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PREFÁCIO 

O Ministério da Saúde tem a função de oferecer condições necessárias à promoção, 
proteção e recuperação da saúde da população, reduzindo as enfermidades, controlando 
as doenças endêmicas, parasitárias e melhorando a vigilância à saúde, dando, assim, mais 
qualidade de vida ao brasileiro. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) fazem parte da 
Política Nacional de Urgência e Emergência, lançada pelo Ministério da Saúde em 2003, 
estruturando e organizando a rede de urgência e emergência no país, para integrar a 
atenção às urgências. A atenção primária é constituída pelas unidades básicas de saúde 
(UBS) e Equipes de Saúde da Família, enquanto o nível intermediário de atenção fica a 
encargo do SAMU 192 (Serviço de Atendimento Móvel as Urgência), das Unidades de 
Pronto Atendimento (UPA), e o atendimento de média e alta complexidade é feito nos 
hospitais. 

A partir do conceito de Atenção Básica pode-se considerar que a função da Unidade Básica 
de Saúde (UBS), independentemente de estratégias em sua organização, é desenvolver 
ações de prevenção, promoção e recuperação da saúde, atuando direta e indiretamente 
no processo de saúde/doença da população, respeitando os princípios de integralidade, 
equidade e universalidade pessoal, ampliando sobremaneira a participação e o controle 
social com vistas à vigilância à Saúde na defesa da qualidade de vida das pessoas, dentro 
de seu raio de atuação. 

Além dessa atuação direta, a Unidade Básica de Saúde tem também como função, 
conhecer a realidade da população através de diagnósticos epidemiológicos 
geograficamente localizados. Esses diagnósticos fornecem dados estatísticos para que os 
planos de controle da saúde pública possam ser desenvolvidos rastreando e identificando 
vetores, organizando os serviços, estabelecendo vínculos, desenvolvendo ações 
educativas e intersetoriais, para desenvolvimento das ações de vigilância à saúde atuando 
no controle direto de doenças. 

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) são a porta de entrada preferencial do Sistema 
Único de Saúde (SUS). O objetivo desses postos é atender até 80% dos problemas de 
saúde da população, sem que haja a necessidade de encaminhamento para hospitais. 
Essas UBSs são locais onde o munícipe recebera os principais serviços básicos como 
consulta medica, inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais, 
tratamento odontológico, encaminhamentos para especialidades e fornecimento de 
medicação básica. 

De acordo com a Portaria n°340 de 4 de Março de 2013, que redefine o componente 
construção do programa de requalificação das UBSs, o ART. 4°, ficam definidos 4 (quatro) 
portes de UBS a serem financiadas por meio do componente de construção: 

PORTE  EQUIPES  ÁREA CONSTRUIDA 

UBS I  Uma Equipe de Atenção Básica  245,70 m² 

UBS II  Duas Equipes de Atenção Básica  325,02 m² 

UBS III  Três Equipes de Atenção Básica  390,72 m² 

UBS IV  Quatro Equipes de Atenção Básica  476,34 m² 
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Em 2013 o Ministério da Saúde desenvolveu os projetos arquitetônicos padronizados UBS, 
conforme o porte definido pela Portaria de nº 340-2013. No intuito de promover maior 
celeridade no processo de contratação e construção das UBSs, o Ministério da Saúde 
propõe a construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS) em métodos construtivos 
racionalizados ou industrializados, que permitam maior eficiência e rapidez na construção 
e que apresentem o desempenho exigido para estas edificações.  

Para possibilitar a utilização destes métodos construtivos e a verificação do atendimento 
às exigências de desempenho, deverão ser elaborados Projetos de Transposição, que se 
caracterizam basicamente pela adequação de um projeto pré-existente a determinado 
sistema ou método construtivo, e suas respectivas especificações técnicas, definidos nas 
Diretrizes Técnicas para Apresentação de Projetos e Construção de Unidades 
Básicas de Saúde (UBS), volumes I a VI, desenvolvidas em parceria com o Instituo 
Falcão Bauer a partir das normas brasileiras de desempenho, normas prescritivas 
específicas, regulamentos e legislações aplicáveis. 

O Projeto de Transposição das UBSs, cujas instruções para apresentação constam deste 
volume, deverá ser desenvolvido a partir dos Projetos Padrão, disponibilizados no site 
http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_requalifica_ubs.php. 

As instruções contidas neste volume destinam-se exclusivamente para a apresentação dos 
Projetos de Transposição das UBSs, no intuito de orientar os projetistas quanto 
padronização das informações que devem constar em cada desenho e facilitar a análise 
quanto ao atendimento aos requisitos de desempenho. Exigências com relação a 
dimensionamentos e especificações técnicas relativas à segurança, habitabilidade e 
sustentabilidade devem seguir as normas e regulamentações pertinentes. 
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1.1 OBJETIVO DO DOCUMENTO 

O presente caderno tem por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as condições 
técnicas para a execução dos serviços e obras. Constam também desse documento os 
procedimentos e rotinas para a execução dos trabalhos a fim de verificar o desempenho 
técnico estabelecido na fase de projeto, o cumprimento do cronograma físico-financeiro e 
a qualidade da execução da obra. Também são considerados requisitos quanto à 
segurança dos usuários, bem como dos funcionários envolvidos no processo construtivo.  

Cabe ao Fornecedor analisar os dados contidos neste volume, complementando, quando 
necessário, as fichas de serviços para a correta correspondência dos trabalhos a serem 
executados conforme Projeto de Transposição adotado. Ressalta-se que ao preencher as 
fichas modelos com os dados pertinentes a cada projeto, o conteúdo e os dados 
especificados deverão ser de responsabilidade do projetista/executor do serviço. 

Os materiais e elementos construtivos mencionados no Caderno de Serviços e Encargos 
são meramente indicativos, sendo as marcas e/ou empresas citadas apenas como 
referência e/ou protótipos comerciais. 

Todas as normas citadas nas Diretrizes Técnicas para Apresentação de Projetos e 
Construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS) devem ser consultadas quanto à sua 
validade e atualização antes de sua utilização, devendo-se sempre utilizar a versão mais 
recente, bem como adotar outras normas e regulamentações posteriores à publicação 
deste documento.  

Compõem as Diretrizes Técnicas para Apresentação de Projetos e Construção de 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) os seguintes cadernos: 

 Volume I - Requisitos e Critérios de Desempenho para Unidades Básicas de Saúde
(UBS); 

 Volume II - Instrução para Elaboração de Memorial Descritivo do Projeto de
Transposição; 

 Volume III - Instrução para Apresentação do Projeto de Transposição;

 Voluem IV – Tomo I e Tomo II – Caderno de Serviços e Encargos

 Volume V - Tomo I - Instrução para Elaboração de Memorial Descritivo e Apresentação
do Projeto Executivo de Implantação; 

 Volume VI - Diretrizes para Vistorias Técnicas Durante o Processo Construtivo de
Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

1.2 TERMINOLOGIA 

 Fornecedor – Empresa que fornecerá os serviços necessários à execução da obra
destinada a estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS), que atenda às Diretrizes 
para Apresentação de Projetos e Construção de UBS.  

 Contratante - Órgão Público ou Ente Federado que contrata serviços necessários à
execução da obra destinada a Unidades Básicas de Saúde (UBS). 

 Fiscalização - Atividade exercida de modo sistemático pelo Contratante e seus
prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, 
técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos.
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2 PROJETOS 
 
A execução das obras das Unidades Básicas de Saúde deverão seguir estritamente as 
especificações contidas nos seguintes projetos: 

 Projeto de Transposição - desenvolvido a partir do Projeto de Referência Padronizado 
de Arquitetura fornecido pelo Ministério da Saúde, disponível no endereço eletrônico  
http://dab.saude.gov.br/portaldab/ape_requalifica_ubs.php. O projeto de Transposição 
é constituído pelos seguintes itens: 

 Projeto Executivo de Arquitetura; 

 Projeto Executivo de Estruturas; 

 Projeto Executivo de Instalações Hidráulicas (Água Fria, Águas Pluviais, Esgoto 
Sanitário, Sistema de Proteção contra Incêndio, Gáses Medicinais); 

 Projeto de Instalações Elétricas (Elétrica, Cabeamento Estruturado, Sistema de 
Proteção de Descarga Atmosférica, Climatização, Ventilação Mecânica). 

 Projeto Executivo de Implantação que inclui: 

 Locação da Edificação; 

 Acessibilidade; 

 Projeto de Paisagismo; 

 Projeto de Fundação. 

 Memoriais Descritivos do Projeto de Transposição e de Implantação. 

Todos os projetos deverão ser compatibilizados entre si e atender a todos os Requisitos 
e Critérios de Desempenho para Unidades Básicas de Saúde (UBS), estabelecidos 
no Volume I. 

A estabilidade e o perfeito funcionamento dos sistemas projetados deverão ser de inteira 
responsabilidade do fornecedor. O Fornecedor deverá aprovar o Projeto de Transposição 
e respectivo Projeto Executivo de Implantação nos órgãos Federais, Estaduais e 
Municipais e nas concessionárias de serviços públicos, como: 

 Prefeitura Municipal - Projeto Legal; 

 Corpo de Bombeiros - Projeto do Sistema de Proteção contra Incêndio; 

 Concessionárias de Energia Elétrica e Telefonia – Projetos de Energia Elétrica e de 
Telefonia; 

 Concessionárias de Gás, Água e Esgotos – Projetos de Instalações Hidráulicas, Esgoto 
Sanitário, Gás Combustível e Gases Medicinais; 

 CONAMA – Licença Ambiental de Instalação – LAI, entre outros. 

Nenhum trabalho adicional será efetivado sem a prévia e expressa autorização do 
Contratante, respeitadas todas as disposições e condições estabelecidas no contrato. 
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2.1 PROJETO DE TRANSPOSIÇÃO 

Define-se como Projeto de Transposição a substituição do sistema construtivo de um 
projeto pré-existente. A transposição pode-se dar por meio dos elementos construtivos, 
como por exemplo, sistema estrutural, painéis de vedação, cobertura e etc., bem como dos 
materiais de acabamentos, ou ainda, por meio da racionalização do processo construtivo, 
através do planejamento sistemático das etapas de obra.  

Essa opção não elimina a possibilidade de utilizar elementos ou sistemas construtivos 
industrializados e/ou pré-fabricados. 

Os elementos e componentes que deverão ser mantidos no Projeto de Transposição, de 
acordo com o especificado no Projeto de Referência Padronizado são: programa 
arquitetônico, volume da edificação de acorod com o porte, identidade visual, conforme 
estabelecido no endereço eletrônico:  

http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/arquivos/pdf/2012/Abr/13/manual_rede_basic
a.pdf 

Independentemente do sistema construtivo adotado, sendo ele a substituição de elementos 
ou método de racionalização construtiva, ambos deverão atender o Volume I, Requisito e 
Critérios de Desempenho para Unidades Básicas de Saúde (UBS), onde a abordagem 
explora conceitualmente exigências de desempenho no âmbito da segurança, da 
habitabilidade e da sustentabilidade. 

Para elaboração do Projeto de Transposição, é necessário utilizar como base o Projeto de 
Referência Padronizado e consultar simultaneamente as Diretrizes Técnicas para 
Apresentação de Projetos e Construção de Unidades Básicas de Saúde (UBS), Volumes I 
a IV. 
 

2.2 PROJETO EXECUTIVO DE IMPLANTAÇÃO 

O Projeto Executivo de Implantação é o conjunto de elementos gráficos e descritivos que 
irão embasar a locação da obra, complementado pelos detalhamentos técnicos da 
adaptação do Projeto de Transposição ao terreno definido, como por exemplo orientação 
da edificação, acessos, ligações externas, fundações e fechamentos. 

Embora o Projeto de Transposição seja um único projeto de edificação com determinado 
sistema construtivo, para cada obra de Unidade Básica de Saúde deverá ser elaborado um 
Projeto Executivo de Implantação, particularizado às condições do terreno, à infraestrutura 
disponível, à disponibilidade de materiais e mão de obra e aos demais determinantes 
encontrados no município e na região. 

Para elaboração do Projeto Executivo de Implantação, é necessário consultar 
simultaneamente as Diretrizes Técnicas para Apresentação de Projetos e Construção de 
Unidades Básicas de Saúde (UBS), Volumes IV e V. 
 

2.3 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GLOBAL  

O objetivo da planilha orçamentária global é unificar os orçamentos a serem entregues pelo 
Fornecedor e diz respeito à construção de 1 (uma) UBS, de acordo com o porte definido. 

A planilha orçamentária global deve contemplar todos os itens (e respectivos valores) 
definidos no Projeto de Transposição e no Projeto Executivo de Implantação. 
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A planilha deverá apresentar o custo de execução para obra de 1 (uma) UBS, com 
quantidades compatíveis com as apresentadas no Projeto de Transposição e no Projeto 
Executivo de Implantação, devendo ser demonstrados os cálculos realizados 
correspondentes aos quantitativos orçados observando e diferenciando as tipologias do 
Projeto de Referencia Padronizado: Porte I, Porte II, Porte III e Porte IV. 
 

2.4 RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 

A empresa Fornecedora deverá apresentar o(s) técnico(s) responsável(is), discriminando 
sua formação e n.º de inscrição no CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
e/ou no CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo. 
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VERSO EM BRANCO
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3.1 LEGISLAÇÃO, NORMAS, REGULAMENTOS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES 

As edificações ora licitadas deverão ser construídas com observância das normas 
estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT pertinentes e citadas 
e, das normas de segurança NR18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 
Construção. 

Considerar o conteúdo do Decreto Federal Nº7.746, de 5 de junho de 2012, que regulamenta 
o art.3º da Lei Nº 8.666, e estabelece critérios, práticas e diretrizes para a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável. 

Os serviços contratados deverão ser executados rigorosamente em acordo com os projetos 
e especificações previamente estabelecidos e com mão de obra qualificada. 

Deverão obedecer rigorosamente as instruções contidas no Projeto Básico do Edital de 
Contratação e seus anexos, nos Volumes de I a VI (Diretrizes Técnicas para Apresentação 
de Projetos e Construção de Unidades Básicas de Saúde - UBS) e demais exigências 
previstas em contrato. 

Os Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive 
normas de concessionárias de serviços públicos, assim como as Instruções e Resoluções do 
Ministério da Saúde, Resoluções CONAMA e dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA, 
também deverão ser consideradas, sendo sua aplicação de responsabilidade do Fornecedor, 
tanto na elaboração dos projetos quanto na execução dos serviços e obras. 

A anuência ou aprovação por parte da Fiscalização não exime a responsabilidade do 
Fornecedor em quaisquer ocorrências, atos, erros ou omissões verificados no 
desenvolvimento dos trabalhos ou a ele relacionados. 

O Fornecedor será responsável pelo fornecimento de todos os materiais e serviços 
necessários à execução completa da obra para construção das UBS. Quando da necessidade 
de substituição de material por outro equivalente ou alterações executivas referentes ao 
apresentado no Projeto de Transposição, o Fornecedor deverá apresentar formalmente à 
Fiscalização da obra justificativa minuciosa e devidamente fundamentada. 

Entende-se por equivalentes os materiais e/ou equipamentos que possuam a mesma função 
construtiva, mesmas características físicas e desempenho técnico exigidos na especificação 
ou no serviço que a eles se refiram. As solicitações de equivalência deverão ser feitas em 
tempo hábil para que não impactem os serviços em andamento. Compete ao Contratante a 
decisão sobre as solicitações de equivalência. 

Obs.: Observadas quaisquer discrepâncias entre a indicação das Normas Técnicas e os 
procedimentos de execução indicados nesse Caderno de Serviços e Encargos, prevalece a 
orientação disposta nas Normas Técnicas da ABNT.  

3.2 SUBCONTRATAÇÃO 

O Fornecedor poderá subcontratar serviços e obras objeto do contrato desde que respeitas 
todas as cláusulas contratuais, com aprovação prévia e expressa do Contratante. Se 
autorizado a efetuar a subcontratação dos serviços e obras, o Fornecedor realizará a 
supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responderá perante o 
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto 
da Subcontratação. A responsabilidade pela execução dos serviços prestados pela 
subcontratada será do Fornecedor. 
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3.3 IMPUGNAÇÕES 

Serão impugnados pelo Contratante todos os trabalhos que não atenderem às condições 
contratuais. Os serviços impugnados pelo Contratante, quer sejam devido ao uso de materiais 
não especificados, e/ou materiais que não sejam qualificados como de primeira qualidade, 
bem como serviços mal executados, deverão ser refeitos, com o emprego de materiais 
previamente aprovados pelo Contratante utilizando mão de obra qualificada. Devem ser 
realizados em tempo hábil para que não prejudiquem o cronograma previamente estabelecido 
no Plano de Trabalho, arcando o Fornecedor com o ônus decorrente do fato. 

3.4 RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 

3.4.1 Anotações ou registros de responsabilidade técnica 

O Fornecedor deverá providenciar junto ao CREA e/ou CAU as anotações e registros de 
Responsabilidade Técnica, ART’s, RRT’s, referentes ao objeto do contrato e especialidades 
pertinentes, nos termos da Lei n.º 6496/77 e da Lei n.º 12.378/2010. 

3.4.2 Alvarás 

O Fornecedor deverá obter junto à Prefeitura Municipal o alvará de construção, na forma das 
disposições em vigor. 

3.4.3 Certificado de matrícula 

O Fornecedor deverá obter junto ao INSS o Certificado de Matrícula relativo ao objeto do 
contrato, de forma a possibilitar o Licenciamento da execução dos serviços e obras, nos 
termos do Artigo 83 do Decreto Federal n.º 356/91. 

3.4.4 Delegacia regional do trabalho  

O Fornecedor deverá apresentar à Delegacia Regional do Trabalho, antes do início dos 
trabalhos, as informações pertinentes à sua identificação e ao objeto do contrato, bem como 
o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção-PCMAT,
de conformidade com a Portaria n.º 4/95 da Secretaria de Segurança e Saúde no Trabalho e 
modificações posteriores. 

3.4.5 Legislação social e trabalhista 

O Fornecedor se responsabilizará pelo fiel cumprimento de todas as disposições e acordos 
relativos à legislação social e trabalhista em vigor, particularmente no que se refere ao pessoal 
alocado nos serviços e obras objeto do contrato. 

3.4.6 Normas, portarias e seguros  

O Fornecedor deverá atender às normas e portarias sobre segurança e saúde no trabalho e 
providenciar os seguros exigidos em lei e no Caderno de Serviços e Encargos, na condição 
de única e responsável por acidentes e danos que eventualmente causar a pessoas físicas e 
jurídicas direta ou indiretamente envolvidas nos serviços e obras, objeto do contrato. 
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3.4.7 Impostos e obrigações fiscais 

O Fornecedor deverá efetuar o pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações 
fiscais incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato, até o recebimento 
definitivo dos serviços e obras. 

3.4.8 Recebimento definitivo 

Durante o período de 5 (cinco) anos, contados a partir do recebimento formal e definitivo dos 
serviços e obras, o Fornecedor responderá por sua qualidade e segurança nos termos do 
Artigo 1245 do Código Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparação de quaisquer falhas, 
vícios, defeitos ou imperfeições que se apresentem nesse período, independentemente de 
qualquer pagamento do Contratante. 

3.4.9 Responsabilidade única  

A presença da Fiscalização durante a execução dos serviços e obras, quaisquer que sejam 
os atos praticados no desempenho de suas atribuições, não implicará solidariedade ou 
corresponsabilidade com o Fornecedor, que responderá única e integralmente pela execução 
dos serviços, na forma da legislação em vigor. 

3.4.10 Obtenção de dívida líquida 

Se o Fornecedor recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vícios, 
defeitos ou imperfeições apontadas, poderá o Contratante efetuar os reparos e substituições 
necessárias, seja por meios próprios ou de terceiros, transformando os custos decorrentes, 
independente do seu montante, em dívida líquida e certa do Fornecedor. 

3.4.11 Perdas e danos 

O Fornecedor responderá diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em 
bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissões e atos 
praticados por seus funcionários, prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como 
infrações ou inobservância de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em 
vigor, devendo indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer 
a esse título, incluindo multas, correções monetárias e acréscimos de mora. 
 

3.5 SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO  

Antes do início da obra, o Fornecedor deverá elaborar e apresentar ao Contratante o 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, em conformidade com a NR9, visando 
a preservação da saúde e da integridade dos trabalhadores, através da antecipação, 
reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de riscos ambientais 
existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em consideração a 
proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. 

Caberá ao Fornecedor adotar todas as medidas relativas à Engenharia de Segurança, Higiene 
e Medicina do Trabalho, fornecendo às suas custas todos os equipamentos de proteção 
individual (EPI), visando à prevenção de acidentes de qualquer natureza no decorrer da obra.  

Implantar todos os elementos de sinalização e proteção no canteiro de obras, atendendo as 
Normas Regulamentadoras – NR, relativas à Engenharia de Segurança e Medicina do 
Trabalho e às exigências de proteção contra incêndio e primeiros socorros, de forma a 
resguardar de acidentes os trabalhadores e transeuntes, sem prejuízo dos serviços em 
andamento. 



R
E

C
O

M
E

N
D

A
Ç

Õ
E

S
 G

E
R

A
IS

Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção à Saúde

Departamento de Atenção Básica

 

28 
 

O Fornecedor fornecerá aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual 
exigidos pela NR6 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI), tais como: capacetes e óculos 
especiais de segurança, protetores faciais, luvas e mangas de proteção, botas de borracha e 
cintos de segurança, em conformidade com a natureza dos serviços e obras em execução. 
Também deverão ser fornecidos todos os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC). 

Todas as instalações do canteiro de obra deverão manter-se organizadas, limpas e em bom 
estado de higiene, especialmente as vias de circulação, passagens, escadarias, refeitórios e 
alojamentos, coletando e removendo regularmente as sobras de materiais, entulhos e detritos 
em geral.  

O Fornecedor deverá estocar e armazenar os materiais de forma a não prejudicar o trânsito 
de pessoas e a circulação de materiais, não obstruir portas e saídas de emergência e impedir 
o acesso de equipamentos de combate a incêndio. Os equipamentos de proteção contra 
incêndio e brigadas deverão ser mantidos por parte do Fornecedor na forma das disposições 
em vigor.  

Caberá ao Fornecedor comunicar ao Contratante e, nos casos de acidentes fatais, às 
autoridades competentes, de maneira detalhada, por escrito, todo tipo de acidente que ocorrer 
durante a execução dos serviços e obras, inclusive princípios de incêndio. 

Caberá ao Fornecedor manter no canteiro de obra, medicamentos básicos e equipe orientada 
para o atendimento de primeiros socorros em caso de acidentes que possam vir a ocorrer 
durante a execução dos trabalhos, nos termos da NR18.  

Caberá ao Fornecedor manter o controle da entrada e saída de materiais, máquinas, 
equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependências 
do canteiro de obra. 

O Contratante realizará inspeções periódicas no canteiro de obra, a fim de verificar o 
cumprimento das medidas de segurança adotadas nos trabalhos, o estado de conservação 
dos equipamentos de proteção individual e dos dispositivos de proteção de máquinas e 
ferramentas que ofereçam riscos aos trabalhadores, bem como a observância das demais 
condições estabelecidas pelas normas de segurança e saúde no trabalho. 
 

3.6 MATERIAIS 

Todos os materiais necessários à execução da obra deverão ser providenciados pelo 
Fornecedor. Deverão ser novos, estar de acordo com as especificações e satisfazer 
rigorosamente às condições estipuladas neste caderno e no Projeto Executivo de 
Transposição. 

Considerando as limitações severas impostas pela legislação, às dificuldades de controle e 
rastreamento de processos na cadeia produtiva de componentes para a construção civil que 
contenham amianto, e ainda a classificação do amianto como resíduo perigoso, no final do 
seu ciclo de vida, de acordo com a resolução CONAMA 307, fica vetada a utilização de 
produtos que possuam amianto em qualquer proporção e de qualquer espécie em sua 
formulação, sob pena da corresponsabilidade prevista na Norma do Ministério do Trabalho. 

O Fornecedor só poderá substituir os materiais indicados nos projetos depois de submetê-lo, 
por meio de amostra, ao exame e aprovação do Contratante, a quem caberá impugnar o seu 
emprego, quando em desacordo com as especificações do Projeto de Transposição. 
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Cada lote ou partida de material deverá, além de outras averiguações, ser comparado com a 
respectiva amostra, previamente aprovada. 

As amostras de materiais aprovadas pelo Contratante, depois de convenientemente 
autenticadas por esta e pelo Fornecedor, deverão ser cuidadosamente conservadas no 
canteiro de obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação 
de sua perfeita correspondência aos materiais fornecidos ou já empregados. 

Obriga-se o Fornecedor a retirar do canteiro de obra os materiais porventura impugnados pela 
Fiscalização, dentro de um período de 72 horas, a contar da data estabelecida em 
comunicação formal atinente ao assunto.  

É expressamente proibido manter no recinto da obra, quaisquer materiais que não satisfaçam 
a estas especificações e das do Projeto de Transposição. 

Os produtos, materiais, marcas e tipos mencionados neste Caderno de Serviços e Encargos 
e no Projeto de Transposição, admitem somente fabricantes ou fornecedores que atendam 
às exigências da especificação e qualidade pretendida, sendo admitida a utilização de 
análogos mediante solicitação prévia do Fornecedor – por escrito, acompanhada de ensaios 
que comprovem a equivalência, emitidos por laboratórios idôneos e de reconhecida 
competência.  

Nas especificações que constam no Projeto de Transposição, a identificação de materiais ou 
equipamentos por determinada marca implica a caracterização de uma analogia, ficando a 
distinção entre equivalência e semelhança subordinada aos critérios de analogia deste 
Caderno de Serviços e Encargos. 

A consulta sobre analogia envolvendo equivalência ou semelhança será efetuada em tempo 
tido como suficiente pelo Contratante, não sendo admitido que tal consulta sirva para justificar 
o não cumprimento dos prazos estabelecidos em contrato. 
 

3.7 CRITÉRIOS DE ANALOGIA 

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável a substituição de alguns dos 
materiais especificados no Projeto de Transposição, a substituição obedecerá ao disposto 
nesse item, e só poderá ser efetuada mediante expressa autorização por escrito do 
Contratante, para cada caso particular, e será regulada pelo critério de analogia definido a 
seguir. 

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia total ou equivalência se 
desempenham idêntica função construtiva e apresentam as mesmas características exigidas 
na especificação ou no serviço que a eles se refiram.  

Diz-se que dois materiais ou equipamentos apresentam analogia parcial ou semelhança se 
desempenham idêntica função construtiva, mas não apresentam as mesmas características 
exigidas na especificação ou no serviço que a eles se refiram.  

O critério de analogia referido será estabelecido em cada caso pelo Contratante, sendo 
obrigatória a prévia solicitação do Fornecedor para a utilização de análogos. Tais ocorrências 
deverão ser registradas no Livro de Ocorrências.   
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3.8 FISCALIZAÇÃO 

A Fiscalização da execução da obra compete ao Município em que a Unidade Básica de 
Saúde (UBS) será implantada. A prefeitura será orientada pelo Contratante de forma a garantir 
a regularidade dos atos praticados e a plena execução do objeto do contrato, em especial o 
cumprimento dos prazos e análise da respectiva prestação de contas.  

Para tanto, a fiscalização deverá ser feita através do Sistema de Monitoramento de Obras 
(SISMOB). 

O SISMOB foi desenvolvido pelo Departamento de Atenção Básica (DAB) e Secretaria de 
Atenção a Saúde (SAS) do Ministério da Saúde (MS), com o objetivo de monitorar todas as 
obras de engenharia e infraestrutura das UBS financiadas com recurso Federal. 

Ele possibilita aos gestores o acompanhamento de execução das obras e deve ser alimentado 
com informações sobre o andamento geral da obra, projeto, dados contratuais, intercorrências 
durante a construção e percentual executado da obra. A cada 20 % de obra executada 
informada no sistema, serão solicitadas a inserção de fotografias. O endereço da obra não 
poderá em nenhuma hipótese ser alterado, pois o valor do incentivo é calculado em função 
das especificidades de cada UBS e das benfeitorias informadas pelo proponente. 

É importante atentar para a necessidade da inclusão de fotografias anterior ao início da obra 
e da etapa de conclusão, permitindo, assim, análise qualitativa da execução da obra. 

Arquivos digitais referentes à todo esse sistema obrigatório de monitoramento, poderão ser 
"descarregados" no seu computador diretamente do site: 

 http://dab2.saude.gov.br/sistemas/sismob/. 

O preposto do Contratante deverá manter desde o início dos serviços e obras, até o seu 
recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe constituída por profissionais 
habilitados. 

O Fornecedor deverá facilitar a ampla ação da Fiscalização, permitindo o acesso aos serviços 
e obras em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem 
efetuadas.  

No acompanhamento e fiscalização do objeto deverão ser verificados:  

 A comprovação da boa e regular aplicação dos recursos, na forma da legislação aplicável; 

 A compatibilidade entre a execução do objeto, o que foi estabelecido no Plano de Trabalho, 
nos Projetos de Transposição e Executivo de Implantação e nos desembolsos e 
pagamentos, conforme os cronogramas físico-financeiros apresentados; 

 A regularidade das informações registradas pelo Fornecedor no Diário de Obra; 

 O cumprimento das metas do Plano de Trabalho nas condições estabelecidas. 

A Fiscalização deverá realizar, dentre outras, as seguintes atividades:  

 Arquivo da documentação - Manter um arquivo completo e atualizado de toda a 
documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, Caderno de Serviços e 
Encargos, orçamentos, cronogramas, Livro de Ocorrências, correspondências, relatórios, 
certificados de ensaios e testes de materiais e serviços, protótipos e catálogos de 
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materiais e equipamentos aplicados nos serviços e obras, entre outros que forem julgados 
necessários;  

 Aprovações - Analisar e aprovar o projeto das instalações provisórias e canteiro de serviço 
apresentados pelo Fornecedor no início dos trabalhos; 

 Aprovações do plano de execução e cronograma dos serviços e obra - Analisar e aprovar 
o plano de execução e o cronograma detalhado dos serviços e obras a serem 
apresentados pelo Fornecedor no início dos trabalhos;  

 Reuniões - Promover reuniões periódicas no canteiro de serviço para análise e discussão 
sobre o andamento dos serviços e obras, esclarecimentos e providências necessárias ao 
cumprimento do contrato. Tais reuniões devem ser registradas por meio de atas descritas 
no Livro de Ocorrências; 

 Esclarecimentos de projeto - Esclarecer ou solucionar incoerências, falhas e omissões 
eventualmente constatadas nos desenhos, memoriais, especificações e demais 
elementos de projeto, bem como fornecer informações e instruções necessárias ao 
desenvolvimento dos trabalhos; 

 Esclarecimentos dos serviços - Solucionar as dúvidas e questões pertinentes à prioridade 
ou sequência dos serviços e obras em execução, bem como às interferências e interfaces 
dos trabalhos do Fornecedor com as atividades de outras empresas ou profissionais 
eventualmente contratados pelo Contratante;  

 Paralisações e reelaboração de serviços - Paralisar e/ou solicitar que sejam refeitos 
quaisquer serviços que não sejam executados em conformidade com projeto, norma 
técnica ou qualquer disposição oficial aplicável ao objeto do contrato;  

 Substituição de materiais e equipamentos - Solicitar a substituição de materiais e 
equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicáveis aos 
serviços e obras;  

 Solicitação de realização de ensaios - Solicitar a realização de ensaios e quaisquer provas 
necessárias ao controle de qualidade dos serviços e obras objeto do contrato;  

 Controlar cronograma de execução - Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de 
execução dos serviços e obras, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o 
desenvolvimento dos trabalhos;  

 Controlar medição - Aprovar partes, etapas ou a totalidade dos serviços executados, 
verificar e atestar as respectivas medições, bem como conferir, vistar e encaminhar para 
pagamento as faturas emitidas pelo Fornecedor; 

 Verificar e aprovar substituição de materiais, equipamentos e serviços - Verificar e aprovar 
a substituição de materiais, equipamentos e serviços solicitada pelo Fornecedor e 
admitida no Caderno de Serviços e Encargos, com base na comprovação da equivalência 
entre os componentes; 

 Verificar e aprovar relatórios periódicos de execução de serviços e obras - Verificar e 
aprovar os relatórios periódicos de execução dos serviços e obras, elaborados em 
conformidade com os requisitos estabelecidos no Caderno de Encargos; 

 Solicitar substituição de funcionário - Solicitar a substituição de qualquer funcionário do 
Fornecedor que dificulte a ação da Fiscalização ou cuja presença no local dos serviços e 
obras seja considerada prejudicial ao andamento dos trabalhos; 

Qualquer auxílio prestado pela Fiscalização na interpretação dos desenhos, memoriais, 
especificações e demais elementos de projeto, bem como na condução dos trabalhos, não 
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poderá ser utilizado para eximir o Fornecedor da responsabilidade pela execução dos serviços 
e obras.  

A comunicação entre a Fiscalização e o Fornecedor será realizada por meio de 
correspondência oficial e registros no Livro de Ocorrências.  

O Livro de Ocorrências, com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) destacáveis,  será  
destinado  ao  registro  de  fatos  e  comunicações  que  tenham implicação contratual, como: 
modificações de projeto, conclusão e aprovação de serviços e etapas construtivas, 
autorizações para execução de trabalho adicional, autorização para substituição de materiais 
e equipamentos, ajustes no cronograma e plano de execução dos serviços e obras, 
irregularidades e providências a serem tomadas pelo Fornecedor e Contratante.  

A Fiscalização deverá exigir relatórios diários de execução dos serviços e obras (Diário de 
Obra), com páginas numeradas em 3 (três) vias, 2 (duas) destacáveis, contendo o registro de 
fatos normais do andamento dos serviços, como: entrada e saída de equipamentos, serviços 
em andamento, efetivo de pessoal, condições climáticas, visitas ao canteiro de obra, inclusive 
para as atividades de suas subcontratadas.  

As reuniões realizadas no local dos serviços e obras deverão ser documentadas por Atas de 
Reunião, elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: 
data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas 
providências a serem tomadas. Devem ser devidamente registradas no Livro de Ocorrências. 
 

3.9 MEDIÇÃO E RECEBIMENTO 

Deverão ser obedecidas as seguintes condições gerais:  

 Somente poderão ser considerados, para efeito de medição e pagamento, os serviços e 
obras efetivamente executados pelo Fornecedor e aprovados pela Fiscalização, 
respeitada a rigorosa correspondência com o Projeto de Transposição e eventuais 
modificações previamente aprovadas pelo Contratante; 

 A medição de serviços e obras será baseada em relatórios periódicos elaborados pelo 
Fornecedor, registrando os levantamentos, cálculos e gráficos necessários à 
discriminação e determinação das quantidades dos serviços efetivamente executados; 

 A discriminação e quantificação dos serviços e obras considerados na medição deverão 
respeitar rigorosamente as planilhas de orçamento anexas ao contrato, inclusive critérios 
de medição e pagamento; 

 O Contratante efetuará os pagamentos das faturas emitidas pelo Fornecedor com base 
nas medições de serviços aprovadas pela Fiscalização, obedecidas às condições 
estabelecidas no contrato.  

O recebimento dos serviços e obras executados pelo Fornecedor será efetivado em duas 
etapas sucessivas. 

Na primeira etapa, após a conclusão dos serviços e solicitação oficial do Fornecedor, 
mediante uma vistoria realizada pela Fiscalização, tida como recebimento provisório. 

Nesta etapa, o Fornecedor deverá efetuar a entrega do Manual de Uso, Operação e 
Manutenção contendo catálogos, folhetos e manuais de montagem, operação e manutenção 
de todas as instalações, equipamentos e componentes pertinentes ao objeto dos serviços e 
obras, inclusive certificados de garantia. 
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Após a vistoria, por meio de comunicação oficial da Fiscalização, deverão ser indicadas as 
correções e complementações consideradas necessárias ao recebimento definitivo, bem 
como estabelecido o prazo para a execução dos ajustes. 

Na segunda etapa, após a conclusão das correções e complementações e solicitação oficial 
do Fornecedor, mediante nova vistoria realizada pela Fiscalização será realizado o 
recebimento definitivo. 

O recebimento definitivo somente será efetivado pelo Contratante após a apresentação pelo 
Fornecedor da Certidão Negativa de Débito fornecida pelo INSS, certificado de Recolhimento 
de FGTS, as built de projetos, habite-se, licenças de funcionamento, comprovação de 
pagamentos das demais taxas, impostos e encargos incidentes sobre o objeto do contrato.  
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4 PLANEJAMENTO DA OBRA  

Os serviços contratados deverão ser executados rigorosamente de acordo com os Projetos 
de Transposição e Executivo de Implantação, bem como respectivas especificações técnicas. 

Compete ao Fornecedor fazer prévia visita ao local da obra para realizar minucioso exame 
das condições locais e averiguar os serviços e materiais a empregar. 

O Fornecedor deverá atender a Instrução Normativa n.º 1 de 18.01.10, com exceção do item 
VI do artigo 4º, capítulo II, pois não é aplicável para a construção de Estabelecimentos 
Assitenciais de Saúde. 

4.1 PLANO DE TRABALHO 

Cabe ao Fornecedor elaborar o Plano de Trabalho. Entende-se por Plano de Trabalho, todo 
e qualquer conjunto sistemático de atividades, sendo levado a cabo, com o intuito de 
concretizar uma ação. 

O Plano de Trabalho é a ferramenta que permite ordenar e sistematizar informação 
considerada relevante para realizar um trabalho. Esta espécie de guia propõe uma forma de 
inter-relacionar os recursos humanos, financeiros, materiais e tecnologias disponíveis. 

Enquanto instrumento de planificação, o Plano de Trabalho estabelece um cronograma, 
designa os responsáveis, traça metas e objetivos. 

As ações/medidas que figuram no Plano de Trabalho podem ser seguidas, controladas e 
avaliadas/averiguadas pelo Fornecedor e Contratante, desta forma, verificando-se que a 
organização esteja longe de cumprir com os seus objetivos, sempre resta a possibilidade de 
proceder a alterações na forma como este é conduzido e retificar as ações. 

O Plano de Trabalho é considerado válido para um determinado período de tempo. Assim, as 
ações propostas por este devem ser desenvolvidas dentro de um prazo, sendo que os 
objetivos devem ser cumpridos antes da data limite.  

Convém salientar que o Plano de Trabalho é expositivo, uma vez que expõe uma série de 
dados logicamente ordenados (cada um deriva ou é consequência do anterior).  

Deve-se submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos 
o Plano de Trabalho e respectivo cronograma detalhado dos serviços e obra, elaborados em
conformidade com o cronograma do contrato e com técnicas adequadas de planejamento. 

Providenciar para que os materiais, mão-de-obra e demais suprimentos estejam em tempo 
hábil nos locais de execução, de modo a satisfazer as necessidades previstas no cronograma 
e Plano de Trabalho dos serviços e obras objeto do contrato. 

Submeter previamente à aprovação da Fiscalização eventuais ajustes no cronograma e Plano 
de Trabalho, de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos 
trabalhos. 
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4.2 PLANO DE QUALIDADE DA OBRA 

Realizar os ensaios cabíveis necessários ao controle de qualidade dos materiais, serviços e 
equipamentos a serem aplicados nos trabalhos. Esses deverão ser conduzidos por 
laboratórios idôneos e reconhecidos. 

4.3 PROJETO EXECUTIVO DO CANTEIRO DE OBRAS 

O Fornecedor deverá apresentar para aprovação da Fiscalização, projeto executivo do 
canteiro de obras, atendendo à legislação vigente e em conformidade com as normas da 
Delegacia Regional do Trabalho – DRT – e com a resolução 307 do CONAMA, de 05/07/2002, 
relativa à gestão de resíduos sólidos. 

4.4 IMPLANTAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS E CANTEIRO DE OBRAS 

Submeter à aprovação da Fiscalização até 5 (cinco) dias após o início dos trabalhos, o projeto 
das instalações provisórias ou canteiro de obras compatível com o porte e características do 
objeto contratado, definindo todas as áreas de vivência, dependências, espaços, instalações 
e equipamentos necessários ao andamento dos serviços e obras conforme NR18, inclusive 
escritórios e instalações para uso da Fiscalização. 

Providenciar as ligações provisórias das utilidades necessárias à execução dos serviços e 
obras, como água, esgoto, energia elétrica e telefonia, bem como responder pelas despesas 
de consumo até o seu recebimento definitivo. 

4.5 LICENÇAS 

Quando exigido pela legislação devido ao tipo da obra ou serviços, o Fornecedor deverá obter 
todo e qualquer tipo de licença junto aos órgãos competentes e/ou concessionárias de 
serviços públicos para a execução dos serviços. Cabe ao Fornecedor a guarda dos 
documentos que comprovem tais legalizações perante aos órgãos competente e 
concessionárias, tendo que disponibilizá-los quando requerido pelo Contratante. 

4.6 FUNCIONÁRIOS E EQUIPAMENTOS 

O Fornecedor deverá ter à frente dos serviços: responsável técnico devidamente habilitado, 
mestre de obras ou encarregado (que deverá permanecer no serviço durante todas as horas 
de trabalho) e pessoal especializado de comprovada competência. A substituição de qualquer 
empregado do Fornecedor, por solicitação da Fiscalização, deverá ser atendida com presteza 
e eficiência. 

Manter no local dos serviços e das obras instalações, funcionários e equipamentos em 
número, qualificação e especificação adequados ao cumprimento do contrato. 

4.7 LIVRO DE OCORRÊNCIAS E DIÁRIO DE OBRA 

A comunicação entre a Fiscalização e o Fornecedor será realizada por meio de 
correspondência oficial e registros no Livro de Ocorrências. O Fornecedor deve comunicar 
imediatamente à Fiscalização qualquer ocorrência de fato anormal ou extraordinária que 
ocorra no local dos trabalhos e registrar no Livro de Ocorrências. 

O Fornecedor manterá no canteiro um Diário de Obras para o registro diário de execução dos 
serviços e obras, contendo o registro de fatos normais do andamento dos serviços, como: 
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entrada e saída de equipamentos, serviços em andamento, efetivo de pessoal, condições 
climáticas, visitas ao canteiro de obra, inclusive para as atividades de suas subcontratadas.  

4.8 RECURSOS 

Alocar os recursos necessários à administração e execução dos serviços e obras, inclusive 
os destinados ao pagamento de todos os impostos, taxas e demais obrigações fiscais 
incidentes ou que vierem a incidir sobre o objeto do contrato. 

4.9 PAGAMENTOS 

Os serviços deverão ser pagos de acordo com o cronograma físico-financeiro e planilha 
orçamentária, por meio da Fiscalização da obra. Não é admitido o pagamento de materiais 
entregues, e sim dos serviços executados. 

4.10 ATUAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO 

No caso de dúvidas, erros, incoerências ou divergências que possam ser levantadas através 
deste Caderno de Serviços e Encargos e/ou Projetos, a Fiscalização deverá ser obrigatória e 
oficialmente consultada para que tome as devidas providências. 

4.11 AJUSTES NOS SERVIÇOS 

Executar os ajustes nos serviços concluídos ou em execução determinados pela Fiscalização. 

4.12 CUIDADOS COM O ENTORNO 

Evitar interferências com as propriedades, atividades e tráfego de veículos na vizinhança do 
local dos serviços e obras, programando adequadamente as atividades executivas. 

4.13 DOS DANOS 

O Fornecedor será responsável, de forma objetiva, por quaisquer danos a que venha causar 
a terceiros ou ao patrimônio público, reparando às suas custas os mesmos, durante ou após 
a execução dos serviços contratados. 

4.14 PLANILHA DE MEDIÇÃO E RELATÓRIOS DE ATIVIDADES 

A planilha de medição deverá ser elaborada ao término de cada etapa. Deve vir acompanhada 
dos relatórios de execução dos serviços e obras no período, e do cronograma físico-financeiro 
com o percentual das etapas realizadas. 

4.15 LIGAÇÕES DEFINITIVAS 

Ao término da obra providenciar as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto, 
como água, esgoto, gás, energia elétrica e telefonia. 

4.16 APROVAÇÕES 

Providenciar junto aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais, e concessionárias de 
serviços públicos a vistoria e a regularização dos serviços e obras concluídos. Como exemplo 
tem-se: Prefeitura Municipal (Habite-se ou Certificado de Conclusão), Corpo de Bombeiros 
(AVCB – Auto de Vistorias do Corpo de Bombeiros), concessionárias de energia elétrica e de 
telefonia (Entrada de Energia Elétrica e Telefonia), concessionárias de gás, água e esgoto 
(Instalações Hidráulicas, Sanitárias e Gás Combustível) e órgão estadual competente 
(Licença Ambiental de Operação - LAO). 
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4.17 ENTREGA DA OBRA 

Retirar até 15 (quinze) dias após o recebimento definitivo dos serviços e obras, todo pessoal, 
máquinas, equipamentos, materiais e instalações provisórias do local dos trabalhos, deixando 
todas as áreas do canteiro de obras limpas e livres de entulhos e detritos de qualquer 
natureza. A edificação deve estar apta a desenvolver suas atividades. 
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5.1 BARRACÃO 

O barracão será dimensionado pelo Fornecedor de forma a abrigar escritório com sanitário 
para a Fiscalização e administração da obra, almoxarifado, vestiários e sanitários de 
operários. 

A localização do barracão, dentro do canteiro de obra, bem como a distribuição interna dos 
respectivos compartimentos será objeto de estudo do Fornecedor. 

Após aprovado o estudo pela Fiscalização, será construído o barracão rigorosamente de 
acordo com as suas indicações. 

Será dotado de ventilação adequada com esquadrias simples, podendo ser confeccionado 
na própria obra. O barracão receberá interna e externamente pintura em látex na cor 
branca. 

A área do escritório será compatível com o porte da obra e terá no mínimo 12 m² de área 
útil. Deverá contemplar mesas, cadeiras e escaninhos de concepção simples, iluminação 
natural condizente com o ambiente e artificial com luminárias apropriadas. 

O sanitário do escritório deverá conter, no mínimo, 1 vaso sanitário, 1 lavatório e 1 chuveiro. 

Os vestiários e sanitários para operários terão áreas e equipamentos de forma a atender a 
NR18. 

5.2 QUADRO EFETIVO DA OBRA 

O responsável técnico da obra (RT) será um Engenheiro Civil ou Arquiteto, com formação 
plena, devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou 
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU da região sob a qual esteja jurisdicionada 
a obra.  

Caberá ao Fornecedor selecionar os operários com comprovada capacidade técnica e 
dimensionar o quadro efetivo de acordo com o porte da obra. 

Será exigido pelo Contratante que todo e qualquer trabalhador da empresa Fornecedora 
tenha registro em carteira e enquadramento nas legislações trabalhistas e do INSS, 
conforme disposições do Ministério do Trabalho. 

Essa condição é obrigatória para que o funcionário tenha acesso ao canteiro de obra. Caso 
algum trabalhador da empresa Fornecedora não esteja com a documentação exigida pelo 
Ministério do Trabalho, a mesma será notificada e o funcionário impedido de realizar 
qualquer atividade. 

O Contratante poderá exigir do Fornecedor a substituição de qualquer profissional do 
canteiro de obra desde que verificada sua incompetência na execução das tarefas, bem 
como apresentar hábitos de conduta nocivos à boa administração do canteiro.  

A substituição de qualquer profissional deverá ser processada, no máximo em 48 horas, 
após comunicação formal realizada pela Fiscalização.  
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5.3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

Todas as instalações provisórias deverão ser executadas pelo Fornecedor e de acordo 
com o disposto na NR18.  

O fornecimento e custo de água, esgoto sanitário, energia elétrica e demais instalações 
provisórias ficam a expensas do Fornecedor.  

5.3.1 Água 

A ligação provisória de água, quando o logradouro for abastecido por rede distribuidora 
pública, obedecerá às prescrições e exigências de municipalidade. 

Os reservatórios deverão ser dotados de tampa e terão capacidade dimensionada para 
atender, sem interrupções de fornecimento todos os pontos previstos no canteiro de obras. 
Cuidado especial será tomado pelo Fornecedor quanto à previsão de consumo de água, 
conforme solicitação exigida pelo sistema construtivo utilizado.  

Os tubos e conexões para as instalações hidráulicas poderão ser em PVC. 

O abastecimento de água ao canteiro será efetuado, obrigatoriamente sem interrupção, 
mesmo que o Fornecedor tenha que se valer de caminhão-pipa. 

5.3.2 Esgoto Sanitário 

Se o logradouro possuir coletor público caberá ao Fornecedor a ligação provisória do 
esgoto sanitário proveniente do canteiro de obras, de acordo com as exigências da 
municipalidade.  

Quando o logradouro não possuir coletor público de esgoto, o Fornecedor deverá instalar 
fossa séptica e sumidouro, de acordo com as prescrições mínimas estabelecidas pela 
ABNT NBR 7229, Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos. Em 
hipótese alguma se admitirá a ligação do efluente de fossa/sumidouro diretamente à galeria 
de águas pluviais. 

5.3.3 Energia Elétrica 

A ligação provisória de energia elétrica ao canteiro obedecerá, rigorosamente, as 
prescrições da concessionária local. 

Os ramais e sub-ramais internos deverão ser executados com condutores isolados por 
camada termoplástica, corretamente dimensionados para atender às respectivas 
demandas dos pontos de utilização.  

Os condutores aéreos deverão ser fixados em postes com isoladores de porcelana. 

As emendas de fios e cabos deverão ser executadas com conectores apropriados e 
guarnecidos com fita isolante. Não deverão ser admitidos fios desencapados. 

As descidas (prumadas) de condutores para alimentação de máquinas e equipamentos 
deverão ser protegidas por eletrodutos. 

Todos os circuitos deverão ser dotados de disjuntores termomagnéticos. Cada máquina e 
equipamento receberá proteção individual de acordo com a respectiva potência por 
disjuntor termo magnético. Fixado próximo ao local de operação do equipamento e 
abrigado em caixas de madeira com portinhola.  
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Caberá ao Fornecedor exercer vigilância das instalações provisórias de energia elétrica, a 
fim de evitar acidentes e curtos-circuitos que possam provocar danos físicos às pessoas 
ou que venham prejudicar o andamento normal dos trabalhos.  

5.3.4 Placa de Obra 

O Fornecedor deverá fornecer e instalar 1 (uma) placa de obra conforme o modelo do 
disponibilizado no site http://dab2.saude.gov.br/sistemas/sismob/placaobra.php. 

A empresa também deverá instalar, às suas expensas, as placas identificadoras da 
empresa e demais placas exigidas pela legislação. 

5.4 LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

O canteiro de obras deve apresentar-se organizado, limpo e desimpedido, notadamente 
nas vias de circulação, passagens e escadarias. 

O entulho e quaisquer sobras de materiais devem ser regularmente coletados e removidos. 
Por ocasião de sua remoção, devem ser tomados cuidados especiais, de forma a evitar 
poeira excessiva e eventuais riscos. 

Quando houver diferença de nível, a remoção de entulhos ou sobras de materiais deve ser 
realizada por meio de equipamentos mecânicos ou calhas fechadas.  

É proibida a queima de lixo ou qualquer outro material no interior do canteiro de obras. 

É proibido manter lixo ou entulho acumulado ou exposto em locais inadequados do canteiro 
de obras. 

Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a não prejudicar o trânsito de 
pessoas e de trabalhadores, a circulação de materiais, o acesso aos equipamentos de 
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combate a incêndio, não obstruir portas ou saídas de emergência e não provocar empuxos 
ou sobrecargas nas paredes, lajes ou estruturas de sustentação, além do previsto em seu 
dimensionamento. 

As pilhas de materiais, a granel ou embalados, devem ter forma e altura que garantam a 
sua estabilidade e facilitem o seu manuseio. 

O armazenamento deve ser feito de modo a permitir que os materiais sejam retirados 
obedecendo à sequência de utilização planejada, de forma a não prejudicar a estabilidade 
das pilhas. 

Os materiais não podem ser empilhados diretamente sobre piso instável, úmido ou 
desnivelado. A cal virgem deve ser armazenada em local seco e arejado. 

Os materiais tóxicos, corrosivos, inflamáveis ou explosivos devem ser armazenados em 
locais isolados, apropriados, sinalizados e de acesso permitido somente a pessoas 
devidamente autorizadas. Estas devem ter conhecimento prévio do procedimento a ser 
adotado em caso de eventual acidente. 

As madeiras retiradas de andaimes, tapumes, fôrmas e escoramentos devem ser 
empilhadas, depois de retirados ou rebatidos os pregos, arames e fitas de amarração. 

Atender também à Legislação Específica para construção de Canteiro de Obras de cada 
município ou Código de Obras. 
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5.5 LOCAÇÃO DA EDIFICAÇÃO 

Fazer o gabarito de uma obra/construção é marcar no terreno o contorno do edifício que 
será construído. 

O gabarito para locação da fundação deverá ser executado com 02 (duas) tábuas de 15cm 
de largura, lisas e isentas de textura que prejudique receber escrita manual.  

As tábuas que formam o gabarito deverão ser pregadas formando ângulo de 90° entre si 
(na vertical e horizontal), pintadas de branco, com indicação das cotas acumuladas e 
demais pontos determinantes da fundação. O gabarito deverá ser fixado em pontaletes 
cravados no terreno a uma distância não superior a 1,50m entre pontaletes e estroncadas 
a cada 9m.  Nenhum trecho do gabarito deverá ter extensão acima de 25m, para evitar 
desvios de catenária nos arames esticados e cruzados para locação dos piquetes.  

5.6 TAPUMES 

Todos os tapumes deverão estar de acordo com o disposto na NR18, sendo esses 
executados e custeados pelo Fornecedor. 

Os tapumes deverão ser executados com chapas de madeira compensada ou madeirite, 
obedecidas rigorosamente às exigências da municipalidade local e o prescrito a seguir: 

 Os tapumes, quando não especificados de modo diverso, terão 2,20m de altura e
acompanharão o caimento natural do terreno. Deverão ser construídos com chapas de 
madeira compensada ou madeirite, com dimensões de 2,20 x 1,10m e 6mm de 
espessura; 

 Os montantes e travessas deverão ser constituídos por peças de madeira com seção
de 6x6cm. Os montantes deverão ser espaçados entre si em 1,10m, de eixo a eixo; 

 Os tapumes levarão rodapés e chapins de tábuas;

 Portões, portas e alçapões para descarga de materiais deverão ser executados com as
mesmas chapas devidamente estruturada. 

5.7 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

Resíduos da construção civil são os provenientes de construções, reformas, reparos e 
demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação 
de terreno, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, 
resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, 
pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica e outros, comumente 
chamados de entulhos de obras, cal iça ou metralha. 

O Fornecedor deverá viabilizar a coleta seletiva de resíduos no canteiro de obras, além de 
conscientizar e sensibilizar a mão de obra com a introdução de rotinas de 
segregação/armazenamento dos resíduos e com a organização dos seus fluxos. 

Deverá atender às exigências da Resolução CONAMA n.º 307 de 05.07.02, da Resolução 
CONAMA n.º 348 de 16.08.04 e Resolução CONAMA n.º 448 de 18.01.12. Seguir as 
seguintes etapas, conforme estabelecido nas Resoluções acima citadas: 

 Identificar a classe e quantificar os resíduos, de acordo com sua especificação;
 Elaborar a triagem dos resíduos para estabelecer a forma e localização que deverão ser

acondicionados;
 Fazer o transporte e a destinação conforme as normas técnicas vigentes (ver Anexo A

do Volume VI).
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VERSO EM BRANCO



II. FICHAS DE SERVIÇO
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INTRODUÇÃO 

As fichas de serviços identificam os serviços transponíveis e os não-transponíveis, 
conforme símbolos abaixo: 

Aqueles elementos que poderão ser substituídos no Projeto de Transposição 
corresponderão aos serviços transponíveis, são estes: sistemas estruturais, paredes e 
painéis de vedação, coberturas, esquadrias, revestimentos de pisos, paredes, tetos. 

Caberá ao Fornecedor preencher a ficha (Anexo 2) daquele serviço específico transponível 
que não conste no presente caderno, com os dados necessários para a aplicação, 
execução, recebimento e medição do serviço específico do sistema construtivo proposto. 

Já as fichas que identificam os serviços não-transponíveis, referem-se aos elementos e 
componentes que deverão ser mantidos no Projeto de Transposição. São especificações 
de componentes como: louças e metais, bancadas, componentes de instalações 
hidráulicas e elétricas, ferragens e serviços preliminares e complementares. 
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1. SERVIÇOS PRELIMINARES

 Descrição

Serviços diversos visando à preparação e cuidados na 
obra da UBS, sendo os serviços preliminares os que 
promovem a infraestrutura e embasamento da 
construção. 

 Recomendações Gerais

Para escavações, as áreas de trabalho devem ser 
previamente limpas, devendo ser retirados ou 
escorados solidamente árvores, rochas, equipamentos, 
materiais e objetos de qualquer natureza, quando 
houver risco de comprometimento de sua estabilidade 
durante a execução de serviços. 

Muros, edificações vizinhas e todas as estruturas que 
possam ser afetadas pela escavação devem ser 
escorados. 

Cuidados devem ser tomados com a segurança dos 
trabalhadores, considerando a natureza do terreno e 
dos serviços a executar. 

As escavações realizadas em vias públicas ou 
canteiros de obras devem ter sinalização de 
advertência, inclusive noturna, e barreira de isolamento 
em todo o seu perímetro. 

Verificar a existência de cabos subterrâneos de energia 
elétrica, providenciando seu desligamento antes do 
início dos trabalhos, se necessário informando à 
concessionária.  

Se a obra for implantada em local próximo a áreas 
definidas como “área de preservação permanente”, não 
deverão ser permitidas interferências nestas áreas, tais 
como: despejo de materiais, desvios de cursos d’água 
ou avanço dos serviços sobre estas áreas 
descaracterizando o local, ficando a Construtora sujeita 
às penalidades previstas na Legislação Ambiental.  

Devem ser previstos cuidados especiais quanto a 
drenagem e escoamento de águas pluviais. 

Quando houver possibilidade de infiltração ou 
vazamento de gás, o local deve ser devidamente 
ventilado e monitorado. O monitoramento deve ser 
efetivado enquanto o trabalho estiver sendo realizado 
para, em caso de vazamento, ser acionado o sistema 
de alarme sonoro. 
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1.1 SONDAGEM 

 Descrição 

Sondagem à Percussão é o ensaio executado para 
reconhecimento do subsolo a fim de determinar sua 
capacidade de suporte, características geológicas das 
camadas, nível d’água que irão subsidiar a escolha do 
tipo de fundação para a edificação e o seu 
dimensionamento. 

 Aplicação 

Como serviço preliminar de projeto de fundação, nos 
terrenos onde deverão ser construídas as edificações. 
 Execução 

A quantidade e posicionamento dos pontos de 
sondagem deverão ser determinados por Engenheiro 
Civil, especialista e Geotecnia, em função do tamanho 
do terreno. Deverá ser elaborada sobre o levantamento 
topográfico, uma planta de locação de Sondagens, em 
que deverão constar as coordenadas e as cotas dos 
pontos. 

