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RESUMO 
 

A adoção de intervalos de aceitação para os diversos serviços da construção civil é 

de fundamental importância para a garantia da qualidade de edificações. O foco principal 

deste trabalho é o levantamento, o estudo e a compilação das tolerâncias normativas 

estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas para os componentes, elementos 

e execução de edificações. Conceitos relacionados aos diversos subsistemas da construção 

civil são apresentados e discutidos no decorrer do trabalho. A metodologia adotada para a 

realização deste trabalho foi o levantamento bibliográfico a cerca do tema estudado, 

levantamento de normas que contivessem tolerâncias aplicáveis a construção de edifícios, 

aplicação das tolerâncias levantadas e comparação das mesmas com as adotadas nas empresas 

construtoras da cidade de Fortaleza. Os resultados obtidos envolvem a apresentação de 

diversas tolerâncias normativas para os subsistemas estudados, o processo de aplicação das 

mesmas em diferentes obras e a influência de sua aplicação no controle de qualidade das 

edificações. 

 

Palavras chave: Tolerância, Normas técnicas da ABNT e empresas construtoras. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

No contexto da construção civil atual, a garantia de qualidade de um produto é de 

grande importância para o cliente e, também, para os construtores, que, a partir dela, podem 

afirmar que o produto que eles oferecem possui boa qualidade. Assim, surge a necessidade da 

verificação dos serviços executados para a produção deste produto, imóveis no caso da 

construção civil, e, com ela, ressalta-se a importância das tolerâncias existentes para cada 

componente, elemento e serviço abordado.  

Observando-se a falta de livros ou documentos que compilem as margens 

admissíveis para os vários subsistemas da construção civil brasileira, nota-se a importância do 

estudo das tolerâncias, pois a partir do levantamento e compilação das diversas tolerâncias 

normativas existentes será possível a verificação da qualidade dos serviços. 

Os manuais dos sistemas de qualidade das empresas construtoras possuem 

semelhanças a este trabalho, porém verifica-se que muitos deles focam na metodologia de 

execução e nos suprimentos necessários, dando pouca importância para as tolerâncias dos 

serviços e a forma como os mesmos devem ser verificados, tornado, assim, difícil a 

conferência dos mesmos. 

 

1.1 Objetivos 
 

Seguem, abaixo, os objetivos geral e específicos deste trabalho. 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Este trabalho visa estudar e compilar as tolerâncias, contidas nas normas 

brasileiras, livros ou na prática de construção civil local, de componentes e na execução de 

elementos de construção de um edifício. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

(a) Verificar as normas que regem os subsistemas mais importantes da 

construção civil; 
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(b) Compilar os diversos critérios estabelecidos pelas normas brasileiras 

separando-os pelos subsistemas da construção civil; 

(c) Apresentar, em meio gráfico, algumas tolerâncias estudadas, possibilitando, 

assim, o melhor entendimento da aplicação das mesmas; 

(d) Verificar a utilização dos critérios de aceitação em empresas construtoras da 

cidade de Fortaleza, bem como, levantar e comparar com os critérios 

atualmente utilizados pelas mesmas; 

 

1.2 Metodologia 
 

A metodologia adotada para a elaboração deste trabalho está dividida em diversas 

atividades realizadas, que seguem uma sequência lógica e são interdependentes, ou seja, a não 

realização de qualquer uma das atividades comprometerá as outras que vêm posteriormente.  

 

1.2.1 Levantamento e estudo bibliográfico 

 

O levantamento bibliográfico consistiu no estudo de bases teóricas para facilitar o 

entendimento sobre o tema estudado como livros, revistas, manuais, monografias, artigos, 

dissertações, teses, bem como meios eletrônicos e diversas outras fontes que fornecessem 

embasamento para o trabalho. Após a obtenção de boa quantidade de material para o 

embasamento teórico foi realizada a leitura das bibliografias obtidas, visando captar 

definições e terminologias necessárias para a compilação dos critérios e descrição dos 

serviços abordados. Este levantamento e estudo resultaram no segundo capítulo deste 

trabalho. 

