenchem, devendo ser dada sempre preferência à 
reutilização de pedras resultantes de trabalhos de demolição na própria obra 
objecto de intervenção, desde que respeitem ao mesmo período de edificação e 
sejam compatíveis; 
- Serem isentas de quaisquer corpos estranhos, designadamente de matéria 
orgânica; 
- Terem formas e dimensões irregulares que mutuamente se completem na 
formação de alvenaria de constituição uniforme com tolerâncias indicadas na 
especificação ou Norma Técnica aplicável; 
- Terem constituição uniforme; 
- Apresentarem fractura compacta; 
- Terem idêntica absorção de água, em 24 horas, sempre inferior a 1:10 do seu 
volume cheio. 
 
b. As paredes têm as ESPESSURAS indicadas nas peças do projecto; 
 
c. Antes da aplicação, as PEDRAS serão generosamente MOLHADAS, afim de 
evitar a absorção da água necessária à presa da argamassa de assentamento 
e permitir uma boa aderência entre os elementos construtivos; 
 
d. As ARGAMASSAS de assentamento das pedras a empregar na execução da 
alvenaria ordinária terão idêntica constituição e traço ao empregue nas 
argamassas originais de execução das alvenarias que as presentes reparam ou 
completam, ou serão de cimento cal e areia ao traço em volume de 1:1:5 (xxx 
kg de cimento e xxx kg de cal por m3 de argamassa) no caso de execução de 
alvenarias de raiz; 
 
e. Na construção de paredes exteriores serão tomadas as medidas adequadas 
para reforço das alvenarias nas transições e mudanças de direcção, 
designadamente em cunhais; 
 
f. A LIGAÇÃO dos panos de alvenaria ordinária à estrutura de betão armado 
deverá ser feita de acordo com os desenhos de pormenor. Antes de se 
assentarem as pedras, as superfícies de betão serão convenientemente 
aferroadas; 
 
g. As paredes  em tosco  ficarão  perfeitamente  DESEMPENADAS, com os 
JORRAMENTOS definidos nas peças do projecto e a argamassa deverá 
envolver toda a periferia das. As fiadas de pedra deverão avançar por troços 
horizontais e a espessura da argamassa de assentamento deverá ser uniforme, 



sendo as juntas reduzidas à espessura compatível com a natureza deste tipo de 
trabalho; 
 
h. Cada FIADA de pedras  será  executada  por  forma  a desencontrar  as  
juntas verticais  com a fiada anterior; 
 
i. Nos panos que formam  CUNHAL,  as fiadas  serão executadas de forma 
denteada, garantindo o travamento do conjunto; 
 
j. Nos panos que TOPEJAM em paredes, o travamento será garantido pela 
inserção denteada das fiadas. 
 
 
IV. NORMATIVA DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 
 
FBD.07AV.31. 
 