Em cada ponto monta-se um tripé com um conjunto de 
roldanas e cordas, sendo a amostra a zero metro 
coletada. Na base do furo apoia-se o amostrador 
padrão acoplado a hastes de perfuração. Marca-se na 
haste, com giz, um segmento de 45cm dividido em 
trechos iguais de 15cm. Ergue-se o peso batente de 
65kg até a altura de 75cm e deixa-se cair em queda 
livre sobre a haste. 

Tal procedimento é repetido até que o amostrador 
penetre 45cm do solo. A soma do número de golpes 
necessários para a penetração do amostrador nos 
últimos 30cm é o que dará o índice de resistência do 
solo na profundidade ensaiada. 

Nas operações subsequentes de perfuração, 
intercaladas às operações de amostragem, deve-se 
utilizar o trado cavadeira ou o helicoidal até se atingir o 
nível d’água ou até que o avanço seja inferior a 5cm 
após 10 minutos de operação. Nestes casos, passa-se 
ao método de perfuração por circulação de água 
(lavagem). Na perfuração por lavagem utiliza-se um 
trépano como ferramenta de escavação e a remoção 
do material é feita pela bomba d’água motorizada. 

 O ensaio será interrompido quando já tiver atingido o 
critério técnico adequado para aquela obra ou atingir o 
impenetrável. 

As amostras coletadas a cada metro são 
acondicionadas, etiquetadas e enviadas ao laboratório 
para análise táctil-visual do material por geólogo 
especializado.  

As amostras extraídas recebem classificação quanto às 
granulometrias dominantes, cor, presença de minerais 
especiais, restos vegetais e outras informações 
relevantes encontradas. A indicação da consistência ou 
compacidade e da origem geológica da formação, 
complementa a caracterização do solo. 

No relatório final constará a planta do local da obra com 
a posição das sondagens e o perfil individual de cada 
sondagem e/ou seções do subsolo, indicando a 

resistência do solo a cada metro perfurado, o tipo e a 
espessura do material e as posições dos níveis d’água, 
quando encontrados durante a perfuração. 

 Recebimento 

Após a análise do relatório definitivo e verificação 
quanto ao conteúdo, que deve estar de acordo com a 
ABNT NBR 6484, Solo – Sondagens de simples 
reconhecimento com SPT – Método de ensaio. 
 Serviços 

A. Sondagem a percussão ate 15m; 

B. Sondagem a percussão de 15 a 30m; 

C. Sondagem percussão superior a 30m; 

D. Taxa fixa instalação sondagem percussão. 

 Serviços incluídos no preço 

Fornecimento da mão-de-obra qualificada necessária 
para a execução de sondagem remunera também 
materiais e equipamentos para sondagem, inclusive os 
relatórios pertinentes (A, B, C). 

Fornecimento e instalação de equipamentos 
necessários para a locação das sondagens em campo 
e nivelamento, chegada à obra e instalação do canteiro 
de obra, inclusive mão de obra especializada (D). 

 Medição 

Para itens A, B, C: ml - pelo comprimento total dos furos 
de sondagem executados. 

Para item D:  un. – por unidade de instalação de 
equipamentos de sondagem.  
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1.2 VALAS  

 Descrição 

Escavação. 

Escoramento. 

Esgotamento de água. 

Espalhamento. 

Apiloamento do fundo. 

Reaterro apiloado. 

 Aplicação 

Nos serviços de drenagem, infraestrutura e instalações 
subterrâneas. 

 Execução 

Para elaboração do projeto e execução das 
escavações a céu aberto, devem ser observadas as 
condições exigidas na ABNT NBR 9061, Segurança de 
escavação a céu aberto - Procedimento. 

Devem ser escorados e protegidos os passeios dos 
logradouros, as eventuais instalações e serviços 
públicos, construções, muros e quaisquer estruturas 
vizinhas ou existentes no imóvel, que possam ser 
afetados pelos trabalhos. 

Deve-se considerar a natureza do terreno, dos serviços 
a executar, e a segurança dos trabalhadores. 

Recomenda-se corte em seção retangular para 
terrenos firmes, nos casos de grandes profundidades e 
terrenos instáveis, devem ser executadas paredes 
inclinadas ou escalonadas, com aprovação prévia da 
Fiscalização. 

Executar o esgotamento de águas até o término dos 
trabalhos, através de drenos no fundo da vala na 
lateral, junto ao escoramento, para que a água seja 
captada em pontos adequados; os crivos das bombas 
deverão ser colocados em pequenos poços, internos a 
esses drenos, e recobertos com brita, a fim de evitar 
erosão; caso se note, na saída das bombas, saída 
excessiva de material granular, executar filtros de 
transição com areia ou geotêxteis nos pontos de 
captação. 

As águas pluviais devem ser desviadas para que não 
se encaminhem para valas já abertas. 

A superfície de fundo deve ser regular, plana e 
apiloada. 

Os taludes instáveis das escavações com profundidade 
superior a 1,25m (um metro e vinte e cinco centímetros) 
devem ter sua estabilidade garantida por meio de 
estruturas dimensionadas para este fim. 

Os materiais retirados da escavação devem ser 
depositados a uma distância superior à metade da 
profundidade, medida a partir da borda do talude. 

Quando existir cabo subterrâneo de energia elétrica 
nas proximidades das escavações, estas só poderão 
ser iniciadas quando o cabo estiver desligado. Na 

impossibilidade de desligar o cabo, devem ser tomadas 
medidas especiais junto à concessionária. 

As escavações com mais de 1,25m (um metro e vinte e 
cinco centímetros) de profundidade devem dispor de 
escadas ou rampas, colocadas próximas aos postos de 
trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, a 
saída rápida dos trabalhadores. 

As escavações realizadas em vias públicas ou 
canteiros de obras, e os acessos de trabalhadores, 
veículos e equipamentos a estas áreas devem ter 
sinalização de advertência permanente, inclusive 
noturna, e barreira de isolamento em todo o seu 
perímetro. 

Deverão ser atendidas as normas técnicas seguintes, e 
quando pertinente, utilizar edições atualizadas. 

 ABNT NBR 7203, Madeira serrada e beneficiada; 

 ABNT NBR 9061, Segurança de escavação a céu 
aberto - Procedimento. 

Procedimentos para escavação, apiloamento e 
reaterro 

Configuração e dimensionamento: 

 A menos que as condições de estabilidade não o 
permitam, as escavações para valas de fundações 
devem ser executadas com sobre largura de 20cm 
para cada lado da peça a ser concretada, para 
valas até 1,50m de profundidade, e sobre largura 
de 30cm para valas com profundidade maior que 
1,50m; 

 As escavações para tubos de concreto devem 
obedecer a seguinte tabela de largura de vala: 

Diâmetro 30 40 50 60 80 100 

Profundidad
e até 1,50 

(m) 

0,8
0 

0,9
0 

1,1
0 

1,2
0 

1,4
0 

1,6
0 

Profundidad
e abaixo de 

1,50 (m) 

0,9
0 

1,1
0 

1,2
0 

1,3
0 

1,5
0 

1,7
0 

O terreno deve ser escavado do nível mais baixo do 
perfil para o mais alto, impedindo o acúmulo de água 
prejudicial aos trabalhos. 

A terra escavada deve ser amontoada a uma distância 
mínima de 50cm da borda, ou superior à metade da 
profundidade e, quando necessário, sobre pranchas de 
madeira, de preferência de um só lado, liberando o 
outro para acessos e armazenamento de materiais. 
Cuidados devem ser tomados para impedir o 
carregamento desta terra por águas de chuva para 
galerias de águas pluviais. 

Verificar o efeito da sobrecarga de terra estocada 
próxima à escavação sobre a estabilidade do corte. 

As valas para fundação direta devem obedecer a 
seguinte execução: 
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 Devem ser molhadas e perfuradas com uma barra 
de ferro, visando à localização de possíveis 
elementos estranhos não aflorados, acusados por 
percolação das águas (troncos ocos de árvores, 
formigueiro, etc.); 

 Obter perfeita horizontalidade; 

 Atingir camadas de acordo com a taxa de trabalho 
do terreno, conforme o projeto estrutural; nos 
casos de dúvida, ou heterogeneidade do solo não 
prevista nos perfis de sondagem, as cotas de 
assentamento das fundações diretas devem ser 
liberadas por profissional especializado. 

As valas para tubulações devem obedecer a seguinte 
execução: 

 Executar leito regular, isento de fragmentos, 
apiloado; quando necessário, estas condições 
devem ser mantidas com uma camada de 15cm de 
terra homogênea ou brita sobre o fundo natural; 

 Em terrenos instáveis, executar lastro de brita, 
especialmente nas instalações de esgoto; a 
declividade deve estar de acordo com o projeto de 
instalação. 

Nos reaterros finais, utilizar de preferência a terra da 
própria escavação, umedecida, cuidando para não 
conter pedras de dimensões superiores a 5cm; a 
compactação deve ser manual ou mecânica, de modo 
a atingir densidade e compactação homogêneas, 
aproximadas às do terreno natural adjacente. 

As tubulações devem ser recobertas com camadas de 
10cm de terra homogênea umedecida, isenta de 
pedras, ou com areia saturada de água (reaterro 
hidráulico), executar apiloamento manual junto às 
peças executadas, cuidando para não danificá-las 
(especialmente tubos e impermeabilizações). 

Nos casos de tubulação a ser testada, deve ser feito 
um aterro parcial inicial, com recobrimento apenas das 
partes centrais dos tubos, garantindo a estabilidade da 
tubulação durante os testes. 

Nos casos de muros de arrimo, é permitido reaterro 
mecanizado, somente fora da cunha delimitada pelo 
arrimo e por uma linha formando ângulo de 60° com a 
vertical, passando pelo pé do muro; o espaço 
correspondente à cunha descrita deve ser reaterrado 
com apiloamento manual, em camadas de 
aproximadamente 10cm. 

Dentro do estipulado no cronograma, deve ser dado o 
maior tempo possível para execução de pisos sobre 
áreas reaterradas. 

No caso de reaterro de arrimos, verificar se foram 
projetados drenos ou se há conveniência de sua 
execução. 

Escoramento 

Espécies de madeira: 

 Prancha, viga e pontalete: conforme Classificação 
de Uso construção pesada - externa, constante no 
anexo, Gestão de Madeira. 

 Estronca: são indicadas somente as espécies 
Eucaliptusgrandis, Eucalipto-saligna, Eucalipto-
citriodora e Pinuseliote. 

O escoramento de tipo descontínuo deve ser utilizado 
nos terrenos instáveis e nos casos de valas com 
paredes verticais e profundidade superior a 1,50m; o 
solo lateral a cava deve ser contido por tábuas com 
espessura mínima de 2,5cm, espaçadas a 0,16m, 
travadas horizontalmente por longarinas de 6x16cm, 
em toda a sua extensão, e estroncas com DN=150mm, 
espaçadas a 1,35m, exceto nas extremidades das 
longarinas, onde as estroncas estarão a 40cm. 

O escoramento de tipo contínuo deve ser utilizado nos 
terrenos muito instáveis, que não suportem nenhum 
tipo de inclinação e estejam sujeitos a 
desmoronamentos frequentes; este tipo de 
escoramento deve ser executado por tábuas com 
espessura mínima de 2,5cm, fixadas à lateral da cava, 
justapostas, sem deixar espaçamentos e travadas 
conforme descrito em escoramento descontínuo. 

 Recebimento 

Atendidas as especificações de execução, a vala deve 
ter condições de segurança para desenvolvimento dos 
trabalhos. 

Escoramento: A aceitação do lote se fará mediante a 
comprovação documental da origem da madeira, 
exigindo-se: 

 Notas fiscais; 

 Declaração de emprego apenas de produtos e 
subprodutos de madeira de origem exótica ou de 
origem nativa que tenham procedência legal; 

A Fiscalização poderá, a seu critério, requerer a 
identificação da espécie botânica da madeira e os 
resultados de ensaios físico-mecânicos. As amostras, 
retiradas aleatoriamente do mesmo lote, deverão ser 
avaliadas em laboratório. 

A tolerância para as declividades deve ser em função 
da folga em relação às condições de contorno, porém 
os desvios nunca poderão ser superiores a 10% em 
relação ao especificado. 

Verificar antes da execução de pisos ou no recebimento 
da obra, o comportamento da área reaterrada, 
exigindo, se for o caso, a recompactação. 

 Serviços 

Escoramento de terra: 

A. Pontaletado; 

B. Escoramento de valas contínuo até 2m; 

C. Escoramento de valas contínuo até 4m; 

D. Escoramento de valas descontínuo até 2m; 

E. Escoramento de valas descontínuo até 4m; 

Escavação manual em terra: 

F. Escavação manual – profundidade até 1,80m; 

G. Escavação manual – profundidade além de 1,80m; 
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Apiloamento e reaterro de cavas: 

H. Apiloamento para simples regularização; 

I. Reaterro interno apiloado; 

Escavação: 

J. Escavação manual – profundidade até 1,80m; 

K. Escavação manual – profundidade além de 1,80m; 

L. Escoramento de terra contínuo; 

M. Escoramento de terra descontínuo; 

N. Apiloamento para simples regularização; 

O. Reaterro interno apiloado; 

P. Reaterro com adição de 2% de cimento; 

Muros de arrimo – Serviços em terra: 

Q. Escavação manual – profundidade até 1,80m; 

R. Escavação manual – profundidade além de 1,80m; 

S. Escoramento pontaletado; 

T. Apiloamento para simples regularização; 

U. Reaterro interno apiloado; 

V. Escoramento de valas contínuo até 2m; 

W. Escoramento de valas contínuo até 4m; 

X. Escoramento de valas descontínuo até 2m; 

Y. Escoramento de valas descontínuo até 4m. 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Escavação manual em terra de qualquer natureza (F, 
G, J, K, Q, R).  

Escoramento por meio de tábuas, pontaletes e 
estroncas. Inclui arrancamento e remoção (A, B, C, D, 
E, L, M, S, V, W, X, Y). 

Apiloamento do fundo de cavas (H, N, T). 

Reaterro, apiloamento e adição de 2% de cimento no 
item P (I, O, P, U). 

 Medição 

Para itens F, G, J, K, Q, R: m³ - pelo volume real 
escavado, observando-se as larguras de valas 
específicas. 

Para itens A, B, C, D, E, L, M, S, V, W, X, Y: m² - pela 
área de superfície retida. 

Para itens H, N, T: m² - pela área real de projeção 
horizontal da peça estrutural. 

Para item P: m³ - pelo volume real. 

Para itens I, O, U: m³ - pelo volume real reaterrado e 
apiloado.  
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1.3 LASTRO DE BRITA 

 Descrição 

Camada de pedra britada, granulometria conforme 
projeto e espessura de 5cm. 

 Aplicação 

Base para trabalhos de concretagem e assentamento 
de tubulações, alvenaria e pisos. 

Utilizar sob lastro de concreto ou de concreto 
impermeabilizado para pisos de concreto liso, de 
granitina e cerâmico. 

 Execução 

A camada de pedra deve ser lançada e espalhada 
sobre o solo previamente compactado e nivelado. 

Após o espalhamento, apiloar e nivelar a superfície. 

 Recebimento 

Atendidas as condições de execução, a tolerância deve 
ser de 10% em relação às declividades e, nos pisos, de 
1cm para desnivelamentos acima da cota prevista. 

 Serviços 

A. Lastro de pedra britada, E=5cm. 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento e lançamento de pedra britada (A). 
 Medição 

Para item A: m² - pela área real.  
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1.4 LASTRO DE CONCRETO 

 Descrição 

Camada de concreto simples, traço 1:4:8, cimento, 
areia e brita; espessura 5cm. 
 Aplicação 

Base resistente para trabalhos de concretagem e 
assentamento de tubulações, alvenaria e pisos. 

No caso de pisos, utilizar somente em locais em que 
não se tenha umidade ascendente. 

 Execução 

O concreto deve ser lançado e espalhado sobre solo 
firme, compactado ou sobre lastro de brita. 

Em áreas extensas ou sujeitas à grande solicitação 
prever juntas formando anéis de 2m x 2m até 4m x 4m, 
conforme utilização ou previsto em projeto. 

As juntas podem ser secas ou de dilatação, conforme 
especificado. 

A superfície final deve estar nivelada. 

Deverão ser atendidas as normas técnicas seguintes, e 
quando pertinente, utilizar edições atualizadas. 

 ABNT NBR 5732, Cimento Portland Comum. 

 ABNT NBR NM 49, Agregado miúdo – 
Determinação de impurezas orgânicas. 

 Recebimento 

Atendidas as condições de execução, a tolerância deve 
ser de 5% em relação às declividades e, nos pisos, de 
5mm para desnivelamentos acima da cota prevista. 

 Serviços 

A. Lastro de concreto, E=5cm. 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento e lançamento de concreto para lastro (A). 

 Medição 

Para item A: m² - medição pela área real.  
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1.5 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEÁVEL 

 Descrição 

Camada de concreto simples, traço 1:4:8, cimento, 
areia e brita; com adição de 3% de hidrófugo sobre o 
peso do cimento ou conforme especificações do 
fabricante; espessura 5cm. 

Protótipo comercial  

Hidrófugo:  

 Vedacit (Otto Baumgart); 

 Sika 1 (Sika);  

 Durolit Líquido (Wolf Hacker); 

 Drykoveda (Dryco); 

Nota: As marcas dos materiais e empresas são 
indicadas apenas como referência. 

 Aplicação 

Base de proteção para pisos internos e externos em 
contato com o solo.  Nos locais que receberão piso 
cerâmico em áreas molhadas (cozinhas e sanitários), 
sobre lastro de brita.  Nos locais que receberão piso de 
granitina, sobre lastro de brita. 

 Execução 

Molhar o terreno previamente, de maneira abundante, 
porém sem deixar água livre na superfície.  

O concreto deve ser lançado e espalhado sobre o solo, 
nivelado e compactado, após concluídas as 
canalizações que devem ficar embutidas no piso. 

A superfície do lastro deve ser plana, porém rugosa, 
nivelada ou em declive, conforme indicação de projeto 
para os pisos. 

Em áreas extensas ou sujeitas à grande solicitação 
prever juntas formando painéis de 2m x 2m até 4m x 
4m, conforme utilização ou previsto em projeto.  

As juntas podem ser secas ou de dilatação, conforme 
especificado. 

 Recebimento 

Atendidas as condições de fornecimento e execução, a 
Fiscalização poderá rejeitar o serviço se ocorrerem 
desnivelamentos maiores que 5mm (somente em 
pontos localizados). 

 Serviços 

A. Lastro de concreto com hidrófugo, E=5cm. 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Preparo do terreno, incluindo apiloamento e 
nivelamento da superfície, fornecimento e lançamento 
do concreto (A). 
 
 Medição 

Para item A: m² - medição pela área real.  
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1.6 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO 

 Descrição 

Camada niveladora, intermediária entre o revestimento 
de piso e as lajes ou lastros, composta de cimento e 
areia no traço 1:3, com espessura de 2,5cm. 

 Aplicação 

Sobre lajes e lastros, para recebimento de piso em 
áreas secas. 

Para regularização de superfícies que receberão imper-
meabilização, com emulsões asfáltica ou acrílica, ou 
com mantas asfálticas pré-fabricadas. 

 Execução 

Limpar bem ou picotar a superfície da base. Em caso 
de solicitação pesada do piso ou superfície muito suja, 
providenciar um jateamento c/ água ou areia.  

Não aplicar nata de cimento sobre a superfície, para 
evitar a formação de película isolante. 

Prever caimento de 0,5% em direção a ralos, buzinotes 
ou saídas. 

Lançar a argamassa em quadros dispostos em xadrez, 
em dimensões não maiores que a largura da régua 
vibratória.  

Obter uma superfície desempenada e bem nivelada, 
por meio de régua vibratória. 

Na execução da argamassa de regularização, 
acompanhar as juntas de dilatação do lastro ou laje 
com a mesma largura e mesmo material. 

Considerar a argamassa de regularização com 
espessura de 2,5cm, respeitando o limite mínimo de 
1,0cm.  

Quando a diferença de nível entre a base de concreto 
(laje ou lastro) e o piso acabado for maior que 3,5cm, 
considerar 1,0cm para revestimento de piso, 2,5cm 
para argamassa de regularização e o restante deve ser 
completado com uma camada adicional de concreto, a 
ser remunerado em serviço correspondente. 

Deverão ser atendidas as normas técnicas seguintes, e 
quando pertinente, utilizar edições atualizadas. 

 ABNT NBR 5732, Cimento Portland Comum; 

 ABNT NBR NM 49, Agregado miúdo – 
Determinação de impurezas orgânicas. 

 Recebimento 

Atendidas as condições de fornecimento e execução, a 
Fiscalização poderá rejeitar o serviço se ocorrerem 
desnivelamentos maiores que 5mm (somente em 
pontos localizados). 

 Serviços 

A. Argamassa de regularização cimento/areia, traço 
1:3 E=2,5cm. 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento dos materiais e execução da argamassa 
de regularização (A). 

 Medição 

Para item A: m² - pela área real regularizada. 
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1.7 ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO 

IMPERMEÁVEL 

 Descrição 

Camada niveladora, intermediária entre o revestimento 
de piso e as lajes ou lastros, composta de cimento e 
areia no traço 1:3, com adição de 3% de hidrófugo 
sobre o peso do cimento, e espessura de 2,5cm.  

Protótipo comercial  

Hidrófugo:  

 Vedacit (Otto Baumgart);  

 Sika 1 (Sika);  

 Durolit Líquido (Wolf Hacker); 

 Drykoveda (DRYCO);  

Nota: As marcas dos materiais e empresas são 
indicadas apenas como referência. 

 Descrição 

Sobre lajes ou sobre lastros de concreto impermeável, 
para recebimento de piso em áreas molhadas. 

Para regularização de superfícies que receberão 
impermeabilização conforme especificado nos itens 
Argamassa rígida e aditivo impermeabilizante, 
Argamassa polimérica, Cristalização. 

 Execução 

Limpar bem ou picotar a superfície da base. Em caso 
de solicitação pesada do piso ou superfície muito suja, 
providenciar um jateamento c/ água ou areia.  

Não aplicar nata de cimento sobre a superfície, para 
evitar a formação de película isolante. 

Prever caimento de 0,5% em direção a ralos ou saídas. 

Lançar a argamassa em quadros dispostos em xadrez, 
em dimensões não maiores que a largura da régua 
vibratória. 

Obter uma superfície desempenada e bem nivelada, 
por meio de régua vibratória. 

Na execução da argamassa de regularização, 
acompanhar as juntas de dilatação do lastro ou laje 
com a mesma largura e mesmo material. 

Quando a diferença de nível entre a base de concreto 
(laje ou lastro) e o piso acabado for maior que 3,5cm, 
considerar 1,0cm para revestimento de piso, 2,5cm 
para argamassa de regularização e o restante deve ser 
completado com uma camada adicional de concreto, a 
ser remunerado em serviço correspondente. 

Deverão ser atendidas as normas técnicas seguintes, e 
quando pertinente, utilizar edições atualizadas. 

 ABNT NBR 5732, Cimento Portland Comum; 

 ABNT NBR NM 49, Agregado miúdo – 
Determinação de impurezas orgânicas. 

 Recebimento 

Atendidas as condições de fornecimento e execução, a 
Fiscalização poderá rejeitar o serviço se ocorrerem 
desnivelamentos maiores que 5mm (somente em 
pontos localizados). 

 Serviços 

A. Argamassa de regularização cimento e areia com 
hidrófugo, traço 1:3, E=2,5cm. 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento e execução da argamassa de 
regularização (A). 

 Medição 

Para item A: m² - pela área real regularizada. 
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2.1 FUNDAÇÃO  

 Descrição 

Elemento estrutural que tem por finalidade a 
transmissão das cargas de uma edificação para uma 
camada resistente do terreno. 

Para se definir o tipo e dimensões de uma fundação é 
necessário analisar o total das cargas atuantes e o tipo 
do solo onde a edificação será implantada. 

Tipos de fundação: 

 Rasas: sapata, bloco, radier (serviços pagos em 
armadura, concreto e forma); 

 Profundas: broca e estaca. 

 Características da fundação 

O fornecedor poderá optar por uma, ou mais, fichas 
específicas de fundação de acordo com o tipo de solo, 
que são: sapatas, radier, broca de concreto, estaca 
escavada mecanicamente, estaca tipo Strauss e estaca 
pré-moldada de concreto.

Tipo de 
Fundação 

Características Principais Diâmetro/ seção 
Carga 
usual 

Sapata 

Tipo superficial, onde as cargas transmitidas ao solo 
são distribuídas pela base da fundação Tem grande 
segurança contra ruptura por cisalhamento e 
normalmente é a solução mais econômica. As sapatas 
podem assumir qualquer forma em planta, sendo as 
mais frequentes as sapatas quadradas (B=L) e 
corridas (L>>B). Considera-se retangulares as sapatas 
com L<5B.  

Usualmente as 
dimensões em 

planta das 
sapatas variam 

entre 0,6 m e 2,0 
m. 

A tensão 
máxima 
admitida 
na base 

será de 5 
tf/m2 ou 50 

kPa. 

Radier 

São lajes de concreto armado em contato direto com o 
solo que captam as cargas dos pilares e paredes e 
descarregam sobre uma grande área do solo, possui 
aproximadamente 10 cm de espessura e é utilizada em 
obras de pequeno porte, se limitando a edificações 
térreas. A vantagem desse tipo de fundação é o baixo 
custo e a rápida execução. 

Variável, de 
acordo com a 

área da tipologia 
adotada. 

A tensão 
máxima 
admitida 
será de 4 
tf/m2 ou  
40kPa. 

Broca de 
concreto 

Executadas manualmente, as brocas de concreto 
atingem profundidades de no máximo 6m e não podem 
ser executadas abaixo do N.A. 

20 cm Até 3 tf 

25 cm 
Entre 4 tf e 

5 tf 

30 cm 
Entre 6 tf e 

7tf 

Estaca Escavada 
Mecanicamente 

Atingem profundidades de no máximo 20m e não 
podem ser executadas abaixo do N.A. Existem 
equipamentos de pequeno porte (profundidade até 
12m) para locais de difícil acesso. A partir de 30cm 
podem ser integralmente armadas. 

25 cm 20 tf 

30 cm 30 tf 

35 cm 40 tf 

Estaca Strauss 

Executadas com revestimento metálico, podem ser 
executadas abaixo do N.A., de preferência em solos 
argilosos. Equipamentos de fácil transporte para locais 
de difícil acesso (pé-direito mínimo de 4,5m). Atingem 
profundidades de 25m. A partir de 32 cm podem ser 
integralmente armadas. 

25 cm 20 tf 

32 cm 30 tf 

38 cm 40 tf 

 
Estaca pré-
moldada de 
concreto (circular 
ou quadrada) 

 
Cravada à percussão, gera vibrações que podem ser 
prejudiciais a vizinhos em situações precárias. 
Equipamento de médio porte, impedindo sua 
utilização em locais de difícil acesso. 

 
225 cm² 

 
15tf15 tf 

289 cm² 20 tf 

314 cm² 25 tf 

415 cm² 30 tf 

531 cm² 40 tf 

616 cm² 50 tf 
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Tipo de 
Fundação 

Características Principais Diâmetro/ seção 
Carga 
usual 

855 cm² 70 tf 

 Recomendações gerais

Devem ser tomados todos os cuidados para o correto 
posicionamento da armação nas fundações, 
utilizando espaçadores que garantam o recobrimento 
mínimo especificado pela ABNT NBR 6122, Projeto e 
execução de fundações. 

A execução das fundações deverá satisfazer ao 
contido nas especificações do Projeto Executivo de 
Implantação elaborado pelo Fornecedor e ao 
presente Caderno de Serviços e Encargos no tocante 
aos procedimentos de execução, ao concreto 
aplicado, e às normas da ABNT atinentes ao assunto. 

Deverão ser atendidas as normas técnicas seguintes, 
e quando pertinente, utilizar edições atualizadas. 

 ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de 
concreto – Procedimento; 

 ABNT NBR 6122, Projeto e execução de 
fundações; 

 ABNT NBR 6484, Solo - Sondagens de simples 
reconhecimentos com SPT - Método de ensaio; 

 ABNT NBR 6489, Prova de carga direta sobre 
terreno de fundação; 

 ABNT NBR 7480, Aço destinado a armaduras 
para estruturas de concreto armado – 
Especificação; 

 ABNT NBR 7678, Segurança na execução de 
obras e serviços de construção; 

 ABNT NBR 12131, Estacas - Prova de carga 
estática – Método de ensaio; 

 ABNT NBR 12655, Concreto de cimento Portland 
- Preparo, controle e recebimento – 
Procedimento; 

 ABNT NBR 13208, Estacas - Ensaios de 
carregamento dinâmico. 

O Projeto Estrutural deverá considerar a carga total 
da obra, inclusive sobrecargas acidentais e estar 
baseado na sondagem do terreno. Preferencialmente 
deverá ser utilizado cimento CO-II ou CP-IV. 

Qualquer modificação que se fizer necessária, devido 
à impossibilidade executiva, só poderá ser efetuada 
com autorização da Fiscalização e com a anuência do 
responsável técnico pelo Projeto de Fundação. 

Deverá ser adotada uma solução de fundações 
compatível com a intensidade das cargas, a 
capacidade de suporte do solo e a presença do nível 
d’água, podendo ser utilizadas fundações escavadas 
moldadas “in loco” ou cravadas. 

Caberá ao Fornecedor a execução de todos os 
escoramentos para promover as condições de 
segurança. 

Correrão por conta do Fornecedor todas as despesas 
necessárias para escoramento de construções 
vizinhas e sustentação de taludes, bem como para 
quaisquer outras providências julgadas necessárias à 
perfeita execução e estabilização da obra.  

O concreto utilizado nas fundações deverá ter 
consistência, consumo mínimo de cimento e fck de 
acordo com a ABNT NBR 6122 e a ABNT NBR 6118. 

Sob qualquer elemento de concreto em contato com 
o solo (vigas, lajes, cintas) será estendida uma
camada de brita de aproximadamente 3cm e, 
posteriormente, uma camada de concreto simples de 
pelo menos 5cm.  

Os serviços só poderão ser iniciados após a 
aprovação, pela Fiscalização, da locação das 
fundações. 

É obrigatória a presença permanente do engenheiro 
residente do Fornecedor ou de especialista de 
fundações durante todo o processo de concretagem. 

Cotas de Arrasamento 

As cotas de arrasamento das fundações deverão ser 
as indicadas no Projeto Executivo de Implantação, 
sendo de responsabilidade do Fornecedor a 
compatibilização com os Projetos de Arquitetura.  

Lançamento 

Antes do lançamento do concreto para confecção dos 
elementos de fundação, as cavas deverão estar 
limpas, isentas de quaisquer materiais que sejam 
nocivos ao concreto, tais como madeira, solo 
carreado por chuvas, etc. 

Em caso de existência de água nas valas da 
fundação, deverá haver total esgotamento, não sendo 
permitida a concretagem antes dessa providência.  

O fundo da vala deverá ser recoberto com uma 
camada de brita de aproximadamente 3cm e, 
posteriormente, com uma camada de concreto 
simples de pelo menos 5cm. 

Em nenhuma hipótese os elementos deverão ser 
concretados usando o solo diretamente como fôrma 
lateral.  

Durante a etapa de escavação das valas, o 
Fornecedor deverá prever dispositivos para 
prevenção de acidentes, tais como cercas, grades, 
tapumes, etc. 

Deverá ser observado o disposto no presente 
Caderno de Serviços e Encargos, no tocante a 
controles e testes do concreto a ser utilizado.  
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Cuidados gerais 

 Métodos inadequados de construção e/ou mão de 
obra; 

 Defeitos nos materiais de construção; 

 Erros geométricos de implantação; 

 Subpressão de lençóis d’água abaixo das 
camadas de argila e cuidados nos 
bombeamentos d’água acima e até o fundo das 
escavações; 

 Efeitos externos como infiltrações e inundações 
ou influência de raízes de árvores; 

 Interferência, trabalhos e modificações em áreas 
vizinhas; 

 A ocorrência de bloco de fundações que fique 
aflorado ou exposto. 

2.1.1 SAPATA 

 Descrição 

As sapatas são elementos de apoio de concreto 
armado, de menor altura se comparadas com os 
blocos de fundação, que resistem principalmente por 
flexão. 

As sapatas podem assumir qualquer forma em planta, 
sendo as mais frequentes as sapatas quadradas 
(B=L) e corridas (L˃˃B). Considera-se retangulares 
as sapatas com L<5B. Usualmente as dimensões em 
planta das sapatas variam entre 0,60m e 2m. 

 Aplicação 

A fundação por sapatas são aplicadas, em geral, 
quando o terreno de fundação, junto à cota de apoio, 
apresenta tensão admissível maior que 50kPa. 

Para os casos de sapatas apoiadas em aterro o 
terreno de apoio deve apresentar Grau de 
Compactação maior ou igual a 98% do Proctor 
Normal. Para terrenos naturais o índice de resistência 
à penetração NSPT deverá ser maior ou igual a 10 
golpes para 30cm. 

Podem ser utilizadas em edificações de um ou mais 
pavimentos, muros de fechamento, arrimos, e etc. 

Em planta, as sapatas isoladas não devem ter 
dimensões inferiores a 0,60m. 

Caso a fundação seja apoiada em solo deve-se 
atentar aos seguintes casos particulares: 

 Solos Expansivos: Nesses solos pode ocorrer o 
levantamento da fundação e a diminuição de 
resistência devido à sua expansão. Essas 
características devem ser consideradas no 
projeto e no método construtivo; 

 Solos Colapsíveis: Deve ser considerada a 
possibilidade de ocorrer o encharcamento 
(devido a, por exemplo, vazamentos de 
tubulações de água, elevação do lençol freático 

etc.). Essas características devem ser 
consideradas no projeto e no método construtivo. 

Caso a fundação seja apoiada em rocha, deve-se 
atentar à existência de descontinuidades tais como, 
falhas, fraturas, xistosidades, etc. No caso de calcário 
ou qualquer outra rocha cárstica, devem ser feitos 
estudos especiais pelo projetista de fundações. 

 Execução 

Só podem ser iniciados os serviços após a verificação 
e locação dos elementos estruturais de fundação. 

Na região das sapatas, o terreno deve ser escavado 
até a cota de apoio da fundação prevista em projeto. 

Junto a cota de apoio da fundação o terreno deve-se 
apresentar em condições secas. Caso seja 
necessário deve-se prever o rebaixamento do nível 
d’água para que a concretagem da sapata ocorra em 
condições secas. 

A tensão máxima admitida para o terreno de fundação 
deve ser de 50kPa. 

Junto à cota de apoio da fundação o terreno deve ser 
vistoriado e liberado por técnico especializado para a 
tensão admissível especificada em projeto. 
Recomenda-se a compactação prévia do terreno de 
fundação. 

O terreno de fundação deve ser recomposto com solo 
compacto de forma garantir o embutimento mínimo 
previsto em projeto. 

“Nas divisas com terrenos vizinhos, salvo quando a 
fundação for assente sobre rocha, tal profundidade 
não deve ser inferior a 1,5m. Em casos de obras cujas 
sapatas ou blocos estejam majoritariamente previstas 
com dimensões inferiores a 1m, essa profundidade 
mínima pode ser reduzida” (ABNT NBR 6122/2010). 

Todas as partes da fundação em contato com o solo 
devem ser concretadas sobre um lastro de concreto 
não estrutural com no mínimo 5cm de espessura, a 
ser lançado sobre toda a superfície de contato solo-
fundação. 

Qualquer modificação que se fizer necessária, devido 
à impossibilidade executiva, só poderá ser feita com 
autorização da Fiscalização e com anuência do 
responsável técnico pelo Projeto de Fundação. 

Controle de execução e qualidade 

O controle de execução consiste, essencialmente, em 
fazer que as sapatas sejam apoiadas sobre o solo 
previsto em projeto. 

As cavas de cada sapata deverão ser inspecionadas 
uma a uma por técnico especializado, sendo 
conveniente o emprego de uma “penetrômetro” (barra 
de aço de 12,5mm) para testar a uniformidade do solo 
de apoio. 

Na inspeção, se dará especial atenção à eventual 
ocorrência de poços, fossas, ou buracos de 
formigueiros, a exigir um tratamento adequado. 
Poços e fossas deverão ser limpos e preenchidos 
com concreto magro. Alternativamente poderão ser 
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injetados com calda de cimento, ou uma mistura 
ternária adequada (solo+cimento+água). 

Aprovado o solo de apoio, o terreno de fundação será 
limpo para receber o lastro de concreto magro, não 
sendo aceitável um lastro de pedra britada. 

No caso de fundações próximas, porém situadas em 
cotas diferentes, a reta de maior declive que passa 
pelos seus bordos deve fazer, com a vertical, um 
ângulo α como com os seguintes valores limites: para 
solos pouco resistentes, α ≥ 60º; para solos 
resistentes, α = 45º; e para rochas, α = 45º. 

Os concretos utilizados deverão ser inertes a reações 
álcalis/agregado com fck ≥ 25MPa, e relação A/C ≤ 
0,5 e lastro fck ≥ 10MPa. 

Os serviços devem atender aos critérios 
estabelecidos pela ABNT NBR 6122. E os 
dimensionamentos estruturais devem atender aos 
critérios estabelecidos pela ABNT NBR 6118. 

 Recebimento 

Cabe à Fiscalização a observação dos seguintes 
requisitos para o recebimento da obra: 

 Certificar-se que as sapatas foram executadas 
conforme locação de projeto; 

 Certificar-se que as sapatas foram executadas 
com as dimensões em planta conforme previsto 
em projeto. As dimensões dos elementos 
concretados não podem ter valores inferiores a 
5% das previstas no projeto. Deve ser utilizada 
idêntica tolerância para as alturas e espessuras 
previstas; 

 Comparar o volume teórico previsto e o volume 
real utilizado na sapata. Se o real for inferior ao 
teórico fica constatado problemas na execução; 

 Certificar-se que o concreto utilizado apresenta 
controle tecnológico adequado, conforme 
especificações de projeto. A resistência 
característica obtida em ensaios de compressão 
axial não poderá ser inferior a prevista em valor 
superior a 10%. 

 Serviços 

A. Escavação manual em solo, profundidade até 
1,50m;  

B. Apiloamento piso/fundo vala com maco 30kg;  
C. Fôrma em chapa de madeira compensada 

plastificada 12mm, para estrutura;  
D. Lastro de concreto traço 1:3:5, espessura 5cm, 

preparo mecânico, incluso aditivo 
impermeabilizante;  

E. Armação aço CA-50, 12,5mm(1/2) - 
fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra, 
colocação; 

F. Concreto 25MPa. 
 Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento dos materiais, escavação, 
apiloamento, instalação da fôrma, incluindo 

escoramento, armação, aquisição e lançamento do 
concreto (A, B, C, D, E, F). 

 Medição 

Para item A: m³ - pelo volume real escavado, 
observando-se as larguras de valas específicas.  

Para itens B, C, D: m² - considerando-se a distância 
entre a cota de arrasamento e a extremidade inferior 
de apoio. 

Para item E: kg - pelo levantamento das diversas 
bitolas ou telas nos seus pesos nominais, nas plantas 
de armadura. 

Para item F: m³ - pela área da laje executada. 

2.1.2 RADIER 

 Descrição 

O radier é uma fundação em superfície contínua, 
apresentando a disposição de uma laje de concreto 
armado. As cargas são transmitidas ao solo através 
de uma superfície igual ou superior a da obra. 

 Aplicação 

A fundação por radier é aplicada, em geral, quando o 
terreno de fundação, junto a cota de apoio, apresenta 
tensão admissível maior que 40kPa.  

Podem ser utilizadas em edificações de um ou mais 
pavimentos. 

Uma fundação associada (viga, sapata associada ou 
radier) é adotada quando: 

 As áreas das sapatas imaginadas para os pilares 
se aproximam umas das outras, ou mesmo se 
interpenetram, em consequência se cargas 
elevadas ou nos pulares e/ou de tensões de 
trabalho baixas. 

 Deseja-se uniformizar os recalques. 

Quando uma ou duas condições acima são satisfeitas 
em toda a área da obra (ou por opção do projetista) 
pode-se adotar radier. Quando a área total de 
fundação por sapatas ultrapassar a metade da área 
da construção, o uso de fundação por radier é 
indicado. 

Caso a fundação seja apoiada em solo deve-se 
atentar aos seguintes casos particulares: 

 Solos Expansivos: Nesses solos pode ocorrer o 
levantamento da fundação e a diminuição de 
resistência devido à sua expansão. Essas 
características devem ser consideradas no 
projeto e no método construtivo; 

 Solos Colapsíveis: Deve ser considerada a 
possibilidade de ocorrer o encharcamento 
(devido a, por exemplo, vazamentos de 
tubulações de água, elevação do lençol freático 
etc.). Essas características devem ser 
consideradas no projeto e no método construtivo. 
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Caso a fundação seja apoiada em rocha, deve-se 
atentar à existência de descontinuidades tais como, 
falhas, fraturas, xistosidades, etc. No caso de calcário 
ou qualquer outra rocha cárstica, devem ser feitos 
estudos especiais pelo projetista de fundações. 

 Execução 

Só podem ser iniciados os serviços após a verificação 
e locação dos elementos estruturais de fundação.  

O terreno deve ser escavado até a cota de apoio da 
fundação prevista em projeto.  

Junto à cota de apoio da fundação o terreno deve-se 
apresentar em condições secas. Caso seja 
necessário deve-se prever o rebaixamento do nível 
d’água para que a concretagem do radier ocorra em 
condições secas. 

A tensão máxima admitida para o terreno de fundação 
deve ser de 40kPa. 

Junto à cota de apoio da fundação o terreno deve ser 
vistoriado e liberado por técnico especializado para a 
tensão admissível especificada em projeto. 
Recomenda-se a compactação prévia do terreno de 
fundação. 

O terreno de fundação deve ser recomposto com solo 
compacto de forma garantir o embutimento mínimo 
previsto em projeto.  

“Nas divisas com terrenos vizinhos, salvo quando a 
fundação for assente sobre rocha, tal profundidade 
não deve ser inferior a 1,5m. Em casos de obras cujas 
sapatas ou blocos estejam majoritariamente previstas 
com dimensões inferiores a 1,0m, essa profundidade 
mínima pode ser reduzida” (ABNT NBR 6122/2010). 

Todas as partes da fundação em contato com o solo 
devem ser concretadas sobre um lastro de concreto 
não estrutural com no mínimo 5cm de espessura, a 
ser lançado sobre toda a superfície de contato solo-
fundação. 

Qualquer modificação que se fizer necessária, devido 
à impossibilidade executiva, só poderá ser feita com 
autorização da Fiscalização e com anuência do 
responsável técnico pelo Projeto de Fundação. 

Controle de execução e qualidade 

O controle de execução consiste, essencialmente, em 
fazer que o radier seja apoiado sobre o solo previsto 
em projeto. 

O terreno de fundação deve ser inspecionado por 
técnico especializado, sendo conveniente o emprego 
de uma “penetrômetro” (barra de aço de 12,5 mm) 
para testar a uniformidade do solo de apoio. 

Na inspeção, se dará especial atenção à eventual 
ocorrência de poços, fossas, ou buracos de 
formigueiros, a exigir um tratamento adequado. 
Poços e fossas deverão ser limpos e preenchidos 
com concreto magro. Alternativamente poderão ser 
injetados com calda de cimento, ou uma mistura 
ternária adequada (solo+cimento+água).  

Aprovado o solo de apoio, o terreno de fundação será 
limpo para receber o lastro de concreto magro, não 
sendo aceitável um lastro de pedra britada. 

Os concretos utilizados deverão ser inertes a reações 
álcalis/agregado com fck ≥ 25MPa, e relação A/C ≤ 
0,5 e lastro fck ≥ 10MPa. 

Os serviços devem atender aos critérios 
estabelecidos pela ABNT NBR 6122. E os 
dimensionamentos estruturais devem atender aos 
critérios estabelecidos pela ABNT NBR 6118. 

 Recebimento 

Cabe à Fiscalização a observação dos seguintes 
requisitos para o recebimento da obra: 

 Certificar-se que o radier foi executado conforme 
locação de projeto; 

 Certificar-se que o radier foi executado com as 
dimensões em planta conforme previsto em 
projeto. As dimensões dos elementos 
concretados não podem ter valores inferiores a 
5% das previstas no projeto. Deve ser utilizada 
idêntica tolerância para as alturas e espessuras 
previstas; 

 Comparar o volume teórico previsto e o volume 
real utilizado no radier. Se o real for inferior ao 
teórico fica constatado problemas na execução; 

 Certificar-se que o concreto utilizado apresenta 
controle tecnológico adequado, conforme 
especificações de projeto. A resistência 
característica obtida em ensaios de compressão 
axial não poderá ser inferior a prevista em valor 
superior a 10%. 

 Serviços 

A. Escavação manual em solo, profundidade ate 
1,50m; 

B. Apiloamento piso/fundo vala com maco 30kg; 
C. Fôrma em chapa de madeira compensada 

plastificada 12mm, para estrutura; 
D. Lastro de concreto traço 1:3:5, espessura 5cm, 

preparo mecânico, incluso aditivo 
impermeabilizante; 

E. Armação aço CA-50, 12,5mm(1/2) - 
fornecimento/ corte (perda de 10%) / dobra, 
colocação; 

F. Concreto 25MPa. 
 Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento dos materiais, escavação, 
apiloamento, instalação da fôrma, incluindo 
escoramento, armação, aquisição e lançamento do 
concreto (A, B, C, D, E, F). 
 Medição 

Para item A: m³ - pelo volume real escavado, 
observando-se as larguras de valas específicas.  
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Para itens B, C, D: m² - considerando-se a distância 
entre a cota de arrasamento e a extremidade inferior 
de apoio. 

Para item E: kg -  pelo levantamento das diversas 
bitolas ou telas nos seus pesos nominais, nas plantas 
de armadura. 

Para item F: m³ - pela área da laje executada. 

2.1.3 BROCA DE CONCRETO 

 Descrição 

Elemento de fundação profunda, executado 
manualmente com trado concha, com diâmetros de 
20cm, 25cm e 30cm e profundidades até 6m. 

Concreto usinado fck maior ou igual à 20MPa, 
abatimento 9 ± 1 e consumo mínimo de cimento de 
300Kg/m3.  

Armação integral ou arranque. 

 Aplicação 

Ideal para locais onde se atinja solo firme até 6m de 
profundidade. Com aplicação reduzida a pequenas 
cargas pelas limitações que o processo envolve.  

Para locais de difícil acesso de equipamentos e junto 
aos muros vizinhos ou construções existentes. 

Não deve ser utilizada abaixo do nível d’água (N.A.), 
principalmente em solos arenosos. 

 Execução 

A execução da fundação deve estar obrigatoriamente 
de acordo com o Projeto Estrutural específico e aten-
dendo as Normas Técnicas vigentes.  

Escavação  

Iniciar os serviços após a verificação da locação das 
brocas pela fiscalização.  

Após a verificação da locação, centrar o trado no 
piquete e escavar até a profundidade especificada em 
projeto. 

Concretagem  

Após atingir a profundidade especificada, apiloar o 
fundo da perfuração com pilão apropriado.  

O concreto usinado será lançado através de funil até 
5cm acima da cota de arrasamento de projeto, e 
colocar a armação (arranque). 

No caso de brocas armadas, após apiloamento do 
fundo, a armação é posicionada no furo antes do 
lançamento do concreto. A descida da armadura e 
concretagem devem ser feitas na mesma jornada de 
trabalho da escavação da broca. 

O concreto usinado utilizado deve ter no mínimo fck 
20MPa e deve ter consistência plástica (“slump” 9 ± 
1).  

Os 5cm concretados acima da cota de arrasamento 
deverão ser retirados por ocasião da execução do 
acabamento da cabeça da broca, deixando plana, 

horizontal e sempre 5cm acima do lastro de concreto 
magro do bloco de fundação.  

Qualquer modificação que se fizer necessária, devido 
à impossibilidade executiva, só poderá ser feita com 
autorização da Fiscalização e com anuência do 
responsável técnico pelo Projeto de Fundação. 

Controle de qualidade  

Anotar em tabela, de acordo com ABNT NBR 6122, 
os seguintes dados:  

 Comprimento real da broca abaixo do 
arrasamento;  

 Desvio de locação;  

 Lote do concreto e usina fornecedora;  

 Consumo de concreto por broca e comparação 
com consumo real em relação ao teórico;  

 Controle de posicionamento da armadura durante 
a concretagem;  

 Anormalidades de execução;  

 Horário de início e fim de escavação;  

 Horário de início e fim de cada etapa de 
concretagem. 

 Recebimento 

Cabe à Fiscalização a observação dos seguintes 
requisitos para o recebimento da obra:  

 Comparar o volume teórico previsto e o volume 
real utilizado na broca. Se o real for inferior ao 
teórico ficam constatados problemas na 
execução; 

 Solicitar escavação em torno de algumas brocas, 
abaixo da cota de arrasamento e, quando for o 
caso, até o nível d’água, para verificação da 
qualidade da concretagem; 

 Havendo dúvidas quanto ao comportamento da 
broca, exigir o ensaio de integridade de estacas 
(PIT), e/ou prova de carga estática (ABNT 
NBR12131), ficando o custo por conta do 
Fornecedor no caso de comprovação de 
comportamento não satisfatório. 

Cabe à Fiscalização exigir do Fornecedor após o 
término do estaqueamento, o levantamento do “como 
executado”. 

 Serviços  

A. Brocas de concreto – diâmetro 20cm – inclusive 
arranques; 

B. Brocas de concreto – diâmetro 25cm – inclusive 
arranques; 

C. Brocas de concreto – diâmetro 30cm – inclusive 
arranques. 

 Serviços Incluídos nos Preços 
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Fornecimento dos materiais, perfuração, armação, 
aquisição e lançamento do concreto e preparo da 
cabeça da broca (A, B, C). 

 Medição 

Para itens A, B, C: m – comprimento determinado 
pela profundidade concretada. 

2.1.4 ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE 

 Descrição 

Elemento de fundação profunda, executado com 
trado mecânico, com diâmetros de 25cm, 30cm e 
35cm e profundidades até 20m.  

Concreto usinado fck maior ou igual à 20MPa, 
abatimento 9 ± 1 e consumo mínimo de cimento de 
300Kg/m3. 

Armação integral ou arranque. 

 Aplicação 

Para locais onde não será atingido o nível d’água na 
perfuração e solos predominantemente coesivos. 

Equipamento com grande mobilidade e alta 
produtividade, sem causar vibrações e permitindo a 
amostragem do solo escavado em boas condições 
para ser analisado. 

Para locais onde se necessite execução próxima a 
divisas e/ou construções existentes. 

 Execução 

A execução da fundação deve estar obrigatoriamente 
de acordo com o Projeto Estrutural específico e aten-
dendo as Normas Técnicas vigentes. 

Escavação  

Só podem ser iniciados os serviços após a verificação 
da locação das estacas pela Fiscalização. Deve ser 
utilizada uma padronização de cores nos piquetes de 
demarcação, em função da capacidade das estacas. 

Posicionada a ponta do trado sobre o piquete de 
locação, inicia-se a perfuração. 

Os comprimentos efetivos são de responsabilidade 
do Fornecedor e deverão ser confirmados pela 
Fiscalização.  

Todos os cuidados devem ser tomados para garantir 
o exato posicionamento e a verticalidade da estaca. 

Antes do lançamento do concreto, apiloar o fundo da 
perfuração com pilão apropriado. 

Concretagem  

O concreto usinado será lançado através de funil 
(com comprimento igual a 5 vezes o seu diâmetro 
interno), até um diâmetro acima da cota de 
arrasamento, devendo este excesso ser cortado por 
ocasião da execução do acabamento da cabeça da 

estaca, que deve ficar plana, horizontal e 5cm acima 
do lastro de concreto magro do bloco de fundação. 

Utilizar vibrador de imersão apenas nos 2m 
superiores. 

No caso de estacas simples, a armação de arranque 
é simplesmente introduzida no concreto fresco, 
deixando acima da cota de arrasamento o 
comprimento indicado no projeto. 

No caso de estacas armadas, após apiloamento do 
fundo, a armação é posicionada no furo antes do 
lançamento do concreto. A descida da armadura e 
concretagem devem ser feita na mesma jornada de 
trabalho da escavação da estaca. 

O concreto usinado utilizado deve ter no mínimo fck 
20MPa e deve ter consistência plástica (“slump” 9 ± 
1). 

Antes da instalação da armadura projetada e do início 
da concretagem, as estacas devem ser 
inspecionadas quanto às suas dimensões, 
excentricidades, desaprumo em relação ao eixo do 
fuste, tipo de solo atravessado e limpeza. 

No caso de estacas próximas, até 4 diâmetros, a 
escavação e concretagem de cada estaca deve ser 
feita em jornada diferente de trabalho, com intervalo 
de pelo menos 24 horas, de modo a impedir que a 
escavação ou a concretagem sejam executadas na 
proximidade de furos abertos ou de concreto recém-
lançado.  

Qualquer modificação que se fizer necessária, devido 
à impossibilidade executiva, só poderá ser feita com 
autorização da Fiscalização e com anuência do 
responsável técnico pelo Projeto de Fundação. 

Controle de qualidade 

Anotar em tabela, de acordo com ABNT NBR 6122, 
os seguintes dados:  

 Comprimento real da estaca abaixo do 
arrasamento;  

 Desvio de locação;  

 Lote do concreto e usina fornecedora;  

 Consumo de concreto por estaca e comparação 
com consumo real em relação ao teórico;  

 Controle de posicionamento da armadura durante 
a concretagem;  

 Anormalidades de execução;  

 Horário de início e fim de escavação;  

 Horário de início e fim de cada etapa de 
concretagem. 

 Recebimento 

Cabe à Fiscalização a observação dos seguintes 
requisitos para o recebimento da obra: 
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 Comparar o volume teórico previsto e o volume 
real utilizado na estaca. Se o real for inferior ao 
teórico ficam constatados problemas na 
execução;  

 Solicitar escavação em torno de algumas estacas, 
abaixo da cota de arrasamento e, quando for o 
caso, até o nível d’água, para verificação da 
qualidade da concretagem; 

 Havendo dúvidas quanto ao comportamento da 
estaca, exigir o ensaio de integridade de estacas 
(PIT), e / ou prova de carga estática (ABNT 
NBR12131), ficando o custo por conta da 
Contratada no caso de comprovação de 
comportamento não satisfatório.  

Cabe à Fiscalização exigir do Fornecedor após o 
término do estaqueamento, o levantamento do “como 
executado”. 
 Serviços

A. Estaca escavada mecanicamente, diâmetro 
25cm - capacidade 20tf; 

B. Estaca escavada mecanicamente, diâmetro 
30cm - capacidade 30tf; 

C. Estaca escavada mecanicamente diâmetro 
35cm - capacidade 40tf. 

 Serviços Incluídos nos Preços

Fornecimento do equipamento para perfuração, 
armação de ancoragem, aquisição e lançamento do 
concreto usinado e preparo da cabeça da estaca (A, 
B, C). 

 Medição

Para itens A, B, C: m - medida por ml, considerando-
se a distância entre a cota de arrasamento e a 
extremidade inferior de apoio da estaca.  

2.1.5 ESTACA TIPO STRAUSS 

 Descrição

Elementos de fundação profunda, moldados “in loco”, 
por meio do seguinte equipamento básico: tripé de 
aço, guincho simples (um tambor) acoplado a motor 
a explosão ou elétrico, sonda de percussão 
(“sondina”) dotada de válvula em sua extremidade 
inferior para retirada de terra, soquete de peso 
mínimo de 3KN (300kgf), conjuntos de tubos de aço 
com elementos de 2 à 3 metros de comprimento 
rosqueáveis entre si com roscas internas, um guincho 
manual para recuperação dos tubos, além de cabos 
de aço e ferramentas de pequeno porte. 

Diâmetros de 25, 32 e 38cm, capacidade de carga 
respectivamente 20, 30 e 40tf. 

Concreto usinado fck maior ou igual à 20MPa, 
abatimento 9 ± 1cm e consumo mínimo de cimento de 
300Kg/m3, para as estacas não armadas. 

Concreto usinado fck maior ou igual à 20MPa, 
abatimento 12 ± 2cm, eliminando do traço a pedra 2, 
se necessário, para as estacas armadas. 

 Aplicação

Em locais onde o a perfuração atingir o nível d’água, 
preferencialmente em solos argilosos e necessitem 
de revestimento integral com camisa metálica. 

Para locais onde se necessite execução próxima aos 
muros de divisa e/ou construções existentes. 

 Execução

Só podem ser iniciados os serviços após a verificação 
da locação das estacas pela Fiscalização. Deve ser 
utilizada uma padronização de cores nos piquetes de 
demarcação, em função da capacidade das estacas. 

O tripé é localizado de tal forma que o soquete preso 
ao cabo de aço fique centralizado no piquete de 
locação. 

Estacas contíguas (distantes entre eixos até 6 
diâmetros) não devem ser executadas na mesma 
jornada de trabalho. 

Com o soquete é iniciada a perfuração até a 
profundidade de 1,5 à 2m, que servirá de guia para a 
introdução do primeiro tubo, dentado na extremidade 
inferior, chamado “coroa”. 

A verticalidade deste primeiro tubo deverá ser 
verificada. O diâmetro dos tubos deve obedecer ao 
indicado: 

Diâmetro 
Nominal  

estaca (cm) 

Diâmetro 
interno  

tubulão (cm) 

Diâmetro 
soquete e da 

sonda de 
perfuração 

(cm) 

25 20 15 

32 25 20 

38 30 25 
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A partir da introdução do primeiro tubo, o soquete é 
substituído pela sonda de percussão que, por golpes 
sucessivos, vai retirando o solo do interior e abaixo 
da “coroa”, enquanto esta vai sendo cravada no 
terreno. 

Quando o primeiro tubo estiver todo cravado, é 
rosqueado o tubo seguinte, e assim sucessivamente, 
até se atingir o comprimento de projeto. 

Concluída a perfuração, é lançada água no interior 
da tubulação para limpeza, esta água e lama devem 
ser totalmente removidas pela sonda. 

Concretagem  

Após a limpeza da perfuração, a sonda é substituída 
pelo soquete. 

O concreto usinado fck de 20MPa (300Kgf/m³ e 
abatimento mín. 9 ± 1cm) será lançado através de 
funil no interior dos tubos em quantidade suficiente 
para se ter uma coluna de 1m e então, sem sacar a 
tubulação, apiloa-se o concreto com o soquete 
formando o “bulbo” pela expulsão do concreto.  

Para a execução do fuste, o concreto é lançado 
dentro do tubo e, à medida que é apiloado, este vai 
sendo retirado com o uso do guincho manual. 
Recomenda-se sacar 2 a 3cm por golpe do soquete 
e acompanhar a subida por marcas no cabo de aço, 
controlando o levantamento do tubo (camisa) para 
que não fique acima do nível concretado. 

Para garantia de continuidade do fuste, deve ser 
mantida dentro da tubulação, durante o apiloamento, 
uma coluna de concreto de 3m de altura, suficiente 
para ocupar todo o espaço perfurado e eventuais 
vazios de perfuração. Desta forma o pilão não tem 
possibilidade de entrar em contato com o solo da 
parede de perfuração, e provocar solapamento e 
mistura de solo ao concreto.  

A concretagem prossegue até um diâmetro acima da 
cota de arrasamento da estaca, sendo este excesso 
cortado para o preparo da cabeça da estaca.  