 

1.2.2 Levantamento e estudo das referências normativas 

 

Após a obtenção dos conceitos importantes na construção civil e das definições e 

classificações de cada subsistema estudado, deu-se início ao levantamento das referências 

normativas que possibilitassem a obtenção das tolerâncias almejadas. Nesta etapa fez-se uso 

do site da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2009), onde há um catálogo de 

todas as normas técnicas publicadas. Neste site também foi possível obter informações como, 
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ano de publicação, resumo da norma e se a mesma está cancelada ou vigente. Após várias 

consultas a esse catálogo, elaborou-se uma planilha com todas as normas necessárias para a 

compilação das tolerâncias. A partir da lista elaborada, buscou-se adquirir as normas com 

professores e profissionais da área de construção de edifícios. Algumas normas não foram 

adquiridas e, consequentemente, não constam neste trabalho.  

A partir da obtenção das normas listadas, foi possível iniciar o estudo das 

mesmas, bem como a compilação das tolerâncias existentes, que foi feita em forma de texto, 

tabelas e figuras, que representam de maneira sucinta o conteúdo de cada norma estudada. A 

partir desta metodologia chegou-se ao terceiro capítulo deste trabalho. 

 

1.2.3 Coleta de dados: aplicação das tolerâncias normativas e verificação dos critérios 
adotados por empresas construtoras 

 

Visando contextualizar o trabalho com o mercado atual da cidade de Fortaleza, 

foram feitas visitas técnicas em duas obras de diferentes construtoras para aplicar as 

tolerâncias contidas neste trabalho e verificar os critérios por elas adotados e, assim, elaborar 

quadros com as medições realizadas, que poderão ser utilizados, também, em visitas 

posteriores.  

Além das visitas, também foi realizado um estudo comparativo entre um manual 

de qualidade de uma construtora e as tolerâncias presentes no terceiro capítulo deste trabalho, 

analisando os pontos positivos e negativos do mesmo. 

 

1.3 Estrutura da monografia 
 

Capítulo 1 

 

Neste capítulo consta uma breve introdução sobre o tema estudado, os objetivos 

gerais e específicos do trabalho e a metodologia utilizada para o desenvolvimento do mesmo. 

 

Capítulo 2 

 

Trata da revisão bibliográfica sobre os conceitos básicos relacionados com a 

construção de edifícios, como componentes e elementos. Contêm, também, considerações 
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sobre qualidade nas edificações contextualizando para a aplicação das tolerâncias, além de 

definições e classificações dos subsistemas que serão abordados no capítulo subsequente. 

 

Capítulo 3 

 

O terceiro capítulo destina-se a expor todas as tolerâncias levantadas, separadas 

pelos subsistemas da construção civil, ressaltando, sempre, a importância e a necessidade de 

aplicá-las. No decorrer de todo o capítulo são citadas normas técnicas que foram utilizadas 

para elaborá-lo e que podem, no decorrer das novas publicações das mesmas, mudar as 

tolerâncias ou, se cancelada, tornar a tolerância inaplicável.  

 

Capítulo 4 

 

Este capítulo está subdividido em três tópicos: estudo de caso: obra 1, estudo de 

caso: obra 2 e comparativo: manual de qualidade de uma construtora e tolerâncias normativas. 

No primeiro estão expostos os quadros de medições realizadas na obra visitada, bem como 

análises sobre a qualidade dos serviços. A segunda parte contém, também, quadros de 

medições realizadas na obra 2, bem como análises comparativas entre as tolerâncias utilizadas 

e as adotadas no manual de tolerância da obra. Por fim, neste capítulo tem-se a análise 

comparativa do manual do sistema da qualidade de uma terceira construtora da cidade de 

Fortaleza, focando sempre nas divergências encontradas entre as tolerâncias adotadas pelo 

manual e as recomendadas pelas normas brasileiras. 

 

Capítulo 5 

 

No último capítulo desta monografia consta as considerações finais sobre o 

trabalho e recomendações para trabalhos posteriores, visando aperfeiçoar o conteúdo do 

trabalho e, assim, melhorar o estudo a cerca das tolerâncias para edificações. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho, compilou-se vários conceitos ligados ao 

tema estudado. Primeiramente, buscou-se abordar definições de termos essenciais para 

entendimento de grande parte dos temas relacionados à construção civil, como: componente e 

sistema, e, assim, pôde-se dar continuidade a revisão almejada. Em sequência aborda-se o 

termo tolerância, objetivo de estudo deste trabalho, e qualidade, visto que este projeto almeja 

possibilitar melhoria da qualidade dos serviços da construção de edifícios. Em seguida, têm-se 

as definições dos subsistemas estudados por este trabalho, objetivando, desta forma, 

esclarecer o que consiste cada um e sua classificação geral.  