Em hipótese alguma poderão ser paralisados os 
serviços de concretagem no meio de uma estaca.  

Após a concretagem, colocar os ferros de espera 
para amarração aos blocos ou baldrames, utilizando 
para isto 4 barras de 10mm de diâmetro e 2m de 
comprimento, no mínimo, ou conforme projeto, se 
especificado, sendo estas simplesmente 
introduzidas no concreto fresco, deixando 50cm 
acima da cota de arrasamento. Esta armadura não 
constitui armação efetiva. Quando houver 
necessidade de armação devido a esforços 
especiais, esta deve ser definida em projeto.  

Para estacas armadas, após a formação do “bulbo”, 
instalar a armação e lançar o concreto fck de 20MPa 
(200Kgf/m³ e abatimento mín. 12 ± 2cm) até o 
preenchimento total do tubo na superfície. Na 
formação do fuste, recomenda-se sacar lentamente 

o tubo e acompanhar a subida por marcas na 
armação instalada. 

O Controle Tecnológico deverá obedecer as ABNT 
NBR 6118 e ABNT NBR 12655. 

Controle de qualidade 

Anotar em tabela, de acordo com ABNT NBR 6122, 
os seguintes dados:  

 Comprimento real da estaca abaixo do 
arrasamento;  

 Desvio de locação;  

 Características do equipamento de escavação;  

 Lote do concreto o usina fornecedora;  

 Consumo de concreto por estaca e comparação 
com consumo real em relação ao teórico;  

 Controle de posicionamento da armadura 
durante a concretagem;  

 Anormalidades de execução;  

 Horário de inicio e fim de escavação;  

 Horário de início e fim de cada etapa de 
concretagem;  

 Cotas (“as built”/ como executado). 

 Recebimento 

Cabe à Fiscalização a observação dos seguintes 
requisitos para o recebimento da obra:  

 Comparar o volume teórico previsto e o volume 
real utilizado na estaca. Se o real for inferior ao 
teórico fica constatado problemas na execução;  

 Havendo dúvidas quanto ao comportamento da 
estaca, exigir o ensaio de integridade de 
estacas (PIT), e/ou prova de carga estática 
(ABNT NBR12131), ficando o custo por conta do 
Fornecedor no caso de comprovação de 
comportamento não satisfatório. 

Cabe à Fiscalização exigir do Fornecedor após o 
término do estaqueamento, o levantamento do 
“como executado”. 

 Serviços  

A. Estaca tipo Strauss - diâmetro 25cm - 
capacidade 20tf; 

B. Estaca tipo Strauss - diâmetro 32cm - 
capacidade 30tf; 

C. Estaca tipo Strauss - diâmetro 38cm - 
capacidade 40tf. 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento do equipamento p/ perfuração, 
armação, aquisição e lançamento do concreto e 
preparo da cabeça da estaca (A, B, C). 



E
S

T
R

U
T

U
R

A
S

F
u

n
d

a
çã

o
Ministério da Saúde

Secretaria de Atenção à Saúde
Departamento de Atenção Básica

76 

 Medição

Para itens A, B, C: m - pelo comprimento 
determinado pela profundidade concretada. 

2.1.6 ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO 

 Descrição

Elemento de fundação profunda, pré-moldada de 
concreto armado, introduzida no solo por percussão. 

Os elementos são fornecidos entre 5 e 12m com 
variação de metro em metro. 

Áreas de ponta mínimas em cm² e respectivas 
capacidade de carga nominal:  

 Área de ponta mínima até 225 cm² - para cargas 
até 15tf;  

 Área de ponta mínima até 289 cm² - para cargas 
até 20tf;  

 Área de ponta mínima até 314 cm² - para cargas 
até 25tf;  

 Área de ponta mínima até 415 cm² - para cargas 
até 30tf;  

 Área de ponta mínima até 531 cm² - para cargas 
até 40tf;  

 Área de ponta mínima até 616 cm² - para cargas 
até 50tf;  

 Área de ponta mínima até 855 cm² - para cargas 
até 70tf. 

 Aplicação

Em locais onde a vibração da cravação no solo não 
comprometa o entorno.  

Equipamento de porte médio, não podendo ser 
utilizado em locais com acesso e/ou pé-direito 
restritos. 

 Execução

A execução da fundação deve estar 
obrigatoriamente de acordo com o Projeto Estrutural 
específico e atendendo as Normas Técnicas 
vigentes. 

Recebimento na obra 

Aceitação de estacas:  

 O Fornecedor deve fornecer Certificado de 
Resistência do Concreto utilizado nas estacas à 
compressão simples; 

 Deverão ser consideradas defeituosas e 
rejeitadas as estacas que apresentarem fissuras 
ou trincas longitudinais (abertura paralela ao 
eixo longitudinal da peça) e/ou trincas 
transversais (abertura superior a 1mm em plano 
transversal ao eixo da peça), ou quando 
acusarem qualquer defeito que afete a sua 
resistência ou vida útil; 

 É de responsabilidade do Fornecedor a 
substituição das estacas consideradas 
defeituosas pela Fiscalização. 

Equipamento de Cravação 

Os equipamentos de cravação, acessórios e 
técnicas empregadas na cravação de estacas, 
deverão ser previamente aprovados pela 
Fiscalização. 

Antes das estacas serem cravadas, o Fornecedor 
deverá fornecer informações detalhadas sobre o 
equipamento e acessórios a serem utilizados, 
mencionando técnicas de cravação e sequência de 
operação a ser seguida. 

A cravação será executada por bate-estaca, cujo tipo 
e peso do martelo devem ser aprovados 
previamente pela Fiscalização, sendo preferível o 
tipo mais pesado de bate estaca disponível, e que 
possa garantir o máximo de cravação sem causar 
dano à estaca. 

Cravação das estacas 

Deve ser verificado o prumo da estaca durante a 
cravação. 

A cravação não se deve limitar apenas à 
profundidade indicada no projeto; deve ser cravada 
até se obter a nega recomendada pelo autor do 
parecer de fundações, a não ser no caso de 
fundação do tipo estaca flutuante, onde deve ser 
observado o comprimento recomendado pelo 
projeto. 

Em caso de quebra de estaca durante a cravação, 
deve-se consultar o calculista ou o órgão executor da 
obra quanto à posição de cravação de novas estacas 
e à alteração do bloco, ficando por conta do 
Fornecedor os custos de estudos e modificações. 

O equipamento de cravação deve ter especificações 
aprovadas por consultor de fundações, bem como o 
acompanhamento da cravação da estaca-prova.  

As cabeças das estacas, para que a ferragem 
longitudinal possa ser embutida nos blocos de 
fundação, deverão ficar 30cm acima das cotas de 
arrasamento previstas.  

Caso a cabeça de uma estaca fique abaixo da cota 
de arrasamento, a Fiscalização poderá autorizar a 
complementação, de acordo com o projeto, ou outro 
apresentado pelo Fornecedor e devidamente 
aprovada pela Fiscalização. 

A Fiscalização se reserva o direito de solicitar a 
recravação de qualquer estaca de prova ou estaca 
definitiva, se necessário, para confirmar seu 
comprimento ou capacidade de carga. O intervalo de 
tempo entre a cravação do original e a recravação 
deverá ser aprovado pela Fiscalização. 

A locação dos eixos de estacas será feita pelo 
Fornecedor.  
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Aplicam-se as tolerâncias especificadas na ABNT 
NBR 6122.  

A verificação da verticalidade de cada estaca deverá 
ser feita imediatamente antes do início da cravação 
e durante a mesma, se necessário. 

As estacas não deverão ser cravadas antes de 
terminados os serviços de terraplenagem. 

Quando a natureza da cravação ocasionar avarias 
na cabeça das estacas, as mesmas deverão ser 
protegidas por um anel de aço de tipo aprovado pela 
Fiscalização.  

Quando a área da cabeça de qualquer estaca for 
maior que o martelo, deverá ser usado um anel 
adequado para distribuir uniformemente o golpe, 
evitando deste modo, tanto quanto possível, a 
tendência de rachar ou fragmentar a estaca. 

Durante a cravação, deverá ser usado um coxim 
adequado entre o cabeçote e a cabeça da estaca. A 
espessura do coxim deverá variar em função do 
bate-estaca e da resistência encontrada na 
cravação. Quando necessário utilizar um coxim 
adicional. Os coxins deverão ser inspecionados 
regularmente, não devendo ser permitido o emprego 
de coxins que tenham perdido sua forma inicial e sua 
consistência natural. 

Deverão ser tomadas precauções no sentido de 
evitar a ruptura da estaca ao atingir qualquer 
obstáculo que torne difícil a sua penetração. A 
critério da Fiscalização, esses obstáculos deverão 
ser removidos. 

A cravação com uso de suplementos só será 
permitida quando expressamente autorizada pela 
Fiscalização, devendo os índices de “nega” ser 
corrigidos com o seu emprego. Emendas de estacas 
poderão ser executadas somente com anéis 
soldados, se aprovada pela Fiscalização. 

 A “nega” admissível será determinada pelo 
Fornecedor, em função do tipo de equipamento, 
peso do martelo, do capacete e da estaca, que 
deverá ser previamente aprovada pela Fiscalização. 

As estacas deverão ser cravadas até a “nega” 
estabelecida e aprovada pela Fiscalização, devendo 
a mesma ser obtida sempre com o mesmo martelo.  

No bate-estaca de queda livre, durante a 
determinação da “nega”, o martelo deverá ter altura 
de queda indicada pela Fiscalização. 

Além da “nega”, deve ser observado o “repique” de 
cada estaca, que deverá ser registrado em folha de 
papel e colado na estaca para análise posterior pela 
Fiscalização. Além de ser uma resposta imediata do 
solo à cravação, o repique permite uma extrapolação 
com razoável precisão, dos resultados dos ensaios 
de carregamento dinâmico (PDA) que deverão ser 
executados em algumas estacas. 

Para toda estaca danificada nas operações de 
cravação devido a defeitos internos ou de cravação, 
com seu topo abaixo da cota prevista, o Fornecedor 

poderá adotar um dos seguintes procedimentos, 
conforme instruções da Fiscalização, sem ônus para 
a Contratante: 

 Arrancamento da estaca, preenchimento do furo 
com areia e cravação de outra no mesmo local;  

 Cravação de uma ou mais estacas adjacentes 
em substituição à defeituosa; 

 Emenda da estaca com extensão suficiente para 
atender o objetivo. 

Terminada a cravação e verificando o índice de 
“nega” e “repique” em todas as estacas de um 
mesmo bloco de fundação, a Fiscalização autorizará 
o corte das estacas em altura de cerca de 80cm 
acima da cota de arrasamento. 

O corte das estacas deve ser feito manualmente e 
normalmente ao eixo. Para concretagem do bloco de 
fundação, deverá ser removido o concreto existente 
nas estacas acima do nível de arrasamento, 
deixando a armadura livre e limpa para ser embutida 
no bloco de fundação.  

Estes cortes deverão ser feitos com ponteiros na 
direção perpendicular ao eixo da estaca, deixando-
se plana a superfície do topo, após o corte. Se 
necessário, deverão ser realizadas escavações para 
execução dos cortes. 

Controle de cravação 

O controle de cravação será através dos diagramas 
de cravação, das “negas” e “repiques” observados. 
Deverá ser feito o diagrama de cravação para, pelo 
menos 10% das estacas da obra. Estes dados 
deverão constar de boletim, preenchido pelo 
Fornecedor, sendo uma via entregue à Fiscalização. 

As estacas deverão ser cravadas até a “nega” e 
“repique” especificados. A “nega” expressa em 
milímetros para os últimos dez golpes do martelo 
deverá ser confirmada em mais duas determinações 
subsequentes. Deverá ser assumido como valor o 
resultado da primeira determinação. 

Qualquer modificação que se fizer necessária, 
devido à impossibilidade executiva, só poderá ser 
feita com autorização da Fiscalização, após solicitar, 
junto aos autores do projeto de fundação e do 
parecer de fundações, as alterações cabíveis. 

 Recebimento 

A contratada deverá fazer um registro completo de 
cravação da estaca, do qual constará: 

 Data da cravação (de início e fim);  

 Número e localização da estaca, identificando o 
número do desenho, estrutura, apoio, e etc.;  

 Dimensões (diâmetro, comprimento, etc.);  

 Cota do terreno no local da cravação;  

 Cota de arrasamento;  

 Comprimento cravado da estaca;  
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 Comprimento real entre pontas e arrasamento;  

 Sobra acima do arrasamento ou suplemento;  

 “Negas” e “repiques”;  

 Tempo de interrupção da operação, suas causas 
e hora em que ocorreu;  

 Descrição do equipamento;  

 Descrição do suplemento, incluindo peso e 
comprimento;  

 Observações especiais que se fizerem 
necessárias.  

Uma via deste boletim será fornecida à Fiscalização.  

Atendidas as recomendações de execução, para 
perfeita verificação do desempenho das fundações, 
a Fiscalização poderá solicitar provas de carga, cujo 
custo correrá por conta do Fornecedor no caso de 
não comprovação de comportamento satisfatório, 
conforme ABNT NBR 12131 e ABNT NBR 6122. 

Quando necessário, deve ser solicitada escavação 
de 1m de profundidade, para verificação do prumo. 

 Serviços  

A. Estacas pré-moldadas de concreto seção 
mínima 225cm² - até 15tf; 

B. Estacas pré-moldadas de concreto seção 
mínima 289cm² - até  20tf;  

C. Estacas pré-moldadas de concreto seção 
mínima 314cm² - até  25tf; 

D. Estacas pré-moldadas de concreto seção 
mínima 415cm² - até  30tf;  

E. Estacas pré-moldadas de concreto seção 
mínima 531cm² - até  40tf; 

F. Estacas pré-moldadas de concreto seção 
mínima 616cm² - até  50tf; 

G. Estacas pré-moldadas de concreto seção 
mínima 855cm² - até  70tf;   

H. Emendas com anéis soldados para estacas. 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento, cravação de estacas de qualquer 
dimensão, inclusive arrasamento, suplementos e 
perdas (A, B, C, D, E, F, G). 

Fornecimento e aplicação de emendas (H). 

 Medição 

Para itens A, B, C, D, E, F, G.: m - pelo comprimento 
das peças efetivamente cravadas, com acréscimo 
excedente até 1 metro acima da face inferior do 
bloco, observando-se as indicações de projeto. 

Para item H: un. - por quantidade de anéis aplicados 
(para emendas anéis soldados para estaca).  
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2.2 ESTRUTURA DE CONCRETO         

 Descrição 

Conjunto de elementos em concreto armado, tais 
como: pilares, vigas, lajes, muros de arrimo e outros, 
destinados a manter a rigidez e estabilidade da 
edificação. 

 Recomendações gerais 

A execução da estrutura de concreto deve obedecer 
rigorosamente ao projeto arquitetônico, ao projeto 
estrutural e às normas da ABNT. 

Preferencialmente, deverá ser utilizado cimento CP-
III ou CP-IV. 

Quando for utilizado concreto usinado, deverão ser 
extraídos sistematicamente corpos de prova dos 
concretos para ensaio de resistência, por firma 
especializada idônea, aprovada pela Fiscalização, 
de acordo com as recomendações contidas nas 
normas. 

Nenhum elemento estrutural poderá ser concretado 
sem a prévia verificação do Fornecedor e da 
Fiscalização, no tocante aos alinhamentos, 
dimensões e estanqueidade das formas, armações, 
locação das fundações e/ou outros elementos que, 
por exigência do projeto, deverão estar embutidos na 
estrutura. 

Deve-se ainda ter total respeito ao projeto estrutural, 
com relação às notas indicadas no projeto, assim 
como respeitar o prazo adequado para retirada do 
escoramento. Na leitura e interpretação do projeto 
estrutural, será sempre levado em conta às normas 
aplicáveis para cada caso. Deverão ser atendidas as 
normas técnicas seguintes, e quando pertinente, 
utilizar edições atualizadas. 

 ABNT NBR 5732, Cimento Portland comum; 

 ABNT NBR 5733, Cimento Portland de alta 
resistência inicial; 

 ABNT NBR 5735, Cimento Portland de alto-forno; 

 ABNT NBR 5736, Cimento Portland pozolânico; 

 ABNT NBR 5737, Cimentos Portland resistentes 
a sulfatos; 

 ABNT NBR 5738, Concreto - Procedimento para 
moldagem e cura de corpos-de-prova; 

 ABNT NBR 5739, Concreto - Ensaios de 
compressão de corpos-de-prova cilíndricos; 

 ABNT NBR 6004, Arames de aço – Ensaio de 
dobramento alternado; 

 ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de 
concreto – Procedimento; 

 ABNT NBR 6120, Cargas para o cálculo de 
estruturas de edificações; 

 ABNT NBR 6122, Projeto e execução de 
fundações; 

 ABNT NBR 6123, Forças devidas ao vento em 
edificações; 

 ABNT NBR 6153, Produtos metálicos - Ensaio de 
dobramento semi-guiado; 

 ABNT NBR 6349, Barras, cordoalhas e fios de 
aço para armaduras de protensão - Ensaio de 
tração; 

 ABNT NBR 7190, Projeto de estruturas de 
madeira; 

 ABNT NBR 7203, Madeira serrada e beneficiada; 

 ABNT NBR 7211, Agregados para concreto – 
Especificação; 

 ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado 
em central - Procedimento; 

 ABNT NBR 7222, Concreto e argamassa — 
Determinação da resistência à tração por 
compressão diametral de corpos de prova 
cilíndricos; 

 ABNT NBR 7477, Determinação do coeficiente 
de conformação superficial de barras e fios de 
aço destinados a armaduras de concreto 
armado; 

 ABNT NBR 7480, Aço destinado a armaduras 
para estruturas de concreto armado – 
Especificação; 

 ABNT NBR 7481, Tela de aço soldada - 
Armadura para concreto; 

 ABNT NBR 7482, Fios de aço para estruturas de 
concreto protendido – Especificação; 

 ABNT NBR 7483, Cordoalhas de aço para 
estruturas de concreto protendido – 
Especificação; 

 ABNT NBR 7484, Barras, cordoalhas e fios de 
aço destinados a armaduras de protensão - 
Método de ensaio de relaxação isotérmica; 

 ABNT NBR 7680, Concreto - Extração, preparo e 
ensaio de testemunhos de concreto; 

 ABNT NBR 8522, Concreto - Determinação do 
módulo estático de elasticidade à compressão; 

 ABNT NBR 8548, Barras de aço destinadas a 
armaduras para concreto armado com emenda 
mecânica ou por solda – Determinação da 
resistência à tração – Método de ensaio; 

 ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas 
estruturas – Procedimento; 

 ABNT NBR 8800, Projeto de estruturas de aço e 
de estruturas mistas de aço e concreto de 
edifícios; 
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 ABNT NBR 8953, Concreto para fins estruturais 
- Classificação pela massa específica, por 
grupos de resistência e consistência; 

 ABNT NBR 8965, Barras de aço CA 42S com 
características de soldabilidade destinadas a 
armaduras para concreto armado – 
Especificação; 

 ABNT NBR 9062, Projeto e execução de 
estruturas de concreto pré-moldado; 

 ABNT NBR 12142, Concreto – Determinação da 
resistência à tração na flexão de corpos de 
prova prismáticos; 

 ABNT NBR 12654, Controle tecnológico de 
materiais componentes do concreto – 
Procedimento; 

 ABNT NBR 12655, Concreto de cimento Portland 
- Preparo, controle e recebimento – 
Procedimento; 

 ABNT NBR 12989, Cimento Portland branco – 
Especificação; 

 ABNT NBR 13116, Cimento Portland de baixo 
calor de hidratação – Especificação; 

 ABNT NBR 14432, Exigências de resistência ao 
fogo de elementos construtivos de edificações – 
Procedimento; 

 ABNT NBR 14859-1, Laje pré-fabricada – 
Requisitos – Parte 1: Lajes unidirecionais; 

 ABNT NBR 14859-2, Laje pré-fabricada – 
Requisitos – Parte 2: Lajes bidirecionais; 

 ABNT NBR 14860-1, Laje pré-fabricada - Pré-laje 
– Requisitos – Parte 1: Lajes unidirecionais; 

 ABNT NBR 14860-2, Laje pré-fabricada - Pré-laje 
– Requisitos – Parte 2: Lajes bidirecionais; 

 ABNT NBR 14862, Armaduras treliçadas 
eletrossoldadas – Requisitos; 

 ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de 
concreto – Procedimentos; 

 ABNT NBR 15200, Projeto de estruturas de 
concreto em situação de incêndio; 

 ABNT NBR 15696, Fôrmas e escoramentos para 
estrutura de concreto – Projeto, 
dimensionamento e procedimentos executivos; 

 ABNT NBR 15873, Coordenação modular para 
edificações; 

 ABNT NBR 15961-1, Alvenaria estrutural — 
Blocos de concreto – Parte 1: Projeto; 

 ABNT NBR NM 33, Concreto - Amostragem de 
concreto fresco; 

 ABNT NBR NM 67, Concreto - Determinação da 
consistência pelo abatimento do tronco de cone. 

A execução de qualquer parte da estrutura implica 
integral responsabilidade do Fornecedor, quanto à 
sua resistência e estabilidade. 

Para o Lançamento (conforme ABNT NBR 6118) 

Competirá ao Fornecedor informar, com oportuna 
antecedência, à Fiscalização e ao laboratório 
encarregado do controle tecnológico o dia e hora do 
início das operações de concretagem estrutural, o 
tempo previsto para a execução e os elementos a 
serem concretados. 

Não será permitido o lançamento do concreto de 
altura superior a 2m para evitar segregação. Em 
quedas livres maiores, utilizar-se-ão calhas 
apropriadas, não sendo possíveis as calhas, o 
concreto será lançado por janelas abertas na parte 
lateral ou por meio de funis ou trombas. 

Nas peças com altura superior a 2m, com 
concentração de ferragem e de difícil lançamento, 
além dos cuidados do item anterior será colocada no 
fundo da fôrma uma camada de argamassa de 5 a 
10cm de espessura, feita com o mesmo traço do 
concreto que vai ser utilizado, evitando-se com isto 
a formação de "nichos de pedras". 

Será de 1 hora o intervalo máximo de tempo 
permitido entre o término do amassamento do 
concreto e o seu lançamento. 

Quando do uso de aditivos retardadores de pega, o 
prazo para lançamento poderá ser aumentado em 
função das características do aditivo, a critério da 
Fiscalização. Em nenhuma hipótese será permitido 
o lançamento após o início da pega. 

Não será permitido o uso de concreto remisturado.  

Nos lugares sujeitos à penetração de água, deverão 
ser adotadas providências para que o concreto não 
seja lançado havendo água no local, e mais, a fim de 
que, estando fresco, não seja levado pela água de 
infiltração.  

A concretagem seguirá rigorosamente o programa 
de lançamento preestabelecido para o projeto. 

Não será permitido o "arrastamento" do concreto, 
pois o deslocamento da mistura com enxada, sobre 
fôrmas, ou mesmo sobre o concreto já aplicado, 
poderá provocar perda da argamassa por adesão 
aos locais de passagem. Caso seja inevitável, 
poderá ser admitido, a critério da Fiscalização, o 
arrastamento até o limite máximo de 3m. 

Para o Adensamento (conforme ABNT NBR 6118) 

Somente será admitido o adensamento manual em 
peças de pequena responsabilidade estrutural, a 
critério da Fiscalização. As camadas não deverão 
exceder a 20cm de altura. 

O adensamento será cuidadoso, de forma que o 
concreto ocupe todos os recantos da fôrma.  

Deverão ser adotadas precauções para evitar 
vibração da armadura, de modo a não formar vazios 
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ao seu redor nem dificultar a aderência com o 
concreto. 

Os vibradores de imersão não deverão ser 
deslocados horizontalmente. A vibração será apenas 
a suficiente para que apareçam bolhas de ar e uma 
fina película de água na superfície do concreto. 

A vibração será feita a uma profundidade não 
superior à agulha do vibrador. As camadas a serem 
vibradas terão, preferencialmente, espessura 
equivalente a 3/4 do comprimento da agulha. 

As distâncias entre os pontos de aplicação do 
vibrador deverão ser da ordem de 6 a 10 vezes o 
diâmetro da agulha (aproximadamente 1,5 vezes o 
raio de ação).  É aconselhável a vibração por 
períodos curtos em pontos próximos, ao invés de 
períodos longos num único ponto ou em pontos 
distantes. 

Será evitada a vibração próxima às fôrmas (menos 
de 100mm), no caso de se utilizar vibrador de 
imersão. 

A agulha será sempre introduzida na massa de 
concreto na posição vertical, ou, se impossível, com 
a inclinação máxima de 45°, sendo retirada 
lentamente para evitar formação de buracos que se 
encherão somente de pasta. O tempo de retirada da 
agulha pode estar compreendido entre 2 ou 3 
segundos ou até 10 a 15 segundos, admitindo-se, 
contudo, maiores intervalos para concretos mais 
secos, ouvida previamente a Fiscalização, que 
decidirá em função da plasticidade do concreto. 

Na vibração por camadas, far-se-á com que a agulha 
atinja a camada subjacente para assegurar a ligação 
duas a duas. 

Admitir-se-á a utilização, excepcionalmente, de 
outros tipos de vibradores (fôrmas, réguas, etc.). 

Para Juntas de Concretagem  

Conforme ABNT NBR 6118 e demais especificações 
a seguir. 

Durante a concretagem poderão ocorrer 
interrupções previstas ou imprevistas. Em qualquer 
caso, a junta então formada denomina-se fria, se não 
for possível retomar a concretagem antes do início 
da pega do concreto já lançado. 

Cuidar-se-á para que as juntas não coincidam com 
os planos de cisalhamento. As juntas deverão ser 
localizadas onde forem menores os esforços de 
cisalhamento. 

Quando não houver especificação em contrário, as 
juntas em vigas deverão ser feitas, 
preferencialmente, em posição normal ao eixo 
longitudinal da peça (juntas verticais). Tal posição 
será assegurada através de fôrma de madeira, 
devidamente fixada. 

A concretagem das vigas atingirá o terço médio do 
vão, não se permitindo juntas próximas aos apoios. 

As juntas verticais apresentam vantagens pela 
facilidade de adensamento, pois é possível fazer-se 
fôrmas de sarrafos verticais. Estas permitem a 
passagem dos ferros de armação e não do concreto, 
evitando a formação da nata de cimento na 
superfície, que se verifica em juntas inclinadas. 

Na ocorrência de juntas em lajes, a concretagem 
atingirá o terço médio do maior vão, localizando-se 
as juntas paralelamente à armadura principal. Em 
lajes nervuradas, as juntas deverão situar-se 
paralelamente ao eixo longitudinal das nervuras.  

As juntas permitirão a perfeita aderência entre o 
concreto já endurecido e o que vai ser lançado, 
devendo, portanto, a superfície das juntas receber 
tratamento com escova de aço, jateamento de areia 
ou qualquer outro processo que proporcione a 
formação de redentes, ranhuras ou saliências. Tal 
procedimento será efetuado após o início de pega e 
quando a peça apresentar resistência compatível 
com o trabalho a ser executado. 

Quando da retomada da concretagem, a superfície 
da junta concretada anteriormente será preparada 
efetuando-se a limpeza dos materiais pulverulentos, 
nata de cimento, graxa ou quaisquer outros 
prejudiciais à aderência, e procedendo-se a 
saturação com jatos de água, deixando a superfície 
com aparência de "saturado superfície seca", 
conseguida com a remoção do excesso de água 
superficial. 

Especial cuidado será dado ao adensamento junto à 
"interface" entre o concreto já endurecido e o recém-
lançado, a fim de se garantir a perfeita ligação das 
partes.  

Nos casos de juntas de concretagem não previstas, 
quando do lançamento de concreto novo sobre 
superfície antiga, poderá ser exigido, a critério da 
Fiscalização, o emprego de adesivos estruturais. 

Para Cura do Concreto  

Conforme ABNT NBR 6118, mais as disposições 
seguintes. 

Qualquer que seja o processo empregado para a 
cura do concreto, a aplicação deverá iniciar-se tão 
logo termine a pega. O processo de cura iniciado 
imediatamente após o fim da pega continuará por 
período mínimo de 7 dias. 

Quando no processo de cura for utilizada uma 
camada permanentemente molhada de pó de 
serragem, areia ou qualquer outro material 
adequado, esta terá no mínimo 5cm.  

Quando for utilizado processo de cura por aplicação 
de vapor d’água, a temperatura será mantida entre 
38 e 66ºC, pelo período de aproximadamente 72 
horas. 

A Contratante admite os seguintes tipos de cura:  

 Molhagem contínua das superfícies expostas do 
concreto; 
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 Cobertura com tecidos de aniagem, mantidos 
saturados; 

 Cobertura por camadas de serragem Ou areia, 
mantidas saturadas; 

 Lonas plásticas ou papéis betumados 
impermeáveis, mantidos sobre superfícies 
expostas, mas de cor clara, para evitar O 
aquecimento do concreto e a subsequente 
retração térmica; 

 Películas de cura química, conforme 
especificações do presente Caderno de 
Serviços e Encargos e projetos. 

Para Desmoldagem de Fôrmas e Escoramentos  

A retirada das fôrmas obedecerá a ABNT NBR 6118, 
atentando-se para os prazos recomendados: 

 Faces laterais: 3 dias; 

 Faces inferiores: 14 dias, com pontaletes, bem 
encunhados e convenientemente espaçados; 

 Faces inferiores sem pontaletes: 21 dias. 

A retirada do escoramento de tetos será feita de 
maneira conveniente e progressiva, particularmente 
para peças em balanço, o que impedirá o 
aparecimento de fissuras em decorrência de cargas 
diferenciais. Cuidados especiais deverão ser 
tomados nos casos de emprego de "concreto de alto 
desempenho" (fck > 40 MPa) , em virtude de sua 
baixa resistência inicial. 

Para Inspeção do Concreto 

Na hipótese de ocorrência de lesões, como "ninhos 
de concretagem", vazios ou demais imperfeições, a 
Fiscalização fará exame da extensão do problema e 
definirá os casos de demolição e recuperação de 
peças. 

Em caso de não aceitação, por parte da 
Fiscalização, do elemento concretado, o Fornecedor 
deverá demoli-lo imediatamente, procedendo à sua 
reconstrução, sem ônus para a Contratante. 

As imperfeições citadas deverão ser corrigidas 
conforme descrito nos itens a seguir: 

 Desbaste com ponteira da parte imperfeita do 
concreto, deixando-se a superfície áspera e 
limpa; 

 Preenchimento do vazio com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3, usando adesivo 
estrutural à base de resina epóxi. No caso de 
incorreções que possam alterar a seção de 
cálculo da peça, substituir-se-á a argamassa por 
concreto no traço l:2:2; 

 Quando houver umidade ou infiltração de água, 
o adesivo estrutural será substituído por
impermeabilizante de pega rápida, 
submetendo-se o produto à apreciação do 
Contratante, antes da utilização; 

 A Fiscalização procederá, posteriormente, a um 
segundo exame para efeito de aceitação. 

Transporte 

O transporte do concreto será efetuado de maneira 
que não haja segregação ou desagregação de seus 
componentes, nem perda sensível de qualquer deles 
por vazamento ou evaporação. 

Poderão ser utilizados na obra, para transporte do 
concreto da betoneira ao ponto de descarga ou local 
da concretagem, carrinhos de mão com roda de 
pneu, jiricas, caçambas, pás mecânicas e etc., não 
sendo permitido, em hipótese alguma, o uso de 
carrinhos com roda de ferro ou borracha maciça. 

No bombeamento do concreto, deverá existir um 
dispositivo especial na saída do tubo para evitar a 
segregação. O diâmetro interno do tubo será, no 
mínimo, 3 vezes o diâmetro máximo do agregado, 
quando utilizada brita, e 2,5 vezes o diâmetro, no 
caso de seixo rolado. 

O transporte do concreto não excederá ao tempo 
máximo permitido para seu lançamento, que é de 1 
hora.  

Sempre que possível, será escolhido sistema de 
transporte que permita o lançamento direto nas 
fôrmas. Não sendo possível, deverão ser adotadas 
precauções para manuseio do concreto em 
depósitos intermediários. 

O transporte a longas distâncias só será admitido em 
veículos especiais dotados de movimentos capazes 
de manter uniforme o concreto misturado. 

No caso de utilização de carrinhos ou padiolas 
(jiricas), buscar-se-ão condições de percurso suave, 
tais como rampas, aclives e declives, inclusive 
estrados. 

Quando os aclives a vencer forem muito grandes 
(caso de 1 ou mais andares), recorrer-se-á ao 
transporte vertical por meio de elevadores de obra 
(guinchos). 

Equipamentos 

O Fornecedor manterá permanentemente na obra, 
como mínimo indispensável para execução do 
concreto, 1 betoneira e 2 vibradores. Caso seja 
usado concreto pré-misturado, torna-se dispensável 
a exigência da betoneira. 

Poderão ser empregados vibradores de imersão, 
vibradores de fôrma ou réguas vibradoras, de acordo 
com a natureza dos serviços executados e desde 
que satisfaçam à condição de perfeito adensamento 
do concreto.  

A capacidade mínima da betoneira será a 
correspondente a 1 traço com consumo mínimo de 1 
saco de cimento.  

Deverão ser permitidos todos os tipos de betoneira, 
desde que produzam concreto uniforme e sem 
segregação dos materiais. 

Dosagem 
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O estabelecimento do traço do concreto será função 
da dosagem experimental (racional), na forma 
preconizada na ABNT NBR 6118, de maneira que se 
obtenha, com os materiais disponíveis, um concreto 
que satisfaça às exigências do projeto a que se 
destina (fck).  

Todas as dosagens de concreto deverão ser 
caracterizadas pelos seguintes elementos:  

 Resistência de dosagem aos 28 dias (fck28); 

 Dimensão máxima característica (diâmetro 
máximo) do agregado em função das 
dimensões das peças a serem concretadas; 

 Consistência medida através de "slump-test", de 
acordo com o método da ABNT NBR NM 67; 

 Composição granulométrica dos agregados; 

 Fator água/cimento em função da resistência e 
da durabilidade desejadas; 

 Controle de qualidade a que será submetido o 
concreto; 

 Adensamento a que será submetido o concreto; 

 Índices físicos dos agregados (massa específica, 
peso unitário, coeficiente de inchamento e 
umidade). 

Resistência de Dosagem 

A fixação da resistência de dosagem será 
estabelecida em função da resistência característica 
do concreto (fck) estabelecida no projeto.  

Controle Tecnológico 

O controle tecnológico abrangerá as verificações da 
dosagem utilizada da trabalhabilidade, das 
características dos constituintes e da resistência 
mecânica. 

Deverão ser observadas as recomendações 
contidas no Volume VI. 

Disposições Gerais 

Nenhum conjunto de elementos estruturais (vigas, 
montantes, percintas, lajes, etc.) poderá ser 
concretado sem prévia e minuciosa verificação, por 
parte do Fornecedor e da Fiscalização, da perfeita 
disposição, dimensões, ligações e escoramentos 
das fôrmas e armaduras correspondentes, bem 
como sem prévio exame da correta colocação de 
canalizações elétricas, hidráulicas e outras que 
devam ficar embutidas na massa do concreto. 

Todos os vãos de portas e janelas, cujas partes 
superiores não devam facear com as lajes dos tetos 
e que não possuam vigas previstas nos projetos 
estruturais, ao nível das respectivas padieiras, terão 
vergas de concreto, convenientemente armadas, 
com comprimento tal que excedam no mínimo 30cm 
para cada lado do vão. A mesma precaução será 
tomada com os peitoris de vão de janelas, os quais 
deverão ser guarnecidos com percintas de concreto 
armado. 

As furações para passagem de canalização através 
de vigas ou outros elementos estruturais, deverão 
ser guarnecidas com buchas ou caixas adrede 
localizadas nas fôrmas. A localização e dimensões 
de tais furos deverão ser objeto de atento estudo do 
Fornecedor no sentido de evitar-se enfraquecimento 
prejudicial à segurança da estrutura.  Antes da 
execução, deverão ser submetidas à aprovação da 
Contratante. 

Caberá inteira responsabilidade ao Fornecedor pela 
execução de aberturas em peças estruturais. 

2.2.1 ARMADURA 

 Descrição

Barras laminadas e fios trefilados de aço comum CA-
50 e CA-60, classes A e B.  

Tela de aço pré-fabricada com forma malha 
retangular, soldada em todos os pontos de contato; 
aço CA-50 e CA-60, classe B; tipo de tela e 
características dos fios, conforme indicação do 
projeto. 

Espaçadores plásticos industrializados, próprios a 
cada aplicação, com dimensões e resistência de 
acordo com o projeto estrutural. 

Protótipo comercial 

Espaçadores plásticos industrializados: 

 Coplas; 

 Jeruelplast. 

Nota: As marcas dos materiais são indicadas apenas 
como referência. 

 Aplicação

Nas peças estruturais de concreto ou de blocos de 
concreto grauteados. 

 Execução

O fornecimento, os ensaios e a execução devem 
obedecer ao projeto de estrutura e as normas da 
ABNT.  

Os aços de categoria CA-50 ou CA-60 não podem 
ser dobrados em posição qualquer senão naquelas 
indicadas em projeto, quer para o transporte, quer 
para facilitar a montagem ou o travamento de fôrmas 
nas dilatações. 

Não pode ser empregado aço de qualidade diferente 
da especificada em projeto, sem aprovação prévia 
do autor do projeto estrutural ou, excepcionalmente, 
da Fiscalização. 

A armadura deve ser colocada limpa na fôrma 
(isenta de crostas soltas de ferrugem, terra, óleo ou 
graxa) e ser fixada de forma tal que não apresente 
risco de deslocamento durante a concretagem.  

A armação deve ser mantida afastada da fôrma por 
meio de espaçadores plásticos industrializados. 
Estes devem estar solidamente amarrados à 
armadura, ter resistência igual ou superior à do 
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concreto das peças estruturais às quais estão 
incorporados e, ainda, devem estar limpos, isentos 
de ferrugem ou poeira.  

Os espaçadores devem ter dimensões que atendam 
ao cobrimento nominal indicado em projeto e aos 
critérios estabelecidos na ABNT NBR 6118. 

Para a face superior de lajes e vigas que receberão 
argamassa de contra piso e revestimento final seco 
ou de elevado desempenho, pode-se considerar um 
cobrimento nominal mínimo de 15mm. 

Cuidado especial deve ser tomado para garantir o 
mínimo de 45mm no cobrimento nominal das 
armaduras das faces inferiores de lajes e vigas de 
reservatórios d’água ou outros que ficam em contato 
frequente com líquidos, especialmente esgotos. 

As emendas não projetadas só devem ser 
aprovadas pela Fiscalização se estiverem de acordo 
com as normas técnicas ou mediante aprovação do 
autor do projeto estrutural. 

No caso de previsão de ampliação com fundação 
conjunta, os arranques dos pilares devem ser 
protegidos da corrosão por envolvimento com 
concreto. 

Na hipótese de determinadas peças da estrutura 
exigirem o emprego de armaduras com comprimento 
maior que o limite comercial de 11m, as emendas 
decorrentes devem obedecer rigorosamente o 
prescrito nas normas técnicas da ABNT.  

Não utilizar superposições com mais de duas telas.  

A ancoragem reta das telas deve estar caracterizada 
pela presença de pelo menos 2 nós soldados na 
região considerada de ancoragem; caso contrário, 
deve ser utilizado gancho. 

 Recebimento

O serviço pode ser recebido se atendidas todas as 
condições de fornecimento de materiais, projeto e 
execução em conformidade com as normas técnicas 
da ABNT.  

Os materiais devem ser ensaiados de acordo com as 
normas técnicas. Em caso de resultado não 
satisfatório, deve ser feito ensaio de contraprova. Se 
no ensaio de contraprova, houver pelo menos um 
resultado que não satisfaça às exigências da norma, 
o lote deve ser rejeitado.

Verificar se as armaduras estão de acordo com o 
indicado no projeto estrutural. 

Verificar o emprego de espaçadores que garantem o 
cobrimento indicado em projeto e se a amarração 
das armaduras e telas à fôrma não apresenta risco 
de deslocamento durante a concretagem. 

 Serviços

Armadura  

A. Aço CA-50 (A ou B), fck= 500MPa; 

B. Aço CA-60 (A ou B), fck = 600MPa; 

C. Tela armadura (malha aço CA-60), fck = 
600MPa; 

Alvenaria 

D. Armadura CA-50 (A ou B) para paredes 
autoportantes; 

E. Armadura CA-50 (A ou B) para paredes 
autoportantes; 

Muros de Arrimo – Concreto Armado (Serviços 
Complementares) 

F. Aço CA-50 (A ou B), fck = 500MPa; 

G. Aço CA-60 (A ou B), fck = 600MPa; 

H. Tela armadura (malha aço CA-60), fck = 
600MPa. 

 Serviços Incluídos nos Preços

Fornecimento, dobramento e colocação de 
armaduras ou telas de qualquer bitola e 
comprimento, arame recozido para amarrações, 
espaçadores e perdas, inclusive decorrentes de 
desbitolamento e pontas (A, B, C, D, E, F, G, H). 

 Medição

Para itens A, B, C, D, E, F, G, H: Kg - pelo 
levantamento das diversas bitolas ou telas nos seus 
pesos nominais, nas plantas de armadura. As perdas 
não devem ser incluídas. Consideram-se armaduras 
de infraestrutura as utilizadas até o respaldo superior 
da viga. 

2.2.2 CONCRETO DOSADO EM CENTRAL 

 Descrição

 Aglomerado constituído de agregados, aglomerante 
e água.  

 Agregados: areia e pedra britada;  

 Aglomerante: cimento Portland comum. 

 Aplicação

 Nos trabalhos de infraestrutura, superestrutura e 
muros de arrimo. 

 Execução

Deve satisfazer as condições de resistência fixadas 
pelo cálculo estrutural, bem como as condições de 
durabilidade e impermeabilidade adequadas às 
condições de exposição. 

Deve obedecer rigorosamente às normas da ABNT, 
em especial a ABNT NBR 7212, Execução de 
concreto dosado em central - Procedimento. 

Para a solicitação do concreto dosado, deve-se ter 
em mãos os seguintes dados:  

 Indicações precisas da localização da obra;  

 O volume calculado medindo-se as fôrmas;  

 A resistência característica do concreto à 
compressão (fck); 
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 O tamanho do agregado graúdo;  

 O abatimento (“slump test”) adequado ao tipo de 
peça a ser concretada. 

Verificar se a obra dispõe de vibradores suficientes, 
se os equipamentos de transporte estão em bom 
estado, se a equipe operacional está dimensionada 
para o volante, bem como o prazo de concretagem 
previsto. 

As regras para a reposição de água perdida por 
evaporação são especificadas pela ABNT NBR 
7212. De forma geral, a adição de água permitida 
não deve ultrapassar a medida do abatimento 
solicitada pela obra e especificada no documento de 
entrega do concreto.  

Os aditivos, quando aprovados pela Fiscalização, 
são adicionados de forma a assegurar a sua 
distribuição uniforme na massa de concreto, 
admitindo-se desvio máximo de dosagem não 
superior a 5% da quantidade nominal, em valor 
absoluto.  

Na obra, o trajeto a ser percorrido pelo caminhão 
betoneira até o ponto de descarga do concreto deve 
estar limpo e ser realizado em terreno firme.  

O “slump test” deve ser executado com amostra de 
concreto depois de descarregar 0,5m³ de concreto 
do caminhão e em volume aproximado de 30 litros. 

Depois de o concreto ser aceito por meio do ensaio 
de abatimento (“slump test”), deve-se coletar uma 
amostra para o ensaio de resistência. 

A retirada de amostras deve seguir as 
especificações das normas Brasileiras. A amostra 
deve ser colhida no terço médio da mistura, 
retirando-se 50% maior que o volume necessário e 
nunca menor que 30 litros. 

O transporte do concreto até o ponto de lançamento 
pode ser feito por meio convencional (carrinhos de 
mão, jiricas, gruas etc.) ou através de bombas 
(tubulação metálica).  

Nenhum conjunto de elementos estruturais pode ser 
concretado sem prévia autorização e verificação por 
parte da Fiscalização da perfeita disposição, 
dimensões, ligações e escoramentos das fôrmas e 
armaduras correspondentes, sendo necessário 
também o exame da correta colocação das 
tubulações elétricas, hidráulicas e outras, que ficarão 
embutidas na massa de concreto. 

Conferir as medidas e posição das fôrmas, 
verificando se as dimensões estão dentro das 
tolerâncias previstas no projeto. As fôrmas devem 
estar limpas e as juntas vedadas. 

Quando necessitar desmoldante, a aplicação deve 
ser feita antes da colocação da armadura. 

Não lançar o concreto de altura superior a 3 metros, 
nem jogá-lo a grande distância com pá, para evitar a 
separação da brita. Utilizar anteparos ou funil para 
altura muito elevada. 

Preencher as fôrmas em camadas de, no máximo, 
50cm para obter um adensamento adequado. 

Assim que o concreto é colocado nas fôrmas, deve-
se iniciar o adensamento de modo a torná-lo o mais 
compacto possível. O método mais utilizado é por 
meio de vibradores de imersão. 

Aplicar sempre o vibrador na vertical, sendo que o 
comprimento da agulha deve ser maior que a 
camada a ser concretada, devendo a agulha 
penetrar 5cm da camada inferior. 

Ao realizar as juntas de concretagem, deve-se 
remover toda a nata de cimento (parte vitrificada), 
por jateamento de abrasivo ou por apicoamento, 
com posterior lavagem, de modo a deixar aparente a 
brita, para que haja uma melhor aderência com o 
concreto a ser lançado.  

Para a cura, molhar continuamente a superfície do 
concreto logo após o endurecimento, durante os 
primeiros 7 dias. 

As fôrmas e os escoramentos só podem ser retirados 
quando o concreto resistir com segurança e quando 
não sofrerem deformações do seu peso próprio e 
das cargas atuantes. 

De modo geral, quando se trata de concreto 
convencional, os prazos para retirada das fôrmas 
são os seguintes:  

 Faces laterais da forma: 3 dias; 

 Faces inferiores, mantendo-se os pontaletes 
bem encunhados e convenientemente 
espaçados: 14 dias;  

 Faces inferiores, sem pontaletes: 21 dias; 

 Peças em balanço: 28 dias. 

 Recebimento

Atendidas as condições de fornecimento e 
execução, o controle da resistência do concreto à 
compressão deve seguir o controle estatístico por 
amostragem parcial, de acordo a ABNT NBR 12655, 
Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e 
recebimento - Procedimento. 

A Fiscalização deve solicitar provas de carga e pode 
solicitar ensaios especiais para verificação de 
dosagem, trabalhabilidade, constituintes e 
resistência do concreto. 

O resultado final do concreto aparente deve 
apresentar uniformidade na coloração, textura 
homogênea e superfície sem ondulações, orifícios, 
pedras ou ferros visíveis. 

 Serviços

A. Concreto dosado e lançado, fck=20MPa 

B. Concreto dosado e lançado, fck=25MPa 

C. Concreto dosado e lançado, fck=30MPa 

D. Concreto dosado, bombeado e lançado, 
fck=20MPa 



E
S

T
R

U
T

U
R

A
S

C
o

n
cr

e
to

Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção à Saúde

Departamento de Atenção Básica

86 

E. Concreto dosado, bombeado e lançado, 
fck=25MPa 

F. Concreto dosado, bombeado e lançado, 
fck=30MPa 

 Serviços Incluídos nos Preços

Fornecimento do concreto dosado, transporte, 
bombeamento (quando necessário) lançamento, 
adensamento e cura do concreto (A, B, C, D, E, F). 

 Medição

Para itens A, B, C, D, E, F: m3 - pelos volumes 
calculados no projeto das fôrmas. Os volumes das 
intersecções dos diversos elementos estruturais 
devem ser computados uma só vez. Considera-se 
concreto da infraestrutura o utilizado até o respaldo 
superior da viga baldrame. 

2.2.3 CONCRETO GROUT 

 Descrição

Aglomerado constituído de agregados, aglutinantes 
e água:  

 Agregados: areia e pedrisco;  

 Aglutinantes: cimento Portland comum e cal 
hidratada (dosagem máx. 1:0,10). 

 Aplicação

Em alvenaria de bloco de concreto e blocos 
cerâmicos portantes, com função estrutural ou de 
amarração. 

 Execução

Devem ser obedecidos todos os itens referentes à 
dosagem, preparo, transporte, lançamento, 
adensamento, cura e reparos descritos nas normas 
da ABNT. 

O concreto deve satisfazer as condições de 
resistência (fck) fixadas pelo cálculo estrutural e 
indicadas no projeto estrutural (considerar o fck 
mínimo de 20MPa e o consumo mínimo de cimento 
de 350Kg/m³). 

Nenhum elemento estrutural pode ser concretado 
sem prévia autorização e verificação por parte da 
Fiscalização da perfeita disposição das armaduras, 
ligações e escoramentos, sendo necessário também 
o exame da correta colocação de furos e passagens
de canalizações elétricas, hidráulicas e outras. 

Os furos para passagem de tubulações em 
elementos estruturais devem ser assegurados pela 
colocação de buchas, caixas ou tubulações, de 
acordo com o projeto de instalações e de estrutura. 

Todas as superfícies em contato com o concreto 
graute devem estar limpas e isentas de agregados 
soltos, óleos e graxas. 

Nos elementos armados, deverão ser executadas 
visitas (furos com dimensões mínimas de 7,5cm x 
10cm) ao pé de cada vazio a grautear, para 

possibilitar a limpeza, a remoção de detritos, a 
verificação do posicionamento das ferragens e evitar 
falhas na concretagem. 

O lançamento do concreto deve ocorrer, no mínimo, 
72 horas após a execução das alvenarias. 

Todos os furos, espaços horizontais ou outros 
elementos da alvenaria armada devem ser 
completamente cheios de concreto, sempre vibrado 
e revolvido para evitar falhas. 

Nas eventuais interrupções de lançamento do 
concreto por mais de 1 hora, deve-se parar cerca de 
4cm abaixo da face superior do elemento de 
alvenaria, interrompendo, de preferência, nos 
elementos horizontais. Na continuação da 
concretagem, deve-se lançar o concreto graute mais 
rico em cimento. 

Não deve ser permitido o acesso às partes 
concretadas até pelo menos 24 horas após a 
conclusão da concretagem. 

 Recebimento

Além das provas de cargas convencionais, a 
Fiscalização poderá solicitar provas de carga e 
ensaios especiais para verificação da dosagem, 
trabalhabilidade, constituintes e resistência do 
concreto. 

Atendidas as condições de fornecimento e 
execução, o controle da resistência deverá ser 
definido pela Fiscalização em função do volume de 
concreto, do plano de concretagem e das 
recomendações da ABNT. 

 Serviços

Concreto 

A. Concreto Grout; 

Alvenaria 

B. Concreto Grout para parede autoportante; 

Muros de Arrimo – Concreto Armado 

C. Concreto Grout. 

 Serviços Incluídos nos Preços

Fornecimento, lançamento e adensamento do 
concreto grout. 

 Medição

Para itens A, B, C: m³, pelo volume real, observadas 
as especificações. 

Para facilitar o cálculo de consumo, pode-se 
observar a seguinte lista:  

 Para cintas seção de 9x19cm = 0,006110m3/m; 

 Para cintas seção de 14x19cm = 0,011666m3/m; 

 Para cintas seção de 19x19cm = 0,017064m3/m; 

 Para cintas seção de 19x39cm = 0,035055m3/m; 
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 Para pilares de 14cm de espessura = 
0,011859m3/furo;  

 Para pilares de 19cm de espessura = 
0,019790m3/furo. 

2.2.4 FÔRMA E CIMBRAMENTO EM MADEIRA 

 Descrição

Espécies de madeira, conforme classificação de uso 
do anexo, Gestão de Madeira:  

 Tábuas, sarrafos e pontaletes: classificação G1-
C2, construção leve e externa; 

 Painel de madeira compensada: classificação 
G1-C8, painel e madeira compensada. 

Tábuas e sarrafos de madeira maciça para 
construção, brutas, sem nós frouxos, espessura 
mínima de 2,5cm. 

Painel de madeira compensada plastificada, 
espessura mínima de 12mm. 

Pontaletes de madeira maciça para construção, 
dimensões mínimas de 7,5 x 7,5cm. 

 Aplicação

Nos serviços de concreto armado (infraestrutura, 
superestrutura e muros de arrimo). Em casos de 
concreto aparente, devem-se utilizar fôrmas 
plastificadas. 

 Execução

A execução de fôrmas e escoramentos de madeira 
deve ser realizada com racionalidade. Evitar ao 
máximo o desperdício de recursos naturais e a 
poluição ao meio ambiente, reduzindo ao mínimo o 
impacto ambiental. 

A execução das fôrmas e seus escoramentos devem 
garantir nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo, 
alinhamento das peças e impedir o aparecimento de 
ondulações na superfície do concreto acabado. 

O Fornecedor deve dimensionar os travamentos e 
escoramentos das fôrmas de acordo com os 
esforços e por meio de elementos de resistência 
adequada e em quantidade suficiente, considerando 
o efeito do adensamento.

As cotas e níveis devem obedecer, rigorosamente, 
ao Projeto de Transposição de Estrutura. 

Utilizar amarrações passantes na peça a ser 
concretada, protegidas por tubos plásticos, para 
retirada posterior, esse tipo de amarração não pode 
ser empregado nos reservatórios. 

Os furos para passagem de tubulações em 
elementos estruturais devem ser assegurados com 
o emprego de buchas, caixas ou pedaços de tubos
nas fôrmas, de acordo com o projeto de estrutura e 
de instalações; nenhuma peça pode ser embutida na 
estrutura de concreto senão aquelas previstas em 
projeto, ou, excepcionalmente, com autorização da 
Fiscalização. 

Exceto quando forem previstos planos especiais de 
concretagem, as fôrmas dos pilares devem ter 
abertura intermediária para o lançamento do 
concreto. 

Pontaletes com mais de 3m de altura devem ser 
contraventados para impedir a flambagem. 

As fôrmas plastificadas devem propiciar acabamento 
uniforme à peça concretada, especialmente nos 
casos do concreto aparente. As juntas entre as 
peças de madeira devem ser vedadas com massa 
plástica para evitar a fuga da nata de cimento 
durante a vibração. 

Nas fôrmas de tábua maciça, deve ser aplicado, 
antes da colocação da armadura, produto 
desmoldante destinado a evitar aderência com o 
concreto. Não pode ser usado óleo queimado ou 
outro produto que prejudique a uniformidade de 
coloração do concreto. As fôrmas de tábua maciça 
devem ser escovadas, rejuntadas e molhadas, antes 
da concretagem para não haver absorção da água 
destinada à hidratação do concreto. 

Só é permitido o reaproveitamento do material e das 
próprias peças no caso de elementos repetitivos, 
desde que se faça a limpeza conveniente e que o 
material não apresente deformações inaceitáveis. 

As fôrmas e escoramentos devem ser retirados de 
acordo com as normas da ABNT, no caso de tetos e 
marquises, essa retirada deverá ser feita de maneira 
progressiva, especialmente no caso de peças em 
balanço, de maneira a impedir o aparecimento de 
fissuras. 

 Recebimento

As fôrmas e escoramentos podem ser recebidos, se 
atendidas todas as condições de projeto, 
fornecimento e execução. 

A aceitação do lote se fará mediante a comprovação 
documental da origem da madeira, exigindo-se: 

 Notas fiscais; 

 Declaração de emprego apenas de produtos e 
subprodutos de madeira de origem exótica ou 
de origem nativa da flora brasileira adquirida de 
pessoas jurídicas; 

Conferência da espécie de madeira utilizada, de 
acordo com a classificação de uso constante no 
anexo, Gestão de Madeira. 

A Fiscalização poderá, a seu critério, requerer a 
identificação da espécie botânica da madeira e os 
resultados de ensaios físico-mecânicos. As 
amostras, retiradas aleatoriamente do mesmo lote, 
deverão ser avaliadas em laboratório. 

Verificar nas vigas, o espaçamento máximo de 45cm 
entre gravatas ou travamentos laterais e de 1,20m 
entre pontaletes. 

Antes da concretagem, as fôrmas e escoramentos 
devem ser inspecionados, novamente, verificando a 
inexistência de deformidades causadas pela 
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exposição ao tempo e eventuais alterações 
ocasionadas pelos armadores; ainda, verificar os 
ajustes finais, a limpeza e se as fôrmas estão 
adequadamente molhadas para recebimento do 
concreto. 

A retirada antecipada das fôrmas só pode ser feita 
se a Fiscalização autorizar a utilização de 
aceleradores de pega. 

 Serviços

A. Fôrmas de madeira maciça; 

B. Fôrmas planas plastificadas para concreto 
aparente; 

C. Fôrmas curvas plastificadas para concreto 
aparente; 

D. Cimbramento de madeira. 

 Serviços Incluídos nos Preços

Fornecimento, execução, instalação da fôrma, 
incluindo escoramento (até altura de 3m, na 
superestrutura), gravatas, sarrafos de enrijecimento 
e desforma (A, B, C). 

Consideram-se fôrmas de infraestrutura as utilizadas 
até o respaldo superior da viga baldrame. 

Fornecimento, execução e retirada do cimbramento 
(D). 

 Medição

Para itens A, B, C: m² - pelas áreas das superfícies 
desenvolvidas em contato com o concreto, 
calculadas no projeto estrutural. 

Para item D: m3 - pelo volume; no cômputo da altura 
do cimbramento, excluindo-se os 3m 
correspondentes ao escoramento normal. 

2.2.5 FÔRMA DE TUBO DE PAPELÃO 

 Descrição

Tubos cilíndricos de papelão com revestimento 
interno de papel não aderente ao concreto e 
acabamento externo de papel impermeável. 

Diâmetros internos variáveis, sendo especificados 
de 15 a 60cm, com variação a cada 5cm. Altura 
recomendável de até 3,5m.  

Protótipo comercial 

Espaçadores plásticos industrializados: 

 Concretubo (Dimibu). 

Nota: A marca do material indicada é apenas 
referência. 

 Aplicação

Na execução de pilares circulares em concreto 
armado. 

 Execução

De acordo com o Projeto de Transposição de 
estrutura e normas da ABNT.  

A execução da fôrma e seus escoramentos devem 
garantir nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo, 
alinhamento das peças e impedir o aparecimento de 
ondulações na superfície do concreto acabado. O 
Fornecedor deve dimensionar os travamentos e 
escoramento das fôrmas de acordo com os esforços 
e por meio de elementos de resistência adequada e 
em quantidade suficiente, considerando o efeito do 
adensamento. As cotas e níveis devem obedecer 
rigorosamente o projeto.  

Executar cambota (armação de madeira que serve 
de molde e suporte a arcos) na base do pilar para 
sua perfeita colocação. Na parte superior, abre-se na 
fôrma de laje ou viga o círculo correspondente ao 
diâmetro externo do pilar. 

As aberturas correspondentes às vigas são feitas 
com serrote ou máquina de corte. 

Locar a ferragem do pilar anteriormente à colocação 
da fôrma, verificando que a amarração dos estribos 
não deixe pontas de arame externamente. Para 
perfeito acabamento externo do pilar, devem ser 
amarradas pastilhas de concreto à ferragem. 

Colocar a fôrma verticalmente, vestindo a ferragem 
e encaixando-a na cambota da base. 

A fôrma deve ser colocada na hora da concretagem, 
mas se for colocada antes, proteger a boca superior 
com lona plástica. 

Concreta-se em uma só etapa, procedendo-se à 
vibração com mangote no sistema tradicional. 

Após a cura do concreto, corta-se a parede de 
papelão da fôrma com serra elétrica, ou outro 
instrumento, descolando-a do concreto. 

 Recebimento

As fôrmas podem ser recebidas, preliminarmente, se 
atendidas todas as condições de fornecimento e 
execução. 

As fôrmas (e escoramentos) devem ser 
inspecionadas antes das concretagens, com 
verificação dos efeitos da exposição ao tempo, das 
modificações eventualmente feitas pelos armadores, 
da limpeza, ajustes finais e molhagem para 
recebimento do concreto. 

A retirada antecipada das fôrmas só pode ser feita 
quando a Fiscalização autorizar a utilização de 
aceleradores de pega. 

 Serviços

A. Fôrmas de tubo de papelão, DN=15cm; 

B. Fôrmas de tubo de papelão, DN=20cm; 

C. Fôrmas de tubo de papelão, DN=25cm. 

 Serviços Incluídos nos Preços

Fornecimento, execução, instalação da fôrma, 
adaptações e desforma. 
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 Medição

Para itens A, B, C: m - pelo comprimento real dos 
serviços. 

2.2.6  LAJE MISTA 

 Descrição

Definem-se como lajes mistas aquelas que, entre 
nervuras de concreto armado convencional ou 
protendido, interpõem-se elementos intermediários 
pré-fabricados. De concreto normal ou leve, simples 
ou armado, cerâmica ou sílico-calcários, solidários 
com as nervuras e capazes de resistir aos esforços 
de compressão oriundos da flexão. 

Capeamento em concreto, fck maior ou igual a 
25MPa, armadura negativa e de distribuição 
conforme especificação do projeto. 

Protótipo comercial 

Laje mista comum com vigota de concreto: 

 Mediterrânea; 

 Lajes Paulista. 

Nota: As marcas dos materiais são indicadas apenas 
como referência. 

 Aplicação

Elemento estrutural utilizado para pisos ou forros, 
apoiado em vigas. 

Recomendada para sobrecargas de 100Kgf/m² até 
500Kgf/ m².  

Recomendada para vãos até 4m (vãos variáveis de 
acordo com sobrecarga e altura da laje). 

 Execução

Obedecer rigorosamente o Projeto de Transposição 
de Estrutura e as normas da ABNT.  

Os apoios mínimos das vigotas recomendáveis são 
2cm sobre viga de concreto e 5cm sobre alvenaria.  

A armadura da vigota deve ficar acima da armadura 
principal positiva da viga, no caso de esta ser 
invertida. 

Os furos para passagem de tubulações devem ser 
assegurados com o emprego de buchas, caixas ou 
pedaços de tubos, de acordo com o projeto de 
instalações e de estrutura, nenhuma peça pode ser 
embutida na estrutura de concreto senão aquelas 
previstas em projeto, ou, excepcionalmente, 
autorizada pela Fiscalização. 

A laje só poderá ser concretada mediante a prévia 
autorização e verificação por parte da Fiscalização 
da perfeita disposição, dimensões, ligações e 
escoramento das fôrmas e armaduras 
correspondentes, sendo necessário também o 
exame da correta colocação das tubulações 
elétricas, hidráulicas e outras, que ficarão 
embutidas. 

Escoramento 

Obedecer às recomendações mencionadas no item 
Fôrma e Cimbramento em Madeira. 

As escoras utilizadas podem ser metálicas ou de 
madeira maciça roliça, desde que compatíveis os 
comprimentos e prumos em perfeito estado. Não 
devem ser feitas emendas nas escoras de madeira. 

Pontaletes com mais de 3m devem ser 
contraventados para impedir a flambagem.  

Deve ser prevista contra flecha de 0,3% do vão, 
quando não indicada pelo fabricante.  

Os escoramentos devem ser retirados de acordo 
com as normas da ABNT NBR 15696, e no caso de 
tetos e marquises, essa retirada deve ser feita de 
forma progressiva, especialmente no caso de peças 
em balanço, de maneira a impedir o aparecimento de 
fissuras. 

A distância entre faces de duas nervuras vizinhas 
será inferior ou igual a 60cm. A nervura terá largura 
mínima de 4cm, porém superior a 1% do vão teórico. 

Montagem, Armadura e Concretagem 

Iniciar a colocação da laje com um par de tijolos em 
cada extremidade para construir o gabarito de 
montagem das vigas. Deve-se deixar uma pequena 
folga entre as vigas e os tijolos. 

Todos os vãos deverão ser escorados com tábuas 
colocadas em espelho e pontaletadas. Deverá ser 
verificado se o escoramento está apoiado sobre 
base firme, bem contraventado e com altura 
necessária para possibilitar a contra flecha indicada. 

O trânsito sobre a laje durante o lançamento deverá 
ser feito sobre tábuas apoiadas nas vigas pré-
moldadas. 

Os materiais (vigas, elementos intermediários, 
armaduras) deverão ser molhados antes do 
lançamento do concreto, que deve ser bem socado 
com colher para que penetre nas juntas entre as 
vigas e os blocos. 

A armadura deve obedecer às especificações do 
projeto e normas da ABNT, consultar o item 
Armadura, no que couber. 

A armadura de distribuição e as armaduras 
negativas existentes entre as lajes engastadas 
deverão ser apoiadas junto às vigas sobre uma 
pastilha de 1,2cm de espessura, sendo suas 
extremidades chumbadas com pequena porção de 
concreto. As barras não entrarão nas juntas entre as 
vigas e os blocos. 

Deve ser executada a colocação de armadura 
negativa nos apoios e armadura de distribuição, de 
acordo com projeto ou recomendação do fabricante. 

Os blocos de cerâmica devem ser molhados antes 
da concretagem para que não absorvam água do 
concreto. O concreto deve cobrir completamente 
todas as tubulações embutidas na laje, e ter 
espessura mínima de 3cm. 
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Para a cura, molhar continuamente a superfície do 
concreto logo após o endurecimento do mesmo, 
durante pelo menos os primeiros 7 dias.  

Os escoramentos somente podem ser retirados 
quando o concreto resistir com segurança, e devem 
ser executados observando a contra fecha indicada 
pelo fabricante. 

O prazo mínimo para retirada dos escoramentos é 
de 18 dias após ter sido executada a laje, para lajes 
em balanço o prazo é de 28 dias. 

Elementos Intermediários 

A justaposição dos elementos intermediários na 
direção das nervuras será assegurada com o 
adequado preenchimento das juntas, com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3, de modo 
que possam transmitir eficientemente os esforços de 
compressão. Também deverá haver sempre uma 
nervura entre 2 fiadas de elementos intermediários. 

Deverão ser tomadas precauções no assentamento, 
de modo que fiquem em posição correta, 
principalmente quando forem diferentes as zonas de 
tração e compressão. 

Terão forma e dimensões geometricamente 
determinadas. Porém, a face inferior será plana, 
para poder repousar firmemente sobre o 
escoramento, e os topos devem ser de forma a 
deixar espaços vazios, nas juntas, entre 2 elementos 
vizinhos, os quais deverão ser preenchidos com 
argamassa.  

Flechas 

Não deverão ser permitidas flechas superiores às 
admitidas pela ABNT NBR 6118. Para os casos 
especiais, a contra flecha e os escoramentos 
constarão de projeto de cálculo específico. 

 Recebimento

A Fiscalização pode exigir comprovação de 
procedência das vigotas e da existência de 
profissional habilitado responsável pela fabricação.  

Atendidas as recomendações de execução, a 
Fiscalização pode exigir prova de carga para 
comprovar a rigidez e a resistência da laje pré-
fabricada. 

 Serviços

A. Laje mista B-11, sobrecarga 100Kgf/m²; 

B. Laje mista B-12, sobrecarga 100Kgf/m²; 

C. Laje mista B-12, sobrecarga 300Kgf/m²; 

D. Laje mista B-16, sobrecarga 100Kgf/m²; 

E. Laje mista B-16, sobrecarga 300Kgf/m²; 

F. Laje mista B-16, sobrecarga 500Kgf/m²; 

G. Laje mista B-20, sobrecarga 300Kgf/m²; 

H. Reforço laje mista. 

 Serviços Incluídos nos Preços

Fornecimento de cimbramento, escoramento e 
execução da laje incluindo capeamento e armadura 
negativa. 

 Medição

Para itens A, B, C, D, E, F, G, H: m² - pela área 
delimitada pelos eixos das paredes e/ou vigas. 

2.2.7 ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO 

 Descrição

Estruturas de elementos de concreto pré-fabricados, 
conforme itens 3.11 e 12.1.2 da ABNT NBR 9062, 
Projeto e execução de estruturas de concreto pré-
moldado, para construção de ubs, compostas de 
elementos de concreto armado ou protendido 
executados fora do local de utilização definitiva na 
estrutura. Normalmente são constituídos por pilares, 
vigas, lajes e eventualmente escadas. 

Os elementos são executados industrialmente, sob 
condições rigorosas de controle de qualidade 
conforme ABNT NBR 9062. 

É usual a utilização de concreto moldado no local 
para complementar e solidarizar a estrutura pré-
fabricada. 

Os elementos são produzidos em formas próprias 
reutilizáveis, desformados, armazenados 
provisoriamente até o transporte ao local da 
montagem. No local são novamente armazenados 
ou montados diretamente a partir das carretas 
transportadoras.  

 Aplicação

Em edificações destinadas a Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) novas ou ampliações. 

 Execução

Obedecer rigorosamente o Projeto de Transposição 
de Estrutura, dos elementos constituintes e as 
normas da ABNT, particularmente aquelas citadas 
neste documento e referentes especificamente aos 
elementos pré-fabricados. 

Obedecer às especificações para o projeto e 
execução das estruturas pré-fabricadas. 

O concreto utilizado para os elementos pré-
fabricados deve ser classe C-40 ou superior. 

Para o concreto moldado no local deverá ser 
utilizado concreto da classe C-25 ou superior, 
atendido o disposto na ABNT NBR 6118, Projeto de 
estruturas de concreto – Procedimento, quanto à 
durabilidade da estrutura. 

Para a armadura deve ser obedecido o disposto no 
item específico. O Fornecedor deve apresentar 
amostras representativas da qualidade especificada, 
a ser aprovada pela Fiscalização e servir de 
parâmetro de comparação do produto acabado. 

Para os elementos protendidos deve ser obedecido 
o disposto nas normas específicas ABNT NBR 7482,
Fios de aço para estruturas de concreto protendido 
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– Especificação e ABNT NBR 7483, Cordoalhas de
aço para estruturas de concreto protendido – 
Especificação. 

Os encarregados de produção e de controle de 
qualidade dos elementos pré-fabricados deverão ter 
pelo menos as especificações e procedimentos para: 

 Fôrmas: montagem, desmontagem, limpeza e 
cuidados; 

 Armadura: diâmetro dos pinos para dobramento 
das barras, manuseio, transporte, 
armazenamento, estado superficial, limpeza e 
cuidados; 

 Concreto: dosagem, amassamento, 
consistência, descarga da betoneira, transporte, 
lançamento, adensamento e cura; 

 Protensão: forças iniciais e finais, medidas das 
forças e alongamentos, manuseio, transporte, 
armazenamento, estado superficial, limpeza e 
cuidado com fios, barras e cabos de protensão;  

 Liberação da armadura pré-tracionada: método 
de liberação da armadura de seus apoios 
independentes e de seccionamento da 
armadura exposta entre elementos dispostos 
em linha, no caso de pistas de protensão na 
produção de elementos de concreto pré-
fabricados por pré-tração, cuidados e segurança 
contra acidentes; 

 Aplicação da protensão da armadura pós-
tracionada: aplicar o disposto no anexo A - 
Execução da protensão em concreto protendido 
com aderência posterior da ABNT NBR 14.931, 
Execução de estruturas de concreto – 
Procedimento;  

 Manuseio e armazenagem dos elementos: 
utilização de cabos, balancins ou outros meios 
para suspensão dos elementos, pontos de 
apoio, métodos de empilhamento, cuidados e 
segurança contra acidentes; 

 Tolerâncias: tolerâncias dimensionais e em 
relação a defeitos aparentes das fôrmas e da 
armadura, tolerâncias quanto à variação da 
consistência e defeitos aparentes do concreto 
fresco, tolerâncias quanto à discrepância entre 
a medida do alongamento e da força aplicada à 
armadura protendida, tolerância em relação às 
resistências efetivas do concreto, tolerâncias de 
abertura de fissuras, tolerâncias dimensionais e 
em relação a defeitos aparentes dos elementos 
pré-fabricados acabados. 

Os Fornecedores deverão apresentar documento 
técnico da obra onde devem constar no mínimo:  

 Data de início e término da obra;  

 Lista de subcontratados; 

 Histórico dos elementos pré-moldados; 

 Descrição das eventuais patologias ocorridas e 
os procedimentos das correções. 

Recomendações para projeto 

Deverão ser atendidas as normas técnicas 
seguintes, e quando pertinente, utilizar edições 
atualizadas. 

 ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de 
concreto – Procedimento;  

 ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas 
estruturas – Procedimento;  

 ABNT NBR 9062, Projeto e execução de 
estruturas de concreto pré-moldado;  

 ABNT NBR 12655, Concreto de cimento Portland 
– Preparo, controle e recebimento –
Procedimento; 

 ABNT NBR 15200, Projeto de estruturas de 
concreto em situação de incêndio.  

Deve ser analisado o comportamento efetivo das 
ligações quanto aos seus graus de liberdade. 

Devem ser dimensionados os elementos e as 
ligações levando em conta as folgas e tolerâncias. A 
partir do ajuste são determinadas as dimensões 
nominais de fabricação.  

Os dispositivos de manuseio devem ser 
dimensionados levando-se em conta solicitações 
dinâmicas conforme estabelecido na ABNT NBR 
9062.  

A análise da estrutura deve levar em conta as 
variações volumétricas e as eventuais deformações 
diferenciais entre concretos de diferentes idades, 
composições e propriedades mecânicas. 

A análise deve ser efetuada considerando todas as 
fases por que possam passar os elementos, 
principalmente as de:  

 Produção;  

 Manuseio;  

 Armazenamento;  

 Transporte;  

 Montagem;  

 Operação. 

As zonas dos elementos que deverão ser ligadas 
aos demais elementos da estrutura constituem 
trechos singulares, devendo ser dimensionadas e ter 
sua segurança demonstrada através de requisitos 
especiais definidos nas normas pertinentes. 

Montagem 

Planejar a montagem de forma a otimizar a logística 
de produção, armazenamento e transporte e garantir 
a movimentação e sequência correta no canteiro. 

Executar eventuais contraventamentos ou 
estaiamentos, provisórios conforme indicação do 
projeto. 
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Obedecer à sequência de montagem e 
solidarizações conforme indicação do projeto.  

Os aparelhos de apoio (neoprene, aço, polipropileno 
etc.), devem ser posicionados rigorosamente 
conforme projeto e devem ter certificado de 
qualidade. 

Solidarização 

As ligações solidarizadas devem obedecer às 
especificações de projeto.  

As soldas, onde necessárias, devem ser executadas 
por soldadores qualificados e escolhidas pelo menos 
uma a cada 20 ligações para ser ensaiada por 
processo não destrutivo, a critério da Fiscalização.  

Antes das concretagens as armações e insertos 
devem estar posicionados, as soldas executadas, as 
fôrmas colocadas, a limpeza e aplicação de 
desmoldante concluídas.  

Deve ser prevista cura úmida por pelo menos 7 dias, 
ou outra de comprovada eficiência aprovada pela 
Fiscalização. 

Acabamento  

Devem ser eliminadas as rebarbas e partes soltas 
eventualmente existentes.  

Devem ser limpas e, eventualmente, lixadas as 
peças com diferenças sensíveis de coloração. 

 Recebimento

O controle de qualidade e inspeção deve obedecer 
às determinações da ABNT NBR 9062, Projeto e 
execução de estruturas de concreto pré-moldado. 

A fiscalização deve receber os serviços nas suas 
várias etapas executivas, ou seja:  

 Produção;  

 Manuseio;  

 Armazenamento;  

 Transporte;  

 Montagem;  

 Solidarização;  

 Acabamento.  

A verificação dos serviços de cada etapa deve ser 
feita a partir dos respectivos itens desta 
especificação, e em especial:  

 Aferir as especificações e procedimentos 
escritos em mãos dos encarregados de 
produção e controle de qualidade; 

 Aferir o histórico de cada elemento pré-fabricado; 

 Aferir a posição correta dos insertos e sua 
ancoragem no concreto;  

 Aferir a posição correta dos chumbadores e dos 
furos para seu recebimento; 

 Aferir as especificações de todos os materiais 
constituintes do concreto; 

 Aferir as especificações do aço e a comprovação 
da procedência; 

 Aferir as especificações de todos os demais 
constituintes listados em projeto, tais como, 
insertos, aparelhos de apoio, eletrodos para 
solda e etc.; 

 Acompanhar e verificar os resultados dos 
ensaios dos corpos de prova. 

Nas inspeções, durante todo o processo de 
execução da obra, verificar:  

 Tolerâncias dimensionais dos elementos antes 
da montagem e das estruturas após a 
montagem; 

 Qualidade dos cordões de solda; 

 Fissuras ou trincas, que se existirem deverão ter 
sua origem determinada, tratamento e 
recuperação definido pelo projetista estrutural, 
consultor especializado ou pela Fiscalização;  

 Alinhamentos, horizontalidade e prumo das 
estruturas;  

 Deformações dos elementos pré-fabricados; 

 Dimensões e posicionamento dos aparelhos de 
apoio;  

 Datas, força de tração e alongamento dos cabos 
de protensão;  

 Verificação de falhas ou defeitos de lançamento, 
adensamento, manuseio, transporte e 
montagem;  

 Verificação da aparência quanto a limpeza e os 
cantos quebrados, lascas, cor, textura em 
comparação com as amostras fornecidas. 

As não conformidades devem ser registadas por 
escrito onde conste claramente a identificação do 
elemento, data de fabricação ou de ocorrência, tipo 
de aço e de concreto utilizado. Devendo inspecionar 
os elementos, individualmente ou por lote, através 
de inspetores do próprio Fornecedor e da 
Fiscalização. 

 Serviços

A. Fornecimento e montagem de estruturas pré-
fabricadas de concreto.

 Serviços Incluídos nos Preços

Fabricação, transporte e montagem (A). 

 Medição

Para item A: m² - pela área delimitada pelos eixos 
das paredes e/ou vigas.  
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2.3 ESTRUTURA METÁLICA

 Descrição

Estruturas compostas por perfis laminados ou 
dobrados, chapas grossas ou finas, perfis tubulares 
e barras de seção quadrada, circular ou retangular 
em aços estruturais, definidos por padrão ABNT ou 
ASTM, e suas junções e ligações, conforme 
especificações de projeto, que se destinarão à 
construção de galpões, coberturas, etc. 

 Recomendações gerais

Obedecer rigorosamente o Projeto de Transposição 
de Estrutura e normas técnicas relativas às diversas 
aplicações. O projeto deverá ser elaborado por 
profissional legalmente habilitado e capacitado, a 
fabricação e montagem da estrutura deverão ser 
executadas por empresa capacitada, sob 
competente supervisão.  

Os materiais devem ser identificados pela sua 
especificação (incluindo tipo ou grau) verificando-se: 

 Certificado de qualidade fornecido por usinas ou 
produtores, devidamente relacionados aos 
produtos fornecidos;  

 Marcas aplicadas ao material pelo produtor, de 
acordo com os padrões das normas 
correspondentes. 

Na elaboração do Projeto de Transposição, deve-se 
atender às disposições sobre as medidas de 
segurança contra fogo em edificações e áreas de 
risco, especialmente as Instruções do Corpo de 
Bombeiros e normas técnicas aplicáveis.  

Deverá ser indicado em projeto o tipo de material e 
os locais que deverão receber revestimento contra 
fogo quando necessário. Sempre que possível, 
deverão ser considerados os critérios para isenção. 

Em regiões litorâneas ou locais sujeitos à atmosfera 
corrosiva, devem ser preferencialmente utilizados 
aços resistentes à corrosão. 

Outros elementos estruturais expostos às 
intempéries (montantes de alambrados e gradis, 
treliças, etc.) devem ser confeccionados com peças 
e componentes em aço galvanizado a fogo e receber 
tratamento de galvanização a frio nos pontos de 
solda e corte. 

Recomenda-se inversão ou a execução de furos de 
drenagem em perfis estruturais (tipo U, V e I), bem 
como detalhar adequadamente as bases de colunas, 
para evitar retenção de água e o acúmulo de pó.  

Orientações sobre acabamento, tratamento de 
superfícies e tipos de materiais para revestimento 
contra fogo conforme especificações contidas neste 
Caderno. 

2.3.1 AÇOS ESTRUTURAIS 

 Descrição

Estruturas compostas por perfis laminados ou 
dobrados, chapas grossas ou finas, perfis tubulares 
e barras de seção quadrada, circular ou retangular 
em aços estruturais, galvanizados a fogo ou não, 
definidos por padrão ABNT ou ASTM, conforme 
especificações de projeto. 

Elementos conectores para junções e ligações: 
parafusos, barras redondas rosqueadas, 
chumbadores e conectores deverão ser sempre 
galvanizados.  

Soldas: eletrodutos específicos para aços estruturais 
(conforme indicação dos fabricantes).  

Tratamentos: peças galvanizadas devem receber 
tratamento por galvanização a frio nos pontos de 
solda e corte, e aplicação de fundo para 
galvanizados. Peças não galvanizadas deverão 
receber aplicação de fundo anticorrosivo.  

Acabamentos: quando indicado em projeto 
revestimento para resistência ao fogo em estruturas 
metálicas, deverão ser atendidas as disposições do 
fabricante. 

Protótipo comercial 

Siderúrgicas:  

 Cosipa;  

 Usiminas; 

 Açominas;  

 Arcelor Mittal Aços Longos; 

 CSN;  

 Votorantim – Metais. 

 Ligações e chumbadores: 

 Gerdau;  

 Wal Sywa; 

 Hilti;  

 Sk-Sukira;  

 Ciser;  

 Mitto. 

Nota: As marcas e empresas são indicadas apenas 
como referência. 

 Aplicação

Em estruturas de galpões, coberturas, e em outros 
locais protegidos utilizar peças sem galvanização 
(exceto elementos para junções e ligações). 

Em elementos estruturais expostos às intempéries 
(montantes de alambrados e gradis, treliças, etc.) 
utilizar peças em aço galvanizado a fogo com 
tratamento de galvanização a frio nos pontos de 
solda e corte.  
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Em regiões litorâneas ou locais sujeitos à atmosfera 
corrosiva deverão ser utilizados aços resistentes à 
corrosão. 

 Execução

Obedecer rigorosamente o Projeto de Transposição 
de Estruturas e as normas técnicas. O Projeto de 
Transposição deverá ser elaborado por profissional 
legalmente habilitado e capacitado, devendo a 
fabricação e montagem da estrutura ser executada 
por empresa capacitada, sob competente 
supervisão. 

No projeto deverão incluir os detalhes da estrutura, 
indicando dimensões, seções, tipos de aço e 
posições de todas as peças, pontos de solda e 
fixação de chumbadores, níveis de pisos, linhas de 
centro e de afastamento de pilares, contra flechas. 
Deverão constar ainda nas pranchas de projeto as 
listas de materiais e quantificações. 

Os materiais devem ser identificados pela sua 
especificação (incluindo tipo ou grau) verificando-se: 

 Certificado de qualidade fornecido por usinas ou 
produtores, devidamente relacionados aos 
produtos fornecidos;  

 Marcas legíveis aplicadas ao material pelo 
produtor, de acordo com os padrões das normas 
correspondentes.  

A espessura mínima permitida será de 3mm, exceto 
para calços e chapas de enchimento.  

Fabricação, montagem e controle de qualidade 

Os símbolos indicativos de solda usados nos 
desenhos e as exigências de inspeção da estrutura 
devem obedecer às normas AWS. 

As modificações que se fizerem necessárias no 
projeto, durante os estágios de fabricação ou 
montagem da estrutura, devem ser feitas somente 
com permissão do responsável pelo projeto, 
devendo todos os documentos técnicos pertinentes 
ser corrigidos coerentemente. 

Antes do uso na fabricação, os materiais laminados 
devem estar desempenados dentro da tolerância de 
fornecimento.  

O montador deverá tomar cuidados especiais na 
descarga, no manuseio e na montagem da estrutura 
de aço, a fim de evitar o aparecimento de marcas ou 
deformações nas peças. 

Se forem usados contraventamentos ou grampos de 
montagem, deverão ser tomados cuidados para 
evitar danos às superfícies. Soldas de ponto deverão 
ser esmerilhadas até facear.  

No processo de galvanização a frio, os pontos de 
solda e cortes deverão estar limpos e secos, isentos 
de poeira, gordura, graxa, sabão, ferrugem ou outro 
contaminante. 

O montador deverá planejar e executar todas as 
operações de maneira que não fiquem prejudicados 
o ajuste perfeito e a boa aparência da estrutura.

Tanto o fabricante quanto o montador deverão 
manter um programa de controle de qualidade, com 
rigor necessário para garantir que todo trabalho seja 
executado de acordo com a norma ABNT NBR 8800. 

Recomenda-se inversão ou a execução de furos de 
drenagem em perfis estruturais (tipo U, V e I), bem 
como detalhar adequadamente as bases de colunas, 
para evitar retenção de água e o acúmulo de pós. 

Deverão ser atendidas as normas técnicas 
seguintes, e quando pertinente, utilizar edições 
atualizadas. 

 ABNT NBR 5000, Chapas grossas de aço de 
baixa liga e alta resistência mecânica; 

 ABNT NBR 5004, Chapas finas de aço de baixa 
liga e alta resistência mecânica; 

 ABNT NBR 5008, Bobinas e chapas grossas 
laminadas a quente de aço baixa liga, 
resistentes à corrosão atmosférica, para uso 
estrutural – Requisitos; 

 ABNT NBR 5921, Bobinas e chapas finas a 
laminadas a quente de aço de baixa liga, 
resistentes à corrosão atmosférica, para uso 
estrutural – Requisitos; 

 ABNT NBR 6648, Chapas grossas de aço-
carbono para uso estrutural; 

 ABNT NBR 6649, Chapas finas a frio de aço-
carbono para uso estrutural; 

 ABNT NBR 6650, Chapas finas a quente de aço-
carbono para uso estrutural; 

 ABNT NBR 7007, Aço-carbono e microligados 
para barras e perfis laminados a quente para 
uso estrutural; 

 ABNT NBR 8261, Tubos de aço-carbono, 
formado a frio, com e sem solda, de seção 
circular, quadrada ou retangular para usos 
estruturais; 

 ABNT NBR 8800, Projeto de estruturas de aço e 
de estruturas mistas de aço e concreto de 
edifícios; 

 ABNT NBR 14323,  Projeto de estruturas de aço 
e de estruturas mistas de aço e concreto de 
edifícios em situação de incêndio; 

 ABNT NBR 14432, Exigências de resistência ao 
fogo de elementos construtivos de edificações – 
Procedimento. 

 Recebimento

Aferir as especificações do aço e exigir comprovação 
de procedência.  

Aferir as especificações de todos os constituintes 
listados em projeto. 

Nas inspeções, durante a execução da obra, 
verificar: apertos de parafusos, qualidade dos 
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cordões de solda, alinhamentos, horizontalidade e 
prumo das estruturas. 

Para todas as peças e componentes galvanizados, 
exigir certificado de galvanização a fogo, emitido por 
empresa galvanizadora ou nota fiscal discriminada 
do fornecedor e verificar o tratamento nos pontos de 
solda e corte com galvanização a frio. 

Verificar a conformidade dos acabamentos com as 
especificações constantes no projeto. 

Verificar a aplicação de fundo anticorrosivo. 

Verificar a aderência e a uniformidade da pintura, 
atentando para que não apresentem falhas, bolhas e 
irregularidades. 

Atendidas as exigências de execução, verificar a 
rigidez do conjunto e a aparência final da estrutura. 

 Serviços

A. Fornecimento de estrutura metálica – aço 
estrutural ASTM ou ABNT não patinável; 

B. Montagem de estrutura metálica. 

 Serviços Incluídos nos Preços

Fornecimento da estrutura (A). 

Montagem da estrutura (B). 

 Medição

Para itens A, B: kg - pelo peso total da estrutura. 

2.3.2 AÇOS RESISTENTES À CORROSÃO 

 Descrição

Estruturas compostas por perfis laminados ou dobra-
dos, chapas grossas ou finas, perfis tubulares e 
barras de seção quadrada, circular ou retangular em 
aços estruturais, definidos por padrão ABNT ou 
ASTM, com adição de cobre, resistentes à corrosão 
atmosférica. 

Elementos conectores para junções e ligações: 
parafusos padronizados pela ABNT, ASTM ou ISO, 
barras redondas rosqueadas, chumbadores e 
conectores fabricados em aços com composição 
química semelhante a dos aços empregados para a 
fabricação das peças estruturais. Alternativamente, 
poderão ser utilizados elementos em aço inoxidável, 
mas nunca em aço galvanizado sem pintura.  

Soldas: eletrodos específicos para aços resistentes 
à corrosão (conforme indicação dos fabricantes). 

Acabamentos: quando indicado em projeto revesti-
mento contra fogo em estruturas metálicas, deverão 
ser atendidas as disposições contidas nas normas 
técnicas de legislação aplicável.  

Protótipo comercial 

Siderúrgicas:  

 Cosarcor 400 (Cosipa); 

 USI-SAC-250 (SAC 41) - (Usiminas);  

 AR 350 COR (Açominas); 

 A-588 grau B (ArcelorMittal Aços Longos);  

 COR 420 (CSN); 

Ligações e chumbadores:  

 Gerdau;  

 Wal Sywa;  

 Hilti;  

 Sk – Sukira;  

 Ciser;  

 Mitto. 

Nota: As marcas e empresas são indicadas apenas 
como referência. 

 Aplicação

Em pilares de modo a se evitar problemas estruturais 
causados pela corrosão na base dos mesmos 
(especificar em projeto).  

Em estruturas de galpões, coberturas, e outros 
locais protegidos, somente quando especificado em 
projeto. 

Em regiões litorâneas ou locais sujeitos à atmosfera 
corrosiva, devem ser utilizados aços resistentes à 
corrosão. 

 Execução

Obedecer rigorosamente o Projeto de Transposição 
de Estrutura e as normas técnicas. O Projeto de 
Transposição deverá ser elaborado por profissional 
legalmente habilitado e capacitado, devendo a 
fabricação e montagem da estrutura ser executada 
por empresa capacitada, sob competente 
supervisão. 

No projeto deverão incluir os detalhes da estrutura, 
indicando dimensões, seções, tipos de aço e 
posições de todas as peças, pontos de solda e 
fixação de chumbadores, níveis de pisos, linhas de 
centro e de afastamento de pilares, contra flechas. 
Deverão constar ainda nas pranchas de projeto as 
listas de materiais e quantificações. 

Os materiais devem ser identificados pela sua 
especificação (incluindo tipo ou grau) verificando-se: 

 Certificado de qualidade fornecido por usinas ou 
produtores, devidamente relacionados aos 
produtos fornecidos;  

 Marcas legíveis aplicadas ao material pelo 
produtor, de acordo com os padrões das normas 
correspondentes. Obs.: A espessura mínima 
permitida será de 3mm, exceto para calços e 
chapas de enchimento. 

Fabricação, montagem e controle de qualidade 

Os símbolos indicativos de solda usados nos 
desenhos e as exigências de inspeção da estrutura 
devem obedecer às normas AWS. 
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As modificações que se fizerem necessárias no 
projeto, durante os estágios de fabricação ou 
montagem da estrutura, devem ser feitas somente 
com permissão do responsável pelo projeto, 
devendo todos os documentos técnicos pertinentes 
ser corrigidos coerentemente com aquelas 
modificações.  

Antes do uso na fabricação, os materiais laminados 
devem estar desempenados dentro da tolerância de 
fornecimento.  

O montador deverá tomar cuidados especiais na 
descarga, no manuseio e na montagem da estrutura 
de aço, a fim de evitar o aparecimento de marcas ou 
deformações nas peças.  

Se forem usados contraventamentos ou grampos de 
montagem, deverão ser tomados cuidados para 
evitar danos às superfícies. Soldas de ponto deverão 
ser esmerilhadas até facear.  

O montador deverá planejar e executar todas as 
operações de maneira que não fiquem prejudicados 
o ajuste perfeito e a boa aparência da estrutura.

Se forem usados contraventamentos ou grampos de 
montagem, deverão ser tomados cuidados para 
evitar danos às superfícies. Soldas de ponto deverão 
ser esmerilhadas até facear. 

Deverão ser atendidas as normas técnicas 
seguintes, e quando pertinente, utilizar edições 
atualizadas. 

 ABNT NBR 5008, Bobinas e chapas grossas 
laminadas a quente de aço baixa liga, 
resistentes à corrosão atmosférica, para uso 
estrutural – Requisitos; 

 ABNT NBR 5921, Bobinas e chapas finas a 
laminadas a quente de aço de baixa liga, 
resistentes à corrosão atmosférica, para uso 
estrutural – Requisitos; 

 ABNT NBR 8800, Projeto de estruturas de aço e 
de estruturas mistas de aço e concreto de 
edifícios; 

 ABNT NBR 14323, Projeto de estruturas de aço 
e de estruturas mistas de aço e concreto de 
edifícios em situação de incêndio; 

 ABNT NBR 14432, Exigências de resistência ao 
fogo de elementos construtivos de edificações – 
Procedimento. 

 Recebimento

Aferir as especificações do aço e exigir comprovação 
de procedência. 

Aferir as especificações de todos os constituintes 
listados em projeto. 

Nas inspeções, durante a execução da obra, 
verificar: apertos de parafusos, qualidade dos 
cordões de solda, alinhamentos, horizontalidade e 
prumo das estruturas. 

Verificar a conformidade dos acabamentos com as 
especificações constantes no projeto. 

Em estruturas pintadas: verificar a aderência e a 
uniformidade da pintura, atentando para que não 
apresentem falhas, bolhas ou irregularidades. 

Atendidas as recomendações de execução, verificar 
a rigidez do conjunto e a aparência final da estrutura. 

 Serviços

A. Fornecimento estrutura metálica - aço ASTM 
0709 ou A588 (resistentes à corrosão); 

B. Montagem de estrutura metálica. 

 Serviços Incluídos nos Preços

Fornecimento da estrutura (A). 

Montagem da estrutura (B). 

 Medição

Para itens A, B: kg - pelo peso total da estrutura. 

2.3.3 REVESTIMENTO CONTRA FOGO 

 Descrição

Este item estabelece as condições a serem atendi-
das pelos elementos estruturais metálicos que 
integram as edificações, quanto aos Tempos 
Requeridos de Resistência ao Fogo (TRRF), para 
que, em situação de incêndio, seja evitado o colapso 
estrutural por tempo suficiente para possibilitar o 
cumprimento das leis e normas referentes.  

 Recomendações Gerais

Esta especificação pode ser complementada pelos 
requisitos de legislações locais, códigos de obras, 
normalizações, empresas seguradoras e outras 
entidades que tenham jurisdição sobre a matéria. 

A aplicação deve ser realizada exclusivamente por 
empresa credenciada pelo fabricante do material de 
proteção, com experiência comprovada em 
aplicações similares e certificada pela ABNT 
Certificadora no programa “Certificação para 
aplicadores de revestimento contra fogo em 
estruturas de aço”.  

Antes do início dos serviços, o aplicador deve 
fornecer um Memorial de Proteção dos Elementos 
Construtivos e sua respectiva ART - Anotação de 
Responsabilidade Técnica, necessário para 
obtenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros). O Memorial deve conter em anexo os 
relatórios laboratoriais utilizados para o 
dimensionamento do revestimento, bem como todas 
as informações necessárias para a fiscalização dos 
serviços executados, inclusive o total da área (m²) de 
estruturas que será protegida. 

A Fiscalização deverá exigir uma cópia do Memorial 
de Proteção dos Elementos Construtivos para 
análise, e arquivamento na respectiva pasta técnica 
da obra. 
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Deverão ser atendidas as normas técnicas 
seguintes, e quando pertinente, utilizar edições 
atualizadas. 

 ABNT NBR 14323,  Projeto de estruturas de aço 
e de estruturas mistas de aço e concreto de 
edifícios em situação de incêndio; 

 ABNT NBR 14432, Exigências de resistência ao 
fogo de elementos construtivos de edificações – 
Procedimento. 

Materiais recomendados para a proteção 

Os materiais de proteção devem ser definidos no 
Projeto de Transposição, levando em consideração 
as características físicas de cada material e os 
respectivos custos. 

Pintura intumescente: utilizar em estruturas 
metálicas aparentes, sujeitas a intemperismos, 
impactos mecânicos, vandalismos e/ou onde seja 
necessário um requinte estético compatível com o 
projeto arquitetônico. 

Considerações para o Projeto de Transposição  

Na elaboração do Projeto de Transposição é 
recomendado observar os critérios de isenção e 
redução de TRRF permitidos. 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) térreas não 
necessitam de proteção estrutural, desde que 
respeitada a carga incêndio usual abaixo de 500 
MJ/m² típica para este tipo de edificação.  

Não há necessidade de proteger estruturas de 
coberturas das edificações que atendam aos 
seguintes requisitos: a) não tiverem função de piso; 
b) não forem usadas como rota de fuga e c) o seu
colapso estrutural não comprometa a estabilidade 
das paredes externas nem a estrutura principal da 
edificação.  

Estruturas total ou parcialmente embutidas em 
alvenarias representam economia no revestimento 
contra fogo das estruturas. Recomenda-se consulta 
ao capítulo 7 do Manual Resistência ao Fogo das 
Estruturas de Aço, publicado pelo CBCA - Centro 
Brasileiro da Construção em Aço. 

Planejamento da aplicação dos materiais 

A preparação superficial das estruturas metálicas 
deverá ser realizada pelo fornecedor das estruturas, 
de acordo com o requerido para cada produto a ser 
utilizado como proteção contra fogo. Consultar os 
itens de referência dos respectivos produtos para 
especificação do tratamento superficial adequado 
em cada caso. 

Quaisquer peças, suportes ou outros elementos que 
deverão ser soldados à estrutura metálica, devem 
ser fixados antes da aplicação da proteção contra 
fogo.  

A instalação de tubulações, dutos ou quaisquer 
outras interferências que não permitam o acesso 
total ou parcial para a aplicação do revestimento 

contra fogo deve aguardar a completa execução da 
proteção contra fogo. 

Antes do início dos serviços, o instalador deve 
atestar por escrito a compatibilidade e a adequação 
do substrato para a aplicação do revestimento contra 
fogo, através da emissão de um Atestado de 
Inspeção Superficial.  

O material de revestimento contra fogo deve ser 
aplicado com as espessuras adequadas para 
atender aos requisitos de resistência ao fogo 
estipulados pela legislação vigente, considerando os 
fatores de massividade de cada elemento metálico. 
Antes do início dos serviços a empresa aplicadora 
deve apresentar listagem das estruturas com os 
fatores de massividade e respectivas espessuras 
dimensionadas, bem como relatório de testes que 
comprove a adequação das espessuras. 

O Fornecedor deve orientar as demais empresas 
envolvidas no contrato global da obra com relação 
aos cuidados para evitar danos aos materiais de 
revestimento contra fogo.  

Todo e qualquer reparo na proteção contra fogo 
devido a danos causados por outras subcontratadas, 
deve ser reparado conforme procedimentos do 
fabricante. 

A empresa aplicadora deve continuamente medir e 
verificar as espessuras de aplicação, visando 
garantir o atendimento aos parâmetros de proteção 
pré-determinados. Estas medições devem ser 
registradas e disponibilizadas para a Fiscalização. 

Na entrega da obra, a Fiscalização deve exigir o 
Relatório de Controle de Qualidade, realizado 
conforme os parâmetros dos procedimentos dos 
manuais “AWCI Technical Manual” ou do 
procedimento específico de certificação da ABNT 
para aplicadores de revestimento contra fogo em 
estruturas. 

2.3.4  PINTURA INTUMESCENTE PARA REVESTIMENTO 

CONTRA FOGO 

 Descrição

Esta especificação abrange os materiais e os 
serviços de aplicação necessários para a instalação 
adequada de pintura intumescente para 
revestimento contra fogo de estruturas metálicas, de 
acordo com todos os documentos aplicáveis, 
contratos pertinentes e normas ASTM E119 – 
Standard Test Methods for Fire Tests of Building 
Construction and Materials e ASTM E84 – Standard 
Test Method for Surface Burning Characteristics of 
Building Materials. 

Protótipo comercial 

Tintas de Fundo:  

 Oxibar DST 535, fabricado pela Renner; 

 Macropoxy HS, fabricado pela Sumaré; 
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 Interseal 211, fabricado pela International;  

 Amerlock AM-400, fabricado pela Ameron; 

Tintas Intumescentes:  

 Sprayfilm, fabricado pela Isolatek Internationa; 

 Unitherm, fabricado pela Permatex;  

 Firetex, fabricado pela Leigh’s Paints;  

 Nullifire, fabricado pela Nullifire Ltda.;  

Empresas Aplicadoras:  

 PCF Soluções em Engenharia Ltda. 
(www.pcf.com.br);  

 Refrax Engenharia (www.refrax.com.br);  

 Refrasol Coml. Intl. Ltda. (www.refrasol.com.br). 

Nota: As marcas e empresas são indicadas apenas 
como referência. 

 Recomendações Gerais

Antes do início dos serviços, o aplicador deve 
fornecer um Memorial de Proteção dos Elementos 
Construtivos e sua respectiva ART - Anotação de 
Responsabilidade Técnica, necessário para 
obtenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros). O Memorial deve conter em anexo os 
relatórios laboratoriais utilizados para o 
dimensionamento do revestimento, bem como todas 
as informações necessárias para a fiscalização dos 
serviços executados, inclusive o total da área (m²) de 
estruturas que será protegida. 

A Fiscalização deve exigir uma cópia do Memorial de 
Proteção dos Elementos Construtivos e da ART, 
para análise e arquivamento na respectiva pasta 
técnica da obra. 

Deverão ser atendidas as normas técnicas 
seguintes, e quando pertinente, utilizar edições 
atualizadas: 

 ABNT NBR 11003, Tintas – Determinação da 
aderência; 

 ABNT NBR 14323, Projeto de estruturas de aço 
e de estruturas mistas de aço e concreto de 
edifícios em situação de incêndio; 

 ABNT NBR 14432, Exigências de resistência ao 
fogo de elementos construtivos de edificações – 
Procedimento; 

 ASTM E119, Standard Test Methods for Fire 
Tests of Building Construction and Materials;  

 ASTM E84, Standard Test Method for Surface 
Burning Characteristics of Building Materials; 

 AWCI Technical Manual 12-B, Standard Practice 
for the Testing and Inspection of Field Applied 
Thin Film Intumescent Fire-Resistive Materials; 
an Annotated Guide – 125; 

 SIS 05 5900, Pictorial Surface Preparation 
Standards for Painting Steel Surfaces;  

 Procedimento específico de certificação para 
aplicadores de revestimento contra fogo em 
estruturas de aço NI/ABNT 09.114.01.  

 Execução

Preparação superficial e tinta de fundo 

A preparação superficial da estrutura metálica deve 
ser jateamento abrasivo padrão SA 2½, conforme 
norma SIS 05 5900, Pictorial Surface Preparation 
Standars for Painting Steel Surfaces. 

Aplicação de tinta de fundo primer epóxi na 
espessura de 50 a 75μm, conforme protótipos 
comerciais ou similares. 

Os primers sugeridos devem ser aprovados pelo 
fabricante da tinta intumescente. Sua aplicação deve 
seguir as instruções do fabricante de cada primer.  

A preparação superficial e a aplicação do primer 
devem ser executadas pelo fabricante das estruturas 
metálicas em suas instalações. 

Entrega, estocagem e manuseio  

A tinta intumescente deve ser fornecida em 
recipientes fechados e lacrados, devidamente 
identificados com o nome do produto, nome do 
fabricante, lote, data de fabricação e validade.  

O material deve permanecer estocado em local 
seco, abrigado de intemperismos e a uma 
temperatura acima de 7°C, ou conforme orientações 
específicas de cada fabricante.  

Recipientes danificados ou contaminados devem ser 
rejeitados e retirados dos locais dos serviços. 

Aplicação da tinta intumescente  

A tinta intumescente deve ser aplicada de acordo 
com as recomendações do fabricante, atendendo às 
especificações da obra. 

A temperatura ambiente para aplicação não deve ser 
inferior a 10°C, bem como a umidade relativa não 
deve ultrapassar 80%, exceto em caso de instruções 
específicas de cada fabricante.  

A tinta intumescente não deve ser aplicada antes da 
instalação das lajes e da cobertura, e 
preferencialmente não deve ficar exposta à 
intemperismos durante o período de secagem. 

Os procedimentos de segurança ocupacional devem 
constar claramente da Ficha de Segurança do 
Produto, que deverá ser fornecida pela empresa 
aplicadora antes do início dos serviços.  

Todas as superfícies que receberão o revestimento 
contra fogo devem estar limpas, secas, livres de 
óleos, graxas, ou quaisquer corpos estranhos que 
possam prejudicar a aderência do sistema de 
proteção contra fogo. 

A tinta intumescente e a tinta de acabamento 
poderão ser aplicadas por rolo, pincel ou 
equipamento “air less”. Os procedimentos e 
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equipamentos de aplicação devem seguir 
criteriosamente o recomendado por cada fabricante. 

Devem ser observados os critérios de temperatura 
ambiente e umidade relativa, recomendados pelo 
fabricante. É recomendado ampla ventilação no local 
dos serviços e que, em áreas confinadas, seja 
providenciado equipamentos de exaustão que 
efetuem 4 trocas completas de ar por hora.  

Antes do início efetivo dos serviços, o instalador 
deve aplicar o material de revestimento contra fogo 
em uma área aproximada de 10 m². Esta região 
deverá ser vistoriada pela Fiscalização e pelo 
Fornecedor e servirá de parâmetro para a textura, o 
acabamento visual e demais propriedades físicas do 
restante dos serviços.  

Tinta protetiva de acabamento 

As tintas protetivas de acabamento são necessárias 
para prover o sistema de cores, de acordo com o 
Projeto de Transposição, bem como para atuar como 
uma camada de proteção da tinta intumescente, 
facilitando e minimizando os custos de futuras 
manutenções.  

A tinta de acabamento deve ser indicada pelo 
fabricante do sistema intumescente e deve ser 
aplicada somente após a secagem total do 
intumescente. É recomendado aguardar entre 3 e 5 
dias para secagem do intumescente antes da 
aplicação da tinta de acabamento. Aplicações em 
períodos inferiores a este devem constar claramente 
dos procedimentos de aplicação do fabricante. 

 Recebimento

Exigir um Laudo do fabricante das estruturas 
metálicas atestando o tratamento superficial 
(jateamento abrasivo e aplicação de primer epóxi) 
conforme especificações. 

Verificar se o Atestado de Inspeção Superficial foi 
emitido adequadamente.  

Verificar se as temperaturas e umidade relativa do 
ar, registradas no relatório diário de obras atendem 
às recomendações do fabricante. 

Exigir o relatório de controle de qualidade conforme 
procedimentos dos manuais “AWCI Technical 
Manual” ou do Procedimento específico de 
certificação para aplicadores de revestimento contra 
fogo em estruturas de aço NI/ABNT 09.114.01, da 
ABNT Certificadora.  

Aferir se o material não apresentou, após secagem 
e cura, rachaduras, bolhas ou qualquer exposição do 
substrato.  

Verificar no relatório de controle de qualidade se as 
espessuras encontram-se dentro dos parâmetros 
aceitáveis para atendimento da legislação vigente. 

Verificar no relatório de controle de qualidade se os 
níveis de adesão atendem aos recomendados pela 
norma ABNT NBR 11003, Tintas – Determinação da 
aderência; 

A Fiscalização pode, a qualquer momento, 
acompanhar os ensaios de campo e procedimentos 
de controle de qualidade, ou ainda exigir a repetição 
de testes sempre que julgar necessário. 

 Serviços

A. Preparação de superfície com jateamento 
abrasivo padrão AS 2 ½ e aplicação de fundo 
primer; 

B. Pintura intumescente para revestimento contra 
fogo em estruturas metálicas. 

 Serviços Incluídos nos Preços

Execução do serviço incluindo aplicação de fundo 
primer (A). 

Fornecimento e aplicação dos materiais (tinta 
intumescente e tinta acabamento) (B). 

 Medição

Para itens A, B: m² - pela área de estruturas 
protegidas. 

2.3.5 ARGAMASSA PROJETADA PARA REVESTIMENTO 

CONTRA FOGO 

 Descrição

Esta especificação abrange os materiais e os 
serviços de aplicação necessários para a instalação 
adequada de argamassas projetadas para 
revestimento contra fogo de estruturas metálicas, de 
acordo com todos os documentos aplicáveis, 
contratos pertinentes e normas a seguir, quando 
pertinente, utilizar edições atualizadas. 

 ABNT NBR 14323, Projeto de estruturas de aço 
e de estruturas mistas de aço e concreto de 
edifícios em situação de incêndio; 

 ABNT NBR 14432, Exigências de resistência ao 
fogo de elementos construtivos de edificações – 
Procedimento; 

 ASTM E119, Standard Test Methods for Fire 
Tests of Building Construction and Materials; 

 ASTM E84, Standard Test Method for Surface 
Burning Characteristics of Building Materials; 

 ASTM E136, Standard Test Method for Behavior 
of Materials in a Vertical Tube Furnace at 750 
176;C  ou CAN/ULC S114,  Standard Method of 
Test for Determination of Non-Combustibility in 
Building Materials; 

 ASTM E605, Standard Test Methods for 
Thickness and Density of Sprayed Fire-
Resistive Material (SFRM) Applied to Structural 
Members; 

 ASTM E759, Standard Test Method for Effect of 
Deflection on Sprayed Fire-Resistive Material 
Applied to Structural Members; 
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 ASTM E760, Standard Test Method for Effect of 
Impact on Bonding of Sprayed Fire-Resistive 
Material Applied to Structural Members; 

 ASTM E761, Standard Test Method for 
Compressive Strength of Sprayed Fire-Resistive 
Material Applied to Structural Members; 

 ASTM E859, Standard Test Method for Air 
Erosion of Sprayed Fire-Resistive Materials 
(SFRMs) Applied to Structural Members; 

 ASTM E937, Standard Test Method for Corrosion 
of Steel by Sprayed Fire-Resistive Material 
(SFRM) Applied to Structural Members; 

 AWCI Technical Manual 12-A, Standard Practice 
for the Testing and Inspection of Field Applied 
Sprayed Fire-Resistive Materials; an Annotated 
Guide – 122; 

 Procedimento específico de certificação para 
aplicadores de revestimento contra fogo em 
estruturas de aço NI/ABNT 09.114.01. 

Protótipo comercial 

Produtos:  

 Cafco 300, fabricado pela Isolatek International; 

 Cafco Blaze Shield II, fabricado Isolatek 
International;  

 Monokote MK-6, fabricado Grace Construction 
Products;  

 Pyrolite 15HY, fabricado pela Carboline;  

Empresas Aplicadoras:  

 PCF Soluções em Engenharia Ltda 
(www.pcf.com.br);  

 Refrax Engenharia (www.refrax.com.br);  

 Refrasol Coml. Intl. Ltda (www.refrasol.com.br). 

Nota: As marcas e empresas são indicadas apenas 
como referência. 

 Recomendações Gerais

Antes do início dos serviços, o aplicador deve 
fornecer um Memorial de Proteção dos Elementos 
Construtivos e sua respectiva ART - Anotação de 
Responsabilidade Técnica, necessário para 
obtenção do AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de 
Bombeiros). O Memorial deve conter em anexo os 
relatórios laboratoriais utilizados para o 
dimensionamento do revestimento, bem como todas 
as informações necessárias para a fiscalização dos 
serviços executados, inclusive o total da área (m²) de 
estruturas que será protegida. 

A Fiscalização deve exigir uma cópia do Memorial de 
Proteção dos Elementos Construtivos e da ART para 
análise e arquivamento na respectiva pasta técnica 
da obra. 

 Execução

Preparação superficial e tinta de fundo 

Estruturas sem óleos, carepas soltas e 
preferencialmente sem qualquer tipo de primers. O 
início de corrosão superficial, típico de estruturas 
expostas na obra durante alguns meses, não 
representa problemas e é benéfico para a adesão do 
produto, desde que testado conforme a norma ASTM 
E937. 

Materiais projetados para revestimento contra fogo 
devem garantir a proteção dos substratos metálicos 
contra corrosão, conforme norma ASTM E937. O 
uso de primers ou pinturas nas estruturas ou lajes 
metálicas não é recomendado, podendo prejudicar a 
aderência do material. A aplicação em superfícies 
pintadas deve ser submetida à análise e aprovação 
do fabricante da argamassa projetada, que deve 
apresentar parecer do laboratório que executou os 
respectivos ensaios de resistência ao fogo atestando 
a possibilidade de aplicação nestas condições. 

Entrega, estocagem e manuseio 

O material deve ser fornecido em sacos ou recipiente 
fechado e lacrado, devidamente identificado com o 
nome do produto, nome do fabricante, lote, data de 
fabricação e validade.  

O material deve permanecer estocado em local seco 
e abrigado de umidade e intemperismos. 

Recipientes danificados ou contaminados devem ser 
rejeitados e retirados dos locais dos serviços. 

Aplicação da argamassa projetada  

A argamassa projetada deve ser aplicada de acordo 
com as especificações do fabricante, atendendo às 
especificações da obra. 

A temperatura ambiente para aplicação não deve ser 
inferior a 4°C.  

Os procedimentos de segurança ocupacional devem 
constar claramente da Ficha de Segurança do 
Produto, que deverá ser fornecida pela empresa 
aplicadora antes do início dos serviços. 

Os materiais projetados devem ser aplicados 
imediatamente após a concretagem das lajes e 
antes de quaisquer outros serviços, como alvenaria 
ou instalações. 

Todas as superfícies que receberão o revestimento 
contra fogo devem estar limpas, secas, livres de 
óleos, graxas, ou quaisquer corpos estranhos que 
possam prejudicar a aderência do sistema de 
proteção contra fogo. 

A argamassa projetada deve ser aplicada seguindo 
os procedimentos e equipamentos de aplicação 
recomendados por cada fabricante. 

Devem ser observados os critérios de temperatura 
ambiente recomendados pelo fabricante. É 
recomendado ampla ventilação no local dos serviços 
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e que, em áreas confinadas, seja providenciado 
equipamentos de exaustão que efetuem 4 trocas 
completas de ar por hora. 

 Recebimento

Verificar se o Atestado de Inspeção Superficial foi 
emitido adequadamente. 

Verificar se os elementos de fixação, quando 
necessários, foram instalados adequadamente, em 
conformidade com ensaio de resistência ao fogo. 

Verificar se as temperaturas e umidade relativa do 
ar, registradas no relatório diário de obras atendem 
às recomendações do fabricante.  

Exigir o relatório de controle de qualidade conforme 
procedimentos dos manuais “AWCI Technical 
Manual” ou do Procedimento específico de 
certificação para aplicadores de revestimento contra 
fogo em estruturas de aço NI/ABNT 09.114.01, da 
ABNT Certificadora.  

Aferir se o material não apresentou, após secagem 
e cura, rachaduras largas ou profundas, espaços 
vazios, lascamentos, delaminações ou qualquer 
exposição do substrato. 

Verificar no relatório de controle de qualidade se as 
espessuras encontram-se dentro dos parâmetros 
aceitáveis para atendimento da legislação vigente. 

Aferir no relatório de controle de qualidade se as 
densidades aplicadas foram iguais ou superiores as 
densidades do relatório de testes utilizado para 
dimensionamento do revestimento contra fogo.  

Aferir no relatório de controle de qualidade se os 
níveis de coesão/adesão são superiores a 7.2 kPa 
(150 psf).  

A Fiscalização ou Fornecedor podem, a qualquer 
momento, acompanhar os ensaios de campo e 
procedimentos de controle de qualidade, ou ainda 
exigir a repetição de testes sempre que julgar 
necessário. 

 Serviços

A. Argamassa projetada para revestimento contra 
fogo em estruturas metálicas. 

 Serviços Incluídos nos Preços

Fornecimento e aplicação dos materiais (A). 

 Medição

Para item A: m² - pela área de estruturas protegidas. 

2.3.6 OUTROS MATERIAIS PARA REVESTIMENTO 

CONTRA FOGO 

 Descrição

Esta especificação abrange os requisitos 
necessários para a instalação adequada de outros 
produtos para revestimento contra fogo de estruturas 
metálicas, de acordo com todos os documentos 
aplicáveis, contratos pertinentes e normas ASTM 
E119 e ASTM E84. 

Outros materiais de revestimento contra fogo como, 
mantas de fibra cerâmica, placas de lã de rocha e 
quaisquer outros produtos, devem atender aos 
requisitos das normas e legislações vigentes. 

As propriedades térmicas e o desempenho dos 
materiais de proteção térmica quanto à aderência, 
combustibilidade, fissuras, toxidade, erosão, 
corrosão, deflexão, impacto, compressão, 
densidade e outras propriedades necessárias para 
garantir o desempenho e durabilidade dos materiais, 
devem ser determinados por ensaios realizados em 
laboratórios específicos e reconhecidos, de acordo 
com norma técnica nacional ou, na ausência desta, 
de acordo com norma estrangeira pertinente. 

A aplicação deve ser realizada exclusivamente por 
empresa credenciada pelo fabricante do material de 
proteção, com experiência comprovada em 
aplicações similares e certificada pela ABNT 
Certificadora no programa “Certificação para 
aplicadores de revestimento contra fogo em 
estruturas de aço”. 

Deverão ser atendidas as normas técnicas 
seguintes, e quando pertinente, utilizar edições 
atualizadas. 

 ABNT NBR 14323,  Projeto de estruturas de aço 
e de estruturas mistas de aço e concreto de 
edifícios em situação de incêndio;  

 ABNT NBR 14432, Exigências de resistência ao 
fogo de elementos construtivos de edificações – 
Procedimento; 

 ASTM E119, Standard Test Methods for Fire 
Tests of Building Construction and Materials; 

 ASTM E84, Standard Test Method for Surface 
Burning Characteristics of Building Materials; 

 Procedimento específico de certificação para 
aplicadores de revestimento contra fogo em 
estruturas de aço NI/ABNT 09.114.01.  

 Execução

Preparação superficial  

Deve ser a mesma descrita nos ensaios de 
resistência ao fogo do produto, utilizado para o 
dimensionamento da proteção.  

Entrega, estocagem e manuseio 

Deve seguir rigorosamente o recomendado pelo 
fabricante do produto. 

Aplicação dos materiais 

Deve ser aplicada de acordo com as recomendações 
do fabricante, atendendo às especificações da obra.  

Os procedimentos de segurança ocupacional devem 
constar claramente da Ficha de Segurança do 
Produto, que deverá ser fornecida pela empresa 
aplicadora antes do início dos serviços. 