 

2.1 Conceitos básicos relacionados com a construção de edifícios 
 

2.1.1 Componente 

 

Segundo a NBR 14037 (ABNT, 1998), pode-se definir componente como produto 

constituído por materiais definidos e processados em conformidade com princípios e técnicas 

específicos da Engenharia e da Arquitetura para, ao integrar elementos ou instalações prediais 

da edificação, desempenhar funções específicas em níveis adequados. 

A INTERNATIONAL ORGANIZATION STARDARTIZATION ISO-6241 

(ISO, 1984 apud BARROS, 2000) afirma que componente é caracterizado por produtos 

manufaturados destinados a cumprir, individualmente, funções específicas. 

Componente pode ser entendido, também, como parte que compõem o elemento, 

ou seja, é a menor parte fabril. 

 

2.1.2 Elemento 

 

A NBR 15575-1 (ABNT, 2008) define elemento como parte de um sistema com 

funções específicas. Geralmente é composto por componentes (exemplo: parede de vedação 

de alvenaria, estrutura de coberta e painel de vedação pré-fabricado) 
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2.1.3 Técnica Construtiva 

 

Sabbatini (1989) define técnica construtiva como um conjunto de operações 

empregadas por um particular ofício para produzir parte de uma construção. O conjunto de 

todas as técnicas construtivas consiste na técnica construtiva de um edifício e, este conceito, 

não inclui noções de sequência ou organização.  

 

2.1.4 Método Construtivo 

 

Método construtivo é um conjunto de técnicas construtivas interdependentes e 

organizadas adequadamente, empregado na construção de uma parte (subsistema ou 

elemento) de uma edificação (SABBATINI, 1989). Por levar em consideração as técnicas 

adotadas e a organização, são métodos construtivos distintos aqueles que empregam soluções 

diferenciadas para executar um mesmo serviço, ou seja, se for utilizado um sistema de fôrma 

diferente de outro ter-se-á dois métodos construtivos diferentes, visto que as técnicas 

construtivas são distintas. 

 

2.1.5 Processo Construtivo 

 

Segundo Sabbatini (1989) processo construtivo é um organizado e bem definido 

modo de se construir um edifício. Um específico processo construtivo caracteriza-se pelo seu 

particular conjunto de métodos utilizado na construção da estrutura e das vedações do edifício 

(invólucro). 

A partir das definições acima se pode estabelecer uma ordem de dependência, que 

o processo é um conjunto de métodos, que por sua vez, é um conjunto de técnicas.  

 

2.1.6 Sistema Construtivo 

 

Sabbatini (1989) define um sistema construtivo como processo construtivo de 

elevados níveis de industrialização e de organização, constituído por um conjunto de 

elementos e componentes inter-relacionados e completamente integrados pelo processo. 

Afirma, também, que o sistema deve ser entendido como um conjunto de partes coordenadas 
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que possuem relações mútuas perfeitamente determinadas enquanto que, um processo deve 

ser entendido como um conjunto de métodos inter-relacionados. 

 

2.1.7 Subsistema 

 

Pode ser definido com uma parte do edifício que desempenha uma ou várias 

funções, necessárias para o atendimento das exigências dos usuários. (ISO, 1984 apud 

BARROS, 2000).  

 

2.1.8 Edificação 

 

A NBR 14037 (ABNT, 1998) entende por edificação todo ambiente construído 

constituído de uma ou mais unidades autônomas e partes de uso comum.  

 

2.2 Qualidade  
 

A questão da qualidade de um edifício vem sendo cada vez mais focada pelas 

empresas construtoras por ser um diferencial e, desta forma, agrega valor ao empreendimento. 

Segundo Campos (1999 apud CRUZ, 2009) um produto ou serviço é considerado de 

qualidade quando atende em todos os requisitos as necessidades do cliente de maneira 

confiável, acessível e segura, respeitando todos os prazos estabelecidos para a sua entrega. 

Picchi e Agopyan (1993) afirmam que o enfoque da gestão de qualidade tem 

evoluído, deixando de ser apenas uma visão corretiva, baseada na inspeção, e passando a 

contemplar medidas preventivas e um enfoque sistêmico, levando em conta todas as etapas do 

processo. No que tange este estudo a qualidade será abordada, principalmente, de maneira 

corretiva, pois com o uso das tolerâncias expostas será possível verificar um serviço e, no 

caso de incompatibilidade com o intervalo admissível, providenciar medidas corretivas para 

adequá-lo. 
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2.2.1 Tolerância 

 

Entre as diversas definições para a palavra tolerância encontradas no dicionário 

Aurélio (1986), a que melhor se enquadra no contexto deste trabalho é: a diferença máxima 

admitida entre um valor especificado e o obtido; margem especificada como admissível para o 

erro em uma medida ou para discrepância em relação a um padrão.  