Devem ser observados os critérios de temperatura 
ambiente e umidade relativa do ar, recomendados 
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pelo fabricante. É recomendado ampla ventilação no 
local dos serviços e que, em áreas confinadas, seja 
providenciado equipamentos de exaustão que 
efetuem 4 trocas completas de ar por hora.  

Antes do início efetivo dos serviços, o instalador 
deve aplicar o material de revestimento contra fogo 
em uma área aproximada de 10 m². Esta região 
deverá ser vistoriada pela Fiscalização e Fornecedor 
e servirá de parâmetro para a textura, o acabamento 
visual e demais propriedades físicas do restante dos 
serviços. 

 Recebimento

Verificar se o Atestado de Inspeção Superficial foi 
emitido adequadamente. 

Verificar se as temperaturas e umidade relativa do 
ar, registradas no relatório diário de obras atendem 
às recomendações do fabricante.  

Exigir o relatório de controle de qualidade conforme 
procedimentos dos manuais “AWCI Technical 
Manual” ou do Procedimento específico de 
certificação para aplicadores de revestimento contra 
fogo em estruturas de aço NI/ABNT 09.114.01, da 
ABNT Certificadora.  

Aferir se o material não apresentou, após secagem 
e cura, rachaduras, bolhas ou qualquer exposição do 
substrato. 

Verificar no relatório de controle de qualidade se as 
espessuras encontram-se dentro dos parâmetros 
aceitáveis para atendimento da legislação vigente. 

A Fiscalização ou Fornecedor pode, a qualquer 
momento, acompanhar os ensaios de campo e 
procedimentos de controle de qualidade, ou ainda 
exigir a repetição de testes sempre que julgar 
necessário.  
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2.4 ESTRUTURA DE MADEIRA

 Recomendações Gerais

A utilização de madeira na construção de UBS deve 
atender à legislação referente ao controle ambiental, 
desmatamento, planos de manejo, controle e 
fiscalização do transporte e armazenamento de 
produtos e subprodutos de madeira nativa e 
aquisição de madeira com procedência legal.  

Todas as obras e serviços de engenharia deverão, 
obrigatoriamente, utilizar produtos ou subprodutos 
de madeira de origem exótica ou de origem nativa, 
que tenham procedência legal.  

Em cada medição, como condição para recebimento 
das obras, é obrigatória a apresentação de:  

 Notas fiscais; 

 Declaração de emprego apenas de produtos e 
subprodutos de madeira de origem exótica ou 
de origem nativa que tenham procedência legal; 

Deverão ser atendidas as normas técnicas 
seguintes, e quando pertinente, utilizar edições 
atualizadas. 

 ABNT NBR 7190, Projeto de estruturas de 
madeira; 

 ABNT NBR 7203, Madeira serrada e beneficiada. 

Espécie botânica 

Conferir a espécie da madeira utilizada, de acordo 
com a Classificação de Uso constante no anexo, 
Gestão de Madeira do presente Caderno de 
Serviços e Encargos. 

A Fiscalização poderá, a seu critério, requerer a 
identificação da espécie botânica da madeira e os 
resultados de ensaios físico-mecânicos. As 
amostras, retiradas aleatoriamente do mesmo lote, 
deverão ser avaliadas em laboratório. 

Dimensões 

A inspeção dimensional se fará no conjunto do lote, 
para a verificação do comprimento e da seção 
transversal das peças de madeira. 

As dimensões são definidas para um teor de 
umidade de 20%, sendo, portanto, necessário prever 
uma sobre medida (tolerância positiva) para 

compensar as contrações provocadas pela 
secagem. 

A largura e a espessura, exceto quando da presença 
de esmoados, deverão ser medidas respectivamente 
nas regiões mais estreita e mais fina das peças. O 
comprimento será medido na região mais curta entre 
os dois topos da peça. 

As seguintes sobre medidas (base teor de umidade 
de 20%), ou variações positivas, deverão ser 
admitidas: 

 Para a espessura nominal: 4mm reais; 

 Para a largura nominal: 13mm reais; 

 Para o comprimento: 50mm reais. 

Defeitos  

Não deverão ser admitidas peças que contenham 
qualquer um dos seguintes defeitos: 

 Ardidura (estágio inicial de apodrecimento) ou 
podridão; 

 Arqueamento (empenamento longitudinal nas 
bordas); 

 Cerne quebradiço; 

 Encanoamento (empenamento transversal da 
face); 

 Encurvamento (empenamento longitudinal da 
face); 

 Fissura de compressão; 

 Furo de insetos inativos; 

 Galeria (escavação ou sulco feito por insetos); 

 Medula (parte central do tronco constituída de 
tecidos menos resistentes que o restante do 
lenho); 

 Nó cariado, firme, solto ou vazado; 

 Racha; 

 Torcimento (empenamento helicoidal ou espiral 
no sentido do eixo da peça de madeira). 

Todo trabalho de carpintaria deve ser feito por 
operários suficientemente hábeis e experimentados, 
devidamente assistidos por um mestre carpinteiro, 
que deve verificar o perfeito ajuste de todas as 
superfícies de ligação.  

Nomenclatura das peças de madeira serrada (ABNT NBR 7203) 

Nome da peça  Espessura em cm  Largura em cm 

Pranchões  ˃7,0  ˃20,0 

Prancha  4,0 – 7,0  ˃20,0 

Viga  ˃4,0  11,0 – 20,0 
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Vigota  4,0 – 8,0  8,0 – 11,0  

Caibro  4,0 – 8,0  5,0 – 8,0  

Tábua  1,0 – 4,0   ˃10,0 

Sarrafão 2,0 – 4,0   2,0 – 10,0  

Ripa  ˂2,0  ˂10,0 

Nome da peça  Dimensões da Seção Transversal em cm 

Pranchão  10x20 

Pranchão  10x25 

Pranchão  15x20 

Vigas  6x12 

Vigas  6x16 

Vigas  6x20 

Vigas  10x5 

Vigas  10x15 

Colunas  15x15 

Colunas  20x20 

Caibros  5x6 

Caibros  6x8 

Caibros  10x10 

Sarrafos  2,5x5 

Sarrafos  2,5x7 

Sarrafos  2,5x10 

Tábuas  2,5x15 

Tábuas  2,5x20 

Tábuas  2,5x30 

Ripas  1x5 

Ripas  1,5x5 

Ripas  2,5x5 

2.4.1 SISTEMA DE COBERTURA EM MADEIRA 

 Descrição

Espécies de madeira, conforme Classificação de 
Uso, construção pesada interna, constante do 
anexo, Gestão de Madeira. 

As peças estruturais de madeira devem estar isentas 
de defeitos, conforme descrito no item Estrutura de 
Madeira. 

Dimensões usuais: 

 Vigas: 6x16cm / 6x12cm; 

 Caibros: 5x6cm; 

 Ripas: 5x1,5cm; 

 Tábuas: 10x2,5cm / 15x2,5cm / 20x2,5cm; 

 Colunas: 15x15cm / 20x20cm. 

Acessórios em aço galvanizado: pregos, parafusos, 
anéis e chapas. 

 Aplicação

Em madeiramento de coberturas, estrutura de 
passagens cobertas e outros, conforme 
especificação em projeto. 

O projeto deverá especificar as dimensões de cada 
elemento estrutural e a respectiva espécie de 
madeira, conforme Classificação de Uso, construção 
pesada interna, constante do anexo, Gestão de 
Madeira. 
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Outras espécies de madeira poderão ser aceitas 
desde que: 

 Se nativas, não constem da Lista Oficial de 
Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de 
Extinção; 

 Aprovadas pela Fiscalização, mediante 
apresentação de amostras e documentos 
comprobatórios de identificação da espécie e de 
atendimento às exigências mecânicas para 
cada uso final. 

 Execução

Seguir, rigorosamente, o Projeto de Transposição. 

As peças e componentes de madeira devem ser 
manuseadas com cuidado para evitar quebras ou 
danos. 

Todas as peças de madeira devem ser estocadas 
sobre estrado, em local seco, o mais próximo 
possível do local onde deverão ser empregadas e as 
peças de grande comprimento devem ser apoiadas 
adequadamente, evitando empenamentos. 

As superfícies de sambladura, encaixes, ligações de 
juntas e articulações devem ser feitas de modo a se 
adaptarem perfeitamente. 

As peças que na montagem não se adaptarem 
perfeitamente às ligações ou que tenham se 
empenado prejudicialmente, devem ser substituídas. 

Ligações de apoio de peças de madeira devem ser 
feitas por encaixe, podendo ser reforçadas com talas 
laterais de madeira, fitas metálicas ou chapas de 
aço, fixadas com pregos ou parafusos. 

As vigas principais das tesouras não devem ser 
apoiadas diretamente sobre a alvenaria e sim, sobre 
coxins (peças de reforço de alvenaria, cintas de 
amarração do concreto ou frechais). 

Para evitar a rápida deterioração das peças de 
madeira, devem ser tomadas precauções tais como: 
facilidade de escoamento das águas e arejamento 
das faces vizinhas e paralelas. 

Todas as peças da estrutura devem ser projetadas 
de modo a oferecer facilidade de inspeção. 

 Recebimento

O serviço pode ser recebido, se atendidas todas as 
condições de especificação, fornecimento e 
execução. 

A aceitação do lote se fará mediante a comprovação 
documental da origem da madeira, exigindo-se: 

 Notas fiscais; 

 Declaração de emprego apenas de produtos e 
subprodutos de madeira de origem exótica ou 
de origem nativa que tenham procedência legal. 

Espécie botânica 

 Conferir a espécie de madeira utilizada, de 
acordo com especificação em projeto; 

 A Fiscalização poderá, a seu critério, requerer a 
identificação da espécie botânica da madeira e 
os resultados de ensaios físico-mecânicos. As 
amostras, retiradas aleatoriamente do mesmo 
lote, deverão ser avaliadas em laboratório. 

Dimensões 

 A inspeção dimensional se fará no conjunto do 
lote, para a verificação do comprimento e da 
seção transversal das peças de madeira, 
admitindo-se as tolerâncias indicadas no item 
Estrutura de Madeira. 

Defeitos  

Não deverão ser admitidas peças que contenham 
qualquer um dos seguintes defeitos: 

 Ardidura (estágio inicial de apodrecimento) ou 
podridão; 

 Arqueamento (empenamento longitudinal nas 
bordas); 

 Cerne quebradiço; 

 Encanoamento (empenamento transversal da 
face); 

 Encurvamento (empenamento longitudinal da 
face); 

 Fissura de compressão; 

 Furo de insetos inativos; 

 Galeria (escavação ou sulco feito por insetos); 

 Medula (parte central do tronco constituída de 
tecidos menos resistentes que o restante do 
lenho); 

 Nó cariado, firme, solto ou vazado; 

 Racha; 

 Torcimento (empenamento helicoidal ou espiral 
no sentido do eixo da peça de madeira). 

Verificar, visualmente, se a estrutura apresenta 
encaixes e cortes bem executados, garantindo a 
melhor qualidade e aparência. 

 Serviços

A. Pilar de madeira (passagem coberta); 

B. Viga de madeira 6x12 (passagem coberta); 

C. Viga de madeira 6x16 (passagem coberta); 

D. Em tesouras para telhas cerâmicas – vãos até 
7,00m; 

E. Em tesouras para telhas cerâmicas – vãos de 
7,01 a 10,00m; 

F. Em tesouras para telhas cerâmicas – vãos de 
10,01 a 13,00m; 

G. Em tesouras para telhas cerâmicas – vãos de 
13,01 a 18,00m; 
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H. Em tesouras para telhas onduladas 
CRFS/alumínio/plástico – vãos até 7,00m; 

I. Em tesouras para telhas onduladas 
CRFS/alumínio/plástico – vãos de 7,01 a 
10,00m; 

J. Em tesouras para telhas onduladas 
CRFS/alumínio/plástico – vãos de 10,01 a 
13,00m; 

K. Em tesouras para telhas onduladas 
CRFS/alumínio/plástico – vãos de 13,01 a 
18,00m; 

L. Em terças para telhas cerâmicas; 

M. Em terças para telhas CRFS/alumínio/plástico; 

N. Em terças para telhas trapezoidais; 

O. Em treliças para telhas onduladas CRFS – Proj. 
Mod.81; 

P. Peças de madeira maciça. 

 Serviços Incluídos nos Preços

Fabricação e fornecimento de estrutura e 
acessórios. (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 
O, P). 

 Medição

Para itens A e P: un. – pela quantidade de peças. 

Para itens B e C: m – pelo comprimento real. 

Para itens D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O: m³ - 
pelo volume real.
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3 PAREDES E PAINÉIS DE VEDAÇÃO 

 Descrição

Elementos de vedação vertical externa e interna, 
com ou sem função estrutural. 

Consideram-se alvenarias aquelas dispostas 
perimetralmente em relação a cada unidade da 
edificação ou que, não sendo perimetrais, 
acompanhem o mesmo acabamento. 

 Recomendações gerais

As paredes e/ou painéis de vedação deverão ser 
modulados de modo a utilizar-se o maior número 
possível de componentes inteiros, atendendo a 
norma ABNT NBR 15873, Coordenação modular 
para edificações. 

Nos serviços pertinentes, deverá ser utilizado 
cimento CP-III ou CP-IV, preferencialmente. 

No caso de alvenarias apoiadas em alicerces 
deverão ser executadas, no mínimo, 24hs após a 
impermeabilização desses alicerces. Nos serviços 
de impermeabilização deverão ser tomados todos os 
cuidados para garantir a estanqueidade da alvenaria 
e, consequentemente, evitar o aparecimento de 
umidade ascendente.  

Todas as alvenarias que repousam sobre vigas 
contínuas deverão ser levantadas, 
simultaneamente, em vãos contíguos, as diferenças 
de altura não devem ser superiores a 1m. 

As fiadas deverão ser niveladas e alinhadas, 
respeitando as espessuras de juntas especificadas 
para cada material. 

As alvenarias executadas com blocos cerâmicos 
deverão seguir as seguintes características: 

 Tolerâncias dimensionais:+ou- 3mm; 

 Desvio de esquadro: < igual a 3mm; 

 Empenamento: < igual 3mm. 

O dimensionamento dos blocos cerâmicos deverá 
seguir as indicações do Projeto de Transposição, 
sendo que em alguns pontos será necessária a 
utilização de alvenaria dupla para adequação do 
nivelamento. 

Todas as alvenarias deverão ser levantadas até 
altura que permita o seu encunhamento. O 
encunhamento deverá ser feito após: 

 Estar concluído o telhado ou proteção térmica da 
laje de cobertura; 

 Decorridos, no mínimo, 8 dias da conclusão do 
levantamento das alvenarias. 

Nas alvenarias revestidas, deverá ser executado 
encunhamento com 1 fiada de tijolos de barro em 
ângulo de 45º. Nas alvenarias aparentes, deverá ser 
executada complementação normal dos panos de 
alvenarias. 

As vergas e contravergas de concreto armado 
(consumo mínimo: 300Kg cimento/m3) deverão ser 
dimensionadas e executadas com apoio mínimo de 
30cm de cada lado. Para vãos maiores que 2m, 
deverão ser submetidas à prévia aprovação, em 
vãos de até 1,20m, pode-se permitir o uso de 
armação dentro da espessura das juntas da 
alvenaria. 

Nas alvenarias baixas, deverão ser executadas 
cintas de concreto armado no topo do painel, 
amarradas aos pilares, com rigidez suficiente para 
resistir aos esforços horizontais (100 Kgf/m2), caso 
conveniente, deverão ser previstos pilaretes, 
deixando amarrações na época da execução da 
estrutura e verificando os efeitos dos esforços 
adicionais introduzidos. 

Para as alvenarias aparentes, deverão ser utilizadas 
peças de mesma procedência e removidos todos os 
respingos de argamassa ou tinta, prevendo 
constante limpeza até a conclusão da obra. 

Nas alvenarias estruturais, deverão ser seguidas as 
especificações acima no que for aplicável, 
garantindo-se a continuidade vertical ou horizontal 
dos furos para preenchimento com concreto. 

Para parede de concreto moldada “in loco” consultar 
a norma ABNT NBR 16055, Parede de concreto 
moldada no local para a construção de edificações – 
Requisitos e procedimentos. 

Os elementos vazados a serem utilizados poderão 
ser em concreto ou cerâmica, obedecendo aos 
limites de altura das alvenarias indicados no Projeto 
de Transposição. 

Para perfeita aderência das alvenarias com as 
superfícies de concreto, essas últimas deverão ser 
chapiscadas com argamassa A.3 (traço 1:3 de 
cimento e areia grossa). O chapisco será utilizado 
em todas as superfícies de concreto em contato com 
as alvenarias, inclusive o fundo de vigas. 

No caso de pilares, além do chapisco, a ligação será 
efetuada com o emprego de barras de aço de 
diâmetro de 5 a 10mm, distanciadas entre si cerca 
de 50cm e engastadas no pilar e na alvenaria. 

Deverá haver especial cuidado para execução de 
panos soltos de alvenaria. Sua altura e período em 
que permanecerão soltos deverão ser determinados 
pela Fiscalização, em função da ação dos ventos 
incidentes. 

As fiadas deverão ser niveladas, alinhadas e 
aprumadas. Será utilizado o escantilhão como guia 
das juntas. A marcação dos traços no escantilhão 
será efetuada através de pequenos sulcos feitos 
com serrote. Para o alinhamento vertical da 
alvenaria (prumada) será utilizado o prumo de 
pedreiro. 

No caso de alvenaria de blocos cerâmicos, é vedada 
a colocação de componente cerâmico com furos no 
sentido da espessura das paredes. 
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A alvenaria será iniciada pelos cantos principais ou 
pelas ligações com quaisquer outros componentes e 
elementos da edificação. 

Após o levantamento dos cantos, será utilizada 
como guia uma linha entre eles, fiada por fiada, para 
que o prumo e a horizontalidade fiquem garantidos. 

Para as obras com estrutura de concreto armado, a 
alvenaria será interrompida abaixo das vigas e/ou 
lajes. Esse espaço será preenchido após 7 dias, 
para garantir o perfeito travamento entre alvenaria e 
a estrutura, por um dos seguintes processos 
construtivos: 

 Argamassa com expansor, com altura de 30mm 
aproximadamente; 

 Cunhas de concreto pré-fabricadas, com altura 
de 80mm aproximadamente; 

 Tijolos maciços dispostos obliquamente, com 
altura de 150mm. 

Para o assentamento dos tijolos maciços e blocos 
cerâmicos, poderá ser utilizada argamassa pré-
fabricada à base de cimento Portland, minerais 
pulverizados, cal hidratada, areia de quartzo 
termotratada e aditivos. Na impossibilidade, poderá 
ser usada, a critério da Fiscalização, argamassa 
A.17 (traço 1:2:9 de cimento, cal em pasta e areia 
média peneirada). 

A planeza da parede será verificada periodicamente 
durante o levantamento da alvenaria e comprovada 
após a alvenaria erguida, não devendo apresentar 
distorção maior do que 5mm. Essa verificação será 
procedida com régua de metal ou de madeira, 
posicionando-a em diversos pontos da parede. O 
nível será verificado com mangueira plástica, 
transparente, com diâmetro maios ou igual a 13mm. 

O prumo e o nível deverão ser verificados 
periodicamente durante o levantamento da alvenaria 
e comprovados após a alvenaria erguida.  

Deverão ser atendidas as normas técnicas 
seguintes, e quando pertinente, utilizar edições 
atualizadas. 

 ABNT NBR 6136, Blocos vazados de concreto 
simples para alvenaria – Requisitos; 

 ABNT NBR 6460, Tijolo maciço cerâmico para 
alvenaria – Verificação da resistência à 
compressão; 

 ABNT NBR 7170, Tijolo maciço cerâmico para 
alvenaria; 

 ABNT NBR 8041, Tijolo maciço cerâmico para 
alvenaria – Forma e dimensões – Padronização; 

 ABNT NBR 8545, Execução de alvenaria sem 
função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos – 
Procedimento; 

 ABNT NBR 8949, Paredes de alvenaria estrutural 
– Ensaio à compressão simples – Método de
ensaio; 

 ABNT NBR 10636, Paredes divisórias sem 
função estrutural – Determinação da resistência 
ao fogo – Método de ensaio; 

 ABNT NBR 11673, Divisórias leves internas 
moduladas – Perfis metálicos - Especificação; 

 ABNT NBR 11674, Divisórias leves internas 
moduladas – Determinação das dimensões e do 
desvio de esquadro dos painéis – Método de 
ensaio; 

 ABNT NBR 11675, Divisórias leves internas 
moduladas – Verificação da resistência a 
impactos – Método de ensaio; 

 ABNT NBR 11676, Divisórias leves internas 
moduladas – Verificação do comportamento dos 
painéis sob ação da água, do calor e da 
umidade – Método de ensaio; 

 ABNT NBR 11677, Divisórias leves internas 
moduladas – Determinação da isolação sonora 
– Método de ensaio;

 ABNT NBR 14321, Paredes de alvenaria 
estrutural – Determinação da resistência ao 
cisalhamento; 

 ABNT NBR 14322, Paredes de alvenaria 
estrutural – Verificação da resistência à flexão 
ou à flexo-compressão; 

 ABNT NBR 14715-1, Chapas de gesso para 
drywall – Parte 1: Requisitos; 

 ABNT NBR 14715-2, Chapas de gesso para 
drywall – Parte 2: Métodos de ensaio; 

 ABNT NBR 15270-1, Componentes cerâmicos – 
Parte 1: Blocos cerâmicos para alvenaria de 
vedação - Terminologia e requisitos; 

 ABNT NBR 15270-2, Componentes cerâmicos – 
Parte 2: Blocos cerâmicos para alvenaria 
estrutural - Terminologia e requisitos; 

 ABNT NBR 15270-3, Componentes cerâmicos – 
Parte 3: Blocos cerâmicos para alvenaria 
estrutural e de vedação - Métodos de ensaio; 

 ABNT NBR 15873, Coordenação modular para 
edificações; 

 ABNT NBR 15961-1, Alvenaria estrutural – 
Blocos de concreto – Parte 1: Projeto; 

 ABNT NBR 15961-2, Alvenaria estrutural – 
Blocos de concreto – Parte 2: Execução e 
controle de obras.
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3.1 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO 

PORTANTE 

Amarração em “T”. 
 Descrição 

Blocos cerâmicos portantes faces lisas ou 
ranhuradas (para o caso de alvenarias revestidas), 
de massa homogênea de argila, isenta de 
fragmentos calcários ou qualquer outro corpo 
estranho, sem apresentar defeitos sistemáticos 
(trincas, quebras, deformações, desuniformidade de 
cor ou superfícies irregulares), conformados por 
extrusão e queimados de forma a atender aos 
requisitos descritos na ABNT NBR 15270-1, 
Componentes cerâmicos, Parte 1: Blocos 
cerâmicos para alvenaria de vedação – 
Terminologia e requisitos. Devem possuir seções 
internas obrigatoriamente retangulares e a 
absorção de água não pode ser inferior a 8% nem 
superior a 25%. 

A resistência mínima do bloco cerâmico portante 
deve atender ao projeto específico a que ele é 
destinado, bem como ao disposto na ABNT NBR 
15270-3, Componentes cerâmicos, Parte 3: Blocos 
cerâmicos para alvenaria estrutural e de vedação – 
Métodos de ensaio, e a espessura mínima de sua 
parede externa deve ser de 7mm.  

Cada bloco deve conter as seguintes informações 
referentes à procedência:  

 Fabricante;  

 Dimensões (cm);  

 Município onde as peças foram produzidas. 

Argamassa de assentamento: 1:0,3:4, cimento, cal 
hidratada e areia, com tensão de ruptura de 
100Kgf/cm².  

Protótipo comercial  

 Uralita/Selecta;  

 Cerâmica Ermida;  

 Villatex. 

Nota: As marcas e empresas são indicadas apenas 
como referência. 

 Aplicação 

Em alvenaria autoportante para paredes externas, 
internas e outros elementos indicados em projeto. 

 Execução 

Os blocos devem ser molhados previamente. 

Assentar em juntas desencontradas (em 
amarração) ou a prumo, quando especificado em 
projeto. 

A espessura máxima das juntas deve ser de 10mm.  

Nas alvenarias aparentes as juntas devem ser 
uniformes, rebaixadas e frisadas em “U” e 
rejuntadas com argamassa de cimento e areia traço 
1:2. 

Na execução da alvenaria, deve ser obrigatório o 
uso de armaduras longitudinais (DN = 1/4”), 
situadas na argamassa de assentamento a cada 4 
fiadas, nos cantos e encontros com outras 
alvenarias ou concreto (ver figura). 

No caso de alvenarias armadas, devem ser 
previstas juntas de dilatação espaçadas no máximo 
a cada 30m, e no caso de alvenaria não armada, as 
juntas devem ser espaçadas no máximo a cada 
15m. 

 Recebimento 

Atendidas as condições de fornecimento e 
execução, as alvenarias deverão somente ser 
recebidas se o desvio de prumo e posição forem 
inferiores a 10mm.  

Não são admitidos desvios significativos entre 
peças contíguas. 

Colocada régua de 2m em qualquer posição, não 
pode haver afastamentos maiores que 5mm nos 
pontos intermediários da régua e 10mm nas pontas. 

Efetuar ensaios de dimensão média, desvio em 
relação ao esquadro e planeza das faces de acordo 
com ABNT NBR 15270-1, observando critérios para 
coleta de amostras. 

Exigir documentação que comprove aprovação no 
ensaio de resistência à compressão, descrito na 
ABNT NBR 15270-3, compatível com as 
resistências mínimas estabelecidas em projeto. 

Deverá ser feita inspeção visual, consistindo na 
verificação de fissuras, trincas, deformações ou 
superfícies irregulares. Caso estas ocorrências 
atinjam mais de 15% das peças, todo o lote deverá 
ser rejeitado. 
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 Serviços 

A. Alvenaria de fundação e embasamento com 
blocos cerâmicos portantes; 

B. Alvenaria de bloco cerâmico portante – E=19cm. 

 Serviços Incluídos nos Preços 

 Fornecimento e execução da alvenaria (A, B). 

 Medição 

Para item A: m³ - pelo volume real de alvenaria 
executada. 

Para item B: m² - pelas áreas reais, deduzindo-se 
todo e qualquer vão de interferência.   
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3.2 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 

Amarração em “T”. 

  
Elemento vazado com  

bloco cerâmico de vedação. 
 

 Descrição 

Blocos cerâmicos sem função estrutural, furados, 

textura homogênea de argila, isenta de fragmentos 
calcários ou qualquer outro corpo estranho, sem 
apresentar defeitos sistemáticos (trincas, quebras, 
deformações, desuniformidade de cor ou superfícies 
irregulares), conformados por extrusão e queimados 
de forma a atender aos requisitos descritos na ABNT 
NBR 15270-1, Componentes cerâmicos, Parte 1: 
Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação – 
Terminologia e requisitos. Devem possuir seções 
obrigatoriamente retangulares e a absorção de água 
não pode ser inferior a 8% ou superior a 25%.  

A resistência mínima do bloco cerâmico deve ser de 
1MPa e a espessura mínima de sua parede externa 
deve ser de 7mm.  

Cada bloco deve conter as seguintes informações 
referentes à procedência:  

 Fabricante;  

 Dimensões (cm);  

 Município onde as peças foram produzidas. 

Argamassa de assentamento: traço 1:4, cal 
hidratada e areia, com adição de 100kg de cimento 
por m3 de argamassa. 

Protótipo comercial 

 Uralita/Selecta;  

 Villatex. 

Nota: As marcas e empresas são indicadas apenas 
como referência. 

 Aplicação 

Paredes externas e internas, em alvenarias de 
vedação à vista.  

Na execução de elementos vazados utilizando-se os 
blocos na posição deitada. 

 Execução 

Os blocos devem ser molhados previamente. 

Devem ser assentados em juntas desencontradas 
(em amarração).  

A espessura máxima das juntas deve ser de 10mm.  

Deve ser prevista amarração na estrutura de 
concreto. Na execução da alvenaria, deve ser 
obrigatório o uso de armaduras longitudinais (DN = 
1/4”), situadas na argamassa de assentamento a 
cada 4 fiadas, nos cantos e encontros com outras 
alvenarias ou concreto (ver figura).  

Para acabamento impermeabilizante devem-se 
consultar as informações contidas neste Caderno de 
Serviços e Encargos referente à Silicone. 

 Recebimento 

Atendidas as condições de fornecimento e 
execução, as alvenarias deverão somente ser 
recebidas se os desvios de prumo e de locação 
forem inferiores a 10mm. Colocada a régua de 2m 
em qualquer direção sobre a superfície, não deverá 
haver afastamentos maiores que 10mm nos pontos 
intermediários da régua e 20mm nas extremidades. 

Efetuar ensaios de dimensão média, desvio em 
relação ao esquadro e planeza das faces de acordo 
com ABNT NBR 15270-1, observando critérios para 
coleta de amostras e tolerâncias dimensionais, 
conforme o estabelecido na norma. 

Exigir documentação que comprove aprovação no 
ensaio de resistência à compressão, descrito na 
ABNT NBR 15270-3, Componentes cerâmicos, 
Parte 3: Blocos cerâmicos para alvenaria estrutural 
e de vedação – Métodos de ensaio. 

Deverá ser feita inspeção visual, consistindo na 
verificação de fissuras, trincas, deformações ou 
superfícies irregulares. Caso estas ocorrências 
atinjam mais de 15% das peças, todo o lote deverá 
ser rejeitado. 
 Serviços 

A. Alvenaria de fundação e embasamento com 
bloco cerâmico de vedação; 
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B. Alvenaria aparente de bloco cerâmico de 
vedação E=19cm; 

C. Elemento vazado de blocos cerâmicos de 
vedação. 

 Serviços Incluídos nos Preços

Fornecimento e execução da alvenaria sem 
revestimentos (A, B, C). 

 Medição

Para item A: m³ - pelo volume real de alvenaria 
executada. 

Para itens B, C: m² - pelas áreas reais de 
alvenarias executadas. 
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3.3 ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO DE 

CONCRETO 

 
19x19x39 14x19x39 

 
M-20 M-15 

 Classe A e B 

 

 Descrição 

Blocos vazados de concreto simples, faces planas, 
arestas vivas, textura homogênea, isentos de 
trincas, lascas ou outros defeitos visíveis, em 
conformidade aos requisitos descritos na ABNT NBR 
6136, Blocos vazados de concreto simples para 
alvenaria – Requisitos, e com as seguintes 
características: 

Classes de uso:  

 A (resistência característica ≥ 6,0 MPa); 

 B (resistência característica ≥ 4,0 MPa); 

Dimensões: 

 Família M-15, linha 15x40 (14x19x39cm); 

 Família M-20, linha 20x40 (19x19x39cm); 

Obs.: tolerâncias admissíveis: 2mm para largura e 
3mm para altura e para comprimento. 

Espessura das paredes dos blocos: 

 M-15: longitudinal e transversal ≥ 25mm; 

 M-20: longitudinal ≥ 32mm e transversal ≥ 25mm; 

Obs.: tolerância: - 1,0mm. 

Blocos complementares da mesma família, que 
interagem modularmente entre si, com as mesmas 
características (canaletas, meio bloco, blocos de 
amarração L e T, etc.). 

Argamassa de assentamento de cimento, cal 
hidratada e areia no traço 1:0,5:4,5.  

Protótipo comercial 

 Blocos de concreto classes A e B:  

 Empresas certificadas com Selo da Qualidade 
ABCP - Associação Brasileira de Cimento 
Portland, para as classes A e B. 

 Aplicação 

Paredes externas, internas, muros de arrimo e 
outros elementos com função estrutural. 

No Projeto de Transposição devem constar todas as 
especificações do bloco de concreto (classe, 
resistência característica a compressão, dimensões, 
armadura, graute, etc.). 

 Execução 

Os blocos devem ser utilizados após 20 dias de cura 
cuidadosa, mantendo as peças em local fresco 
(quando isto não for previamente executado pelo 
fabricante). 

Os blocos devem ser assentados com juntas 
desencontradas (em amarração) ou a prumo, 
conforme especificado em projeto, de modo a 
garantir a continuidade vertical dos furos, 
especialmente para as peças que deverão ser 
armadas. 

A espessura máxima das juntas deve ser de 1,5cm, 
sendo 1,0cm a espessura recomendada. 

Os blocos devem ser nivelados, prumados e 
alinhados durante o assentamento. 

Nas alvenarias aparentes as juntas devem ser 
uniformes, rebaixadas e frisadas em “U” e rejuntadas 
com argamassa de cimento e areia no traço 1: 2. 

Nos elementos armados, deverão ser executadas 
visitas (furos com dimensões mínimas de 7,5cm x 
10cm) ao pé de cada vazio a grautear, para 
possibilitar a limpeza, a remoção de detritos, a 
verificação do posicionamento das ferragens e evitar 
falhas na concretagem.  

 Recebimento 

O serviço pode ser recebido se atendidas todas as 
condições de projeto, fornecimento e execução. 

Conferir protótipo comercial, através do certificado 
de Selo da Qualidade ABCP para a classe 
especificada ou equivalente. 

A classe do bloco pode ser verificada, 
preliminarmente, medindo-se a espessura das 
paredes do bloco. 

Verificar as especificações do bloco (classe, 
resistência, dimensões, etc.), através da 
discriminação constante da Nota Fiscal. 

Verificar visualmente o assentamento, as juntas e a 
textura dos blocos, que devem ser uniformes em 
toda a extensão. 

Não devem ser admitidos desvios significativos entre 
peças contíguas. 

 

Verificar o prumo, o nível e o alinhamento. 
Colocada a régua de 2 metros em qualquer 
posição, não poderá haver afastamentos maiores 
que 5mm (8mm para alvenarias revestidas) nos 
pontos intermediários da régua e 1cm (2cm para 
alvenarias revestidas) nas pontas.
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 Serviços Incluídos nos Preços 

A. Alvenaria de embasamento: bloco de concreto 
E=14cm, classe A; 

B. Alvenaria de embasamento: bloco de concreto 
E=19cm, classe A; 

C. Alvenaria estrutural: bloco de concreto E=14cm, 
classe B; 

 Alvenaria estrutural: bloco de concreto E=19cm, 
classe B; 

 Fornecimento e execução da alvenaria sem 
revestimentos (A, B, C, D). 

 Medição 

Para itens A, B: m³ - pelo volume real de alvenaria 
executada. 

Para itens C, D: m² - pela área real de alvenaria 
executada, deduzindo-se todo e qualquer vão de 
interferência. 
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3.4 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 

  
 

09x19x39cm 14x19x39cm 19x19x39 
M-10 M-15 M-20 

Família M-20, linha 20x40, (19x19x39cm). 

 Descrição 

Blocos vazados de concreto simples, faces planas, 
arestas vivas, textura homogênea, isentos de 
trincas, lascas ou outros defeitos visíveis, em 
conformidade aos requisitos descritos na ABNT NBR 
6136, Blocos vazados de concreto simples para 
alvenaria – Requisitos, e com as seguintes 
características: 

Classe de uso: 

 C (resistência característica ≥ 3,0 MPa). 

Dimensões: 

 Família M-10, linha 10x40 (9x19x39cm); 

 Família M-15, linha 15x40, (14x19x39cm); 

Obs.: tolerâncias admissíveis: 2mm para largura e 
3mm para altura e para comprimento. 

Espessura das paredes dos blocos: 

 M-10, M-15 e M-20: longitudinal e transversal ≥ 
18mm. 

Obs.: tolerância: - 1,0mm. 

Blocos complementares da mesma família, que 
interagem modularmente entre si, com as mesmas 
características (canaletas, meio bloco, blocos de 
amarração L e T, etc.). 

Argamassa de assentamento de cimento, cal 
hidratada e areia no traço 1:0,5:4,5.  

Protótipo comercial 

Blocos de concreto classe C:  

 Empresas certificadas com Selo da Qualidade 
ABCP - Associação Brasileira de Cimento 
Portland, para a classe C. 

 Aplicação 

 Paredes externas, internas, fechamentos de 
divisa e outros elementos sem função 
estrutural, conforme indicação em projeto. 

Quando utilizados como elementos vazados 
(assentados "em espelho", com os furos a vista), o 
projeto deve especificar a amarração junto à 
estrutura e/ou a outras alvenarias.     

Execução 

Os blocos devem ser utilizados apos 20 dias de cura 
cuidadosa, mantendo as peças em local fresco 
(quando isto não for previamente executado pelo 
fabricante). 

Os blocos devem ser assentados com juntas 
desencontradas (em amarração) ou a prumo, 
conforme especificado em projeto, de modo a 
garantir a continuidade vertical dos furos, 
especialmente para as peças que deverão ser 
armadas. 

A espessura máxima das juntas deve ser de 1,5cm, 
sendo 1,0cm a espessura recomendada. 

Os blocos devem ser nivelados, prumados e 
alinhados durante o assentamento. 

Nas alvenarias aparentes, as juntas devem ser 
uniformes, rebaixadas e frisadas em “U” e rejuntadas 
com argamassa de cimento e areia no traço 1: 2. 

Nos elementos armados, deverão ser executadas 
visitas (furos com dimensões mínimas de 7,5cm x 
10cm) ao pé de cada vazio a grautear, para 
possibilitar a limpeza, a remoção de detritos, a 
verificação do posicionamento das ferragens e evitar 
falhas na concretagem. 

 Recebimento 

O serviço pode ser recebido se atendidas todas as 
condições de projeto, fornecimento e execução. 

Conferir protótipo comercial, através do certificado 
de Selo da Qualidade ABCP para a classe 
especificada ou equivalente. 

A classe do bloco pode ser verificada, 
preliminarmente, medindo-se a espessura das 
paredes do bloco. 

Verificar as especificações do bloco (classe, 
resistência, dimensões, etc.), através da 
discriminação constante da Nota Fiscal. 

Verificar visualmente o assentamento, as juntas e a 
textura dos blocos, que devem ser uniformes em 
toda a extensão. 

Não devem ser admitidos desvios significativos entre 
pecas contíguas. 

Verificar o prumo, o nível e o alinhamento. Colocada 
a régua de 2 metros em qualquer posição, não 
poderá haver afastamentos maiores que 5mm (8mm 
para alvenarias revestidas) nos pontos 
intermediários da régua e 1cm (2cm para alvenarias 
revestidas) nas pontas. 

 Serviços 

A. Alvenaria de bloco de concreto E=9cm, classe C; 
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B. Alvenaria de bloco de concreto E=14cm, classe 
C; 

C. Alvenaria de bloco de concreto E=19cm, classe 
C; 

D. Elemento vazado de bloco de concreto 
19x19x39cm, classe C. 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento de materiais e execução da alvenaria 
(A, B, C, D). 

 Medição 

Para itens A, B, C, D: m2 - pela área real de 
alvenaria executada, deduzindo-se todo e qualquer 
vão de interferência.   
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3.5 ALVENARIA DE TIJOLO DE BARRO COMUM 

 

 
Amarração em “T”. 

 Descrição 

Tijolo maciço de argila, de massa homogênea, isenta 
de fragmentos calcários ou qualquer outro corpo 
estranho, cozidos, ausentes de carbonização 
interna, leves, duros e sonoros, não vitrificados, 
arestas vivas, faces planas, sem apresentar defeitos 
sistemáticos (fendas, trincas ou falhas), 
conformados por prensagem e queimados de forma 
a atender aos requisitos descritos na ABNT NBR 
15270-1, Componentes cerâmicos, Parte 1: Blocos 
cerâmicos para alvenaria de vedação – Terminologia 
e requisitos. Resistência mínima à compressão 1.5 
MPa.  

Tolerâncias dimensionais: 3mm para maior ou para 
menor, nas três dimensões.  

Argamassa de assentamento: traço 1:4, de cal 
hidratada e areia, com adição de 100kg de 
cimento/m3 de argamassa. 

 Aplicação 

Alvenarias de embasamento, paredes externas, 
internas, muros de divisa e outros elementos 
indicados em projeto. 

 Execução 

Os tijolos devem ser molhados previamente.  

Assentar os tijolos em juntas desencontradas (em 
amarração) ou a prumo, se especificado em projeto.  

A espessura máxima das juntas deve ser de 10mm. 

Prever amarração na estrutura de concreto.  

Na execução da alvenaria, deve ser obrigatório o uso 
de armaduras longitudinais (DN = 1/4”), situadas na 
argamassa de assentamento a cada 4 fiadas, nos 
cantos e encontros com outras alvenarias ou 
concreto. 

Na última fiada de tijolos das alvenarias de 
embasamento, e no capeamento horizontal e 
vertical, utilizar argamassa com impermeabilizante. 
Aplicar sobre estas áreas pintura betuminosa. 

 

 

 Recebimento 

Atendidas as condições de fornecimento e 
execução, as alvenarias deverão somente ser 
recebidas se os desvios de prumo e de locação 
forem inferiores a 10mm. Colocada a régua de 2m 
em qualquer direção sobre a superfície, não deverá 
haver afastamentos maiores que 10mm nos pontos 
intermediários da régua e 20mm nas extremidades. 

Efetuar ensaios de dimensões reais, de acordo com 
ABNT NBR 15270-1, observando critérios para 
coleta de amostras e tolerâncias dimensionais 
conforme o estabelecido na norma. 

Se necessário, poderá ser exigida documentação 
que comprove a resistência do material conforme o 
ensaio de resistência à compressão, descrito na 
ABNT NBR 6460, Tijolo maciço cerâmico para 
alvenaria – Verificação da resistência à compressão.  

Deverá ser feita inspeção visual, consistindo na 
verificação de fissuras, trincas, deformações, 
coloração interior ou superfícies irregulares. Caso 
estas ocorrências atinjam mais de 15% das peças, 
todo o lote deverá ser rejeitado. 

 Serviços 

A. Alvenaria de fundação e embasamento com 
tijolos maciços comuns; 

B. Alvenaria de barro maciço – E=1/4 tijolo; 

C. Alvenaria de barro maciço – E=1/2 tijolo; 

D. Alvenaria de barro maciço – E=1 tijolo. 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento dos materiais e execução da alvenaria 
(A, B, C, D). 

 Medição 

Para item A: m3 - pelo volume real de alvenaria 
executada. 

Para itens B, C, D: m² - pela área real de alvenaria 
executada, deduzindo-se todo e qualquer vão. 
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3.6 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO/BAIANO 

 
Amarração em “T”. 

 Descrição 

Tijolo de barro, furado, de massa homogênea, isenta 
de fragmentos calcários ou qualquer outro corpo 
estranho; cozidos, leves, duros e sonoros, não 
vitrificados, arestas vivas e bem definidas, com 
ranhuras nas faces, textura homogênea, sem 
defeitos sistemáticos (fendas, trincas ou falhas), 
conformados por extrusão e queimados.  

Argamassa de assentamento: traço 1:4, cal 
hidratada e areia, com adição de 100kg de cimento 
por m³ de argamassa. 

 Aplicação 

Paredes externas e internas sem função estrutural, 
obrigatoriamente revestidas em ambas as faces. 

 Execução 

Os tijolos devem ser molhados previamente.  

Devem ser assentados em juntas desencontradas 
(em amarração).  

A espessura máxima das juntas deve ser de 10mm. 

Deve ser prevista amarração na estrutura de 
concreto. 

Na execução da alvenaria, deve ser obrigatório o uso 
de armaduras longitudinais (DN = 1/4”), situadas na 
argamassa de assentamento a cada 4 fiadas, nos 
cantos e encontros com outras alvenarias ou 
concreto. 

 Recebimento 

Atendidas as condições de fornecimento e 
execução, as alvenarias deverão somente ser 
recebidas se os desvios de prumo e de locação 
forem inferiores a 10mm. Colocada a régua de 2m 
em qualquer direção sobre a superfície, não deverá 
haver afastamentos maiores que 10mm nos pontos 
intermediários da régua e 20mm nas extremidades. 

Deverá ser feita inspeção visual, consistindo na 
verificação de fissuras, trincas, deformações ou 
superfícies irregulares. Caso estas ocorrências 
atinjam mais de 15% das peças, todo o lote deverá 
ser rejeitado. 

 Serviços 

A. Alvenaria de fundação e embasamento c/ tijolo 
cerâmico furado (baiano); 

B. Alvenaria tijolo cerâmico furado (baiano) – 
E=10cm; 

C. Alvenaria tijolo cerâmico furado (baiano) – 
E=12,5cm; 

D. Alvenaria tijolo cerâmico furado (baiano) – 
E=15cm; 

E. Alvenaria tijolo cerâmico furado (baiano) – 
E=20cm. 

  Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento e execução da alvenaria. 

 Medição 

Para item A: m³ - pelo volume real de alvenaria 
executada. 

Para itens B, C, D, E: m² - pela área real de 
alvenaria executada, deduzindo-se todo e qualquer 
vão.  
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3.7 ALVENARIA DE TIJOLO LAMINADO 

 
Amarração em “T”. 

 
Disposição alternada. 

 Descrição 

Tijolo de barro, com 21 furos, de massa 
homogênea, isenta de fragmentos calcários ou 
qualquer outro corpo estranho, cozidos, leves, 
duros e sonoros, não vitrificados, sem defeitos, 
arestas vivas bem definidas, textura homogênea, 
sem defeitos sistemáticos (fendas, trincas ou 
quebras), conformados por extrusão e queimados. 

Argamassa de assentamento: traço 1:4, de cal 
hidratada e areia, com adição de 100kg de cimento 
por m³ de argamassa. 

Protótipo comercial 

 Cerâmica Santa Clara de Indaiatuba - 
dimensões: 11,5 x 5,6 x 23 cm. 

Nota: As marcas dos materiais e empresas são 
indicadas apenas como referência. 
 Aplicação 

Paredes externas e internas, em alvenarias de 
vedação à vista. Devido à boa qualidade e rigor 
tecnológico de fabricação, os tijolos podem ser 
revestidos internamente e não revestidos na face 
externa, sendo necessária apenas a aplicação de 
verniz ou silicone.  

Na execução de elementos vazados utilizando-se 
os tijolos em disposição alternada. 

 Execução 

Os tijolos devem ser molhados previamente. 

Assentar os tijolos em juntas desencontradas (em 
amarração) ou a prumo, se especificado em projeto. 

Assentar em juntas desencontradas (em 
amarração) ou a prumo, se especificado em projeto. 
Quando especificado “disposição alternada”, devem 
ser assentados mantendo vãos que resultem como 
elementos vazados: para o assentamento, o tijolo 
deve ter sua medida dividida em 4 partes, ficando a 
metade central vazada e os dois quartos extremos 
para apoio.  

As juntas devem ser uniformes, rebaixadas e 
rejuntadas com espessura máxima de 10mm.  

Para acabamento impermeabilizante, deve ser 
consultada a especificação Silicone. 

Deve ser prevista amarração na estrutura de 
concreto.  

Nos encontros de paredes, devem ser obedecidos 
os detalhes do projeto, colocando-se ferros de 
amarração na argamassa de assentamento. 

Quando a alvenaria facear pilar ou viga, cuidado 
especial deve ser tomado na locação para evitar 
desvios. 

 Recebimento 

Atendidas as condições de fornecimento e 
execução, as alvenarias deverão somente ser 
recebidas se os desvios de prumo e de locação 
forem inferiores a 1cm. Colocada a régua de 2m em 
qualquer direção sobre a superfície, não deverá 
haver afastamentos maiores que 1cm nos pontos 
intermediários da régua e 2cm nas extremidades.  

Verificar dimensão média, desvio em relação ao 
esquadro e planeza das faces. 

Deverá ser feita inspeção visual, consistindo na 
verificação de fissuras, trincas, deformações ou 
superfícies irregulares. Caso estas ocorrências 
atinjam mais de 15% das peças, todo o lote deverá 
ser rejeitado. 

 Serviços 

A. Alvenaria de fundação e embasamento com 
tijolo laminado; 

B. Alvenaria de tijolo laminado à vista – E=1/2 tijolo 
(disposição alternada); 

C. Alvenaria de tijolo laminado à vista – E=1/4 
tijolo; 

D. Alvenaria de tijolo laminado à vista – E=1/2 
tijolo;  

E. Alvenaria de tijolo laminado à vista – E=1 tijolo.  

 Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento e execução de alvenaria executada 
(A, B, C, D, E). 
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 Medição 

Para item A: m³- pelo volume real de alvenaria 
executada. 

Para itens B, C, D, E: m² - pela área real de 
alvenaria executada, deduzindo-se todo e qualquer 
vão de interferência.   
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3.8 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO 

 Descrição 

Elementos vazados de concreto simples, sem 
função estrutural, com as seguintes características: 

 Constituído de argamassa de cimento Portland, 
agregados e água;  

 Suficientemente homogêneo e compacto, 
moldados em fôrmas metálicas ou de madeira; 

 Acabamento perfeito, sem apresentar defeitos 
sistemáticos (trincas, fissuras, lascas ou 
outros) que possam prejudicar o assentamento 
ou comprometer a resistência e durabilidade 
das peças e/ou do conjunto.  

Argamassa de assentamento: traço 1:3, cimento e 
areia. 

Protótipo comercial  

 Neo-Rex; 

 Única. 

Nota: As marcas dos materiais e empresas são 
indicadas apenas como referência. 

 Aplicação 

Fechamento da área de serviço, muretas divisórias 
dos solários h=1,10m e muros internos de 
fechamento h=2,10m. 

Elementos componentes: base pilaretes e testeira 
superior em concreto aparente 

O detalhamento estrutural é obrigatório, devendo 
ser considerados os seguintes itens:  

 Estrutura que define cada painel;  

 Armadura de amarração dos elementos e seu 
cobrimento;  

 Juntas, arremates, engates, encontros, 
impermeabilização da base, etc. 

 Execução 

A execução deverá obedecer estritamente o Projeto 
de Transposição. 

Utilizar os elementos vazados de concreto após 
mínimo de 20 dias de cura. 

Antes de iniciar o assentamento, confirmar a 
distribuição das peças no vão, de forma a criar o 
gabarito das juntas. 

As faces em contato com a argamassa devem ser 
molhadas previamente. 

No assentamento, verificar o posicionamento das 
peças de modo que a inclinação das aletas 
conduza as águas pluviais para o exterior do 
edifício. 

Assentar com juntas a prumo, uniformes, 
rebaixadas e rejuntadas sem desalinhamentos ou 
desníveis. 

O rejunte deve ser executado com argamassa traço 
1:2, cimento e areia fina, não devendo ficar com a 
superfície muito profunda, utilizando-se um molde 
sulcador, para assegurar a uniformidade do 
rejuntamento. 

Quando a primeira fiada ocorrer próxima ao nível do 
chão, executar impermeabilização na alvenaria de 
base, conforme indicação em projeto. 

 Recebimento 

O serviço pode ser recebido se atendidas às 
condições de projeto, fornecimento e execução. 

Verificar dimensões das peças (tolerância 
admissível: + 3mm e - 2mm). 

Deverá ser feita inspeção tátil e visual nas peças, 
consistindo na verificação da consistência do 
material, sua porosidade e firmeza e da ausência 
de fissuras, trincas, deformações ou superfícies 
irregulares. As peças que apresentarem defeitos 
devem ser descartadas e, caso estas ocorrências 
atinjam mais de 5%, todo o lote deverá ser 
rejeitado. 

Aferir conformidade ao projeto. 

O recebimento pode ser feito se o desvio de prumo 
for inferior a 3mm por metro.  

Não devem ser permitidos desvios significativos 
entre peças contíguas. 

Colocada a régua de 2m em qualquer posição, não 
deverá haver desvios superiores a 3mm nos pontos 
intermediários da régua e 5mm nas extremidades. 

 Serviços 

A. Elemento vazado de concreto quadriculado ref. 
Neo-Rex 18/ ref. Única 4D; 

B. Elemento vazado de concreto tipo veneziana 
ref. Única 11; 

C. Elemento vazado ref. Neo-Rex 4A/ ref. Única 
2C; Elemento vazado ref. Neo-Rex 16/ ref. 
Única 1I; 

D. Elemento vazado ref. Neo-Rex 16DS/16DC; 

E. Elemento vazado ref. Neo-Rex 17A; 

F. Elemento vazado ref. Neo-Rex 19B/19C/ ref. 
Única 5/5B; 

G. Elemento vazado ref. Neo-Rex 22B/ ref. Única 
4B; 

H. Elemento vazado ref. Neo-Rex 22C/ ref. Única 
4A; 

I. Elemento vazado ref. Neo-Rex 23A/ ref. Única 
3A; 

J. Elemento vazado ref. Neo-Rex 41/ ref. Única 4; 

K. Elemento vazado ref. Neo-Rex 59B/ ref. Única 
11; 

L. Elemento vazado ref. Neo-Rex 90; 
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Elemento vazado ref. Neo-Rex 95A/ref. Única 23A; 

M. Elemento vazado ref. Neo-Rex 97/ ref. Única 
1H. 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Alvenaria executada (A, B, C, D, E, F, G, H, I, j, K, 
L, M, N, O). 

 Medição 

Para itens A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O: 
m² - pela área real.   
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3.9 PAINÉIS DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA 

 

Situações de Montagem. 

 Descrição 

Painéis de chapa de fibra de madeira prensada de 
alta densidade, com acabamento melamínico de 
baixa pressão e miolo celular (tipo colmeia), 
revestido, sem apresentar defeitos sistemáticos 
(falhas, torções, pontos fletidos, trincas ou 
quebras), espessura de 35mm, módulo padrão de 
1.20m x 2.11m, cores conforme especificação em 
projeto.  

Vidro plano, acabamento liso transparente ou 
canelado; colocação simples ou dupla; de vedação 
completa ou tipo ventilação, conforme especificação 
em projeto. 

Montantes verticais e travessas horizontais em 
perfis de aço zincado ou galvanizado, com vazios 
para passagem de fiação (ver figura abaixo). 

Portas do mesmo material dos painéis. 

Batente e baguetes (para colocação de vidro) em 
aço zincado ou galvanizado.  

Rodapé em aço zincado ou galvanizado, fixação 
por encaixe, com vazio para passagem de fiação.  

Dobradiças reforçadas de tambor cilíndrico e 
fechaduras com chaves em duplicata. 

Niveladores de piso (tipo macaquinho) em aço 
zincado ou galvanizado. 

Acabamentos: 

Perfis metálicos em aço zincado ou galvanizado ou 
de alumínio anodizado. 

Pintura eletrostática a pó a ser executada quando 
especificada em projeto. 

Protótipo comercial  

Painéis:  

 Duraplac BP (Duratex);  

 Formidur BP Plus (Eucatex);  

Perfis metálicos:  

 Eucatex;  

 Rollfor; 

Conjunto de Divisórias:  

 Divilux 35 (Eucatex). 

Nota: As marcas dos materiais e empresas são 
indicadas apenas como referência. 

 Aplicação 

Nas áreas de repouso das creches. 

Elementos componentes: 

 Porta de abrir em laminado melamínico; 

 Perfis de alumínio; 

 Base em perfil “u” em alumínio;  

 Vidro;  

 Barras horizontais de proteção. 

Em divisórias internas, não estruturais, conforme 
especificação do projeto. A montagem deve ser 
feita por pessoal especializado (ver situação de 
montagem na figura).  

Devem ser previamente corrigidos quaisquer 
defeitos construtivos que impeçam o perfeito ajuste 
das divisórias às paredes, pisos e tetos. 

 Recebimento 

Atendidas as condições de fornecimento e 
execução, os serviços devem ser recebidos se:  

 As divisórias estiverem perfeitamente prumadas 
e alinhadas (sem desvios entre peças 
contíguas);  

 Os vidros fixos, sem vibração;  

 Os painéis solidamente fixados na estrutura de 
aço. 

Verificar perfis e painéis: rejeitar caso apresentem 
falhas, torções, pontos fletidos, amassados ou 
quebrados. 

Verificar o espaçamento entre cada peça e entre as 
peças e a alvenaria ou elementos estruturais. 

 Serviços 

A. Divisória em chapa de fibra de madeira 
prensada – BP/ Painel/ Vidro/ Ventilação 
permanente, E=35mm; 

B. Divisória em chapa de fibra de madeira 
prensada – BP/ Painel cego 1,20 x 2,11, 
E=35mm; 

C. Divisória em chapa de fibra de madeira 
prensada – BP/Painel com ventilação 
permanente, E=35mm; 

D. Portas para divisórias em chapa de fibra de 
madeira prensada – BP, com ferragens. 



P
A

R
E

D
E

S
 E

 P
A

IN
É

IS
Ministério da Saúde

Secretaria de Atenção à Saúde
Departamento de Atenção Básica

 

126 
 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento e instalação da divisória em chapa de 
madeira prensada, com vidro e ventilação 
permanente; exclusive porta (A). 

Fornecimento e instalação da divisória em chapa de 
madeira prensada, painel cego 1,20 x 2,11m; 
exclusive porta (B). 

Fornecimento e instalação da divisória em chapa de 
madeira prensada, com ventilação permanente; 
exclusive porta (C). 

Fornecimento e instalação da porta, inclusive 
ferragens (D). 

 

 Medição 

Para itens A, B, C: m2 - pela área real instalada.  

Para item D: un. – por unidade instalada. 

Detalhes de Montagem. Painéis de Gesso 

 

 

 

  

 

Painel de gesso simples. 

  

Painel de gesso duplo. 

 DESCRIÇÃO 

Composta de duas placas de gesso acartonado 
(gesso natural com aditivos, revestido por cartão 
duplex), aplicadas sobre estrutura de aço carbono 
galvanizado. A largura das placas varia conforme o 
fabricante. 

Protótipos comerciais 

 Di Gesso;  

 Gypsum. 

Nota: As marcas dos materiais e empresas são 
indicadas apenas como referência. 

 Aplicação 

Em divisórias internas, não estruturais, conforme 
especificação do projeto. 

 Execução 

Deve ser executada através de mão-de-obra 
especializada, obedecendo às recomendações do 
fabricante. 

As guias “U” de aço carbono galvanizado são 
fixadas no piso e no teto, e os montantes metálicos 
encaixados dentro das guias na modulação 
correspondente à metade do tamanho das placas. 

Após marcação, fixar as guias no piso com o uso de 
parafusadeira automática, usando as guias 
inferiores como referência para fixação das guias 
superiores. No caso de se fixar objetos com peso 
superior a 30Kg, deve-se colocar reforços dentro da 
divisória, se este reforço for de madeira, esta deve 
ser tratada por autoclavagem. 

Os montantes devem possuir aproximadamente a 
altura do pé-direito com 5mm a 10mm a menos. 
Quando os montantes são duplos, eles devem ser 
solidarizados entre si com parafusos metal/metal, 
espaçados de 40cm. O outro lado deve ser fechado 
após a execução das instalações, colocação de 
reforços ou inserção do enchimento com lã de vidro 
ou outro material. 

A fixação das chapas aos montantes deve ser 
executada com parafusos auto brocantes, estes 
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devem ter comprimento igual à espessura da chapa 
de gesso, mais 10mm, com espaçamento de no 
máximo 30cm entre si (após a fixação, a cabeça do 
parafuso não pode ficar saliente, devendo estar 
nivelada com a face do cartão; ver figura acima). 

 Após a fixação das chapas em uma das faces da 
parede, certificar-se do correto posicionamento das 
instalações elétricas, da eventual colocação de lã de 
vidro e realizar teste de estanqueidade. 

As juntas devem ser acabadas com massas e fitas 
de reforço microperfuradas para aumento de 
aderência (tendo um vinco central para maior 
facilidade de rejuntamento nos cantos internos das 
divisórias), sendo proibido o uso de fita de papel 
kraft. As massas comumente encontradas no 
mercado são à base de resinas ou de gesso, 
podendo ser encontradas prontas ou em pó. Nos 
cantos externos são usadas fitas armadas ou 
cantoneiras metálicas. 

As juntas em uma face da parede devem ser 
desencontradas em relação às da outra face. No 
caso de paredes com chapas duplas, as juntas da 
segunda camada devem ser defasadas da primeira. 
As juntas entre chapas devem ser feitas sempre 
sobre montantes. 

Devem ser adotadas juntas de movimentação em 
paredes de grandes dimensões. A distância máxima 
entre juntas deve ser de 15m. 

No acabamento, tomar o cuidado de realizar o 
lixamento sobre as juntas antes de executar 
qualquer revestimento. No caso de pinturas, aplicar 
uma demão de massa corrida. 

 Recebimento 

Atendidas as condições de fornecimento e 
execução, as placas devem estar aprumadas e 
niveladas, perfeitamente fixadas nas paredes e 
pisos. 

Não deverão ser aceitos painéis com variações 
dimensionais superiores a: 0.5mm para mais ou para 
menos na espessura, 4mm para menos na largura, 
5mm para menos no comprimento (tanto na largura 
quanto no comprimento, não se deve admitir 
variações dimensionais para maior). 

Verificar perfis e painéis: rejeitar caso apresentem 
falhas, torções, pontos fletidos, amassados ou 
quebrados. 

Verificar fixação dos painéis: estes devem estar 
perfeitamente aprumados e nivelados, sem desvios 
entre placas contíguas. 

Os painéis não podem estar soltos ou apresentarem 
qualquer vibração e devem estar solidamente 
fixados aos montantes de aço. 

Não deve haver espaços vazios entre as peças e 
entre as mesmas e a alvenaria. 

 Serviços 

A. Painéis de gesso acartonado. 

 Serviços incluídos nos Preços 

Fornecimento dos materiais e execução do serviço, 
menos o acabamento (A). 

 Medição 

Para item A: m² - pela área real 
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4 COBERTURAS         
 
 Descrição 

Elemento de proteção da edificação através de 
telhas de diversos materiais. 

 Recomendações gerais 

Seguir as recomendações e manuais técnicos dos 
fabricantes, especialmente quanto aos cuidados 
relativos a transporte, manuseio, armazenamento, 
montagem e recobrimento mínimo das peças e 
normas técnicas vigentes.  

Devem ser obedecidas as inclinações previstas em 
projeto para cada caso.  

Não se deve pisar diretamente sobre as telhas e 
sim utilizar tábuas colocadas no sentido longitudinal 
e transversal para movimentação dos montadores.  

Em locais que sofrem ação da maresia e/ou 
vandalismo, deve-se optar pelo tipo de telha mais 
adequado ao caso. 

As telhas de vidro ou poliéster devem ser utilizadas 
em locais que necessitem de iluminação constante 
ou maior incidência de luz, considerando a 
racionalização e redução do uso de energia. 

Deverão ser fornecidos e instalados rufos e contra 
rufos em chapa galvanizada #16 conforme 
indicação do projeto. 

Todas as calhas de águas pluviais deverão ser 
metálicas e deverão ter caimento em direção aos 
coletores de águas pluviais, de acordo com o 
especificado em projeto. 

Deverão ser atendidas as normas técnicas 
seguintes, e quando pertinente, utilizar edições 
atualizadas. 

 ABNT NBR 6578, Determinação de absorção de 
água em espuma rígida de poliuretano para 
fins de isolação térmica; 

 ABNT NBR 6579, Determinação da absorção de 
solventes em espuma rígida de poliuretano 
para fins de isolação térmica;  

 ABNT NBR 6673, Produtos planos de aço - 
Determinação das propriedades mecânicas à 
tração; 

 ABNT NBR 7008-1, Chapas e bobinas de aço 
revestidas com zinco ou liga zinco-ferro pelo 
processo contínuo de imersão a quente - Parte 
1: Requisitos;  

 ABNT NBR 7008-2, Chapas e bobinas de aço 
revestidas com zinco ou liga zinco-ferro pelo 

processo contínuo de imersão a quente - Parte 
2: Aços de qualidade comercial e para 
estampagem;  

 ABNT NBR 7358, Espuma rígida de poliuretano 
para fins de isolação térmica - Determinação 
das características de inflamabilidade;  

 ABNT NBR 8039, Projeto e execução de 
telhados com telhas cerâmicas tipo francesa – 
Procedimento;  

 ABNT NBR 8081, Espuma rígida de poliuretano 
para fins de isolação térmica - Permeabilidade 
ao vapor de água – Método de ensaio; 

  ABNT NBR 8082, Espuma rígida de poliuretano 
para fins de isolação térmica - Resistência à 
compressão – Método de ensaio;  

 ABNT NBR 11506, Espuma rígida de 
poliuretano para fins de isolação térmica - 
Determinação da massa específica aparente – 
Método de ensaio; 

 ABNT NBR 11620, Espuma rígida de 
poliuretano – Determinação do conteúdo de 
células fechadas – Método de ensaio;  

 ABNT NBR 11726, Espuma rígida de 
poliuretano para fins de isolação térmica – 
Especificação; 

 ABNT NBR 12094, Espuma rígida de 
poliuretano para fins de isolamento térmico – 
Determinação da condutividade térmica – 
Método de ensaio; 

 ABNT NBR 13858-1, Telhas de concreto – 
Parte1: Projeto e execução de telhados; 

 ABNT NBR 13858-2, Telhas de concreto – 
Parte2: Requisitos e métodos de ensaio; 

 ABNT NBR 14115, Poliéster reforçado com 
fibras de vidro – Chapas planas ou ondulado – 
Requisitos; 

 ABNT NBR 14513, Telhas de aço revestido de 
seção ondulada – Requisitos;  

 ABNT NBR 14514, Telhas de aço revestido de 
seção trapezoidal – Requisitos; 

 ABNT NBR 15310, Componentes cerâmicos – 
Telhas – Terminologia, requisitos e métodos de 
ensaio; 

 ASTM B209, Standard Specification for 
Aluminum and Aluminum-Alloy Sheet and 
Plate; 

 ISO 9933, Products in fibre-reinforced cement – 
Long corrugated or asymmetrical section 
sheets and fittings for roofing and cladding.
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4.1 TELHA DE BARRO 

 

 Descrição 

Telhas fabricadas com argila, moldagens perfeitas, 
bem desempenadas e cozidas, com sobreposição e 
encaixes perfeitos, textura fina, cor uniforme 
externa e internamente quando quebradas, isentas 
de cal, magnésio e fragmentos calcários e com as 
seguintes características técnicas:  

 Baixa absorção de água: inferior a 18%;  

 Resistência à flexão saturada de água: carga de 
ruptura não inferior a 130Kgf;  

 Massa seca menor ou igual a 3,0kg.  

Tipos: Francesa, Romana, Portuguesa, Colonial, 
Paulista ou Plana. 

Cumeeiras e espigões cerâmicos. 

Argamassa de emboço para cumeeiras e espigões: 
traço 1:4, cal hidratada e areia, com adição de 
100kg de cimento/ m3 de argamassa. 

 Aplicação 

Em coberturas de toda edificação, com inclinações 
de 20% a 35%, de acordo com o fabricante. 

Deverão ser aplicadas telhas de barro cozidas de 
primeira qualidade sobre ripões de madeira ou 
metálicos fixados na estrutura. 

 Execução 

A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se 
pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente em 
águas opostas. 

Manter direções ortogonal e paralela às linhas 
limites do prédio para assentamento das peças. 

As primeiras fiadas devem ser amarradas às ripas 
com arame de cobre. Nos beirais sem forro, 
amarrar todas as telhas. 

As fiadas verticais e as linhas de transição capa-
canal devem ser retas, ortogonais à linha de beirais 
e com espaçamentos uniformes. 

Os furos executados nas telhas para passagem de 
tubulação devem ser rejuntados com massa 
plástica de vedação e arrematados com gola de 
chapa de ferro nº 24 com recobrimento mínimo de 
10cm. 

 

 

 Recebimento 

Verificar se a telha apresenta som semelhante ao 
metálico quando suspensa por uma extremidade e 
percutida.  

A telha deve ser quebrada para verificação da 
homogeneidade de cor da massa interna. 

Verificar as condições de projeto, fornecimento e 
execução. Tolerância máxima quanto à inclinação 
de 5% do valor especificado. 

Nas linhas de beiral não podem ser admitidos 
desvios ou desnivelamentos significativos entre 
peças contíguas. 

Esticada uma linha entre 2 pontos quaisquer da 
linha de beiral ou de cumeeira, não pode haver 
afastamentos superiores a 2cm. 

 Serviços 

A. Telha de barro Francesa; 

B. Telha de barro Paulista; 

C. Telha de barro Plan; 

D. Telha de barro Romana; 

E. Telha de barro Portuguesa; 

F. Telha de barro Colonial; 

G. Cumeeira e espigão emboçados para telha de 
barro. 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento e colocação das telhas e demais 
peças, incluindo cortes, sobreposição e acessórios 
de fixação. 

 Medição 

Para os itens A, B, C, D, E, F: m² - pela área de 
projeção horizontal de cobertura executada, com os 
seguintes acréscimos:  

 5% para coberturas de 18% a 27% de 
inclinação;  

 8% para coberturas de 28% a 38% de 
inclinação;  

 12% para coberturas de 39% a 50% de 
inclinação;  

Para o item G: m - pelo comprimento real do 
serviço.
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4.2 TELHA DE VIDRO 

 
 Descrição 

Telhas fabricadas com vidro temperado, 
translúcidas, moldagens perfeitas, com 
sobreposição e encaixes perfeitos. 

Tipos: Francesa, Romana, Portuguesa, Paulista, 
Colonial ou Plan. 

 Aplicação 

Em coberturas, podendo ser acopladas com telhas 
cerâmicas do mesmo tipo, obedecendo às 
inclinações mínimas:  

 Telha Francesa: 32%;  

 Telhas Romana, Portuguesa e Paulista: 30%;  

 Telha Colonial: 25%;  

 Telha Plan: 20%.  

Utilização em locais que necessitem de iluminação 
constante, maior incidência de luz, considerando a 
racionalização e redução do uso de energia. 

 Execução 

Obedecer à inclinação do projeto e a inclinação 
mínima determinada para cada tipo de telha. 

A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando-se 
pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente em 
águas opostas. 

Manter direções ortogonal e paralela às linhas 
limites do prédio para assentamento das peças. 

As primeiras fiadas devem ser amarradas às ripas 
com arame de cobre. Nos beirais sem forro, 
amarrar todas as telhas. 

As fiadas verticais e as linhas de transição capa-
canal devem ser retas, ortogonais à linha de beirais 
e com espaçamentos uniformes. 

 Recebimento 

Verificar as condições de projeto, fornecimento e 
execução. Tolerância máxima quanto à inclinação 
de 5% do valor especificado.  

Nas linhas de beiral não podem ser admitidos 
desvios ou desnivelamentos significativos entre 
peças contíguas. 

Esticada uma linha entre 2 pontos quaisquer da 
linha de beiral ou de cumeeira, não pode haver 
afastamentos superiores a 2cm. 

 Serviços 

A. Telha de Vidro Plan; 

B. Telha de Vidro Paulista; 

C. Telha de Vidro Francesa; 

D. Telha de Vidro Romana; 

E. Telha de Vidro Portuguesa; 

F. Telha de Vidro Colonial. 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento e colocação das telhas e demais 
peças (A, B, C, D, E, F). 

 Medição 

Para itens A, B, C, D, E, F: m² - pela área de 
projeção horizontal de cobertura executada, com os 
seguintes acréscimos:  

 5% para coberturas de 18% a 27% de 
inclinação;  

 8% para coberturas de 28% a 38% de 
inclinação;  

 12% para coberturas de 39% a 50% de 
inclinação 
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4.3 TELHA DE CONCRETO 

 

 Descrição 

Produto composto de aglomerantes, agregados e 
óxidos, moldado em moldes de alumínio injetado, 
com encaixes e nervuras perfeitos. Com dimensões 
de 330x420mm e espessura nominal de 12mm, 
cores pérola e vermelha. 

Peso: aproximadamente 4,7 kg. 

Peças complementares: acessórios, telha terminal, 
cumeeira, espigão, capa lateral, arremates de 
cumeeira, espigão inicial e tampão.  

Protótipo comercial  

 Tégula;  

 Uralita;  

 Decorlit;  

 Brastelha. 

Nota: As marcas dos materiais e empresas são 
indicadas apenas como referência. 

 Aplicação 

Em coberturas com inclinação mínima de 30% e 
máxima de 96% sem amarração. 

 Execução 

Obedecer à inclinação do projeto. 

A colocação deve ser de baixo para cima e da direita 
para a esquerda no sentido contrário ao dos ventos 
dominantes (iniciada do beiral à cumeeira). 

Colocar uma carreira de cada vez bem alinhada. 

As telhas que ficam junto às cumeeiras devem estar 
bem próximas dos espigões para cobrir os dois lados 
perfeitamente. 

No emboçamento de peças complementares e 
cumeeiras, não deixar que a massa fique exposta às 
intempéries para que a mesma não rache, 
possibilitando infiltrações.  

Para fazer o cordão de acabamento do lado 
esquerdo do pano de água, utilizar a telha terminal 
esquerda ou a capa lateral. 

O recobrimento longitudinal (sobreposição) será de 
no mínimo 10cm (ver figura). 

 

Pode-se aumentar a sobreposição para evitar cortes 
de telhas na linha de cumeeiras e platibandas.  

Seguir recomendações e manuais técnicos dos 
fabricantes, especialmente quanto aos cuidados 
relativos a transporte, manuseio, armazenamento, 
montagem e recobrimento mínimo das peças. 

 Recebimento 

Verificar as condições de projeto, fornecimento e 
execução. Tolerância máxima quanto à inclinação de 
5% do valor especificado em projeto. 

Nas linhas de beiral não podem ser admitidos 
desvios ou desnivelamentos significativos entre 
peças contíguas. 

Esticada uma linha entre 2 pontos quaisquer da linha 
de beiral ou cumeeira, não pode haver afastamentos 
superiores a 2cm. 

 Serviços 

A. Telha de concreto cinza pérola/natural; 

B. Telha de concreto colorida; 

C. Cumeeira e espigão de concreto. 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento e colocação das telhas e demais 
peças, inclusive emboçamento (A, B, C). 

 Medição 

Para itens A, B: m² - pela área de projeção horizontal 
da cobertura, com os seguintes acréscimos:  

 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinação;  

 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinação;  

 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinação.  

Para item C: m - pelo comprimento real dos serviços. 
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4.4 TELHA DE AÇO 

 
 Descrição 

Telhas de aço galvanizado (grau B - 260g de 
zinco/m²), perfil ondulado ou trapezoidal, bordas 
uniformes, permitindo encaixe com sobreposição 
exata e os canais devem ser retilíneos e paralelos às 
bordas longitudinais, isentas de manchas e partes 
amassadas, comprimentos e larguras diversas 
conforme padrões dos fabricantes. Espessuras de 
0,5mm, 0,65mm e 0,8mm. 

Peças complementares em aço galvanizado: 
cumeeiras, rufos e outras, com mesmo acabamento 
das telhas. 

Acessórios de fixação: ganchos, parafusos auto-
atarraxantes, arruelas e outros em aço galvanizado. 

Protótipo comercial 

Gruppotelhas:  

 Perfil ondulado: Ondulada 17 (L útil=980mm);  

 Perfil trapezoidal: Trapézio 25 (L útil=1025mm) / 
Trapézio 35 (L útil=1050mm) / Trapézio 40 (L 
útil=1020mm) / Trapézio 100 (L útil=950mm);  

Kofar:  

 Perfil ondulado: TKM-17 (L útil=990mm);  

 Perfil trapezoidal: TKM-35 (L útil=1050mm) / 
TKM-40 (L útil=980mm);  

Acabamentos: natural ou pintura eletrostática 
poliéster em pó. 

 Metform:  

 Perfil ondulado: MF-18 (L útil=988mm);  

 Perfil trapezoidal: MF-25 (L útil=1026mm) / MF-
40 (L útil=980mm) / MF-100 (L útil=750mm);  

Acabamentos: natural ou pintura eletrostática 
poliéster em pó.  

Perfilor:  

 Perfil ondulado: LR-17 (L útil=992mm);  

 Perfil trapezoidal: LR-25 (L útil=1025mm) / LR-33 
(L útil=1030mm) / LR-40 (L útil=980mm) / LR-
100 (L útil=950mm);  

Acabamentos: natural ou pré-pintura processo “Coil 
Coating”. 

Nota: As marcas e empresas são indicadas apenas 
como referência. 

 Aplicação 

Em coberturas e fechamentos laterais.  

Em coberturas sujeitas a situações de vandalismo ou 
pisoteio, recomenda-se a utilização de perfis 
trapezoidais com espessura mínima de 0,8mm ou 
telhas autoportantes. 

 Execução 

Obedecer à inclinação do projeto, com mínimo de 
5%.  

A montagem das peças deve ser de baixo para cima 
e no sentido contrário ao dos ventos dominantes 
(iniciada do beiral à cumeeira). 

O recobrimento lateral deve ser de uma onda e meia 
para as telhas onduladas e de uma onda para as 
trapezoidais, para inclinações superiores a 8%. Para 
inclinações menores, usar fita de vedação. Para 
inclinações superiores a 20%, nas telhas 
trapezoidais, o recobrimento pode ser de meia onda. 

O recobrimento longitudinal deve ser de 300mm para 
inclinações menores ou iguais a 8% nas telhas 
ondulada e trapezoidal. Para inclinações entre 8% e 
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10%, o recobrimento longitudinal deverá ser de 
200mm, e para inclinações superiores a 10%, será 
de 150 mm (ver figura). A costura das telhas ao longo 
da sobreposição longitudinal deve ser feita com 
parafusos auto perfurantes 7/8ʺ a cada 500mm.  

 

Seguir as recomendações e manuais técnicos dos 
fabricantes, especialmente quanto aos cuidados 
relativos a transporte, manuseio, armazenamento, 
montagem e recobrimento mínimo das peças.  

A embalagem de proteção deve ser verificada, telhas 
de aço pintadas não devem ser arrastadas, as peças 
devem ser armazenadas ligeiramente inclinadas e 
em local protegido e seco, cuidado especial deve ser 
tomado com a pintura. 

 Recebimento 

Exigir certificado de procedência e composição do 
aço ou nota fiscal discriminada emitida pela empresa 
fornecedora das telhas de aço.  

Verificar as condições de projeto, fornecimento e 
execução. Tolerância máxima quanto à inclinação de 
5% do valor especificado em projeto. 

Nas linhas dos beirais não podem ser admitidos 
desvios ou desnivelamentos entre peças contíguas. 

Esticada uma linha entre 2 pontos quaisquer da linha 
de beiral ou de cumeeira, não deve haver 
afastamentos superiores a 2cm. 

 Serviços 

A. Telha de aço galvanizado pintada 1 face em pó 
ou pintada coil coating ondulada – E=0,5mm; 

B. Telha de aço galvanizado pintada 1 face em pó 
ou pintada coil coating ondulada – E=0,65mm; 

C. Telha de aço galvanizado pintada 1 face em pó 
ou pintada coil coating trapezoidal – E=0,5mm, 
H até 40mm; 

D. Telha de aço galvanizado pintada 1 face em pó 
ou pintada coil coating trapezoidal – E=0,65mm, 
H até 40mm; 

E. Telha de aço galvanizado pintada 1 face em pó 
ou pintada coil coating trapezoidal – E=0,5mm, 
H até 100mm; 

F. Telha de aço galvanizado pintada 1 face em pó 
ou pintada coil coating trapezoidal – E=0,65mm, 
H até 100mm; 

G. Telha de aço galvanizado pintada 1 face em pó 
ou pintada coil coating ondulada – E=0,8; 

H. Telha de aço galvanizado pintada 1 face em pó 
ou pintada coil coating trapezoidal – E=0,8mm, 
H=40mm; 

I. Telha de aço galvanizado pintada 1 face em pó 
ou pintada coil coating trapezoidal – E=0,8mm, 
H até 100mm; 

J. Telha de aço galvanizado acabamento natural 
ondulada – E=0,5mm; 

K. Telha de aço galvanizado acabamento natural 
ondulada – E=0,65mm; 

L. Telha de aço galvanizado acabamento natural 
ondulada – E=0,8mm; 

M. Telha de aço galvanizado acabamento natural 
trapezoidal – E=0,5mm, H até 40mm; 

N. Telha de aço galvanizado acabamento natural 
trapezoidal – E=0,5mm, H até 100mm; 

O. Telha de aço galvanizado acabamento natural 
trapezoidal – E=0,65mm, H até 40mm; 

P. Telha de aço galvanizado acabamento natural 
trapezoidal – E=0,65mm, H=100mm; 

Q. Telha de aço galvanizado acabamento natural 
trapezoidal – E=0,8mm, H=40mm; 

R. Telha de aço galvanizado acabamento natural 
trapezoidal – E=0,5mm, H até 40mm. 

AA. Cumeeira de aço pintada em pó ou pintada coil 
coating – Perfil ondulado ou trapezoidal –
E=0.65mm, H até 40mm;  

BB. Cumeeira de aço pintada em pó ou pintada coil 
coating – Lisa ou lisa dentada – E=0,5mm;  

CC. Cumeeira de aço pintada em pó ou pintada coil 
coating – Perfil trapezoidal – H=100mm, 
E=0.5mm;   

DD. Cumeeira de aço natural lisa ou lisa dentada – 
E=0,5mm; 

EE. Cumeeira de aço natural perfil ondulada ou 
trapezoidal – E=0.65mm, H até 40mm; 

FF. Cumeeira de aço galvanizado natural perfil 
trapezoidal – E=0,5mm, H=100mm; 

GG. Rufo de aço natural simples – E=0,5mm; 

HH. Rufo liso de aço galvanizado natural – 
E=0,65mm, corte até 300mm; 

II. Rufo liso de aço galvanizado natural- E=0,65mm, 
corte até 400mm; 

JJ. Rufo liso de aço galvanizado natural – 
E=0,65mm, corte até 600mm; 

Inclinações menores ou iguais A = 30 cm 

Inclinações entre 8% e 10 % A = 20 cm 

Inclinações superiores a 10 % A = 15 cm 
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KK. Rufo liso de aço galvanizado natural – 
E=0,65mm, corte acima de 600mm; 

LL. Rufo dentado de aço galvanizado natural – 
E=0,65mm, corte até 300mm; 

MM. Rufo dentado de aço galvanizado natural – 
E=0,65mm, corte até 400mm; 

NN. Rufo dentado de aço galvanizado natural – 
E=0,65mm, corte até 600mm; 

OO. Rufo dentado de aço galvanizado natural – 
E=0,65mm, corte acima de 600mm; 

PP. Rufo dentado de aço galvanizado pintado em pó 
ou pintado coil coating – E=0,65mm, corte até 
300mm; 

QQ. Rufo dentado de aço galvanizado pintado em pó 
ou pintado coil coating – E=0,65mm, corte até 
400mm; 

RR. Rufo dentado de aço galvanizado pintado em pó 
ou pintado coil coating – E=0,65mm, corte até 
600mm; 

SS. Rufo de pintado em pó ou pintado coil coating 
simples – E=0,5mm; 

TT. Rufo liso de aço galvanizado pintado em pó ou 
pintado coil coating – E=0,65mm, corte até 
300mm; 

UU. Rufo liso de aço galvanizado pintado em pó ou 
pintado coil coating – E=0,65mm, corte até 
400mm; 

VV. Rufo liso de aço galvanizado pintado em pó ou 
pintado coil coating – E=0,65mm, corte até 
600mm; 

WW. Rufo liso de aço galvanizado pintado em pó 
ou pintado coil coating – E=0,65mm, corte acima 
de 600mm; 

XX. Rufo dentado de aço galvanizado pintado em pó 
ou pintado coil coating – E=0,65mm, corte acima 
de 600mm. 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento e colocação das telhas e demais 
peças, incluindo cortes, sobreposição e acessórios 
de fixação (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, 
P, Q, R, AA, BB, CC, DD, EE, FF, GG, HH, II, JJ, 
KK, LL, MM, NN, OO, PP, QQ, RR, SS, TT, UU, VV, 
WW, XX). 

 Medição 

Para itens A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, 
P, Q, R, BB, DD, GG, SS: m² - por m² de projeção 
horizontal de cobertura executada, com os seguintes 
acréscimos:  

 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação;  

 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação;  

 12% para coberturas de 39% a 50% de 
inclinação;  

Para itens AA, CC, EE, FF, HH, II, JJ, KK, LL, MM, 
NN, OO, PP, QQ, RR, TT, UU, VV, WW, XX: m - por 
comprimento executado. 
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4.5 TELHA DE AÇO CURVA 

 
 Descrição 

Telhas de aço galvanizado (grau B - 260g de zinco 
/m²) curvadas, perfil ondulado ou trapezoidal, bordas 
uniformes, permitindo encaixe com sobreposição 
exata, isentas de manchas e partes amassadas. 
Comprimentos e larguras diversos. Espessuras de 
0,65mm e 0,8mm. 

Sua curvatura pode ser obtida por sistema de 
calandragem (para telhas onduladas ou 
trapezoidais) ou sistema de multidobra (para telhas 
trapezoidais).  

Peças complementares em aço galvanizado: 
cumeeiras, rufos e outras, com mesmo acabamento 
das telhas. 

Acessórios de fixação: ganchos, parafusos 
autoatarraxantes, arruelas e outros em aço 
galvanizado. 

Protótipo comercial 

Perfilor:  

 Acabamentos: natural ou pré-pintura processo 
“Coil Coating”;  

 Comprimento máximo: 6 metros;  

 Perfil ondulado: LR-17 (L=992mm);  

 Raio mínimo: 600mm;  

 Perfil trapezoidal: LR-25 (L=1025);  

 Raio mínimo: 3000mm;  

 Perfil trapezoidal: LR-33 (L=1030mm);  

 Raio mínimo: 300mm. 

Nota: As marcas dos materiais e empresas são 
indicadas apenas como referência 

 Aplicação 

Em coberturas e fechamentos laterais. 

 Execução 

A montagem das peças deve ser de baixo para cima 
e no sentido contrário ao dos ventos dominantes 
(iniciada do beiral à cumeeira).  

O recobrimento lateral deve ser de uma onda e meia 
para as telhas onduladas e de uma onda para as 
trapezoidais, para inclinações inferiores a 8%. Para 
inclinações menores, usar fita de vedação. Para 
inclinações superiores a 20%, nas telhas 
trapezoidais, o recobrimento pode ser de meia onda. 
A costura das telhas ao longo da onda alta deve ser 
feita com parafusos autoportantes 7/8ʺ a cada 
500mm. 

O recobrimento longitudinal deve ser de 30cm para 
inclinações menores ou iguais a 8% nas telhas 
ondulada e trapezoidal. Para inclinações entre 8% e 
10%, o recobrimento longitudinal deve ser de 20cm, 
e para inclinações superiores a 10%, será de 15cm.  

Seguir recomendações e manuais técnicos dos 
fabricantes, especialmente quanto aos cuidados 
relativos a transporte, manuseio, armazenamento, 
montagem e recobrimento mínimo das peças.  

A embalagem de proteção deve ser verificada, telhas 
de aço pintadas não devem ser arrastadas, as peças 
devem ser armazenadas ligeiramente inclinadas e 
em local protegido e seco, cuidado especial deve ser 
tomado com a pintura. 

 Recebimento 

Exigir certificado de procedência e composição do 
aço ou nota fiscal discriminada emitida pela empresa 
fornecedora das telhas de aço.  

Verificar as condições de projeto, fornecimento e 
execução. Tolerância máxima quanto à inclinação de 
5% do valor especificado em projeto. 

Nas linhas dos beirais não podem ser admitidos 
desvios ou desnivelamentos entre peças contíguas. 

Esticada uma linha entre 2 pontos quaisquer da linha 
de beiral ou de cumeeira, não pode haver 
afastamentos superiores a 2cm. 

 Serviços 

A. Telha calandrada aço galvanizado natural 
ondulada – E=0,80mm; 

B. Telha calandrada aço galvanizado pintada 1 face 
em pó ou pintada coil coating ondulada – 
E=0,80mm; 
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C. Telha calandrada aço galvanizado pintada 1 face 
em pó ou pintada coil coating ondulada – 
E=0,65mm; 

D. Telha multidobra ou calandrada aço galvanizado 
pintada 1 face em pó ou pintada coil coating 
trapezoidal – E=0,80mm; 

E. Telha multidobra ou calandrada aço galvanizado 
pintada 1 face em pó ou pintada coil coating 
trapezoidal – E=0,65mm; 

F. Telha calandrada aço galvanizado natural 
ondulada – E=0,65mm; 

G. Telha multidobra ou calandrada aço galvanizado 
trapezoidal – E=0,80mm; 

H. Telha multidobra ou calandrada aço galvanizado 
trapezoidal – E=0,65mm. 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento e colocação das telhas e demais 
peças, incluindo cortes, sobreposição e acessórios 
de fixação (A, B, C, D, E, F, G, H). 

 Medição 

Para  itens A, B, C, D, E, F, G, H: m² - por m² de 
projeção horizontal de cobertura executada, com os 
seguintes acréscimos:  

 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação;  

 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação;  

 12% para coberturas de 39% a 50% de 
inclinação. 
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4.6 TELHA DE AÇO TIPO SANDUÍCHE DE 

POLIURETANO 

 
Perfil superior trapezoidal / perfil inferior trapezoidal 

 

 
Perfil superior trapezoidal / perfil inferior nervurado 

 Descrição 

Telhas de aço galvanizado (grau B - 260g de zinco 
/m²), tipo sanduíche com faces externas de telhas de 
aço (perfil superior trapezoidal / perfil inferior 
trapezoidal ou perfil superior trapezoidal / perfil 
inferior plano) e miolo em espuma de poliuretano 
expandido (injetada, auto extinguível), bordas 
uniformes, permitindo encaixe com sobreposição 
exata, isentas de manchas e partes amassadas. 
Comprimentos e larguras diversas. Espessuras de 
0,5mm (perfil inferior) e 0,5mm (perfil superior). 
Espessura total da telha com isolante = 30mm e 
50mm. 

Peças complementares em aço: cumeeiras, rufos e 
outras, com mesmo acabamento das telhas. 

Acessórios de fixação: ganchos, parafusos auto-
atarraxantes, parafusos auto- perfurantes, com 
sistema de vedação, revestimento anti-corrosivos, 
pinos para explo-penetração com sistema de 
vedação, dispositivos para fixação em onda alta. 

Acessórios de vedação: fechamento de onda, fita de 
vedação. 

Protótipo comercial  

Gruppotelhas:  

 Série ACUSTIC - Linha PU;  

 Perfil superior trapezoidal / perfil inferior 
trapezoidal;  

 Trapézio 35 / Trapézio 35 (L=1050mm);  

 Trapézio 40 / Trapézio 40 (L=1020mm); 

 Perfil superior trapezoidal / perfil inferior plano;  

 Trapézio 35 / Telha plana;  

 Trapézio 40 / Telha plana;  

 Acabamentos: natural ou pintura eletrostática 
poliéster em pó;  

Kofar:  

 Perfil superior trapezoidal / perfil inferior 
trapezoidal;  

 TKM-35 (L=1050mm);  

 TKM-40 (L=980mm);  

 Acabamentos: natural ou pintura eletrostática 
poliéster em pó; 

 Metform:  

 Perfil superior trapezoidal / perfil inferior 
trapezoidal;  

 MF-25 / MF-25 (L=1026mm);  

 MF-40 / MF-40 (L=980mm);  

 MF-100 / MF-100 (L=750mm);  

 Acabamentos: natural ou pintura eletrostática 
poliéster em pó; 

Panisol:  

 Perfil superior trapezoidal / perfil inferior plano;  

 Isocobertura (L=1000mm);  

 Isogrega (L=890mm); 

 Acabamentos: natural ou pré-pintura processo 
“Coil Coating”; 

Perfilor:  

 Perfil superior trapezoidal / perfil inferior plano;  

 LR33 (L=1030mm);  

 Acabamentos: natural ou pré-pintura processo 
“Coil Coating”. 

Nota: As marcas dos materiais e empresas são 
indicadas apenas como referência. 

 Aplicação 

Em coberturas onde haja exigência de isolamento 
termo acústico. 

O uso deve ser restrito a ambientes onde não se 
utilizará forro. 

Especificar em projeto os tipos de perfis para a 
montagem das telhas: perfil superior trapezoidal / 
perfil inferior trapezoidal ou perfil superior trapezoidal 
/ perfil inferior plano. 

 Execução 

Obedecer à inclinação do projeto com mínimo de 3% 
quando houver uma peça por água e 5% quando 
houver mais de uma peça por água (neste caso 
devem ser aplicadas duas linhas de fita de vedação 
transversal).  

Seguir recomendações e manuais técnicos dos 
fabricantes, especialmente quanto aos cuidados 
relativos a transporte, manuseio, armazenamento, 
montagem e recobrimento mínimo das peças. 

A montagem das peças deve ser de baixo para cima 
e no sentido contrário ao dos ventos dominantes 
(iniciada do beiral à cumeeira). 

A embalagem de proteção deve ser verificada, telhas 
de aço pintadas não devem ser arrastadas, as peças 
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devem ser armazenadas ligeiramente inclinadas e 
em local protegido e seco, cuidado especial deve ser 
tomado com a pintura. 

 Recebimento 

Verificar as condições de projeto, fornecimento e 
execução. Tolerância máxima quanto à inclinação de 
5% do valor especificado em projeto. 

Nas linhas dos beirais não podem ser admitidos 
desvios ou desnivelamentos entre peças contíguas. 

Esticada uma linha entre 2 pontos quaisquer da linha 
de beiral ou de cumeeira, não pode haver 
afastamentos superiores a 2cm. 

 Serviços 

A. Telha de aço galvanizado trapezoidal sanduiche 
poliuretano chapa 0,5mm, E=30mm pintada 1 
face em pó ou pintada coil coating; 

B. Telha de aço galvanizado trapezoidal sanduiche 
poliuretano chapa 0,5mm, E=50mm pintada 1 
face em pó ou pintada coil coating; 

C. Cumeeira de aço pintada em pó ou pintada coil 
coating – perfil ondulado ou trapezoidal – 
E=0,65mm, H até 40mm; 

D. Cumeeira de aço pintada em pó ou pintada coil 
coating – lisa ou dentada – E=0,5mm; 

E. Cumeeira de aço galvanizado pintada em pó ou 
pintada coil coating – perfil trapezoidal - 
E=0,5mm, H=100mm; 

F. Cumeeira de aço natural lisa ou lisa dentada – 
E=0,5mm; 

G. Cumeeira de aço natural perfil ondulada ou 
trapezoidal – E=0,65mm, H até 40mm; 

H. Cumeeira de aço galvanizado natural perfil 
trapezoidal – E=0,5mm, H=100mm; 

I. Rufo de aço natural simples – E=0,5mm; 

J. Rufo liso de aço galvanizado natural – 
E=0,65mm, corte até 300mm; 

K. Rufo liso de aço galvanizado natural – 
E=0,65mm, corte até 400mm; 

L. Rufo liso de aço galvanizado natural – 
E=0,65mm, corte até 600mm; 

M. Rufo liso de aço galvanizado natural – 
E=0,65mm, corte acima de 600mm; 

N. Rufo dentado de aço galvanizado natural – 
E=065mm, corte até 300mm; 

O. Rufo dentado de aço galvanizado natural – 
E=065mm, corte até 400mm; 

P. Rufo dentado de aço galvanizado natural – 
E=065mm, corte até 600mm; 

Q. Rufo dentado de aço galvanizado natural – 
E=065mm, corte acima de 600mm. 

 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento e colocação das telhas e demais 
peças, incluindo cortes, sobreposição e acessórios 
de fixação e vedação (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, 
L, M, N, O, P, Q). 

 Medição 

Para itens A, B: m² - por m² de projeção horizontal 
de cobertura executada, com os seguintes 
acréscimos:  

 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação;  

 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação;  

 12% para coberturas de 39% a 50% de 
inclinação. 

Para itens C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q: 
m - por comprimento executado. 
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4.7 TELHA DE ALUMÍNIO 

 
Descrição 

Telhas de alumínio perfil ondulado ou trapezoidal, 
bordas uniformes, permitindo encaixe com 
sobreposição exata, isentas de manchas e partes 
amassadas. 

Comprimentos e larguras diversos. Espessuras de 
0,5mm e 0,7mm. 

Acabamento: natural. 

Acessórios de fixação: ganchos, parafusos auto-
atarrachantes, arruelas e outros em alumínio. 

Protótipo comercial  

 Cia Brasileira de Alumínio;  

 Alcoa (Alcoflon);  

 Belmetal. 

Nota: As marcas dos materiais e empresas são 
indicadas apenas como referência. 

 Aplicação 

Em coberturas e fechamento lateral em regiões 
litorâneas ou outros locais sujeitos a atmosfera 
corrosiva (ABNT NBR 6181).  

 Execução 

Obedecer à inclinação do projeto com um mínimo de 
5%.  

Seguir recomendações e manuais técnicos dos 
fabricantes, especialmente quanto aos cuidados 
relativos a transporte, manuseio, armazenamento, 
montagem e recobrimento mínimo das peças. 

A montagem das peças deve ser feita de baixo para 
cima e no sentido contrário ao dos ventos 
dominantes. 

O recobrimento transversal será de 20cm, para 
inclinações inferiores a 10% e 15cm para inclinações 
superiores a 10%, nas telhas ondulada e trapezoidal 
(ver figura).  

 

O recobrimento longitudinal será de 2 ondas para 
telha ondulada e 1 onda e meia para telha 
trapezoidal, para inclinações inferiores a 10%. Para 
inclinações superiores a 10%, o recobrimento será 
de 2 ondas para telha ondulada e meia onda para 
telha trapezoidal (ver figura). 

 

 

Para fechamento lateral o recobrimento transversal 
será de 100cm e o recobrimento longitudinal será de 
uma onda para telha ondulada e meia onda para 
telha trapezoidal. As telhas não devem ser 
descarregadas sob chuva, a embalagem de 
proteção deve ser retirada logo após o recebimento 
das peças na obra e estas devem ser armazenadas 
verticalmente e em local protegido, seco e ventilado. 

As telhas não podem ter proximidade direta com 
cobre e suas ligas, aço e ferro, pois o alumínio, 
quando em contato com um desses materiais, pode 
sofrer agressivos ataques de corrosão. 

 Recebimento 

Verificar as condições de projeto, fornecimento e 
execução. Tolerância máxima quanto à inclinação de 
5% do valor especificado em projeto. 

Nas linhas dos beirais não devem ser admitidos 
desvios ou desnivelamentos significativos entre 
peças contíguas. 

Esticada uma linha entre 2 pontos quaisquer da linha 
de beiral ou de cumeeira, não pode haver 
afastamentos superiores a 2cm. 

 Serviços 

A. Telha de alumínio ondulada acabamento natural 
E=0,5mm; 

B. Telha de alumínio ondulada acabamento natural 
E=0,7mm; 

C. Telha de alumínio trapezoidal acabamento 
natural E=0,5mm; 

D. Telha de alumínio trapezoidal acabamento 
natural E=0,7mm; 

A ≥ 200mm 
Inclinação igual ou menor que 

10% 

A ≥ 150mm  Inclinações maior que 10 % 
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E. Cumeeira shed para telha de alumínio ondulada 
acabamento natural; 

F. Cumeeira para telha de alumínio ondulada 
acabamento natural E=0,8mm; 

G. Cumeeira para telha de alumínio trapezoidal 
acabamento natural E=0,8mm; 

H. Rufo liso de alumínio acabamento natural 
E=0,8mm corte 0,16m; 

I. Rufo liso de alumínio acabamento natural 
E=0,8mm corte 0,25m; 

J. Rufo liso de alumínio acabamento natural 
E=0,8mm corte 0,33m; 

K. Rufo liso de alumínio acabamento natural 
E=0,8mm corte 0,50m; 

L. Rufo liso de alumínio acabamento natural 
E=0,8mm corte 1,00m; 

M. Rufo ondulado de alumínio acabamento natural 
E=0,8mm;  

N. Rufo trapezoidal de alumínio acabamento natural 
E=0,8mm; 

 Rede de águas pluviais: demais serviços 

O. Calha de alumínio acabamento natural - 
E=0,8mm, corte 0,33mm; 

P. Calha de alumínio acabamento natural - 
E=0,8mm, corte 0,50mm; 

Q. Calha de alumínio acabamento natural - 
E=0,8mm, corte 1,00mm. 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento e colocação das telhas e demais 
peças, incluindo cortes, sobreposição e acessórios 
de fixação (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, 
P, Q). 

 Medição 

Para itens A, B, C, D: m² - por m² de projeção 
horizontal de cobertura executada, com os seguintes 
acréscimos:  

 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação;  

 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação;  

 12% para coberturas de 39% a 50% de 
inclinação;  

Para itens E, F, G, H, I, J, K, L, O, P, Q: m - por 
comprimento executado. 

Para itens M, N: un. - pela quantidade de peças 
utilizadas.  
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4.8 TELHA DE POLIÉSTER 

 Descrição 

Telhas fabricadas com resina de poliéster e 
reforçadas com fibra de vidro na proporção de 70%, 
resina de poliéster e 30% fibra de vidro, com véu de 
poliéster na superfície superior, translúcidas, 
flexíveis e resistentes dos agentes atmosféricos, 
inquebráveis, com comprimento variável e com 
proteção UV. 

Espessuras de 1,20mm e 2,00mm. 

Perfis ondulados ou trapezoidais correspondentes 
aos indicados nas telhas de aço, alumínio, CRFS e 
de fibrocimento. 

Acessórios de fixação: ganchos e parafusos 
galvanizados, arruelas e outros de acordo com os 
tipos de telhas. 

Protótipo comercial 

 Superfibra;  

 Zeniplast;  

 Zenital;  

 Doplast. 

Nota: As marcas dos materiais e empresas são 
indicadas apenas como referência 

 Aplicação 

A utilidade das telhas de poliéster será de compor a 
cobertura com outros tipos de telhas de mesmo 
perfil, proporcionando em locais que necessitem de 
iluminação constante, maior incidência de luz, 
considerando a racionalização e redução do uso de 
energia.  

 Execução 

Obedecer às instruções dos manuais técnicos dos 
fabricantes quanto às sobreposições lateral e 
longitudinal, número e distribuição de apoios, 
balanços livres e inclinações.  

Os apoios podem ser de madeira, de metal ou de 
concreto, com distância máxima de 1200mm. 

A montagem deve ser iniciada do beiral para a 
cumeeira (de baixo para cima), em faixas 
perpendiculares as terças de apoio e com fiadas 
alinhadas. O sentido de montagem deve ser no 
sentido contrário ao dos ventos dominantes. Águas 
opostas do telhado devem ser cobertas 
simultaneamente. 

O recobrimento longitudinal deve ser de acordo com 
o perfil utilizado. 

O recobrimento transversal mínimo deve ser de 
150mm. 

As telhas de poliéster devem ser utilizadas 
intercaladas com outras já existentes, nunca 
formando um pano único de poliéster. 

O transporte, descarga, manuseio e armazenamento 
das telhas devem seguir as recomendações e 
manuais técnicos dos fabricantes. 

 Recebimento 

Verificar as condições de projeto, fornecimento e 
execução. Tolerância máxima quanto à inclinação de 
5% do valor especificado em projeto. 

Aferir e comprovar se o material contém o véu de 
poliéster na face superior, observando na entrega do 
lote a existência da película de proteção nas peças.  

Nas linhas de beiral não podem ser admitidos 
desvios ou desnivelamentos significativos entre 
peças contíguas. 

Esticada uma linha entre 2 pontos quaisquer da linha 
de beiral ou de cumeeira, não pode haver 
afastamentos superiores a 2cm. 

 Serviços 

A. Telha poliéster – perfil ondulada alumínio – 
E=1,2mm; 

B. Telha poliéster – perfil trapezoidal alumínio – 
E=1,2mm; 

C. Telha poliéster – perfil ondulada aço – E=1,2mm; 

D. Telha poliéster – perfil trapezoidal aço – H até 
40mm, E=1,2mm; 

E. Telha poliéster – perfil trapezoidal aço – 
H=100mm, E=2,0mm; 

F. Telha poliéster – perfil ondulada CRFA – 
E=1,2mm. 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento e colocação de telha de poliéster 
armada (A, B, C, D, E, F). 

 Medição 

Para itens A, B, C, D, E, F: m² - pela área de projeção 
horizontal da cobertura, com os seguintes 
acréscimos:  

 5% para cobertura de 18% a 27% de inclinação;  

 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinação;  

 12% para cobertura de 39% a 50% de inclinação;  

 8% para cobertura de 28% a 38% de inclinação;  

 12% para cobertura de 39% a 50% de 
inclinação..   
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4.9  TELHA TECNOLOGIA CRFS/ONDULADA 

 
 

 
 Descrição 

Telhas onduladas de Cimento Reforçado com Fio 
Sintético (CRFS), cor uniforme, cinza, isentas de 
trincas, cantos quebrados, fissuras, saliências e 
depressões; comprimentos diversos; h = 51mm, 
espessuras 6mm e 8mm.  

Peças complementares: cumeeiras, rufos, espigões, 
domo ventilação, peça terminal, placa ventilação, 
cantoneira, aresta, telha ventilação e outras. 

Acessórios: parafusos, ganchos, pinos, fixador de 
abas, conjunto de vedação, massa de vedação, 
cordão de vedação e outros. 

Protótipo comercial 

 Brasilit - Linha Brasiflex (Ondulada). 

Nota: As marcas dos materiais e empresas são 
indicadas apenas como referência. 

 Aplicação 

Em coberturas, utilizando telhas de E=6mm com vão 
livre máximo=1,69m, utilizando telhas de E=8mm 
com vão livre máximo=1,99m e inclinação mínima de 
5° (9%), sendo recomendada inclinação de 15° 
(27%) visando obter melhor desempenho das telhas.  

Em fechamentos laterais com inclinação entre 75° e 
90°. 

Em coberturas sujeitas a situações de vandalismo ou 
pisoteio, recomenda-se a utilização de telhas 
tecnologia CRFS trapezoidais. 

 Execução 

Devem ser obedecidas às instruções dos manuais 
técnicos dos fabricantes quanto às sobreposições 
lateral e longitudinal, número e distribuição de 
apoios, balanços livres, cortes, montagem, 
perfuração e fixação das telhas. 

Os apoios podem ser de madeira, de metal ou de 
concreto, com largura mínima de 40mm, sempre 
acompanhando o caimento das telhas. Nunca deve 

se apoiar em arestas ou cantos arredondados (ver 
figura).  

 

A montagem deve ser iniciada do beiral para a 
cumeeira (de baixo para cima), em faixas 
perpendiculares as terças de apoio e com fiadas 
alinhadas. O sentido de montagem deve ser no 
sentido contrário ao dos ventos dominantes. Águas 
opostas do telhado devem ser cobertas 
simultaneamente. 

Os recobrimentos laterais e longitudinais para 6mm 
e 8mm devem obedecer a tabela indicada. 

Para evitar sobreposição de quatro espessuras, as 
telhas intermediárias devem ter os cantos cortados 
(evitando deformações nas peças, entrada de luz e 
água). 

Para tanto, deve se utilizar serra elétrica munida de 
disco esmeril, apropriado (pode-se alternativamente 
utilizar serrote manual para corte de telhas em 
pequena quantidade), é indispensável o uso de 
máscara ao cortar ou perfurar as telhas. 

Não se deve pisar diretamente sobre as telhas e sim 
utilizar tábuas colocadas nos dois sentidos para 
movimentação dos montadores. 

Não podem ser utilizados pregos para fixação, não 
deve ser executada furação das telhas por 
percussão e sim por meio de brocas. 

As perfurações para passagem de tubulação devem 
ter diâmetro < 250mm e ser executadas com broca 
de aço rápido, serra e grosa para ajustes finais, 
devendo-se prever sistema de vedação com saia 
metálica e materiais vedantes. As telhas perfuradas 
deverão ter apoio suplementares, para garantir sua 
resistência. 

O transporte, descarga, manuseio e armazenamento 
das telhas devem seguir as recomendações e 
manuais técnicos dos fabricantes. 
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Inclinação 
Recobrimento lateral 

mínimo 
Recobrimento longitudinal 

mínimo 

5´˂i˂10° 
1 ¼ onda 

¼ onda com cordão de vedação 
250mm ou 140mm com cordão de 

vedação 

10°˂i˂15° ¼ onda 
200mm ou 140mm com cordão de 

vedação 

15°˂i˂75° ¼ onda 140mm 

90° ¼ onda 100mm 

* Somente para e=6mm 

 Recebimento 

Verificar as condições de projeto, fornecimento e 
execução. Tolerância máxima quanto à inclinação de 
5% do valor especificado em projeto. 

Nas linhas dos beirais não podem ser admitidos 
desvios ou desnivelamentos entre peças contíguas. 

Esticada uma linha entre 2 pontos quaisquer da linha 
de beiral ou de cumeeira, não pode haver 
afastamentos superiores a 2cm. 

 Serviços 

A. Telha tecnologia CRFS ondulada – E=6mm; 

B. Telha tecnologia CRFS ondulada – E=8mm; 

C. Cumeeira normal para telha tecnologia CRFS 
ondulada; 

D. Cumeeira articulada para telha tecnologia CRFS 
ondulada; 

E. Cumeeira shed para telha tecnologia CRFS 
ondulada; 

F. Cumeeira de ventilação para telha tecnologia 
CRFS ondulada; 

G. Espigão normal para telha tecnologia CRFS 
ondulada; 

H. Telha ventilação para telha tecnologia CRFS 
ondulada; 

I. Telha de claraboia para telha tecnologia CRFS 
ondulada; 

J. Aresta para telha tecnologia CRFS ondulada; 

K. Domos para ventilação para telha tecnologia 
CRFS ondulada; 

L. Rufo para telha tecnologia CRFS ondulada; 

Fechamento/Vedações/Peças 

M. Fechamento de oitão com telha tecnologia CRFS 
ondulada – E=8mm. 

  Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento e colocação da telha ondulada de 
qualquer comprimento, incluindo cortes, 
sobreposições e acessórios de fixação (A, B, M). 

Fornecimento e colocação de peças 
complementares, incluindo cortes, sobreposições e 
acessórios de fixação (C, D, E, F, G, H, I, J, K, L). 

 

 Medição 

Para itens A, B: m² - pela área de projeção horizontal 
da cobertura, com os seguintes acréscimos:  

 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação;  

 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação;  

 12% para coberturas de 39% a 50% de 
inclinação;  

Para itens C, D, E, F, G, J, L: m - pelo comprimento 
real executado. 

 Para itens H, I, K: un. - pela quantidade de peças. 

Para item M: m² - pela área real de superfície. 
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4.10 TELHA TECNOLOGIA CRFS/MODULAR

  

 
 Descrição 

Telhas estruturais de Cimento Reforçado com Fio 
Sintético (CRFS) moduladas, cor uniforme, cinza, 
isentas de trincas, cantos quebrados, fissuras, 
saliências e depressões, alturas e comprimentos 
diversos, espessura=8mm. 

Peças complementares: cumeeiras, rufos, espigões, 
domo ventilação, peça terminal, placa ventilação, 
cantoneira, aresta, telha ventilação e outras. 

Acessórios: parafusos, ganchos, pinos, fixador de 
abas, conjunto de vedação, massa de vedação, 
cordão de vedação e outros. 

Protótipo comercial  

 Brasilit - Linha Brasiflex (Onda 50). 

Nota: As marcas dos materiais e empresas são 
indicadas apenas como referência. 

 Aplicação 

Em coberturas, utilizando telhas de e=8mm com vão 
livre máximo=3m e inclinação mínima de 2° (3%), 
sem recobrimento longitudinal e 5º (9%), com 
recobrimento longitudinal. 

 Execução 

Devem ser obedecidas às instruções dos manuais 
técnicos dos fabricantes quanto às sobreposições 
lateral e longitudinal, número e distribuição de 
apoios, balanços livres, cortes, montagem, 
perfuração e fixação das telhas. 

Os apoios podem ser de madeira, de metal ou de 
concreto, com largura mínima de 40mm, sempre 
acompanhando o caimento das telhas. Nunca de se 
apoiar em arestas ou cantos arredondados (ver 
figura) 

 

A montagem deve ser iniciada do beiral para a 
cumeeira (de baixo para cima), em faixas 
perpendiculares as terças de apoio e com fiadas 
alinhadas. O sentido de montagem deve ser no 
sentido contrário ao dos ventos dominantes. Águas 
opostas do telhado devem ser cobertas 
simultaneamente. 

O recobrimento longitudinal para inclinações 
maior/igual 9% deve ser de no mínimo 0,20m (sendo 
que para inclinações entre 9% e 18% deve ser usado 
cordão de massa de vedação). 

Para evitar sobreposição de quatro espessuras, as 
telhas intermediárias devem ter os cantos cortados 
(evitando deformações nas peças, entrada de luz e 
água). Para tanto, deve se utilizar serra elétrica 
munida de disco esmeril, apropriado (pode-se 
alternativamente utilizar serrote manual para corte 
de telhas em pequena quantidade), sendo 
indispensável o uso de máscara ao cortar ou perfurar 
as telhas. Não se deve pisar diretamente sobre as 
telhas e sim utilizar tábuas colocadas nos dois 
sentidos para movimentação dos montadores. 

Não podem ser utilizados pregos para fixação; não 
deve ser executada furação das telhas por 
percussão e sim por meio de brocas. 

O transporte, descarga, manuseio e armazenamento 
das telhas devem seguir as recomendações e 
manuais técnicos dos fabricantes.  

 Recebimento 

Verificar as condições de projeto, fornecimento e 
execução. Tolerância máxima quanto à inclinação de 
5% do valor especificado em projeto. 

Nas linhas dos beirais não podem ser admitidos 
desvios ou desnivelamento entre peças contíguas. 

Esticada uma linha entre dois pontos quaisquer da 
linha de beiral ou de cumeeira, não pode haver 
afastamentos superiores a 2cm. 

 Serviços 

A. Telha tecnologia CRFS modular – E=8mm; 

B. Cumeeira normal para telha tecnologia CRFS 
modular; 

C. Cumeeira articulada para telha tecnologia CRFS 
modular; 

D. Rufo para telha tecnologia CRFS modular. 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento e colocação da telha modular de 
qualquer comprimento e demais peças, incluindo 
cortes, sobreposições e acessórios de fixação (A, B, 
C, D). 

 Medição 

Para item A: m² - pela área de projeção horizontal da 
cobertura, com os seguintes acréscimos: 

 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação; 

 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação; 

 12% para coberturas de 39% a 50% de 
inclinação. 

Para itens B, C, D: m - pelo comprimento real 
executado.  
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4.11 TELHA TECNOLOGIA CRFS/TRAPEZOIDAL 

44 E 90 

 
 

 
 Descrição 

Telhas estruturais de Cimento Reforçado com Fio 
Sintético (CRFS), trapezoidais, cor uniforme, cinza, 
isentas de trincas, cantos quebrados, fissuras, 
saliências e depressões, comprimento diversos, 
h=180mm e h=245mm, espessura=8mm. 

Peças complementares: cumeeiras, peça terminal, 
placa de ventilação, tampão e outras. 

Acessórios: parafusos, ganchos, pinos, fixador de 
abas, conjunto de vedação, massa de vedação, 
cordão de vedação e outros. 

Protótipo comercial 

Brasilit: 

  Linha Brasiflex (Kalheta); 

 Linha Brasiflex (Kalhetão 90). 

Nota: As marcas dos materiais e empresas são 
indicadas apenas como referência. 

 Aplicação 

Em coberturas, com vão livre máximo=5m e 6,50m e 
inclinação mínima de 5º (9%). 

Em fechamentos laterais para a opção de 900mm. 

 Execução 

Devem ser obedecidas às instruções dos manuais 
técnicos dos fabricantes quanto às sobreposições 
lateral e longitudinal, número e distribuição de 
apoios, balanços livres, cortes, montagem, 
perfuração e fixação das telhas. 

Os apoios podem ser de madeira, de metal ou de 
concreto, com largura mínima de 40mm, sempre 
acompanhando o caimento das telhas. Nunca de se 
apoiar em arestas ou cantos arredondados (ver 
figura). 

 

A montagem deve ser iniciada do beiral para a 
cumeeira (de baixo para cima), em faixas 
perpendiculares as terças de apoio e com fiadas 
alinhadas. O sentido de montagem deve ser no 
sentido contrário ao dos ventos dominantes. Águas 
opostas do telhado devem ser cobertas 
simultaneamente. 

Para evitar sobreposição de quatro espessuras, as 
telhas intermediárias devem ter os cantos cortados 
(evitando deformações nas peças, entrada de luz e 
água). Para tanto, deve se utilizar serra elétrica 
munida de disco esmeril, apropriado (pode-se 
alternativamente utilizar serrote manual para corte 
de telhas em pequena quantidade), sendo 
indispensável o uso de máscara ao cortar ou perfurar 
as telhas. Não se deve pisar diretamente sobre as 
telhas e sim utilizar tábuas colocadas nos dois 
sentidos para movimentação dos montadores. 

O recobrimento longitudinal deve ser de 250mm e o 
máximo de 400mm. 

Não podem ser utilizados pregos para fixação, não 
deve ser executada furação das telhas por 
percussão e sim por meio de brocas. 

O transporte, descarga, manuseio e armazenamento 
das telhas devem seguir as recomendações e 
manuais técnicos dos fabricantes.  

 Recebimento 

Verificar as condições de projeto, fornecimento e 
execução. Tolerância máxima quanto à inclinação de 
5% do valor especificado em projeto. 

Nas linhas dos beirais não podem ser admitidos 
desvios ou desnivelamento entre peças contíguas. 

Esticada uma linha entre dois pontos quaisquer da 
linha de beiral ou de cumeeira, não pode haver 
afastamentos superiores a 2cm. 

 Serviços 

A. Telha tecnologia CRFS trapezoidal 44cm – 
E=8mm; 

B. Telha tecnologia CRFS trapezoidal 90cm – 
E=8mm; 

C. Cumeeira normal para telha tecnologia CRFS 
trapezoidal 44cm; 

D. Cumeeira normal para telha tecnologia CRFS 
trapezoidal 90cm; 

E. Cumeeira articulada para telha tecnologia CRFS 
trapezoidal 90cm; 

F. Rufo para telha tecnologia CRFS trapezoidal 
90cm. 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento e colocação da telha trapezoidal de 
qualquer comprimento, incluindo cortes, 
sobreposições e acessórios de fixação (A, B). 
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Fornecimento e colocação de peças 
complementares, incluindo cortes, sobreposições e 
acessórios de fixação (C, D, E, F). 

 Medição 

Para itens A, B: m² - pela área de projeção horizontal 
da cobertura, com os seguintes acréscimos:  

 5% para coberturas de 18% a 27% de inclinação;  

 8% para coberturas de 28% a 38% de inclinação;  

 12% para coberturas de 39% a 50% de 
inclinação;  

Para itens C, D, E, F: m - pelo comprimento real 
executado. 