Para Milberg (2005) a tolerância geométrica dentro de um componente de 

montagem é um conjunto de combinações que formam circuitos fechados com base na 

estrutura de trabalho, ou seja, a geometria, função, os métodos de construção e a seqüência da 

construção do componente. Assim, para ele a tolerância não depende apenas do componente 

executado, mas sim a metodologia adotada para ele.  

A adoção de tolerâncias pode provocar aumento nos custos de projetos, 

retrabalhos, adição de processos e maior gasto de tempo para executar uma atividade 

(MILBERG, 2005). Porém, mesmo com estas desvantagens, o uso de tolerâncias para o 

recebimento de serviços de engenharia é essencial para garantir a qualidade dos serviços. 

Milberg (2007) afirma que o intervalo que deve está contida a dimensão de uma 

peça estrutural, por exemplo, deve ser estabelecido estatisticamente através de processo de 

capacidade, podendo ser um histograma. Para ele, os processos de capacidade são capazes de 

estabelecer tolerâncias para diversos serviços que não estejam contemplados na literatura e 

nas normas técnicas. Assim, nota-se que, nos casos em que não exista tolerância estabelecida 

pode-se fazer uso da metodologia adotada por ele e, desta forma, obter o intervalo de 

tolerância para um determinado subsistema. Porém para que isso possa ser empregado é 

necessário um controle rigoroso dos componentes, pois é através deles que serão obtidas as 

variâncias existentes no processo e, a partir delas, estabelece-se o intervalo desejado. 

 

2.2.2 Racionalização construtiva 

 

Dentro do cenário da construção civil atual, a racionalização construtiva vem se 

tornando importante, pois através dela e do desenvolvimento tecnológico torna-se possível o 

alcance de um patamar mais elevado de qualidade. Sabbatini (1989) afirma que a 

racionalização construtiva é um processo complexo, de fundamental importância para a 

atividade construtiva e possui reflexos econômicos e sociais importantes para a sociedade 

com um todo. Para que ocorra a racionalização é necessária a adoção de critérios, um dos 



9 
 
objetivos deste trabalho, ou seja, com o uso das tolerâncias aqui estabelecidas será possível a 

racionalização de alguns serviços da construção civil. 

 

2.2.3 Importância do projeto para a qualidade 

 

O projeto tem papel fundamental na boa execução de um subsistema, pois o 

mesmo deve apresentar o detalhamento e a metodologia necessária para alcançar a qualidade 

desejada para o produto. Sousa e Melhado (1996) afirmam que o projeto deve solucionar as 

questões que envolvem a adoção de uma dada tecnologia, seja ela tradicional ou inovadora, 

envolvendo, inclusive, alternativas de especificações e detalhes do próprio produto, de forma 

a inserir condicionantes de racionalidade construtiva. Algumas tolerâncias que estão expostas 

neste referencial podem ser adotadas como notas nos projetos, facilitando, assim, o acesso dos 

profissionais que o executam ao padrão necessário para garantir a qualidade e segurança dos 

elementos. 

 

2.3 Locação da obra e subsistemas gerais da construção de edifícios 
 

Este tópico abrange definições sucintas e classificações sobre os subsistemas que 

serão abordados neste trabalho. Viu-se a necessidade da inclusão deste conteúdo, pois ele 

facilita o entendimento sobre as tolerâncias expostas em seguida. A seqüência que os 

subsistemas estão expostos abaixo segue, comumente, a sequência construtiva dos edifícios e, 

assim, torna o acompanhamento da dependência existente entre os subsistemas mais fácil. 