  



C
O

B
E

R
T

U
R

A
S

Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção à Saúde

Departamento de Atenção Básica

 

150 
 

4.12  TELHA AUTOPORTANTE 

 

 

 
 Descrição 

Telhas de aço galvanizado autoportantes (grau B - 
260g de zinco /m²), perfil trapezoidal, bordas 
uniformes, permitindo encaixe com sobreposição 
exata e os canais devem ser retilíneos e paralelos às 
bordas longitudinais, isentas de manchas e partes 
amassadas a serem utilizadas de forma simples ou 
tipo sanduíche com faces externas de telhas au-
toportantes e miolo de lã de rocha. Espessura total 
da telha com isolante = 30mm. 

Acabamento natural. 

Isolante térmico de lã mineral (lã de rocha). 

Peças complementares em aço galvanizado: 
cumeeiras, rufos, fechamento de perfil e outras, com 
mesmo acabamento das telhas. 

Acessórios de fixação: parafusos auto perfurantes, 
arruelas e outros em aço galvanizado, fechamento 
de ondas, contraventamento e arremates. 

 Aplicação 

Em coberturas que necessitem de grandes vãos 
livres (até 11,50 metros) e com inclinação mínima de 
3%, dimensionando sua utilização em função do vão 
livre. 

Em coberturas sujeitas às situações de vandalismo 
e depredações. 

Tipo sanduíche, em locais onde houver exigência de 
isolamento termo acústico. 

 Execução 

Obedecer à inclinação do projeto com um mínimo de 
3%.  

A montagem das peças deve ser de baixo para cima 
e no sentido contrário ao dos ventos dominantes. 

Peças complementares como cumeeiras, rufos, 
fechamento de perfis e outras, devem atender 
orientações técnicas do fabricante.  

Não devem ser utilizados perfis diferentes num 
mesmo pano de cobertura.  

Ancoragem e fixação:  

 Estrutura metálica: fixadas diretamente à viga de 
apoio;  

 Concreto: fixadas com uma peça metálica 
intermediária (berço). Para sua fixação devem 
ser colocados chumbadores de aço CA-25 a 
cada 50cm e saindo 7cm do concreto. 

No caso de telhas que requeiram contraventamento, 
o mesmo deve ser colocado com espaço de 1,50m 
em todas as telhas extremas. 

Seguir recomendações e manuais técnicos dos 
fabricantes, especialmente quanto aos cuidados 
relativos a transporte, manuseio, armazenamento, 
montagem e recobrimento mínimo das peças. 

As peças devem ser armazenadas em sua 
embalagem original, mantendo-as em local plano, 
arejado e protegido da chuva ou outras fontes de 
umidade. Na impossibilidade de serem 
armazenadas em local coberto, pode-se utilizar 
lonas plásticas resistentes, mantendo abertura de 
10cm próximo ao solo para permitir ventilação. 

 Recebimento 

Verificar as condições de projeto, fornecimento e 
execução.  

Aferir espessura de chapa e modelo especificado.  

Nas linhas dos beirais não podem ser admitidos 
desvios ou desnivelamentos significativos entre 
peças contíguas. 

Esticada uma linha entre 2 pontos quaisquer da linha 
de beiral ou de cumeeira, não pode haver 
afastamentos superiores a 2cm. 

 Serviços 

A. Telha aço galvanizado autoportante acabamento 
natural, E=0,8mm, H=180mm; 

B. Telha aço galvanizado autoportante acabamento 
natural, E=0,8mm, H=260mm; 

C. Telha aço galvanizado autoportante tipo 
sanduiche lã de rocha acabamento natural, 
E=0,8mm, H=260mm; 

D. Telha aço galvanizado autoportante tipo 
sanduiche lã de rocha acabamento natural, 
E=0,8mm, H=180mm; 

E. Cumeeira para telha autoportante de aço 
galvanizado acabamento natural lisa ou lisa 
dentada, H=180mm até 260mm. 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento e colocação das telhas e demais 
peças, incluindo cortes, sobreposição, acessórios de 
fixação, vedação, contraventamento e arremates (A, 
B). 

Fornecimento e colocação das telhas e demais 
peças, incluindo cortes, sobreposição, acessórios de 
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fixação, vedação, contraventamento, arremates e 
isolante de lã mineral (C, D). 

Fornecimento e colocação das cumeeiras (E). 

 Medição 

Para itens A, B, C, D: m² - por m² de projeção 
horizontal de cobertura executada.  

As áreas das peças especiais colocadas no pano de 
cobertura, quando pagas à parte, deverão ser 
descontadas. 

Para item E: m - por comprimento executado.
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5 FORROS         
 
 Descrição 

Elementos de recobrimento interno sob as 
coberturas, visando o isolamento térmico e/ou 
acústico, utilizados também para embutir tubulações 
em determinados ambientes. Aplicação em diversos 
materiais. 

 Recomendações gerais 

A instalação vinculada à estrutura de cobertura do 
edifício somente pode ser executada quando previr 
em seu cálculo a sobrecarga do forro, especialmente 
no caso de tesouras. Devem ser observados no 
projeto o tipo e o local de aplicação. 

O alçapão de acesso deve ser executado conforme 
especificado em projeto. 

Deverão ser atendidas as normas técnicas 
seguintes, e quando pertinente, utilizar edições 
atualizadas. 

 ABNT NBR 7203, Madeira serrada e beneficiada; 

 ABNT NBR 9442, Materiais de construção – 
Determinação do índice de propagação 
superficial de chama pelo método do painel 
radiante – Método de ensaio; 

 ABNT NBR 14285, Perfil de PVC rígido para 
forros – Requisitos; 

 ABNT NBR 14286, Perfil de PVC rígido para 
forros – Determinação da estabilidade de 
aspecto ao calor; 

 ABNT NBR 14287, Perfil de PVC rígido para 
forros – Determinação da estabilidade 
dimensional; 

 ABNT NBR 14288, Perfil de PVC rígido para 
forros – Determinação da massa específica;  

 ABNT NBR 14289, Perfil de PVC rígido para 
forros – Determinação da resistência ao 
impacto;  

 ABNT NBR 14290, Perfil de PVC rígido para 
forros – Determinação da planicidade;  

 ABNT NBR 14291, Perfil de PVC rígido para 
forros – Determinação da estabilidade ao 
intemperismo provocado artificialmente;  

 ABNT NBR 14292, Perfil de PVC rígido para 
forros – Determinação da massa linear;  

 ABNT NBR 14293, Perfil de PVC rígido para 
forros – Verificação do aspecto visual;  

 ABNT NBR 14294, Perfil de PVC rígido para 
forros – Determinação do desvio de linearidade;  

 ABNT NBR 14295, Perfil de PVC rígido para 
forros – Determinação do teor de cinzas;  

 ABNT NBR 14371, Forros de PVC rígido para 
instalação em obra – Procedimento; 

 ABNT NBR 14715-1, Chapas de gesso para 
drywall – Parte 1: Requisitos; 

 ABNT NBR 14715-2, Chapas de gesso para 
drywall – Parte 2: Métodos de ensaio;  

 ASTM C 423-02a, Standard Test Method for 
Sound Absorption and Sound Absorption 
Coefficients by the Reverberation Room 
Method; 

 DIN 52612-2, Tesing of thermal insulating 
materials; determination of thermal conductivity 
by means of the guarded hot plate apparatus; 
conversion of the measured values for building 
applications; 

 ISO 11654, Acoustics – Sound absorbers for use 
in buildings – Rating of sound absorption; 

 ISO 354, Acoustics – Measurement of sound 
absorption in a reverberation room. 
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5.1  FORRO DE MADEIRA 

 Descrição 

A utilização de madeira na construção deve atender 
à legislação referente ao controle ambiental, 
desmatamento, planos de manejo, controle e 
fiscalização do transporte e armazenamento de 
produtos e subprodutos de madeira nativa e 
aquisição de madeira com procedência legal.  

Todas as obras e serviços de engenharia deverão, 
obrigatoriamente, utilizar produtos ou subprodutos 
de madeira de origem exótica ou de origem nativa, 
que tenham procedência legal. 

Espécies de madeira, conforme Classificação de 
Uso, constante no anexo, Gestão de Madeira. 

 Lambris, ripas e arremates: classificação 
construção leve interna - utilidade geral; 

 Sarrafos: classificação construção leve interna - 
estrutural. 

Lambris de madeira maciça, seca, encaixe macho-
fêmea, 10x1cm, isenta de nós, mudanças bruscas 
de tonalidades, empenos e indícios de ataque por 
fungos ou cupins. 

Ripas de madeira maciça, dimensões 5x1cm. 

Arremate meia cana em madeira maciça, 2x2cm, 
isenta de defeitos. 

Sarrafos de madeira maciça, 10x2,5cm e 5x2,5cm, 
para entarugamento ou semi-entarugamento. 

Protótipo comercial 

Tratamento cupinicida: 

 Otto Baumgart: Penetrol; 

 Montana: Pentox Super; 

 Sayerlack: Exterminador de Cupim; 

Nota: As marcas dos materiais e empresas são 
indicadas apenas como referência. 

 Aplicação 

Somente em edificações ou ambientes especiais 
(em locais de clima muito frio e outros), conforme 
especificado no Projeto de Transposição. 

 Execução 

A estrutura para fixação será composta de sarrafos 
de 10x2,5cm pregados diretamente na estrutura do 
telhado ou por estrutura independente espaçada e 
disposta paralelamente ao menor vão, obedecendo 
o projeto. 

Prever reforço de estrutura junto às luminárias. 

No caso do forro entarugado, a estrutura deverá ser 
travada a cada 50cm com sarrafos de 5x2,5cm. 

A colocação dos lambris deve seguir rigorosamente 
o alinhamento e paralelismo, sendo a fixação por 
meio de pregos sem cabeça para melhor 
acabamento. 

Não deverão ser admitidas emendas e nem 
mudanças bruscas de tonalidades nos lambris e 
estes deverão se encaixar perfeitamente, prevendo-
se uma folga de 1mm para permitir dilatações e 
contrações. 

Cuidado especial deverá ser tomado na fixação dos 
arremates, prevendo-se encaixes perfeitos nos 
cantos e para que não ocorram frestas. A superfície 
deverá ser lixada para posterior acabamento. 

 Recebimento 

O serviço pode ser recebido, se atendidas todas as 
condições de especificação, projeto, fornecimento e 
execução. 

A aceitação do lote se fará mediante a comprovação 
documental da origem da madeira, exigindo-se: 

 Notas fiscais; 

 Declaração de emprego apenas de produtos e 
subprodutos de madeira de origem exótica ou 
de origem nativa que tenham procedência legal; 

Espécie botânica: 

 Conferir a espécie da madeira utilizada, de 
acordo com a Classificação de Uso constante 
do anexo, Gestão de Madeira; 

 A Fiscalização poderá, a seu critério, requerer a 
identificação da espécie botânica da madeira e 
os resultados de ensaios físico-mecânicos. As 
amostras, retiradas aleatoriamente do mesmo 
lote, deverão ser avaliadas em laboratório. 

Os forros deverão ter aparência final homogênea e 
plana, não sendo permitidas flechas maiores que 
2cm, nem desajustamentos visíveis entre tábuas 
contínuas. 

 Serviços 

A. Forro de tábuas 10x1cm, macho e fêmea semi-
entarugado; 

B. Forro de tábuas 10x1cm, macho e fêmea 
entarugado; 

C. Forro de tábuas 10x1cm, macho e fêmea tratado 
com cupinicida semi-entarugado; 

D. Forro de tábuas 10x1cm, macho e fêmea tratado 
com cupinicida entarugado; 

E. Forro de ripas aparelhadas, 5x1cm, em xadrez – 
tratado com cupinicida; 

F. Forro de ripas aparelhadas, 5x1cm, em xadrez. 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento dos materiais e execução do serviço, 
inclusive semi-entarugamento e arremates (A). 

Fornecimento dos materiais e execução do serviço, 
inclusive entarugamento e arremates (B). 

Fornecimento dos materiais e execução do serviço, 
inclusive semi-entarugamento, arremates e 
tratamento cupinicida (C). 
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Fornecimento dos materiais e execução do serviço, 
inclusive entarugamento, arremates e tratamento 
cupinicida (D). 

Fornecimento dos materiais e execução do serviço, 
inclusive arremates e tratamento cupinicida (E). 

Fornecimento dos materiais e execução do serviço, 
inclusive arremates (F). 

 Medição 

Para itens A, B, C, D, E, F: m² - pela área de forro 
executada. 
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5.2 FORRO DE PVC 

 Descrição 

Forro extrudado em perfis de PVC rígido, lineares, 
impermeáveis, na cor branca, uniforme (ABNT NBR 
14293); superfície lisa, canelada ou frisada; com 
brilho, com larguras de 100mm e 200mm; 
espessuras de 8 a 12mm. 

Sistema de sustentação constituído por pendurais, 
estrutura de sustentação metálica ou de madeira, 
acessórios de fixação e arremates de acabamento. 

Requisitos e tolerâncias admissíveis para os perfis 
de PVC rígido para forro:  

 Variação longitudinal < 2,5% para verificação de 
estabilidade dimensional (ABNT NBR 14287);  

 A energia média de ruptura (MFE) deverá ser > 8 
Joules para verificação da resistência ao 
impacto (ABNT NBR 14289);  

 Teor de Cinzas < 10% (ABNT NBR 14295);  

 Para verificação de estabilidade de aspecto ao 
calor após serem submetidos aos ensaios as 
peças não poderão apresentar bolhas, fissuras, 
rachaduras ou escamações (ABNT NBR 
14286);  

 Planicidade medida entre 2 pontos distanciados 
entre si de 100mm deverá ser < 0,6mm (ABNT 
NBR 14290);  

 A massa (linear) dos perfis por metro não poderá 
diferir de + 5% do valor nominal especificado 
pelo fabricante (ABNT NBR 14292);  

 Controle dimensional através da medição das 
espessuras de parede, detalhes e suas 
respectivas tolerâncias conforme projeto dos 
perfis;  

 Desvio de linearidade < 1,5mm/m (ABNT NBR 
14294);  

 Os perfis deverão receber marcação indelével 
com a marca ou identificação do fabricante e o 
nº da NBR 14285 em todos os perfis produzidos 
(NBR 14285);  

 A massa específica não poderá diferir de + 
0,03g/cm³ do valor nominal especificado pelo 
fabricante (NBR 14288);  

 Os perfis devem ser classificados como auto-
extinguíveis (ABNT NBR 9442). 

Protótipo comercial  

Forro 100mm - liso:  

 Plasbil (100 Liso - 100mmx10mm);  

Forro 100mm - frisado:  

 Forroplas (Jalapão C4 - 100mmx8mm);  

 Plasbil (100 Nobre Frisado - 100mmx10mm);  

 Tigre (100mmx8mm); 

 Forro 200mm - liso e/ou canelado:  

 Agiflex (200mmx8mm, 200mmx10mm);  

 Confibra (200mmx10mm, Top Line 
200mmx8mm);  

 Forroplas (Tocantins - 200mmx10mm);  

 Plasbil (200 Liso texturixado - 200mmx10mm);  

 TWB ((DuploDez - 200mmx8mm, Light Liso - 
200mmx9mm);  

 VipaI Medabil (Originale Super - 200mmx8mm); 

 Forro 200mm - frisado e/ou canelado:  

 Agiflex (200mmx8mm, 200mmx10mm); 

 Confibra (Top Line 200mmx10mm, Top Line - 
200mmx8mm);  

 Forroplas (Araguaia - 200mmx8mm, Tocantins - 
200mmx10mm);  

 Isdralit (200mmx8mm, 200mmx12mm);  

 Plasbil (200 Nobre Frisado - 200mmx10mm, 
Duplo Nobre Frisado - 200mmx10mm);  

 Tigre (200mmx8mm);  

 TWB (DuploDez - 200mmx8mm, LightFrisado - 
200mmx9mm);  

 Vipal Medabil (Dualitá - 200mmx8mm); 

Isolante térmico - lã de vidro:  

 Isover (Rollisol);  

Isolante térmico - lã de rocha:  

 Rockfibras (Rollmax). 

Nota: As marcas dos materiais e empresas são 
indicadas apenas como referência 

 Aplicação 

Em ambientes internos, protegidos da ação direta do 
intemperismo, e desempenhando as funções de 
acabamento do teto e/ ou ocultamento de redes.  

Nos Consultórios Odontológicos, Sala de Curativos 
e Sala de Observação Procedimento e Coleta, 
quando especificado em projeto (utilizar réguas 
inteiras, não sendo admitidas emendas). 

Os forros de PVC somente poderão ser instalados 
em locais que apresentem condições adequadas de 
ventilação, deverá ser previsto um sistema que 
promova a circulação de ar evitando a formação de 
massas de ar quente entre a cobertura e o forro que 
ultrapasse a temperatura máxima permitida. 

A temperatura máxima que pode estar submetida à 
superfície do forro de PVC é de 45ºC, quando não 
for possível deverá ser instalado isolante térmico 
logo acima do forro. 
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O isolante a ser utilizado deverá ser ensacado e 
possuir 50mm de espessura podendo ser de lã de 
vidro (densidade de 20kg/m³) ou de lã de rocha 
(densidade de 32kg/m³). 

O acabamento do perfil (liso, canelado ou frisado) 
deverá ser especificado no projeto. 

 Execução 

A estrutura de sustentação poderá ser em madeira 
ou metálica, sendo composta de: pendurais, 
estrutura primária (paralela ao sentido de colocação 
do forro) e estrutura secundária (perpendicular às 
lâminas de PVC). Quando metálicos os perfis 
utilizados deverão ser galvanizados. 

Os pendurais devem ser constituídos por perfis 
rígidos com resistência adequada para sustentar o 
sistema de fixação do forro, devem ser fixados à 
estrutura existente (laje ou estrutura de cobertura) e 
aos elementos da estrutura de fixação. Deverão ser 
instalados a prumo sem exercer pressão em 
revestimento de dutos e outras tubulações. 

No caso de haver necessidade de algum pendural 
ser instalado obliquamente, por eventuais desvios, 
deve-se colocar outro, partindo do mesmo ponto da 
estrutura de sustentação do forro, de modo a anular 
a componente horizontal criada. 

A seção mínima do perfil para estrutura em madeira 
primária ou secundária deve ser de 25x50mm. Para 
estrutura metálica utilizar tubos de aço galvanizado 
20x20mm, E=1,0mm; ou trilhos 31,5x25mm, 
E=0,95mm. 

Para fixação dos elementos da estrutura (quando 
metálicos) deve-se utilizar solda, rebites ou 
parafusos de modo a garantir o perfeito 
posicionamento e travamento do conjunto.  

Os perfis de PVC deverão ser fixados por rebites, 
presilhas ou outro elemento que garanta a fixação 
dos perfis a estrutura de sustentação e que sejam 
devidamente protegidos contra corrosão 
(galvanizados). 

No caso de uso de rebite é necessária à utilização 
de arruela para melhor fixação. Se a fixação for por 
meio de presilhas, suas garras devem ser dobradas 
de modo a permitir a perfeita fixação do forro à 
estrutura secundária. No caso de utilização de 
pregos para fixação em estrutura de madeira, 
somente utilizar material galvanizado de ótima 
qualidade de modo a evitar o aparecimento de 
manchas de oxidação no forro.  

Para arremates utilizar perfis em PVC rígido de 
qualidade e durabilidade compatíveis com as dos 
perfis que constituem o forro (utilizar perfis de 
arremate e junção de acordo com o fabricante). Nos 
cantos das paredes, os perfis de arremate devem ser 
cortados com abertura equivalente à metade do 
ângulo entre paredes. 

A instalação de luminárias não deve comprometer o 
desempenho do forro. As luminárias não devem ser 
fixadas diretamente nos perfis de PVC, devem ser 

instaladas de forma que os elementos das estruturas 
auxiliar ou de fixação não sofram cargas excêntricas. 

Os elementos que sustentam luminárias integradas 
ao forro não devem apresentar rotação superior a 2 
graus. 

As luminárias não devem ocasionar carga que 
exceda o limite de deslocamento da estrutura de 
sustentação. Nesses casos, a luminária deverá ser 
sustentada por pendurais suplementares.  

A temperatura entre o forro de PVC e a cobertura 
deve ser no máximo de 45ºC. 

A ventilação do forro deve ser obtida por sistemas 
que promovam a circulação do ar entre a cobertura 
e o forro, evitando a formação de massas de ar 
quente, que possam causar deformações do perfil. 
Estes sistemas de ventilação podem ser constituídos 
por aberturas situadas na cobertura, no forro, nas 
laterais ou outros lugares de forma a permitir a 
renovação do ar. A área de ventilação mínima 
deverá ser de 3% da área do forro. 

Utilizar isolante térmico composto de lã de vidro 
(densidade 20kg/m³) ou de lã de rocha (densidade 
32kg/m³) com espessura de 50mm, ensacado, onde 
a temperatura entre forro e cobertura possa 
ultrapassar 45ºC; ou quando a distância entre 
cobertura e forro for < a 40cm.  

Quando a obra for entregue, deverá ser efetuada 
uma limpeza na superfície aparente do forro de PVC, 
de acordo com o seguinte procedimento: limpar o 
forro com pano umedecido com água e sabão neutro 
ou álcool, no caso de observarem-se pequenas 
manchas provocadas por tinta, tais manchas devem 
ser removidas por uma raspagem cuidadosa de 
forma a não comprometer a integridade e aparência 
da superfície do perfil. 

Detalhes de instalação (ver figura). 

 

 

Largura 

Forro 

Afastamento máximo 
para estrutura de 

sustentação 

 A B 

100mm 500 900 

200mm 600 1000 
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 Recebimento 

Atendidas as condições de fornecimento e 
execução, os forros deverão somente ser recebidos 
se a aparência final do conjunto for homogênea e 
plana.  

Verificar ausência de emendas nos Consultórios 
Odontológicos, Sala de Curativos e Sala de 
Procedimento/Observação/Coleta. 

Aferir especificações do produto (dimensionamento, 
espessuras de parede das peças, etc.) e 
componentes (acessórios) entregues.  

Deverão ser exigidos os certificados de camada 
(emitidos pela empresa galvanizadora), de todos os 
perfis utilizados na estrutura de sustentação. 

Deverá ser feita inspeção visual, consistindo na 
verificação de fissuras, trincas, deformações ou 
superfícies irregulares. 

 Serviços 

A. Forro em lâmina de PVC 100mm, E=8 a 10mm - 
entarugamento de madeira; 

B. Forro em lâmina de PVC 100mm, E=8 a 10mm - 
semi-entarugamento de madeira; 

C. Forro em lâmina de PVC 100mm, E=8 a 10mm - 
sustentação metálica colocado; 

D. Forro em lâmina de PVC 200mm, E=8 a 12mm - 
entarugamento de madeira; 

E. Forro em lâmina de PVC 200mm, E=8 a 12mm - 
semi-entarugamento de madeira; 

F. Forro em lâmina de PVC 200mm, E=8 a 12mm - 
sustentação metálica colocado; 

G. Isolação termo acústica – lã de vidro E=50mm; 

H. Isolação termo acústica – lã de rocha E=50mm; 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento dos materiais e a execução dos 
serviços, inclusive pendurais, estrutura de 

sustentação com entarugamento em madeira e 
arremates (A, D). 

Fornecimento dos materiais e a execução dos 
serviços, inclusive estrutura de sustentação com 
semi-entarugamento em madeira e arremates (B, E). 

Fornecimento dos materiais e a execução dos 
serviços, inclusive pendurais metálicos, estrutura de 
sustentação metálica e arremates (C, F). 

Fornecimento dos materiais e a execução dos 
serviços (G, H). 

 Medição 

Para itens A, B, C, D, E, F, G, H: m² - pela área de 
forro executado. 



F
O

R
R

O
S

Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção à Saúde

Departamento de Atenção Básica

 

161 
 

5.3 FORRO DE GESSO ACARTONADO 

 
 Descrição 

Forro fixo composto por chapas fabricadas 
industrialmente por processo de laminação contínua 
de uma mistura de gesso, água e aditivos entre 2 
lâminas de cartão, fixado à estrutura metálica. 

Dimensões: 1,20cmx2,40cm, 1,20cmx2,00cm e 
1,20cmx1,80cm, espessura de 12,5 e 13,0mm com 
borda rebaixada. 

As chapas devem seguir as seguintes 
especificações:  

 Densidade superficial de massa de no mínimo 
8,0kg/m² e no máximo 12,0 kg/m², com variação 
máxima de +ou- 0,5 kg/m²;  

 Resistência mínima à ruptura na flexão de 550N 
(longitudinal) e 210N (transversal);  

 Dureza superficial determinada pelo diâmetro 
máximo de 20mm.  

Estrutura metálica formada por perfis (canaletas e 
cantoneiras) galvanizados (grau B) e por peças 
metálicas zincadas complementares: suportes 
reguladores ou fixos, conectores de perfis, tirantes 
de arame galvanizado e acessórios (ver figura 
abaixo).  

Fita de papel kraft e gesso para acabamento nas 
emendas.  

Isolante termo acústico: o isolante pode ser feito de 
lã de vidro com densidade de 20kg/m³ utilizado na 
espessura de 25 mm e deve ser aplicado na forma 
ensacada. 

 

 

Protótipo comercial  

Forro:  

 Forro fixo FGE (Lafarge Gypsum);  

 Sistema D112 (Knauf);  

 Placostil F 530 (Placo);  

Isolante termo acústico:  

 Isover – Rollisol (lã de vidro). 

Nota: As marcas dos materiais e empresas são 
indicadas apenas como referência. 

 Aplicação 

Em ambientes internos, protegidos da ação direta do 
intemperismo e desempenhando as funções de 
acabamento do teto e ou ocultamento de redes. 

Em ambientes que necessitem de isolamento 
térmico e/ou acústico, no caso de estar fixado 
diretamente sob telhado, utilizando-se 
simultaneamente um isolante termo acústico.  

 Execução 

Seguir recomendações dos fabricantes quanto a 
cuidados relativos a transporte com a placa.  

O manuseio dentro da obra deve ser feito por 2 
pessoas, no sentido vertical uma a uma, ou no 
máximo duas a duas, evitando-se pegar ou bater nos 
cantos. 

As placas devem ser armazenadas em local seco, 
suspensas do chão por apoios espaçados a cada 
25cm de eixo, formando pilhas perfeitamente 
alinhadas de até 5m de altura, evitando-se sobras ou 
defasagens que possibilitem quebras.  

O gesso usado para rejuntamento, embalado em 
sacos de 40kg, deve ser armazenado em local seco 
e apoiado em estrados de madeira. 

A estrutura metálica poderá ser fixada à laje ou à 
estrutura do telhado, utilizando-se o tipo de suporte 
adequado a cada caso. 

Os perfis galvanizados deverão ser espaçados de 
acordo com determinações do fabricante, 
considerando-se o peso total do forro: placas 
acartonadas, perfis e isolante térmico (caso seja 
necessária sua aplicação). Geralmente a distância 
entre os perfis principais será de 0,50m e a distância 
entre as fixações (suportes) será de 1,00m. 

No encontro com paredes, utilizar canaletas (ou 
guias) fixadas com meios adequados ao respectivo 
material da parede. 

Iniciar a fixação das placas de gesso acartonado 
pelos seus centros ou pelos seus cantos, a fim de 
evitar deformações. As placas deverão ser 
apertadas contra os perfis e aparafusadas com 
parafusos auto perfurantes no espaçamento previsto 
pelo fabricante. 

As juntas de dilatação estruturais das edificações 
devem ser assumidas. No caso de tetos extensos, 
devem-se prever juntas de dilatação a cada 15m. 



F
O

R
R

O
S

Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção à Saúde

Departamento de Atenção Básica

 

162 
 

As luminárias podem ser fixadas às chapas de gesso 
acartonado com buchas especiais para esta 
finalidade, desde que as cargas individuais não 
excedam os limites estipulados pelo fabricante. 

O rejuntamento é feito aplicando-se primeiro uma 
massa de gesso calcinado com espátula depois se 
aplica a fita de papel kraft pressionada com a 
espátula contra o gesso, em seguida aplica-se outra 
camada de gesso calcinado cobrindo a fita e o 
rebaixo das chapas, aplica-se a última demão de 
gesso com desempenadeira de aço, tornando a 
superfície da junta perfeitamente alinhada, e por fim, 
lixa-se, deixando a superfície pronta para pintura. 

Antes da aplicação da pintura é necessária a 
aplicação de um fundo “primer” de acordo com a 
pintura a ser dada. Executar pintura com tinta látex 
PVA. 

 Recebimento 

Atendidas as condições de fornecimento e 
execução, os forros devem apresentar superfície 
plana, sem manchas amareladas. 

Não podem apresentar flechas maiores que 0,3% do 
menor vão. 

Verificar através da nota fiscal a garantia do produto 
por 5 anos. 

 Serviços 

A. Forro de gesso acartonado; 

B. Isolação termo acústica – lã de vidro – 
densidade=20kg/m³ - E=25mm. 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento dos materiais e execução do serviço 
conforme o tipo de sustentação especificado, 
inclusive arremate (A, B). 

 Medição 

Para itens A, B: m² - pela área real.  
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5.4 FORRO ACÚSTICO MINERAL 

 

 Descrição 

Painel de forro modular mineral biossolúvel 
constituído de matérias-primas não poluentes 
composto de lã mineral, argila e aglomerantes com 
acabamento pintado em branco, bordas retas ou 
tegulares, dotado de microperfurações destinadas à 
absorção acústica. 

Sistema de sustentação aparente por perfis “T” 
invertidos 24/38, com sistema de encaixe do tipo 
“clicado”, com 38mm de altura e com 24mm de 
largura. A superfície aparente dos perfis deve ser 
recoberta com capa de aço galvanizado pré-pintada 
na cor branca em processo coil-coating. O sistema é 
constituído por tirantes (estrutura de sustentação 
metálica) além de acessórios de fixação (molas ou 
clipes de fixação) e arremates periféricos 
(cantoneiras). Ver figuras. 

 

Protótipo Comercial 

Forro acústico mineral: 

Ver tabela 

Isolante termo acústico: 

 Isover - Rollisol (lã de vidro); 

 Rockfibras Rollmax (lã de rocha); 

Aplicadores e distribuidores credenciados: 

 Consultar o fabricante. 

Nota: As marcas dos materiais e empresas são 
indicadas apenas como referência. 
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Fabricante Produto Perfil 
Dimensã
o (mm) 

Espessur
a (mm) 

NR
C 

(%) 

CAC/d
B 

RL 

Peso 

(kg/m²
) 

Combustibilida
de 

AMF KNAUF 
ECOMIM 
FILIGRAN 

T24/3
8 

1250x625 
/ 625x625 

13 0,50 <20 dB 
0,8
8 

3,60 Classe A 

ARMSTRON
G 

GEORGIAN 
T24/3

8 
1250x625 
/ 625x625 

16 0,55 35 dB 
0,8
3 

3,90 Classe A 

OWAcoustic COMET 
T24/3

8 
1250x625 
/ 625x625 

12 0,65 28 dB 
0,8
6 

3,96 Classe A 

AMF KNAUF 
ECOMIN 
ANTARIS 

T24/3
8 

1250x625 
/ 625x625 

13 0,65 < 20 dB 
0,8
8 

3,60 Classe A 

ARMSTRON
G 

SAHARA 
T24/3

8 
1250x625 
/ 625x625 

16 0,65 34 dB 
0,8
3 

3,90 Classe A 

OWAcoustic 
CONTELATIO

N 
T24/3

8 
1250x625 
/ 625x625 

15 0,70 
31 a 49 

dB 
0,8
8 

5,60 Classe A 

AMF KNAUF 
MP 

COMPLETE 
T24/3

8 
1250x625 
/ 625x625 

15 0,70 34 dB 
0,8
8 

4,50 Classe A 

AMF KNAUF THERMOFON 
T24/3

8 
1250x625 
/ 625x625 

15 0,85 26 dB 
0,8
8 

2,40 Classe A 

 Aplicação 

Em ambientes internos, Sala de Curativos e Sala de 
Procedimento/Observação/Coleta e corredores 
protegidos da ação direta do intemperismo, 
conforme especificado em projeto. 

O projeto deverá especificar o tipo de forro conforme 
a "tabela de características e o gráfico de 
desempenho" dos forros minerais e apresentar o 
detalhamento para execução. 

Os forros minerais poderão ser instalados somente 
em locais que apresentem condições adequadas de 
ventilação e temperatura. 

Deverá ser previsto um sistema que promova a 
circulação de ar evitando formação de massas de ar 
quente entre a cobertura e o forro. 

Caso a temperatura do bolsão de ar forro/cobertura 
exceder a 30°C, deverá ser instalado isolante 
térmico sobreposto do forro. 

O isolante a ser utilizado deverá ser ensacado e 
possuir 50mm de espessura podendo ser de lã de 
vidro (densidade de 20kg/m3) ou de lã de rocha 
(densidade de 32kg/m3). 

 Execução 

Obedecer ao projeto para execução do forro e 
recomendações do fabricante.  

Seguir recomendação dos fabricantes quanto aos 
cuidados relativos ao transporte e manuseio das 
placas. 

As caixas contendo as placas de forro devem ser 
armazenadas em local seco e suspensas do chão. 

Os perfis principais (longarinas) formam modulações 
junto aos perfis secundários com 625x625mm ou 
625x1250mm de acordo com o tamanho de forro 
adotado. 

As perfurações nos perfis principais estão dispostas 
a cada 156mm em sua extensão, permitindo o 
encaixe dos perfis secundários (travessas). Os 
pendurais devem ser constituídos por perfis rígidos 
com resistência adequada para sustentar o sistema. 
Devem ser fixados à estrutura existente, de acordo 
com suas características: 

 Laje ou viga de concreto: utilizar bucha metálica 
expansível a ser dimensionada de acordo com 
a carga total do forro; 

 Vigas de aço: fixar os tirantes às abas da viga 
metálica desde que autorizado pelo responsável 
técnico; 

 Concreto celular leve: recomenda-se a utilização 
de uma estrutura auxiliar independente do forro; 

 Vigas de madeira: a ser detalhada pelo 
responsável técnico da cobertura. 

As placas de forro mineral devem ser fixadas à 
estrutura por meio de clipes de fixação. Utilizar 4 
clipes por módulo de forro. 

Utilizar as cantoneiras perimetrais para os arremates 
periféricos fixadas à parede com distância máxima 
entre fixadores de 450mm. 

A instalação de luminárias não deve comprometer o 
desempenho do forro. As luminárias modulares 
podem ser instaladas e apoiadas na grade estrutural 
do sistema do fabricante, desde que seu peso não 
comprometa ou flexione a estrutura. Se o peso 
incidente for maior que o previsto (acima de 
5kg/luminária), recomenda-se utilização de um 
atirantamento de apoio independente para as 
luminárias. 

 Recebimento 

Atendidas as exigências de projeto e condições de 
fornecimento e execução, os forros poderão ser 
recebidos se a aparência final do conjunto for 
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homogênea e plana. Verificar ausência de emendas 
e perfeito nivelamento. 

Aferir especificações do produto (dimensionamento, 
espessuras de parede das peças, etc.) e 
componentes (acessórios). 

Verificar identificação do produto / fabricante no 
verso do painel. 

Deverá ser feita inspeção visual, consistindo na 
verificação de fissuras, trincas, deformações ou 
superfícies irregulares. 

Verificar qualidade dos acabamentos nos encontros 
do forro com as paredes do ambiente. 

 Serviços 

A. Isolação termo acústica – lã de vidro E=2”; 

B. Isolação termo acústica – lã de rocha E=2”; 

C. Forro de placa mineral NRC 0,50, Ecomin 
Filigran incluindo perfis, fornecimento e 
instalação; 

D. Forro de placa mineral NRC 0,55, Georgian 
incluindo perfis, fornecimento e instalação; 

E. Forro de placa mineral NRC 0,65, Comet 
incluindo perfis, fornecimento e instalação; 

F. Forro de placa mineral NRC 0,65, Ecomin Antaris 
incluindo perfis, fornecimento e instalação; 

G. Forro de placa mineral NRC 0,65, Sahara 
incluindo perfis, fornecimento e instalação; 

H. Forro de placa mineral NRC 0,70, Constelation 
incluindo perfis fornecimento e instalação; 

I. Forro de placa mineral NRC 0,75, Complete 
incluindo perfis fornecimento e instalação; 

J. Forro de placa mineral NRC 0,85, Thermofon 
incluindo perfis fornecimento e instalação. 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento e instalação de forro modulado 
625x625mm ou 625x1250mm por espessura 
definida em projeto, incluindo acessórios de fixação 
(A, B, C, D, E, F, G, H, I, J). 

 Medição 

Para itens A, B: m² - pela área real. 

Para itens C, D, E, F, G, H, I, J: m² - por m² de 
projeção horizontal de cobertura executada.
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VERSO EM BRANCO 
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6.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA

 Descrição

As esquadrias de madeira (portas, batentes, 
guarnições) deverão obedecer a indicações dos 
respectivos detalhes de projeto. 

Espécies de madeira, verificar classificação de uso 
conforme anexo Gestão de Madeira. 

Acabamentos em pintura esmalte ou óleo sobre 
fundo para madeira, conforme indicação de projeto. 
Cores de acordo com especificação de projeto. 

Protótipo comercial 

 Esquadrias Primos; 

 Idesa; 

 Madense. 

 Aplicação

As portas e janelas devem ser instaladas conforme 
indicação do projeto. Tipo de portas e janelas de 
acordo com o especificado em projeto.  

 Execução

Os marcos de madeira deverão ser fixados aos tacos 
por intermédio de parafusos. Deverão ser 
empregados 8 parafusos, no mínimo, por marco. 

As esquadrias deverão ser fornecidas com todos os 
acessórios necessários ao seu perfeito 
funcionamento. 

As esquadrias de madeira deverão ser de madeira 
de lei, bem seca, sem nós ou fendas, não ardida, 
isenta de carunchos ou brocas. Os batentes 
(marcos) e guarnições (alisares) não poderão 
apresentar empenamentos, deslocamentos, 
rachaduras, lascas, desigualdades na madeira, entre 
outros defeitos. 

Os montantes e travessas deverão ser de madeira 
de lei, maciça, e em largura suficiente para permitir 
o embutimento de fechaduras e dobradiças. As
folhas das portas, marcos e guarnições deverão 
receber aplicação de verniz acetinado fosco incolor. 

Antes dos itens em madeira receberem pintura com 
verniz, os mesmos deverão ser lixados e receber no 
mínimo duas demãos de selante, intercaladas com 
lixamento e polimento, até possuírem as superfícies 
lisas e isentas de asperezas. 

As portas deverão ser executadas em madeira 
compensada de 35mm,com enchimento sarrafeado, 
semi-ôca, encabeçamento em todo o perímetro, com 
travessas de amarração embutidas, revestidas em 
ambas as faces com painel de madeira compensada 
de 3mm, pintadas nas duas faces conforme 
indicação de projeto.  

Os batentes e guarnições de madeira deverão ser 
aplicados em todas as portas de madeira. 

Deverão ser atendidas as normas técnicas 
seguintes, e quando pertinente, utilizar edições 
atualizadas. 

 ABNT NBR 7203, Madeira serrada e beneficiada; 

 ABNT NBR 10821-1, Esquadrias externas para 
edificações – Parte 1: Terminologia; 

 ABNT NBR 10821-2, Esquadrias externas para 
edificações – Parte 2: Requisitos e 
classificação; 

 ABNT NBR 10821-3, Esquadrias externas para 
edificações – Parte 3: Métodos de ensaio; 

 IPT 2980 – Madeiras – Uso sustentável na 
construção civil; 

 Instrução Normativa nº 06, de 23 de setembro de 
2008, do Ministério do Meio Ambiente (Lista 
Oficial de Espécies da Flora Brasileira 
Ameaçadas de Extinção). 

 Recebimento

O serviço pode ser recebido, se atendidas todas as 
condições de especificação, projeto, fornecimento e 
execução. 

A aceitação do lote se fará mediante a comprovação 
documental da origem da madeira, exigindo-se: 

 Notas fiscais; 

 Declaração de emprego apenas de produtos e 
subprodutos de madeira de origem exótica ou 
de origem nativa que tenham procedência legal. 

Conferir a espécie da madeira utilizada, de acordo 
com a Classificação de Uso constante do item 
Gestão de madeira. 

A Fiscalização poderá, a seu critério, requerer a 
identificação da espécie botânica da madeira e os 
resultados de ensaios físico-mecânicos. As 
amostras, retiradas aleatoriamente do mesmo lote, 
deverão ser avaliadas em laboratório. 

Verificar a inexistência de fungos, apodrecimentos 
ou furos de insetos. 

Verificar encabeçamentos em todo o perímetro. 

Verificar, auditivamente, com leves batidas em 
vários pontos da superfície da porta, a especificação 
do enchimento sarrafeado.  

Rejeitar peças empenadas, desniveladas, fora de 
prumo ou de esquadro. 

A folha da porta deverá ser colocada em posição 
semiaberta e permanecer parada, caso contrário, 
será sinal evidente de desvio de prumo da 
esquadria. 

Atendidas as condições de fornecimento e 
execução, as esquadrias devem ser recebidas com 
ajuste perfeito nos vãos onde devem ser fixadas. 
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Deverão ser verificadas todas as etapas do processo 
executivo de forma a garantir perfeito prumo, 
nivelamento, posição, assentamento, dimensões e 
formatos das esquadrias, bem como vedação, 
acabamento, funcionamento das partes móveis. 

 Serviços

A. Esquadria de madeira. 
 Serviços Incluídos nos Preços

Fornecimento dos materiais e execução do serviço 
(A). 

 Medição

Para item A: un. - por unidade instalada. 
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6.2 ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

 Descrição

As esquadrias de alumínio (portas, janelas, caixilhos, 
perfis, básculas) deverão obedecer a indicações dos 
respectivos detalhes de projeto. 

Perfis de alumínio, série 25. 

Acabamentos em alumínio anodizado na cor natural, 
fosco. 

Protótipo comercial 

 Arteal; 

 Ebel; 

 Iane. 

 Aplicação

As portas e janelas devem ser instaladas conforme 
indicação do projeto. Tipo de portas e janelas de 
acordo com o especificado em projeto.  

Em regiões litorâneas ou altamente poluídas. 

 Execução

Deverá haver especial cuidado para que as 
armações não sofram qualquer deformação, quando 
parafusadas aos chumbadores ou contra marcos. 

Utilizar réguas de alumínio ou gabarito, amarrados 
nos perfis do contra marco, reforçando a peça para 
a execução do chumbamento.  

Deverão assegurar à esquadria estanqueidade 
absoluta, característica que será objeto de 
verificação. 

Durante a execução, deve ser verificada a limpeza 
da peça. 

 Recebimento

Deverão ser verificadas todas as etapas do processo 
executivo de forma a garantir perfeito prumo, 
nivelamento, posição, assentamento, dimensões e 
formatos das esquadrias, bem como vedação, 
estanqueidade, acabamento, funcionamento das 
partes móveis. 

Não podem existir rebarbas ou desníveis entre o 
conjunto e os caixilhos adjacentes. 

O funcionamento do conjunto deve ser verificado 
após a completa lubrificação, não deve apresentar 
jogo causado por folgas. 

Fechado todo o conjunto, lançando-se sobre o 
mesmo um jato d’água, a sua estanqueidade deve 
ser total. 

 Serviços

A. Esquadria de alumínio. 

 Serviços Incluídos nos Preços

Esquadrias, acessórios, lubrificação das partes 
móveis (A). 

 Medição

Para item A: un. - por unidade instalada. 
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6.3 ESQUADRIAS DE PVC      

 Descrição 

As esquadrias de PVC (portas, janelas, caixilhos, 
perfis, básculas) deverão obedecer a indicações dos 
respectivos detalhes de projeto. 

Borrachas em EPDM resistentes a intempéries, com 
alta resistência ao envelhecimento.  

Duplo isolamento com gaxetas entre o marco e a 
folha. 

Câmara de deságue voltada para o escoamento da 
água que se acumula sobre o marco. 

Fita de proteção para superfície. Impede que o perfil 
seja danificado durante o transporte e instalação. 

Perfis extrudados com composto de cálcio-zinco e 
aditivos antiUV. 

Possibilidade de encaixe para acoplamentos e 
modulações. 

Perfis com largura de 42~60mm. 

As ferragens são parafusadas através das câmaras 
e da alma de aço, proporcionando maior fixação. 

Reforço metálico em aço galvanizado de alta 
resistência. 

Baguetes e calço de vidro. Aplicação de diversos 
tipos de vidros. 

Câmaras de ar que proporcionam conforto termo 
acústico. 

Resistente à corrosão, degradação e maresia. 

Protótipo comercial  

 Ecovista;  

 Shine Windows; 

 Eurosystem. 

Nota: As marcas dos materiais e empresas são 
indicadas apenas como referência. 

 Aplicação 

As portas e janelas devem ser instaladas conforme 
indicação do projeto. Tipo de portas e janelas de 
acordo com o especificado em projeto.  

Em regiões litorâneas ou altamente poluídas.  

 Execução 

As esquadrias em PVC são entregues prontas e 
acabadas, com todos os vidros, acessórios e 
ferragens necessários ao seu bom funcionamento. 

O vão deverá estar no esquadro e dentro das 
medidas estabelecidas em projeto. 

Verificar a esquadria, se as distâncias de folga na 
altura e largura do vão foram obedecidas pela 
produção.  

Retirar a esquadria da embalagem e posicioná-la no 
vão. 

Colocar os marcos para fixação da esquadria na 
posição correta para furação do sistema de vedação 
vertical. 

A fixação dos marcos pode ser alinhada pela face 
externa, interna ou meio do vão. 

Verificar se a esquadria está no prumo. Fazer a 
furação para instalação com bucha e parafuso. 

Fixada a esquadria no vão com suas folhas 
devidamente alinhadas, inicia-se a fixação com 
espuma de PU (poliuretano). 

Borrifar com água o vão do espaçamento entre a 
esquadria e o sistema de vedação vertical para uma 
boa aderência da espuma ao sistema de vedação 
vertical. 

Aplicar a espuma de PU por toda a fresta do vão, 
aguardar a secagem de 12 horas. Durante esse 
período não se deve movimentar as folhas que, por 
sua vez, devem permanecer fechadas. 

Cortar com estilete as sobras de espuma. Finalizar 
com massa corrida, textura, silicone ou qualquer 
outro método e aplicar o arremate de PVC. 

Deverão assegurar à esquadria estanqueidade 
absoluta, característica que será objeto de 
verificação. Durante a execução, deve ser verificada 
a limpeza da peça. 

 Recebimento 

Deverão ser verificadas todas as etapas do processo 
executivo de forma a garantir perfeito prumo, 
nivelamento, posição, assentamento, dimensões e 
formatos das esquadrias, bem como vedação, 
estanqueidade, acabamento, funcionamento das 
partes móveis. 

Não podem existir rebarbas ou desníveis entre o 
conjunto e os caixilhos adjacentes. 

O funcionamento do conjunto deve ser verificado 
após a completa lubrificação, não deve apresentar 
jogo causado por folgas. 

Fechado todo o conjunto, lançando-se sobre o 
mesmo um jato d’água, a sua estanqueidade deve 
ser total. 

 Serviços 

A. Esquadria de PVC. 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Esquadrias, acessórios, ferragens, vidros e 
lubrificação das partes móveis (A). 

 Medição 

Para item A: un. - por unidade instalada.
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6.4 VIDROS

 Descrição

Elementos destinados à vedação de portas, janelas 
e à proteção solar. 

 Recomendações Gerais

No dimensionamento das placas devem ser 
considerados:  

 Esforços, inclusive dilatação;  

 Fator de segurança requerido pelo tipo de 
aplicação;  

 Pressão do vento;  

 Transporte, manuseio, colocação, riscos de 
acidente, não se recomendando o uso de 
grandes placas. 

Estocagem das chapas de vidro 

As chapas de vidro deverão ser manipuladas de 
maneira que não entrem em contato com materiais 
duros, capazes de acarretar defeitos em suas 
superfícies e bordas. 

A movimentação horizontal e vertical do vidro na 
obra deverá ser estudada adequadamente. 

As chapas de vidro deverão ser armazenadas em 
pilhas, apoiadas em material que não lhes danifique 
as bordas, com uma inclinação em torno de 6% em 
relação à vertical. 

O armazenamento será feito em local adequado, ao 
abrigo da umidade e de contatos que possam 
danificar ou deteriorar as superfícies do vidro. 

É recomendável a colocação de uma folha de papel 
neutro entre as chapas armazenadas, para evitar um 
processo de soldagem iônica entre elas, tornando, 
às vezes, impossível separá-las. As pilhas deverão 
ser estocadas em recintos fechados a fim de evitar 
acúmulo de poeira. 

A estocagem dos vidros deverá ser feita com 2 
espaçadores de PVC de 2x2cm, de comprimento 
igual à altura do vidro entre as chapas, de forma a 
permitir a circulação do ar entre elas. 

Remoção de manchas dos vidros 

Manchas de irização: Apresentam-se como 
manchas coloridas à semelhança de óleo sobre 
água, são decorrências de alterações da superfície 
do vidro pelo ataque químico da água. A 
profundidade do ataque é variável, dependendo do 
tempo de exposição, a remoção das manchas se dá 
por polimento superficial. Quando a irização não for 
muito acentuada, a superfície do vidro poderá ser 
lavada com uma solução aquosa de 5 a 10% de 
fluoreto de amônia (produto de perigoso manuseio). 

Manchas cinza: Apresentam-se de forma irregular, 
em pequenos pontos, são decorrências de depósitos 
de ácido silícico (sílica solubilizada).  

A remoção dessas manchas será efetuada com uma 
solução de ácido fluorídrico de 2 a 4% de 
concentração. Registre-se que esse tipo de limpeza 
pode atacar as peças metálicas de serralheria, o que 
exige procedimentos especiais de segurança. 

Colocação dos vidros 

A colocação dos vidros deve obedecer as seguintes 
recomendações:  

 Deve ser utilizada massa ou gaxeta elástica nos 
caixilhos;  

 As esquadrias de grandes dimensões devem 
prever caixilhos com rebaixos fechados e 
calços;  

 As esquadrias abertas, sem baguetes ou cordões 
(caso usual nas esquadrias simples de ferro) 
devem prever dispositivos tais como pregos de 
vidraceiro, triângulos, cavilhas, etc., separados 
entre si de 20 a 40cm;  

 As esquadrias de alumínio (que apresentam 
elevado coeficiente de dilatação) devem prever 
a aplicação de massa sintética, que possui 
ótima aderência e elasticidade apropriada. 

Deverão ser atendidas as normas técnicas 
seguintes, e quando pertinente, utilizar edições 
atualizadas. 

 ABNT NBR 7199, Projeto, execução e aplicações 
de vidros na construção civil; 

 ABNT NBR 11706, Vidros na construção civil – 
Especificação; 

 ABNT NBR NM 293, Terminologia de vidros 
planos e dos componentes acessórios a sua 
aplicação; 

 ABNT NBR NM 294, Vidro float; 

 ABNT NBR NM 295, Vidro aramado; 

 ABNT NBR NM 297, Vidro impresso; 

 ABNT NBR NM 298, Classificação do vidro plano 
quanto ao impacto. 
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6.4.1  VIDRO LISO TRANSPARENTE 

 Descrição  

Vidro plano, transparente, incolor, de faces paralelas 
e planas. Isento de distorções óticas, com espessura 
uniforme e massa homogênea. 

Espessura 6mm. 

Massa de assentamento tipo “de vidraceiro” (à base 
de óleo de linhaça e gesso). 

Protótipo comercial  

Vidro:  

 Guardian;  

 Saint-Gobain / Cebrace;  

Massa:  

 Vedacon. 

Nota: As marcas dos materiais e empresas são 
indicadas apenas como referência. 

 Aplicação  

Vedação de portas e janelas, em locais que não 
estabeleçam a obrigatoriedade do uso de vidro de 
segurança ou a necessidade de garantir privacidade. 

 Execução  

A colocação deve ser executada de forma a não 
sujeitar o vidro a esforços ocasionados por 
contrações ou dilatações, resultantes da 
movimentação dos caixilhos ou de deformações 
devido a flechas dos elementos da estrutura. 

As chapas de vidro não devem apresentar folga 
excessiva em relação ao requadro do encaixe. 

Nos casos necessários, os rebaixos dos caixilhos 
devem ser limpos, lixados e pintados, antes da 
colocação dos vidros.  

A chapa deve ser assentada em um leito elástico ou 
de massa; em seguida, executar os reforços de 
fixação.  

Executar arremate com massa, de modo que 
apresente um aspecto uniforme após a execução, 
sem a presença de bolhas. 

 A massa pode ser pintada somente após sua 
secagem completa. 

 Recebimento  

O serviço pode ser recebido se atendidas às 
condições de projeto, fornecimento dos materiais e 
execução. 

Vidro  

As chapas devem ser isentas de distorções óticas 
e/ou defeitos de fabricação. 

Não devem apresentar bolhas, cavidade, manchas, 
deformação de imagem, ranhuras, ondulações, 
empenos, defeitos de corte e outros. 

Massa  

Deve apresentar-se seca, sem deformação ou 
fissuras. Caso a massa não apresente consistência 
indicada, após 20 dias de sua aplicação, a mesma 
deve ser substituída. 

 Serviços 

A. Vidro liso comum incolor de 6mm. 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento dos materiais e execução do serviço, 
inclusive emassamento (A, B, C, D). 

 Medição 

Para itens A, B, C, D: m² - pela área real dos 
caixilhos, deduzindo-se áreas de chapas de vedação 
ou de qualquer outra natureza ou finalidade. 

  



E
S

Q
U

A
D

R
IA

S
V

id
ro

Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção à Saúde

Departamento de Atenção Básica

 

175 
 

6.4.2  VIDRO LAMINADO 

 Descrição  

Vidro cristal laminado incolor, espessura de 10mm, 
composto por duas lâminas de cristal float incolor 
5mm + PVB  (Polivinil Butiral) incolor. 

Protótipo Comercial 

 Cia Vidraria Santa Marina. 

Nota: As marcas dos materiais e empresas são 
indicadas apenas como referência. 

 Aplicação  

Vedação de portas e janelas, em locais que 
estabeleçam a obrigatoriedade do uso de vidro de 
segurança. 

 Execução  

Os dispositivos de assentamento deverão ser 
minuciosamente estudados e detalhados, cuidando-
se, ainda, de verificar a indeformidade e resistência 
dos elementos de sustentação do conjunto. 

As bordas dos vidros laminados deverão ser 
protegidas contra agressões físicas ou químicas 
através da aplicação de um selador. 

Não deverão ser utilizados selantes ou silicones que 
contenham sulfetos ou ácido acético, assim como 
massas de vidraceiro que contenham óleo de 
linhaça. 

Deverá haver integral obediência ao disposto sobre 
vãos envidraçados nos procedimentos referentes à 
carpintaria, marcenaria e serralheria. 

Deverá se assegurada folga da ordem de 3 a 5mm 
entre vidro e a esquadria. 

 Recebimento  

O serviço pode ser recebido se atendidas às 
condições de projeto, fornecimento dos materiais e 
execução. 

Vidro 

As chapas devem ser isentas de defeitos de 
impressão. Não devem apresentar falta de esquadro 
e ondulações. 

Não devem apresentar bolhas, ranhuras, empenos, 
defeitos de corte e outros. 

Massa 

Deve apresentar-se seca, sem deformação ou 
fissuras. Caso a massa não apresente consistência 
indicada após 20 dias de sua aplicação, a mesma 
deve ser substituída. 

 Serviços  

A. Vidro laminado de 10mm. 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento dos materiais e execução do serviço, 
inclusive emassamento (A). 

 Medição  

Para item A: m² - pela área real dos caixilhos, 
deduzindo-se as áreas de chapas de vedação ou de 
qualquer outra natureza ou finalidade. 
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6.4.3  VIDRO IMPRESSO COMUM 

 Descrição  

Vidro plano, translúcido, incolor, com uma das faces 
impressas.  

Espessura 4mm.  

Padrões: canelado, pontilhado ou martelado.  

Massa de assentamento tipo “de vidraceiro” (à base 
de óleo de linhaça e gesso). 

Protótipo comercial  

Vidro:  

 Saint-Gobain / Cebrace;  

 União Brasileira de Vidros;  

Massa:  

 Vedacon. 

Nota: As marcas dos materiais e empresas são 
indicadas apenas como referência. 

 Aplicação  

Vedação de portas e janelas, em locais que não 
estabeleçam a obrigatoriedade do uso de vidro de 
segurança e quando se deseja obter luminosidade 
sem comprometer privacidade. 

Numa mesma obra, empregar o mesmo padrão de 
impressão. 

 Execução  

A colocação deve ser executada de forma a não 
sujeitar o vidro a esforços ocasionados por 
contrações ou dilatações, resultantes da 
movimentação dos caixilhos ou de deformações 
devido a flechas dos elementos da estrutura. 

As chapas de vidro não devem apresentar folga 
excessiva em relação ao requadro do encaixe. 

Nos casos necessários, os rebaixos dos caixilhos 
devem ser limpos, lixados e pintados, antes da 
colocação dos vidros. 

A chapa deve ser assentada em um leito elástico ou 
de massa, em seguida, executar os reforços de 
fixação. 

Executar arremate com massa, de modo que 
apresente um aspecto uniforme após a execução, 
sem a presença de bolhas. 

A massa pode ser pintada somente após sua 
secagem completa. 

 Recebimento  

O serviço pode ser recebido se atendidas as 
condições de projeto, fornecimento dos materiais e 
execução. 

 

 

Vidro 

As chapas devem ser isentas de defeitos de 
impressão. Não devem apresentar falta de esquadro 
e ondulações no desenho impresso. 

Não devem apresentar bolhas, ranhuras, empenos, 
defeitos de corte e outros. 

Massa 

Deve apresentar-se seca, sem deformação ou 
fissuras. Caso a massa não apresente consistência 
indicada após 20 dias de sua aplicação, a mesma 
deve ser substituída. 

 Serviços  

A. Vidro impresso incolor de 4mm. 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento dos materiais e execução do serviço, 
inclusive emassamento (A). 

 Medição  

Para item A: m² - pela área real dos caixilhos, 
deduzindo-se as áreas de chapas de vedação ou de 
qualquer outra natureza ou finalidade. 
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6.4.4 VIDRO IMPRESSO ARAMADO 

 Descrição  

Vidro plano, translúcido, incolor, com uma das faces 
impressas e que incorpora uma malha de arame de 
aço, de aproximadamente 12,5mm, soldada em 
todas as suas intersecções. Isento de defeitos de 
impressão e/ou deformação da malha metálica. Sua 
principal propriedade é não estilhaçar ao quebrar. 

Espessura: 7mm.  

Peso médio: 17kg/m².  

Massa de assentamento tipo “de vidraceiro” (à base 
de óleo de linhaça e gesso). 

Protótipo comercial  

Vidro:  

 Saint-Gobain / Cebrace;  

 União Brasileira de Vidros;  

Massa:  

 Vedacon. 

Nota: As marcas dos materiais e empresas são 
indicadas apenas como referência. 

 Aplicação  

Com restrição, na vedação de portas e janelas em 
locais com requisitos de segurança. 