 

2.3.1 Locação da Obra 

 

A locação de um edifício consiste em repassar a localização do mesmo presente 

no projeto para o terreno onde será construído. Segundo Barros e Melhado (2002), o projeto 

de implantação de um empreendimento está sempre referenciado em um ponto conhecido e 

previamente definido, que pode ser o alinhamento da rua, um ponto deixado pelo topógrafo, 

ou qualquer elemento fixo que não corra risco de ser danificado ou retirado no decorrer da 

obra.  
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O serviço de locação é muito importante, pois por ser um dos primeiros a serem 

executados, influencia em quase todos os outros subsistemas e, desta forma, qualquer erro 

existente nesta etapa afetará, negativamente, serviços como, execução das fundações, 

estrutura e alvenaria. Vale salientar que a conferência deste serviço é de responsabilidade do 

engenheiro e do mestre de obras, pois, devido ao seu grau de importância, ela deve ser revista 

e verificada visando minimizar os erros possíveis.  

Barros e Melhado (2002) afirmam que os elementos são, comumente, demarcados 

pelo eixo, e, apenas posteriormente, são definidas as faces e que a demarcação dos pontos que 

irão definir o edifício no terreno é realizada a partir do referencial previamente definido, 

considerando-se três coordenadas, sendo duas planimétricas e uma altimétrica, as quais 

possibilitam definir o centro ou eixo central e o nível do elemento. A materialização dos 

pontos locados pode ser feita de diversas maneiras, porém a mais utilizada no contexto deste 

estudo é o gabarito de madeira. 

 

2.3.1.1 Gabarito de madeira 

 

Consiste em peças de madeira que, juntamente com pregos e arames são capazes 

de materializar os pontos necessários para executar os elementos como: fundações, alvenarias 

e elementos estruturais. O Caderno de Encargos de Edificações (COHAB – MG, 2007) afirma 

que para a execução do gabarito de madeira, comumente chamado de tabeira, é necessário 

utilizar tábuas de madeira, de 15 a 20 centímetros de largura, fixadas em peças de madeira, 

barrotes, com seção de 8 x 8 cm, espaçadas de 1,50m a 2,00m. As tábuas servem de suporte 

para o fio de arame galvanizado que defini os alinhamentos dos elementos. Para a fixação do 

arame faz-se uso de pregos 18x27 ou 18x30. Barros (2002) recomenda também as tábuas de 

15 a 20 centímetros, porém os barrotes utilizados devem ser de 7,5 x 7,5 cm ou de 7,5 x 10 

cm e limita o espaçamento entre eles a 1,80 m, ou seja, menor que o estabelecido pelo Manual 

de Encargos de Edificações (COHAB – MG). 

Para organizar e nomear os pontos no gabarito de madeira, pinta-se, próximo ao 

prego, os eixos que delimitam aquele ponto, ou seja, a simbologia G3, significa que o ponto é 

marcado com a união do eixo G, vertical, com o eixo 3, horizontal. A partir dessa união 

realizada com arame, com o uso de um prumo de centro, delimita-se o ponto almejado e com 

uma trena alcança-se o nível especificado em projeto.  
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2.3.2 Fundação 

 

Fundações são os elementos estruturais responsáveis pela transmissão das cargas 

de uma estrutura ao terreno. (AZEREDO, 1997). Este subsistema depende diretamente da 

locação do empreendimento, pois os eixos dos elementos de fundação são por ela 

estabelecidos. Estes elementos podem ser classificados como fundações rasas, também 

chamadas de direta, em superfície ou superficial, e como fundações profundas, também 

chamadas de indiretas.  

 

2.3.2.1 Fundação direta 

 

Yazigi (2003) afirma que as fundações diretas transmitem a carga ao terreno, 

predominantemente pela pressão distribuída sob a base da fundação. Também relata que neste 

tipo de fundação a profundidade de assentamento em relação ao terreno ao lado é inferior a 

duas vezes a menor dimensão do elemento. Pode-se citar como exemplo deste tipo de 

fundação: sapatas, blocos, baldrame, alvenaria de pedra argamassada, sapatas associadas e 

radier.   

 

2.3.2.2 Fundação Indireta 

 

As fundações indiretas transmitem a carga ao terreno pela base (resistência de 

ponta) e pela superfície lateral (resistência de atrito do fuste), que predomina em relação à 

primeira. Em relação à profundidade da fundação indireta em relação ao terreno adjacente, 

Yazigi (2003) defende que deve ser superior ao dobro de sua menor dimensão em planta. Os 

tipos de fundações indiretas são: estacas, tubulões e caixões. 

 

2.3.3 Estrutura  

 

De acordo com Ching (1999 apud DIÓGENES, 2010) estrutura é o conjunto 

estável de elementos projetados e construídos de modo a atuarem como um todo no suporte e 

na transmissão de cargas aplicadas ao solo, sem que as tensões admissíveis para cada peça 

sejam excedidas. O subsistema estrutura é de fundamental importância para uma edificação, 
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pois o mesmo influencia em tantos outros e, por isso, qualquer equívoco com relação à 

estrutura pode provocar consequências negativas em outros serviços da edificação.  

As classificações mais presentes nos estudos existentes sobre estrutura e citadas 

por Barros e Melhado (2006) são com relação à concepção estrutural, intensidade de emprego, 

processo de produção dos elementos resistentes, processo de produção das estruturas, sistemas 

estruturais e materiais constituintes. Segue abaixo os grupos das classificações julgadas mais 

significativas para o presente trabalho. 

 

a) Quanto à concepção estrutural 
 

Nesta classificação as estruturas são agrupadas de acordo com a forma de 

transmissão dos esforços e são classificadas como: 

• Reticuladas; 

• Elementos planos; 

• Cascas; 

• Espaciais; 

• Outras. 

As estruturas reticuladas transmitem os esforços através de elementos isolados. Já 

nas estruturas com elementos planos esta transmissão se dá através do plano de carga. 

 

b) Quanto aos sistemas estruturais 
 

Nesta classificação as estruturas são agrupadas da seguinte forma (BARROS e 

MELHADO, 2006): 

• Sistema estrutural reticulado; 

• Sistema estrutural com laje plana; 

• Sistema estrutural com laje nervurada; 

• Sistema estrutural com paredes maciças. 

No primeiro grupo as lajes se apóiam nas vigas que por sua vez se apóiam nos 

pilares. Já no segundo não há presença de vigas, ou seja, as lajes se apóiam diretamente nos 

apoios verticais. O sistema com laje nervurada remove o concreto das regiões onde não ocorre 

compressão e, assim, provoca uma diminuição no volume total de concreto.  
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c) Quanto aos materiais empregados 
 

Os materiais que, geralmente, são empregados para formar a estrutura de uma 

edificação são: 

• Madeira (Reticulada); 

• Aço (Reticulada ou espacial); 

• Alvenaria (em elementos planos); 

• Concreto Armado e prontendido (Reticulada). 

 

2.3.4 Alvenaria 

 

Segundo Azeredo (1997) a alvenaria é toda obra constituída de pedras naturais, 

tijolos ou blocos de concreto, ligados ou não por argamassas e que deve oferecer condições de 

resistência, durabilidade e impermeabilidade.  

As alvenarias possuem como principal função estabelecer a separação entre 

ambientes e para cumprir esta função deverá atuar como barreira, controlando várias ações e 

movimentos complexos existentes entre os ambientes que a mesma forma. (NASCIMENTO, 

2002).  

Segundo o Manual Técnico de Alvenaria (ABCP, 1990) as funções das alvenarias 

são: 

• Resistir às cargas de ventos e/ou outros efeitos (alvenaria estrutural), às 

solicitações das tentativas de intrusão, sem que a segurança de seus 

ocupantes seja prejudicada. 

• Resistir a impactos sem manifestar sinais de ruína. 

• Resistir à ação do fogo, não contribuir para o início de incêndio nem para a 

propagação da chama nem para a produção de gases tóxicos. 

• Isolar acusticamente os ambientes. 

• Contribuir para a manutenção do conforto térmico no inverno e no verão. 

• Impedir a entrada de ar e de chuva no interior dos ambientes. 

• Há ainda funções estéticas de economia e de durabilidade. 

Blocos e tijolos são componentes industrializados para a execução de alvenarias 

modulares e, bem como o subsistema, deverão seguir parâmetros de qualidade e, certamente, 
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adequar-se a um intervalo de tolerância dimensional. O Manual Técnico de Alvenaria (ABCP, 

1990) afirma que os blocos e tijolos podem ser classificados como segue abaixo: 

• Vazados: quando a seção transversal útil é inferior a 70% da seção 

transversal bruta; 

• Perfurados: quando a seção transversal útil corresponder entre 70 a 100% 

da seção transversal bruta, com pequenos furos perpendiculares a face de 

assentamento; 

• Maciços: quando a seção transversal útil é igual à seção transversal bruta. 

Semelhante a estrutura, a alvenaria requer grande controle de qualidade, pois 

influencia em diversos subsistemas subsequentes, como caixilhos e revestimentos. 