Uso também em balaustradas, parapeitos, divisórias 
e coberturas. 

A modulação para corte deverá seguir múltiplos de 
12,5mm, sempre que for possível. 

 Execução  

A colocação deve ser executada de forma a não 
sujeitar o vidro a esforços ocasionados por 
contrações ou dilatações, resultantes da 
movimentação dos caixilhos ou de deformações 
devido a flechas dos elementos da estrutura. 

As chapas de vidro não devem apresentar folga 
excessiva em relação ao requadro do encaixe. 

Os vãos devem ser medidos rigorosamente, pois as 
chapas não aceitam cortes ou furos executados na 
obra. 

Nos casos necessários, os rebaixos dos caixilhos 
devem ser limpos, lixados e pintados, antes da 
colocação dos vidros. 

A chapa deve ser assentada em um leito elástico ou 
de massa, em seguida, executar os reforços de 
fixação. 

Executar arremate com massa, de modo que 
apresente um aspecto uniforme após a execução, 
sem a presença de bolhas. 

A massa pode ser pintada somente após sua 
secagem completa. 

 Recebimento 

O serviço pode ser recebido se atendidas às 
condições de projeto, fornecimento dos materiais e 
execução. 

Vidro 

As chapas devem ser isentas de defeitos de 
impressão e/ou deformação da malha. Não devem 
apresentar falta de esquadro e ondulações no 
desenho impresso, nem na malha metálica. 

Não devem apresentar bolhas, ranhuras, empenos, 
defeitos de corte e outros. 

Massa 

Deve apresentar-se seca, sem deformação ou 
fissuras. Caso a massa não apresente consistência 
indicada após 20 dias de sua aplicação, a mesma 
deve ser substituída. 

 Serviços  

A. Vidro aramado de 7mm. 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento dos materiais e execução do serviço, 
inclusive emassamento (A). 

 Medição  

Para item A: m² - pela área real dos caixilhos, 
deduzindo-se as áreas de chapas de vedação ou de 
qualquer outra natureza ou finalidade. 
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6.4.5 VIDRO INSULADO/ DUPLO 

 Descrição 

O vidro duplo, também chamado de insulado, tem 
função termo acústico.  

O sistema de envidraçamento duplo alia as 
vantagens técnicas e estéticas de pelo menos dois 
tipos de vidro. Pode ser composto por qualquer tipo 
de vidro (temperado, laminado, comum). 

Entre os dois vidros, há uma camada interna de ar 
ou gás desidratado (dupla selagem). A primeira 
selagem evita a troca gasosa, enquanto a segunda 
garante a estabilidade do conjunto. 

Protótipo comercial  

Vidro:  

 Termosom;  

 Divinal Vidros;  

Massa:  

 Vedacon. 

Nota: As marcas dos materiais e empresas são 
indicadas apenas como referência. 

 Aplicação 

Vedação de portas e janelas, em locais que se 
deseja privacidade, aproveitamento o máximo de luz 
natural e controle da luminosidade (entrada de luz e 
calor), isolamento térmico e acústico (atenua as 
ondas sonoras em níveis superiores ao do vidro 
comum com melhor resultado pela utilização de 
gases especiais). 

 Execução  

A colocação deve ser executada de forma a não 
sujeitar o vidro a esforços ocasionados por 
contrações ou dilatações, resultantes da 
movimentação dos caixilhos ou de deformações 
devido a flechas dos elementos da estrutura. 

As chapas de vidro não devem apresentar folga 
excessiva em relação ao requadro do encaixe. 

Nos casos necessários, os rebaixos dos caixilhos 
devem ser limpos, lixados e pintados, antes da 
colocação dos vidros.  

A chapa deve ser assentada em um leito elástico ou 
de massa; em seguida, executar os reforços de 
fixação.  

Executar arremate com massa, de modo que 
apresente um aspecto uniforme após a execução, 
sem a presença de bolhas. 

 A massa pode ser pintada somente após sua 
secagem completa. 

 Recebimento  

O serviço pode ser recebido se atendidas às 
condições de projeto, fornecimento dos materiais e 
execução. 

Vidro 

As chapas devem ser isentas de defeitos de 
impressão. Não devem apresentar falta de esquadro 
e ondulações. 

Não devem apresentar bolhas, ranhuras, empenos, 
defeitos de corte e outros. 

Massa 

Deve apresentar-se seca, sem deformação ou 
fissuras. Caso a massa não apresente consistência 
indicada após 20 dias de sua aplicação, a mesma 
deve ser substituída. 

 Serviços  

A. Vidro duplo. 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento dos materiais e execução do serviço, 
inclusive emassamento (A). 

 Medição  

Para item A: m² - pela área real dos caixilhos, 
deduzindo-se as áreas de chapas de vedação ou de 
qualquer outra natureza ou finalidade. 
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6.5 FERRAGENS

 Descrição

Todas as ferragens para esquadrias de madeira, de 
ferro, alumínio, etc., deverão ser inteiramente novas, 
em perfeitas condições de funcionamento e 
acabamento. 

As ferragens deverão ser de latão ou em liga zamak 
(liga de alumínio, cobre, magnésio e zinco), com 
partes de aço. O acabamento deverá ser cromado, 
ou seja, peça que recebeu um banho de cobre 
alcalino, um banho de cobre ácido, um banho de 
níquel e por fim um banho de cromo. 

As ferragens, principalmente as dobradiças, devem 
ser suficientemente robustas, de forma a 
suportarem, com folga, o regime de trabalho que 
venham a ser submetidas. 

Os cilindros das fechaduras deverão ser do tipo 
monobloco, sendo que para as portas externas, para 
obtenção de mais segurança deverão ser utilizados 
cilindros reforçados e para as portas internas, que 
apenas necessitam de segurança normal, utilizar o 
cilindro do tipo comum. 

As ferragens obedecerão ao disposto nas normas da 
ABNT atinentes ao assunto.  

Protótipo Comercial 

Tarjeta: 

 La Fonte - ref. 1422; 

Maçanetas: 

 La Fonte - ref. 234; 

Rosetas: 

 La Fonte - ref. 200R; 

Dobradiças: 

 La Fonte - ref.95; 

Dobradiças box: 

 La Fonte - ref.521; 

Trincos: 

 Ferragens Brasil - ref. FC-3170. 

 Aplicação

Tarjetas 

Aplicação nas Portas de box. 

Maçanetas 

As maçanetas das portas, exceto quando indicadas 
no projeto, deverão ser localizadas a 1,10m do piso 
acabado. 

As portas dos boxes dispensam maçanetas. 

As portas dos boxes dos sanitários infantis não terão 
fechadura. 

As portas externas, as portas internas e portas dos 
sanitários: um par de maçanetas.  

Para portas de vidro temperado utilizar a maçaneta 
específica do fornecedor da porta de vidro. 

Rosetas 

Todas as portas receberão um par de rosetas. 

Puxadores 

Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a 
ABNT NBR 9050, será colocado puxadores 
especiais. As portas receberão puxador nos dois 
lados, interno e externo. Estes puxadores deverão 
ser de barra metálica de diâmetro 3,5cm, instalados 
na posição horizontal. 

Estes mesmos puxadores deverão ser aplicados nas 
paredes das instalações sanitárias (como “barras”) 
para portadores de necessidades especiais também 
atendendo a ABNT NBR 9050. 

Dobradiças 

Todas as dobradiças deverão ser de primeira 
qualidade e resistentes à oxidação. 

Deverão ser empregadas sempre três dobradiças 
nas portas de ferro e de madeira.  

Para os box deverão ser colocadas duas dobradiças. 

Molas 

Nas portas da cozinha e lactário deverão ser 
empregadas molas tipo hidráulica de retorno 
automático à posição de fechada, com material de 
primeira qualidade e resistente à corrosão. 

Fechos e Trincos 

Para as portas de madeira deverão ser usados 
trincos chatos de embutir tipo alavanca. 

 Execução

As ferragens deverão ser colocadas e fixadas de 
modo a ficarem perfeitamente encaixadas e 
ajustadas, sem necessidade de esforços sobre as 
peças. 

A localização das ferragens nas esquadrias será 
medida com precisão, de modo a serem evitadas 
discrepâncias de posição ou diferença de nível 
perceptível. 

O assentamento de ferragens será procedido com 
particular esmero. Os rebaixos ou encaixes para 
dobradiças, fechaduras e embutir, chapas, etc., 
terão a forma das ferragens, não sendo toleradas 
folgas que exijam emendas, taliscas e quaisquer 
adaptações. 

Para o assentamento deverão ser empregados 
parafusos de qualidade, acabamento e dimensões 
correspondentes aos das peças que fixarem. 
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 Recebimento 

Verificar os materiais especificados no projeto, bem 
como a fixação, o ajuste, o funcionamento e o 
acabamento das ferragens.  

Verificar os materiais equivalentes de acordo com o 
critério de analogia presente no Caderno de Serviços 
e Encargos. 

 Serviços 

A. Conjunto de fechadura, maçaneta e roseta; 

B. Tarjeta; 

C. Puxador; 

D. Dobradiças; 

E. Molas; 

F. Trincos. 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento dos materiais e instalação (A, B, C, D, 
E, F). 

 Medição 

Para itens A, B, C, D, E, F: un. - por unidade 
instalada. 
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7 IMPERMEABILIZAÇÃO      
 
 Descrição 

Impermeabilizar é impedir a passagem da água para 
dentro das edificações ou de dentro dos locais 
construídos para armazená-las. Para tanto, utiliza-se 
sistemas de impermeabilização que variam de 
acordo com o tipo e finalidade das estruturas e 

também de acordo com a solicitação a que estão 
sujeitas estas estruturas. 

A tabela abaixo traz exemplos de aplicação dos 
sistemas de impermeabilização conforme o tipo de 
estrutura e possui carácter orientativo. Devem-se 
atender as especificações de projeto. 

 

Tipos Protótipos Descrição Aplicações 

C
lh

M
i

L
j

S
b

l

B
ld A

i

R
E

t

S
is

te
m

a 
R

íg
id

o 

Argamassa 
com aditivo + 

tinta 
betuminosa 

Sika 1+ Igol2 
Vedacit + Neutrolin 

DurolitL + 
Drybetum 

MonexhidroPN 
Monex Base 

Revestimento: 
Cimento + areia + 

hidrófugo 
Acabamento: 

Tinta betuminosa 

Locais não sujeitos à 
movimentação 

estrutural 

        

Argamassa 
com aditivo + 

tinta 
betuminosa 

Sika 1 + IgolA 
Vedacit + Neutrol 
DurolitL+Protex 
MonexhidroPN 
Monex Primer 

 

Revestimento: 
Cimento + Areia + 

hidrófugo 
Acabamento: 

Tinta betuminosa 
que não altera 
potabilidade da 

água 

Reservatórios 
enterrados 

 

        

Cristalização 

K11 + KZ 
Denverlit + 
Denverfix 

Cristalciment + 
Azulit-Acril 

Cimentos especiais 
minerais e aditivos. 

Penetra por 
capilaridade, 

cristalizando-se na 
presença da água. 

Para estruturas 
estáticas em locais 
sujeitos a umidade 

elevada 

        

S
is

te
m

a 
S

em
ifl

ex
ív

el
 

Argamassa 
Polimérica 

Sika Top 100 
Denvertec 100 
Viaplus 1000 

Vedaplus 
Drycotec 

Revestimento 
semiflexivel à base 

de dispersão 
acrílica, cimentos 

especiais e aditivos 
minerais. 

Para áreas sujeitas a 
movimentações 
estruturais e/ou 

sujeitas a infiltrações 
de lençol freático  

        

S
is

te
m

a 
A

cr
íli

co
 

Emulsão 
Acrílica 

IgolFlex Branco 
Impercryl B17A 

Vedapren Branco 
Hey’dicryl 
Denvercryl 

Revestimento 
flexível à base de 
resinas acrílicas 

cor branca, 
moldada in loco 

Lajes pequenas sem 
trânsito de pedestres 

ou veículos e sem 
proteção mecânica 
ou sobre emulsão 

asfáltica para última 
demão. 

        

S
is

te
m

a 
A

sf
ál

tic
o 

Emulsão 
asfáltica com 
elastômetros 

sintéticos 

Vedapren Preto 
IgolFlex Preto 
Flexcote Preto 

Monex 
Denverpren e K100 

Revestimento 
flexível à base de 
emulsão asfáltica 
modificada com 

elastômetros, cor 
preta, moldada in 

loco. 

Lajes pequenas com 
trânsito de pedestres 

ou veículos, 
necessita proteção 

mecânica 

        

Manta 
asfáltica pré-

fabricada 

Torodin 
Torodin Alumínio 

Torodin Ardosiado 
Denvermanta SBS 

Denvermanta 
Alum. 

Denvermanta Cor 
Drycomanta SBS 

Drycomanta 
Alumínio 

Á base de asfaltos 
modificados com 

polímeros. 
Acabamento para 
receber proteção 
mecânica ou para 

utilização sem 
proteção 

Para áreas com 
grande dimensão, 
planas e sujeitas à 

grande 
trabalhabilidade 
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Tipos Protótipos Descrição Aplicações 

C
lh

M
i

L
j

S
b

l

B
ld A

i

R
E

t

Lwarflex / Lwarflex 
Alum. 

Manta 
asfáltica 

feltro asfalto 
Emapi 

Sistema asfáltico 
quente, composto 
de aplicação de 

diversas camadas 
de fibras orgânicas-

feltro. 

Necessita proteção 
mecânica 

        

P
ol

ím
er

os
 

si
nt

ét
ic

os
 

Manta 
Butyl/EPDM 

Impermab 

Manta de 
elastômetros (Butyl 

ou EPDM) pré-
vulcanizada com 

prévia aplicação de 
berço de 

amortecimento 

Para estruturas ou 
situações que exijam 
maior elasticidade. 
Necessita proteção 

mecânica 

        

 

 Recomendações gerais 

Visto que os serviços de impermeabilização 
requerem conhecimentos específicos, recomenda-
se que sejam executados por profissionais 
habilitados. 

Durante a execução dos serviços de 
impermeabilização, deve ser proibido o trânsito na 
área, bem como a passagem de equipamentos. 

Os materiais empregados nas impermeabilizações 
devem ser armazenados em locais protegidos, 
secos e fechados. 

Nos serviços pertinentes, deverá ser utilizado 
cimento CP-III ou CP-IV, preferencialmente. 

Deverão ser atendidas as normas técnicas 
seguintes, e quando pertinente, utilizar edições 
atualizadas. 

 ABNT NBR 9574, Execução de 
impermeabilização; 

 ABNT NBR 9575, Impermeabilização – Seleção 
e projeto; 

 ABNT NBR 9685, Emulsão asfáltica para 
impermeabilização; 

 ABNT NBR 9686, Solução e emulsão asfálticas 
empregadas como material de imprimação na 
impermeabilização; 

 ABNT NBR 9690, Impermeabilização – mantas 
de cloreto de polivilina (PVC); 

 ABNT NBR 9952, Manta asfáltica para 
impermeabilização; 

 ABNT NBR 11905, Sistema de 
impermeabilização composto por cimento 
impermeabilizante e polímeros – Especificação; 

 ABNT NBR 12171, Aderência aplicável em 
sistema de impermeabilização composto por 
cimento impermeabilizante e polímeros – 
Métodos de ensaio; 

 ABNT NBR 12624, Perfil de elastômero para 
vedação de junta de dilatação de estrutura de 
concreto ou aço – Requisitos; 

 ABNT NBR 13321, Membrana acrílica para 
impermeabilização. 

 Coberturas 

Antes da execução de qualquer trabalho de 
impermeabilização de terraços e lajes, deverá ser 
elaborado plano de execução para 
impermeabilização, observando-se cuidadosamente 
no projeto de cobertura as indicações:  

 Juntas de dilatação, de rotura e de movimento;  

 Linhas de cumeeira ou espigões e linhas de 
escoamento ou rincões; 

 Cotas de nível e declividades;  

 Calhas, ralos e caixas de condutores de águas 
pluviais;  

 Saliências, canteiros, jardineiras, ventiladores, 
lanternins, aberturas diversas e outros pontos 
notáveis da cobertura;  

 Cortes e desenhos de detalhes, contendo 
concordâncias, rodapés, relevos, ralos, muretas 
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e platibandas, guarda-corpos, pingadeiras, 
soleiras, etc.  

Fracionamento 

As fôrmas-suporte e fôrmas de caimento deverão ser 
fracionadas por juntas de rotura, de acordo com as 
necessidades verificadas pelo estudo, tendo-se em 
vista as conveniências da impermeabilização. As 
juntas das fôrmas-suporte deverão dividir a laje de 
modo que a maior diagonal, de cada trecho, não 
ultrapasse a 25m.  

O concreto de proteção e a pavimentação de 
recobrimento da impermeabilização, acaso 
existentes, deverão ser fracionados em juntas, ditas 
de movimento, que formem painéis com área 
máxima de 30m², não convindo ultrapassar-se 7m de 
distância entre juntas paralelas.  

As aberturas das juntas de movimento e de rotura 
deverão ser, respectivamente, de cerca de 1/1.000 
(1cm para cada 10m) e de 1/2.500 (1cm para cada 
25m) do comprimento dos respectivos painéis.  

Deverá haver juntas em todas as linhas sujeitas a 
movimentos, tais como: faixas junto a parapeitos e 
muretas, fundações diferentes e linhas de rincão, 
etc. Sempre que possível, deverão ser utilizados os 
ângulos reentrantes como origem de juntas.  

Escoamento de águas pluviais 

Os tetos planos deverão ser executados de forma a 
assegurar rápido esgotamento das águas pluviais, 
observando itens a seguir:  

Desempeno de superfícies - após a execução das 
rampas, de acordo com as declividades indicadas no 
plano de execução da impermeabilização, será 
procedida minuciosa verificação de todos os pontos, 
a fim de se prevenir formação de poças e a 
deterioração da impermeabilização pela prolongada 
estagnação de águas. 

Calhas - as calhas terão, sempre que possível, 
ladrões, buzinotes ou aberturas livres, cujo desnível 
seja suficiente para evitar o afogamento dos relevos 
e rodapés, mesmo em caso de entupimento dos 
condutores, prevendo margem de 5cm para tal 
desnível, em relação ao ponto mais baixo daqueles 
rodapés ou relevos.  

Ralos e Condutores - a concordância dos ralos e 
bocas de condutores de águas pluviais com a 
impermeabilização merecerá a maior cautela e 
atenção. As cotas de nível dos ralos deverão ser 
determinadas com a maior precisão, de acordo com 
as indicações do plano de calhas ou do terraço. As 
golas e bocais dos ralos ficarão embebidas nas 
camadas impermeáveis e perfeitamente coladas às 
mesmas, recebendo prévia pintura ou adesivo.  

A impermeabilização passará por cima da gola dos 
ralos, será reforçada com tecido apropriado em uma 
faixa com largura mínima de 15cm à volta de cada 
boca e mergulhará, quando o tipo adotado o 
comportar, até a bolsa do condutor. Tal 

procedimento poderá ser substituído pelo emprego 
de peças pré-fabricadas em PVC ou EPDM. 

Deverá haver especial cuidado para que a superfície 
de escoamento dos terraços ou calhas não 
apresentem qualquer saliência ou elevação nas 
imediações dos ralos e tenha depressão que 
assegure o perfeito escoamento de água, 
observando-se, nesse sentido, uma das seguintes 
disposições:  

 Aumento de declividade para 5 a 7% nas 
vizinhanças de cada boca;  

 Rebaixo de 2cm, no mínimo, em uma faixa de 
15cm circundando cada boca ou caixa do ralo.  

Todos os ralos de cobertura levarão grelhas 
removíveis de metal inoxidável (latão, bronze, etc.) 
ou de náilon, cujas malhas deverão ser suficientes 
para reter os detritos previsíveis para o local 
considerado, mas não tão apertados que entupam 
com facilidade.  

Lançamento das camadas impermeáveis 

Nenhum trabalho de impermeabilização deverá ser 
executado enquanto houver umidade nas 
respectivas fôrmas-suporte. 

Os trabalhos de impermeabilização deverão ser 
realizados com o tempo seco e firme. 

As superfícies das fôrmas-suporte deverão ser lisas 
e resistentes, capeando-se, com camada 
suficientemente robusta de argamassa ou de 
concreto, quaisquer porções menos consistentes de 
materiais isotérmicos ou de enchimento que, 
eventualmente, devam ficar sob as 
impermeabilizações.  

Quando do lançamento das camadas impermeáveis, 
deverá haver especial cuidado no sentido de não 
permanecerem sob as mesmas, água ou umidade 
suficiente para formar vapor.  

Precauções 

Deverão ser tomadas precauções para que os 
eventuais movimentos das camadas protetoras não 
afetem as camadas impermeáveis.  

As camadas protetoras levarão juntas de 
enfraquecimento ou juntas completas, estas 
convenientemente rejuntadas, de acordo com o tipo 
adotado e as condições de cada caso.  

Elementos periféricos ou emergentes – Obras 
correlatas 

A proteção integral das coberturas deve abranger os 
elementos que formam saliências sobre o plano do 
terraço ou laje, bem como a perfeita concordância da 
camada impermeável da laje com a base daquelas 
partes.  

Deverão ser estudados os seguintes elementos 
quanto, à forma, disposições, proteção e 
concordância:  
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 Coroamento de muretas ou vigas de contorno, 
platibandas, etc.;  

 Base de paredes, muretas e colunas, rodapés, 
relevos, soleiras, aberturas, bases de 
equipamentos etc.;  

 Linhas de separação entre materiais diferentes;  

 Penetração de tubos de ventilação, de antenas 
de rádio e TV e de chaminés, cuidando-se dos 
efeitos do aquecimento destas últimas;  

 Passagem de canalizações;  

 Calhas, ralos e buzinotes;  

 Juntas diversas. 

Nos rodapés e faixas de impermeabilização junto às 
muretas e paredes, será executada proteção, com 
pingadeiras, saliências ou chapas de recobrimento, 
evitando-se, o recurso de simples arremate da 
camada impermeável em rasgos ou rebaixos abertos 
nos paramentos verticais.  

Teste de estanqueidade 

O Fornecedor procederá à vedação de todos os 
ralos e saídas d’água, inclusive bordas livres de 
lajes. 

Assegurada a vedação de todas as saídas, encher a 
área a ensaiar até uma altura média de 5cm acima 
do nível da membrana impermeável, não devendo, 
de maneira alguma, atingir o nível do rodapé ou 
arremate da membrana no plano vertical.  

O plano d’água será mantido por 5 dias 
consecutivos. 

O ensaio será considerado satisfatório, se nenhuma 
fuga ou nenhum sinal de umidade se manifestar na 
obra.  

Caso contrário, caberá ao Fornecedor reparar as 
fugas ou defeitos, até que novo ensaio confirme que 
a área em prova está perfeitamente estanque.  
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7.1 ARGAMASSA RÍGIDA E ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE 

 Descrição 

Revestimento impermeável, rígido, composto por 
argamassa de cimento, areia peneirada (0-3mm) no 
traço 1:3 e aditivo hidrófugo, que impermeabiliza por 
hidrofugação do sistema capilar, sem impedir a 
respiração dos materiais.  

Consumo do aditivo: 2 litros/saco cimento (50kg) 
dissolvido na água que vai ser misturada na massa.  

Acabamento: tinta betuminosa 

Protótipo comercial 

 Aditivo:  

 Vedacit (Otto Baumgart);  

 Sika 1 (Sika);  

 Durolit L (Wolf Hacker);  

 Drykoveda (Dryco). 

Nota: As marcas dos materiais e empresas são 
indicadas apenas como referência. 

 Aplicação 

Em locais não sujeitos a movimentações estruturais 
em impermeabilizações contra água sob pressão, 
percolação, chuvas e umidade do solo: reservatórios 
enterrados, subsolos, baldrames e respaldo 
alicerces, muros de arrimo, pisos e paredes em 
contato com umidade do solo. 

 Execução 

Preparo da superfície 

A estrutura deve estar resistente, compacta e áspera 
se necessário apicoar e raspar com escova de aço e 
depois lavar com jato de água para eliminação do 
material solto. Não deve haver presença de trincas, 
pontos fracos ou ninhos de agregados. 

Arredondar os cantos com argamassa 1:2, formando 
meia-cana. 

Aplicar chapisco no traço 1:2 na superfície 
previamente molhada e aguardar 24h. 

Aplicação da impermeabilização 

As superfícies devem estar secas. 

Deverão ser aplicadas 2 ou 3 camadas de 
revestimento impermeável de aproximadamente 
1cm de espessura perfazendo um total de 2 a 3cm.  

Evitar emendas, não deixar que estas coincidam nas 
várias camadas.  

a) Subsolos, baldrames e alvenaria de 
embasamento:  

 Aplicar o revestimento em subsolos de 
preferência na face de pressão d’água;  

 Instalar todos os tubos que atravessem as áreas 
a serem tratadas; 

 As superfícies devem estar secas para execução 
do serviço;  

 No caso de subsolos, após o preparo da 
superfície, aplicar 2 camadas de revestimento 
impermeável subindo 1m acima do nível do 
solo, fazer cura úmida por três dias após 
secagem completa do revestimento, quando 
necessário, aplicar tinta betuminosa;  

 No caso dos baldrames aplicar 1 camada 
impermeável descendo lateralmente cerca de 
15cm numa espessura de 1,5cm. Após total 
secagem aplicar 2 demãos de tinta betuminosa;  

 Elevar e rebocar a alvenaria até 15cm de altura 
acima do piso com argamassa impermeável. 

b) Muros de arrimo:  

 Preferencialmente executar a impermeabilização 
na face em contato com a terra. Somente em 
locais inacessíveis impermeabilizar na face 
oposta. 

c) Face em contato com a terra:  

 Aplicar a primeira camada do revestimento 
impermeável de 1cm de espessura na parede;  

 Assim que a argamassa tiver puxado, dar um 
chapisco no traço 1:2;  

 Após 24 horas repetir as mesmas operações;  

 No terceiro dia repetir as mesmas operações 
sem dar chapisco e desempenar a superfície 
com desempenadeira de madeira;  

 Como acabamento aplicar 2 demãos de tinta 
betuminosa após o revestimento.  

d) Face oposta a terra: 

 Aplicar a primeira camada do revestimento 
impermeável de 1cm de espessura na parede;  

 Assim que a argamassa tiver puxado, dar um 
chapisco no traço 1:2;  

 Após 24 horas repetir as mesmas operações;  

 No terceiro dia aplicar a terceira e última camada 
repetir as mesmas operações sem dar chapisco 
e desempenar a superfície com 
desempenadeira de madeira;  

 Fazer cura úmida por 7 dias. 

 Recebimento 

Atendidas as condições de fornecimento e 
execução, a impermeabilização deve ser recebida 
se, após teste de estanqueidade ou até o 
recebimento da obra, não apresentar falhas que 
prejudiquem a sua função, devendo a Fiscalização 
acompanhar a execução do teste. 

 Serviços 
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Impermeabilização: infraestrutura 

A. Impermeabilização respaldo, alvenaria, 
embasamento com argamassa cimento e areia 
traço 1:3 contendo hidrófugo; 

B. Impermeabilização respaldo, alvenaria, 
embasamento com argamassa cimento e areia 
traço 1:3 contendo hidrófugo e tinta betuminosa; 

Impermeabilização: subsolos e baldrames 

C. Impermeabilização de subsolos com argamassa 
de cimento e areia traço 1:3 contendo hidrófugo; 

D. Impermeabilização de subsolos com argamassa 
de cimento e areia traço 1:3 contendo hidrófugo 
e tinta betuminosa; 

Impermeabilização: reservatórios d’água  

E. Impermeabilização com argamassa de cimento e 
areia traço 1:3 contendo hidrófugo; 

F. Impermeabilização com argamassa de cimento e 
areia traço 1:3 contendo hidrófugo e tinta 
betuminosa; 

Muros de arrimo: 

G. Impermeabilização com argamassa de cimento e 
areia traço 1:3 contendo hidrófugo; 

H. Impermeabilização com argamassa de cimento e 
areia  traço 1:3 contendo hidrófugo e tinta 
betuminosa. 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Limpeza, preparo da superfície, preparo e 
fornecimento da argamassa com adicionamento do 
impermeabilizante, execução da impermeabilização 
e acabamento (A, B, C, D, E, F, G, H). 

 Medição 

Para itens A, B, C, D, E, F, G, H: m² - pela área real 
da superfície impermeabilizada. 
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7.2  ARGAMASSA POLIMÉRICA 

 Descrição 

Revestimento impermeabilizante, semiflexível, à 
base de dispersão acrílica, cimentos especiais e 
aditivos minerais, bi componente, atóxico. 

Consumo: 2 a 4Kg/m². 

Protótipo comercial 

 Sika TOP 100 (Sika);  

 Denvertec 100 (Denver);  

 Viaplus 1000 (Viapol);  

 Vedax Plux (Fosroc);  

 Drykotec (Dryko). 

Nota: As marcas dos materiais e empresas são 
indicadas apenas como referência. 

 Aplicação 

Indicado para áreas sujeitas a movimentações 
estruturais e/ou sujeitas a infiltrações de lençol 
freático tais como: reservatórios, cortinas, e poços 
de elevadores. 

 Execução 

Preparo da superfície  

O substrato deve estar limpo, isento de poeira, nata 
de cimento, óleos ou desmoldantes e umedecido. 
Recomenda-se a lavagem da estrutura com escova 
de aço e água ou jato d’água de alta pressão. 

Reparar falhas de concretagem com argamassa de 
cimento e areia traço 1:3 com solução de água e 
aditivo de acordo com especificações do fabricante.  

Aplicação da impermeabilização 

O produto deve ser preparado misturando-se os 2 
componentes (pó+líquido) seguindo as 
recomendações dos fabricantes de modo que resulte 
uma mistura homogênea livre de grumos e deve-se 
preparar uma quantidade ideal para ser utilizada em 
um período máximo de 30 minutos. 

Aplicar as demãos com auxílio de trincha, broxa ou 
desempenadeira metálica, conforme consistência 
escolhida (pintura ou revestimento) em sentido 
cruzado (de 2 a 4 demãos), conforme o tipo de 
serviço a ser executado, em camadas uniformes, 
com intervalos de acordo com recomendações dos 
fabricantes e de modo a não provocar remoção da 
camada anterior. 

Em regiões críticas, como ralos, tubulações 
emergentes, juntas de concretagem, meias-canas e 
fundo de reservatórios, prever o uso de tela industrial 
de poliéster (malha 1x1mm) após a primeira 
camada. 

Em reservatórios esperar de 3 a 7 dias para fazer o 
teste de estanqueidade, que deve ser realizado 
durante 72 horas no mínimo, para detectar falhas na 
impermeabilização. 

Em áreas abertas ou sob incidência solar, promover 
hidratação por no mínimo 3 dias consecutivos. 

Seguir recomendações de manuseio e segurança 
indicadas pelos fabricantes. 

 Recebimento 

Atendidas as condições de fornecimento e 
execução, a impermeabilização deve ser recebida 
se, após teste de estanqueidade ou até o 
recebimento da obra, não apresentar falhas que 
prejudiquem a sua função, devendo a Fiscalização 
acompanhar a execução do teste. 

 Serviços 

Impermeabilizações: reservatórios d’água 

A. Impermeabilização argamassa polimérica para 
reservatório – 4 demãos; 

Impermeabilizações: subsolos e baldrames 

B. Impermeabilização argamassa polimérica para 
cortinas e poços de elevadores – 4 demãos. 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento dos materiais e execução do serviço, 
incluindo limpeza, preparo da superfície e aplicação 
da impermeabilização (A, B). 

 Medição 

Para itens A, B: m² - pela área real da superfície 
impermeabilizada. 
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7.3 CRISTALIZAÇÃO 

 Descrição 

Sistema de impermeabilização constituído de dois 
componentes, sendo um à base de cimento especial, 
minerais e aditivos químicos, e outro à base de 
emulsão acrílica. Formam um composto que penetra 
por capilaridade na estrutura, cristalizando-se na 
presença de água. 

Protótipo comercial  

 K11 + KZ (Hey’di) /(Viapol);  

 Denverlit + Denverfix (Denver);  

 Crystalciment + Azulit-acril (Wolf Hacker). 

Nota: As marcas dos materiais e empresas são 
indicadas apenas como referência. 

 Aplicação 

Indicado principalmente para estruturas estáticas em 
concreto, não sujeitas a movimentações estruturais, 
aplicado em locais sujeitos à umidade elevada e 
constante: subsolos, baldrames, reservatórios 
enterrados, alvenaria de elevação e em lajes de piso 
apoiadas diretamente no solo úmido.  

Aplicar sempre do lado da pressão d’água. 

 Execução 

Preparo da superfície  

O substrato deve estar limpo, isento de poeira, nata 
de cimento, óleos ou desmoldantes e umedecido. 
Recomenda-se a lavagem da estrutura com escova 
de aço e água ou jato d’água de alta pressão. 

Reparar falhas de concretagem com argamassa de 
cimento e areia traço 1:3 com solução de água e 
aditivo de acordo com especificações do fabricante.  

Caso a superfície esteja muito lisa, aplicar mordente 
de cimento e areia traço 4:4 e emulsão adesiva e 
água na proporção 1:1. 

Abrir canaletas em forma de ‘U’, com 2cm de largura 
por 1cm de profundidade ao redor de ralos e 
tubulações, preenchendo com o composto. 

Aplicação da impermeabilização  

O produto deve ser preparado misturando-se os dois 
componentes na proporção indicada pelo fabricante. 
Preparar o material em pequenas quantidades, de 
acordo com sua utilização.  

Saturar o substrato com água antes de iniciar o 
processo de aplicação.  

Aplicar com trincha a pasta preparada em duas ou 
três demãos cruzadas, inclusive dentro das 
canaletas ao redor de ralos e tubulações, 
aguardando o intervalo de secagem indicado pelo 
fabricante.  

As demãos anteriores deverão ser umedecidas. 

Aguardar cura de 48 horas, fazendo constante 
hidratação da superfície. 

Após a aplicação, evitar exposição ao sol das áreas 
impermeabilizadas por 5 horas. 

No caso de alvenaria de baldrames, aplicar na 
superfície horizontal descendo 15cm nas laterais. 

Avançar 15cm de altura na alvenaria de elevação. 

Calafetar ralos e tubulações com massa elástica. 

 Recebimento 

Atendidas as condições de fornecimento e 
execução, a impermeabilização deve ser recebida 
se, após teste de estanqueidade ou até o 
recebimento da obra, não apresentar falhas que 
prejudiquem a sua função, devendo a Fiscalização 
acompanhar a execução do teste. 

 Serviços 

Impermeabilizações: 

A. Impermeabilização por cristalização; 

Impermeabilizações: subsolos e baldrames 

B. Impermeabilização por cristalização – subsolo; 

C. Regularização de superfície para preparo 
impermeabilização traço 1:3 – E=3cm. 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento dos materiais e execução do serviço e 
limpeza e preparo da superfície, preparo e aplicação 
de pasta de cimento cristalizante, deixando a 
superfície lisa e homogênea (A, B, C). 

 Medição 

Para itens A, B: m² - por área impermeabilizada. 

Para item C: m² - por área regularizada. 
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7.4 EMULSÃO ACRÍLICA 

 Descrição 

Impermeabilizante flexível, à base de resinas 
acrílicas, para aplicação a frio e moldagem “in loco”, 
formando depois de aplicado, uma membrana 
elástica e flexível que dispensa proteção mecânica. 

Cor branca, que reflete raios solares. 

Reforço de estrutura em malha de nylon (1x1mm) ou 
tecido de poliéster para lajes pré ou em função da 
solicitação estrutural. 

Consumo: 2 a 2,5kg/m²/6 demãos  

Protótipo comercial  

 Igolflex Branco (Sika);  

 Impercryl B 17 A (Wolf Hacker);  

 Vedapren Branco (Otto Baumgart);  

 Hey’dicryl (Hey’di)/(Viapol);  

 Denvercryl (Denver). 

Nota: As marcas dos materiais e empresas são 
indicadas apenas como referência. 

 Aplicação 

Impermeabilização de estrutura de pequeno porte 
expostas ao intemperismo, sem trânsito de 
pedestres e/ou veículos e sem proteção mecânica: 
lajes planas de cobertura, abóbadas, marquises, 
vigas-calhas. 

Pode ser aplicada também com última demão sobre 
sistemas de impermeabilização de base asfáltica 
(para refletir raios solares, dispensando a proteção 
mecânica). 

 Execução 

Preparo da superfície  

A superfície deve estar seca, limpa e firme. 

Para lajes planas e marquises, regularizar com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3, 
espessura de 2cm e caimento mínimo de 2% para 
coletores d’água. Aguardar cura por 4 dias. 

Cantos e arestas devem ser arredondados, 
prevendo rebaixos nas áreas verticais para arremate 
da impermeabilização, que deverá subir 20cm acima 
do piso.  

Abrir canaletas em forma de “U”, com 2cm de largura 
por 1cm de profundidade, ao redor de ralos e 
tubulações.  

Aplicação da impermeabilização  

A aplicação será em 6 demãos aguardando total 
secagem entre elas. 

A 1ª demão será de imprimação e deverá ser diluída 
em água na proporção especificada pelo fabricante. 

A aplicação deve ser com trincha, escovão de pelo 
macio, rolo de pintura, espalhando uniformemente 
sobre a superfície. 

Em lajes pré, juntas ou conforme solicitação deve-se 
estruturar com malha de nylon (1x1mm) ou tecido de 
poliéster entre a 1ª e a 2ª demão, em toda a extensão 
da cobertura. 

Não aplicar em dias úmidos ou chuvosos. 

Aguardar cura total por 5 dias e executar teste de 
estanqueidade por 72 horas. 

 Recebimento 

Atendidas as condições de fornecimento e 
execução, a impermeabilização deve ser recebida 
se, após teste de estanqueidade ou até o 
recebimento da obra, não apresentar falhas que 
prejudiquem a sua função, devendo a Fiscalização 
acompanhar a execução do teste. 

 Serviços 

Impermeabilizações: lajes, calhas e marquises 

A. Impermeabilização com emulsão acrílica 
estruturada com malha de nylon ou tecido de 
poliéster – 6 demãos; 

B. Impermeabilização com emulsão acrílica – 6 
demãos; 

C. Regularização de superfície para preparo 
impermeabilização traço 1:3 - E=3cm. 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento dos materiais e execução do serviço e 
limpeza, preparo da superfície, aplicação da 
impermeabilização (A, B, C). 

 Medição 

Para itens A, B: m² - pela área real da superfície 
impermeabilizada. 

Para item C: m² - pela área real da superfície 
regularizada. 
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7.5 EMULSÃO ASFÁLTICA COM ELASTÔMEROS 

SINTÉTICOS 

 Descrição 

Impermeabilizante à base de emulsão asfáltica 
modificada com elastômeros na cor preta, para 
moldagem “in loco”, formando uma membrana 
elástica e flexível, sem emendas.  

Consumo médio: 0,5 a 1,0Kg/m²/demão.  

Protótipo comercial  

 Vedapren Preto (Otto Baumgart);  

 Igolflex Preto (Sika);  

 Flexcote Preto (Wolf Hacker);  

 Monex (Mónea);  

 Denver Pren (Denver);  

 Vitkote (Viapol). 

Nota: As marcas dos materiais e empresas são 
indicadas apenas como referência. 

 Aplicação 

Impermeabilização de estruturas de pequeno porte, 
exposta ao intemperismo, sujeitas ao trânsito de 
pedestres ou veículos: lajes planas de cobertura, 
marquises, terraços, calhas ou pisos frios. 

 Execução 

Preparo da superfície  

A superfície deve estar seca, limpa e firme. 

Para lajes planas, regularizar com argamassa de 
cimento e areia no traço 1:3, espessura de 2cm e 
caimento mínimo de 2% para coletores d’água. 
Aguardar cura por 4 dias.  

Cantos e arestas devem ser arredondados, 
prevendo rebaixos nas áreas verticais para arremate 
da impermeabilização, que deverá subir 20cm acima 
do piso. 

 Abrir canaletas em forma de “U”, com 2cm de 
largura por 1cm de profundidade, ao redor de ralos e 
tubulações. 

Aplicação da impermeabilização  

Aplicar em 4 demãos, aguardando secagem 
completa entre elas. Diluir a primeira demão 
conforme recomendação dos fabricantes.  

Aplicar com rodo de borracha, escova de pelo macio 
ou trincha. 

Após cura completa, executar teste de 
estanqueidade por 72 horas. 

Executar proteção mecânica com argamassa de 
cimento e areia 1:3 sobre a camada separadora. 

Em lajes pré ou em função da solicitação e 
desempenho da área a ser impermeabilizada deve-
se estruturar com malha de nylon (1x1mm) ou tecido 
de poliéster entre a segunda e terceira demão. 

A pintura com a emulsão deve subir 20cm (no 
mínimo) nas paredes laterais e descer 20cm dentro 
dos ralos observando também um prolongamento de 
20cm do final da área a ser impermeabilizada 
(soleiras). 

Em áreas planas que não necessitem de proteção 
mecânica, ou em abóbadas, cúpulas e arcos, 
recomenda-se a aplicação de 2 a 3 demãos de 
pintura refletora com emulsão acrílica ou pintura 
alumínio. Nestas áreas, pode ser aplicada também 
uma camada de pedregulho, argila expandida ou 
vermiculita, como isolamento térmico.  

Não é recomendada a impermeabilização em dias 
frios, muito úmidos ou chuvosos. 

 Recebimento 

Atendidas as condições de fornecimento e 
execução, a impermeabilização deve ser recebida 
se, após teste de estanqueidade ou até o 
recebimento da obra, não apresentar falhas que 
prejudiquem a sua função, devendo a Fiscalização 
acompanhar a execução do teste. 

 Serviços 

Impermeabilizações: lajes, calhas e marquises. 

A. Impermeabilização emulsão asfáltica 
elastomérica – 4 demãos; 

B. Impermeabilização emulsão elastomérica 
estruturada com malha de nylon ou tecido de 
poliéster – 4 demãos; 

C. Pintura com tinta alumínio para proteção da 
impermeabilização – 3 demãos; 

D. Pintura com emulsão acrílica – 3 demãos; 

E. Isolamento térmico com camadas de argila 
expandida; 

F. Regularização de superfície para preparo 
impermeabilizante, Traço 1:3 – E=3cm; 

G. Argamassa para proteção em superfície 
impermeabilizante, Traço 1:7 – E=3cm. 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento dos materiais e execução do serviço e 
limpeza da superfície, aplicação da 
impermeabilização, de acordo com as 
especificações (A, B, C, D, E, F, G). 

 Medição 

Para itens A, B, C, D, E, G: m² - pela área real 
impermeabilizada. 

Para item F: m² - pela área real regularizada 
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7.6 JUNTA ELÁSTICA ESTRUTURAL NEOPRENE 

 Descrição 

Perfil de elastômero policloropreno (neoprene) e 
adesivo epoxídico bicomponente, utilizados para 
vedação de juntas visíveis na superfície, fixado por 
pressurização, nucleação ou vácuo.  

Fabricados em diversos tamanhos e desenhos 
conforme o desempenho, com ranhuras nas abas 
para melhor fixação nas laterais da junta. 

Resistente à ação de intempéries, mantém a 
estanqueidade sob pressões hidrostáticas elevadas. 

Protótipo comercial 

 JJ2027M e JJ2030 FW (Jeene);  

 Veda Junta Wohaco (Wolf Hacker). 

Nota: As marcas dos materiais e empresas são 
indicadas apenas como referência. 

 Aplicação 

Vedação de juntas de dilatação visíveis na superfície 
e sujeitas a grandes solicitações.  

 JJ2030FW/MA 20 AP/A 20x40: pisos, áreas de 
pedestres ou obras com baixas pressões 
hidrostáticas e pequenas movimentações 
estruturais;  

 JJ2027M/MA 20 OV/B 20x30: lajes de cobertura, 
reservatórios e obras com pressões 
hidrostáticas inferiores a 0,2MPa (2Kgf/cm²). 

 Execução 

Preparo da sede  

Limpar e preparar o substrato nas áreas de colagem 
para remover nata de concreto, partes soltas ou 
contaminadas. 

Para perfeita estanqueidade, devem-se tratar bem 
as áreas de colagem, laterais das aberturas. 

As sedes das juntas devem ser constituídas por 
substratos sólidos, uniformes, livres de trincas e 
bordas quebradas, com suas aberturas paralelas, 
secas e desobstruídas em toda a extensão. 

O alinhamento perfeito da sede deve ser previsto na 
concretagem utilizando-se placas de poliestireno 
expansível de alta densidade (P2) com espessura de 
acordo com especificação de projeto. 

Aplicação da junta 

Aplicar o adesivo na sede (substrato) e no perfil. 

Instalar o perfil com a mesma largura da junta a 20°C 
(ponto neutro). 

Pressurizar com válvula e remover o excesso de 
adesivo. 

Aguardar 24 horas para a cura do adesivo e remover 
a válvula de pressurização. 

Evitar umidade ou percolação de água durante a 
instalação do perfil, mantendo as juntas se adesivo. 
Evitar perfurações ou instalação de peças ou 
equipamentos próximos à junta. 

 

 Recebimento 

Atendidas as condições de fornecimento e 
execução, as juntas não devem apresentar falhas de 
aderência no material que as confina. 

 Serviços 

A. Junta elástica estrutural neoprene para pisos; 

B. Junta elástica estrutural neoprene para pressões 
inferiores a 0,2 MPa. 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento e assentamento da junta de dilatação 
(A, B). 

 Medição 

Para itens A, B: m - pelo comprimento real da junta 
empregada. 

  



IM
P

E
R

M
E

A
B

IL
IZ

A
Ç

Ã
O

Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção à Saúde

Departamento de Atenção Básica

 

194 
 

7.7 MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA 

 Descrição 

Manta impermeabilizante industrializada, produzida 
à base de asfaltos modificados com polímeros de 
SBS (copolímero estireno-butadieno-estireno) e 
estruturada com armadura de “não tecido” de 
filamentos de poliéster agulhados, estabilizados 
previamente com resina termofixada. Boa flexibilida-
de, alta resistência à tração, à punção e ao 
rasgamento. 

Espessura de 4mm. 

Acabamentos:  

 Para receber proteção mecânica: revestida com 
filme de polietileno ou areia;  

 Para utilização sem proteção mecânica: 
revestida com grânulos de ardósia/granita ou 
aluminizada. 

Aplicação com asfalto quente ou primer à base de 
asfalto e maçarico. 

As mantas devem estar de acordo com as seguintes 
especificações:  

 Resistência à tração longitudinal: mínima 
400N/50mm;  

 Resistência à tração transversal: mínima 
400N/50mm;  

 Alongamento médio longitudinal: mínima 30%;  

 Alongamento médio transversal: mínima 30%;  

 Absorção de água (120h/50°C): máximo 3%;  

 Flexibilidade às baixas temperaturas (4h a 5°C): 
sem fissuras e sem vazamentos;  

 Resistência ao impacto (4,9J após 2h a 0°C): 
sem perfuração e sem vazamentos;  

 Puncionamento estático (1h/25kg): sem 
perfuração e sem vazamentos;  

 Escorrimento sob ação do calor (2h a 95°C): sem 
ocorrência de deslocamento da massa asfáltica 
ou pontos com acúmulo de material;  

 Determinação da estabilidade dimensional (72h 
a 80°C): variação dimensional + ou - 1% no 
máximo, sem ocorrência de bolhas ou 
distorções na superfície;  

 Envelhecimento acelerado por ação da 
temperatura (672h a 80°C): sem ocorrência de 
modificações visuais;  

 Flexibilidade após envelhecimento acelerado por 
ação da temperatura (4h a 5°C): sem ocorrência 
de fissuras ou rompimento e sem ocorrência de 
vazamentos. 

 

 

Protótipo comercial  

Mantas: 

Acabamento com polietileno ou areia:  

 Torodin (Viapol);  

 Denvermanta SBS (Denver);  

 Drykomanta SBS (Dryko);  

 Lwarflex (Lwart);  

Acabamento com grânulos de ardósia/granita ou 
aluminizada:  

 Torodin Ardosiado (Viapol);  

 Premiunm Alumínio Poliéster (Viapol);  

 Denvermanta Cor (Denver);  

 Denvermanta Alumínio (Denver);  

 Drykomanta Alum (Dryko);  

 Lwarflex Alumínio (Lwart);  

Primer:  

 Viabit (Viapol);  

 Drykoprimer (Dryko);  

 Denvermanta Primer (Denver);  

 LW55 (Lwart).  

Apresentação do produto: bobinas 1x10m, palets 
com 20 bobinas. 

Nota: As marcas dos materiais e empresas são 
indicadas apenas como referência. 

 Aplicação 

Em impermeabilizações de áreas com grande 
dimensão, planas, expostas às intempéries e com 
estrutura sujeita à grande trabalhabilidade. 

Acabamento com filme de polietileno ou areia para 
áreas transitáveis, com necessidade de proteção 
mecânica.  

Acabamento com grânulos de ardósia/granita ou 
aluminizada: áreas não transitáveis, sem 
necessidade de proteção mecânica. 

 Execução 

Preparo da superfície  

A superfície deve estar limpa e seca e isenta de 
partículas soltas. 

A superfície deve ser regularizada com argamassa 
de cimento e areia, no traço 1:3 (em volume) e isenta 
de hidrofugantes, acabamento com desempenadeira 
sem queimas, com declividade mínima de 1% em 
direção aos pontos de escoamento da água. 

Em áreas verticais o arremate da impermeabilização 
deve ser de no mínimo 30cm do nível do piso 
acabado e a regularização deve ser feita sobre um 
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chapisco de cimento e areia grossa, traço 1:3 (em 
volume).  

Nas áreas cobertas ou protegidas, a regularização 
deve adentrar de 50 a 60cm por baixo dos batentes 
e contra marcos para posterior arremate da 
impermeabilização. 

Todos os cantos e arestas devem ser arredondados 
com raio de aproximadamente 8cm. 

No entorno de ralos e condutores deve-se criar 
desníveis de 1cm com raio de 30cm para evitar 
acúmulo de água e para execução do reforço. 

As juntas estruturais devem ser consideradas como 
divisores de águas de forma a afastar a água das 
mesmas, evitando acúmulo. Elas devem estar 
limpas e desobstruídas para sua normal 
movimentação. 

Aplicação da manta 

Aplicar sobre a superfície devidamente preparada, 
regularizada e seca, uma demão de primer à base 
de asfalto com rolo ou trincha. Aguardar de 3 a 6 
horas para total secagem. 

Para colagem com asfalto: aplicar (após aplicação 
do primer) uma demão de asfalto oxidado a quente 
(camada de adesão), na temperatura de 180ºC a 
220ºC, com auxílio de um espalhador. A manta deve 
ser desenrolada sobre a superfície, seguindo 
instruções do fabricante. 

 Para colagem com maçarico: direcionar a chama de 
forma a aquecer a parte inferior da bobina, manta e 
a superfície imprimida com asfalto. 

A manta deve ser pressionada durante a colagem, 
no sentido do centro para as bordas, para evitar 
bolhas de ar. 

A sobreposição entre duas mantas deve ser de 
10cm, tomando-se cuidados necessários para 
perfeita aderência. 

Ralos, condutores, arremates devem ser tratados 
com a própria manta (verificar recomendação do 
fabricante), ou com produtos pré-fabricados.  

Após total colagem e acabamento, os ralos deverão 
ser lacrados e a área impermeabilizada deverá ser 
submetida ao teste de estanqueidade com espelho 
d’água durante 72 horas no mínimo.  

Proteção mecânica (para mantas com acabamento 
com filme de polietileno ou areia).Em locais 
transitáveis, após a colocação da manta, colocar 
uma camada separadora com papel Kraft, gramatura 
80, ou filme de polietileno de baixa gramatura, com 
a finalidade de formar película separadora entre a 
camada impermeável e a de proteção mecânica. 
Executar uma proteção mecânica, com argamassa 
de cimento e areia, traço 1:7 e espessura média de 
3cm, com juntas perimetrais.  

A argamassa deverá ser armada com tela 
galvanizada em superfícies verticais ou com grandes 
inclinações (ver figura).  

 

 Recebimento 

Atendidas as condições de fornecimento e 
execução, a impermeabilização deve ser recebida 
se, após teste de estanqueidade ou até o 
recebimento da obra, não apresentar falhas que 
prejudiquem a sua função, devendo a fiscalização 
acompanhar a execução do teste. 

 Serviços 

Impermeabilizações: lajes, calhas e marquises 

A. Impermeabilização com manta asfáltica pré-
fabricada – 4mm acabamento com filme 
polietileno ou areia para receber proteção 
mecânica; 

B. Impermeabilização com manta asfáltica pré-
fabricada – 4mm acabamento superior com 
grânulos ardósia/granita sem proteção 
mecânica; 

C. Impermeabilização com manta asfáltica pré-
fabricada 4mm – acabamento superior 
aluminizada sem proteção mecânica; 

D. Regularização de superfície para preparo 
impermeabilização, traço 1:3 – E=3cm; 

E. Argamassa para proteção mecânica superfície 
impermeabilizada, traço 1:7 – E=3cm. 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento dos materiais e execução do serviço e 
limpeza, preparo da superfície, aplicação de primer 
e asfalto oxidado, aplicação de manta. A 
regularização e a proteção mecânica devem ser 
pagas à parte (A, B, C, D, E). 

 Medição 

Para itens A, B, C, E: m² - pela área real da superfície 
impermeabilizada. 

Para item D: m² - pela área real da superfície 
regularizada. 
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7.8  MASTIQUE ELÁSTICO 

 Descrição 

Massa à base de poliuretano, alta elasticidade, 
monocomponente, resistente à abrasão, 
envelhecimento, água e intempéries, secando pela 
própria umidade do ar. 

Material de enchimento para limitação de 
profundidade das juntas: poliestireno expandido. 

Protótipo comercial  

Mastique:  

 Vedaflex (Otto Baumgart);  

 Sikaflex 1A Plus (Sika);  

 Durolastic Poliuretano (Wolf Hacker). 

Nota: As marcas dos materiais e empresas são 
indicadas apenas como referência. 

 Aplicação 

Os mastiques de poliuretano são recomendáveis 
para preencher juntas verticais e horizontais tanto 
internas como externas, vedação de juntas em pré-
moldados com abertura até 5cm e juntas de concreto 
na construção civil em geral. 

Pode também ser utilizado na vedação de juntas 
entre materiais diversos: vidro, concreto, ferro, 
alumínio, madeira, conforme orientação de projeto. 

Vedação de caixilhos e esquadrias. 

Calafetação em geral. 

 Execução 

Seguir recomendações do fabricante quanto à 
profundidade e largura das juntas.  

A superfície de base deve estar limpa e seca, isenta 
de poeira, graxa, óleos, tinta e ferrugem. 

Se necessário limpar com escova de aço, jato de ar 
ou solventes na extensão a ser aplicado o mastique, 
ou corrigir com lixa manualmente. 

Utilizar primer de acordo com recomendações do 
fabricante, principalmente em superfícies porosas ou 
em contato permanente com água, esperando sua 
completa secagem.  

O concreto deve ser curado por 7 dias no mínimo 
antes da aplicação do produto.  

Como limitador de profundidade utilizar o 
poliestireno expandido. 

Aplicar o produto com pistola aplicadora 
(recomendável) ou espátula. 

Cobrir as superfícies próximas às juntas com fita 
adesiva, retirando-a após a aplicação.  

 

 

 

 Recebimento 

Atendidas as condições de fornecimento e 
execução, as juntas não devem apresentar falta de 
aderência com os materiais que as confinam. 

 Serviços 

A. Mastique elástico ou poliuretano; 

B. Isopor para suporte do mastique. 

 

 Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento e aplicação do material nas juntas de 
dilatação (A, B). 

 Medição 

Para item A: cm³ - pelo volume empregado. 

Para item B: m - pelo comprimento real empregado. 
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7.9 PINTURA BETUMINOSA 

 Descrição 

Solução asfáltica de consistência viscosa, na cor 
preta, de ação anticorrosiva e impermeabilizante, 
que forma uma película impermeável e elástica após 
seca. 

Para reservatórios utilizar os protótipos atóxicos 
especificados para não alterar a potabilidade da 
água. 

Consumo médio: 0,4 a 0,5 litros/m² / 2 demãos. 

Protótipo comercial 

Reservatórios:  

 Neutrol (Otto Baumgart);  

 Igol A (Sika);  

 Protex (Wolf Hacker);  

Subsolos, baldrames, alvenarias de elevação, muros 
de arrimo:  

 Neutrolin (Otto Baumgart);  

 Igol 2 (Sika);  

 Drybetum (Dryco);  

 Betulit (Wolf Hacker). 

Nota: As marcas dos materiais e empresas são 
indicadas apenas como referência. 

 Aplicação 

Em estruturas de concreto e alvenaria em contato 
com solo sobre argamassa rígida com aditivo 
hidrófugo em muros de arrimo e reservatórios. 

Como primer na aplicação de mastique elástico. 

 Execução 

Preparo da superfície 

A superfície deve estar limpa e seca.  

A argamassa rígida deve estar áspera, 
desempenada e bem seca para que haja boa 
aderência da tinta. 

Aplicação da pintura sobre argamassa rígida em 
reservatórios 

Aplicar 2 a 3 demãos por meio de broxa, rolo, trincha 
ou pistola.  

Aguardar secagem completa entre demãos - mínimo 
de 24 horas.  

Em reservatórios aguardar secagem completa (3 
dias) para colocação de água.  

Em recintos fechados, manter o ambiente ventilado. 

Aplicação da pintura sobre argamassa rígida em 
subsolos, baldrames, alvenaria de elevação e 
muros de arrimo 

Aplicar 2 demãos por meio de broxa, rolo, trincha ou 
pistola.  

Pode ser aplicado sobre superfície úmida. 

 Recebimento 

Atendidas as condições de fornecimento e 
execução, a impermeabilização deve ser recebida 
se, após teste de estanqueidade ou até o 
recebimento da obra, não apresentar falhas que 
prejudiquem a sua função, devendo a Fiscalização 
acompanhar a execução do teste. 

 Serviços 

Impermeabilizações 

A. Impermeabilização respaldo, alvenaria, 
embasamento com argamassa cimento areia 
1:3 com hidrófugo e tinta betuminosa; 

Impermeabilizações: subsolos e baldrames 

B. Impermeabilização de subsolos com argamassa, 
cimento, areia com hidrófugo e tinta 
betuminosa;  

Impermeabilização: reservatórios d’água 

C. Impermeabilização com argamassa, cimento, 
areia 1:3 com hidrófugo e tinta betuminosa 
(aplicação interna); 

D. Impermeabilização com tinta betuminosa 
(aplicação externa); 

Muros de arrimo 

E. Impermeabilização com tinta betuminosa com 
regularização em argamassa, cimento, areia 
1:3.  

 Serviços Incluídos nos Preços 

Fornecimento dos materiais e execução do serviço. 
O preço unitário remunera a regularização prévia da 
superfície, caso necessário (A, B, C, D, E). 

 Medição 

Para itens A, B, C, D, E: m² - pela área real da 
superfície impermeabilizada, acrescentando-se os 
“rodapés” previstos, também quantificados segundo 
sua área real, descartar interferências menores ou 
iguais a 0,5m².
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