 

2.3.5 Pavimentação 

 

A pavimentação pode ser definida como o subsistema responsável pela vedação 

horizontal das edificações (BARROS, 2000). Ela é dividida em interna e externa, pois o 

pavimento para cada um destes tipos deve ter características específicas para garantir um bom 

desempenho.  

 

2.3.5.1 Pavimentação Interna 

 

A vedação horizontal interna encontra-se protegida do meio ambiente por está 

suspensa do solo ou por está sob uma coberta. Assim, torna-se um pouco menos onerosa e 

requer menos resistência. 

Diversos componentes podem ser empregados para este fim, entre eles: cerâmicas, 

porcelanatos, pedras naturais e madeira. Porém, não é objetivo deste trabalho relatar a técnica 

construtiva de cada acabamento citado acima e, desta forma, não será aqui apresentado. 

 

2.3.5.2 Pavimentação Externa 

 

Por está em contato direto com o meio ambiente a pavimentação externa possui 

maior desgaste e, assim, necessita de mais resistência quanto às diversas funções do 

pavimento, desgaste, penetração e impermeabilização por exemplo.  
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Os componentes citados para a pavimentação interna podem ser utilizados para a 

externa, modificando apenas algumas características. Podem-se acrescentar como 

componentes a serem empregados na pavimentação externa os blocos pré-moldados e a pedra 

tosca. 

 

2.3.6 Revestimento 

 

Semelhante a pavimentação, o subsistema revestimento possui como função 

proteger e conservar os subsistemas anteriores ao mesmo como a estrutura e alvenaria. A 

qualidade no revestimento deve ser alcançada, pois ele irá proporcionar o acabamento final 

que o usuário da edificação irá visualizar.  

Existem diversas nomenclaturas e tipos de revestimento, onde se destaca (Yazigi, 

2003): 

• Chapisco: camada de revestimento feita com argamassa fluida, geralmente 

no traço 1:4, de cimento e areia, que é projetada energicamente, de baixo 

para cima, contra a superfície revestida. 

• Emboço: camada de revestimento feita com argamassa aplicada após a 

cura do chapisco, geralmente, no traço de 1:1:4, cimento, cal e areia 

grossa em volume, para revestimentos externos e 1:1:6 para emboço 

interno.  

• Reboco: camada de revestimento feita com argamassa industrializada ou 

não que deve ser aplicada 24h após o emboço e, em alguns casos, pode ser 

o acabamento final da superfície. Vale salientar que de acordo com o 

acabamento final almejado algumas dessas camadas podem ser retiradas 

do revestimento por não serem necessárias. 

• Azulejo: são placas de louça cerâmica porosas, vidradas na face superior e 

rugosa na inferior (tardoz). Possuem grande variedade de cores e devem 

ser assentados com argamassa colante sobre as superfícies regularizadas. 

• Pastilha: são peças de dimensões reduzidas (2,55cm x 2,55cm) e, 

atualmente, são vendidos em folhas de papel Kraft para facilitar a 

colocação. 
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• Cerâmica: placas de dimensões variadas constituídas de cerâmica e podem 

possuir diversas cores. No contexto da cidade de Fortaleza é bastante 

utilizada. 

Com relação às nomenclaturas apresentadas por Yazigi (2003), pode-se salientar 

que há algumas diferenças com o adotado no contexto local deste trabalho, pois no Nordeste, 

geralmente, adota-se reboco como uma camada final para aplicação de pintura e não como 

está apresentado acima, uma camada intermediária entre o chapisco e o emboço. Vale 

ressaltar, também, que os traços recomendados para o emboço proporcionam muita rigidez 

para o revestimento podendo causar trincas no mesmo. Para o revestimento de pastilha pode-

se expandir esta nomenclatura a outras dimensões de peças e não apenas a 2,55 x 2,55 que 

está mostrada acima. É necessário acrescentar nos revestimentos apresentados anteriormente 

as pedras naturais que são comumente empregadas para revestimentos internos e externos. 

O revestimento de argamassa possui como função (Maciel et al, 1998): 

• Proteger os elementos de vedação da ação direta dos agentes agressivos; 

• Auxiliar as vedações no isolamento termo-acústico e na estanqueidade à 

água; 

• Regularizar a superfície dos elementos de vedação, servindo como base 

regular para o uso de outros revestimentos ou como acabamento final. 

Vários são os componentes possíveis de serem utilizados no revestimento de 

acabamento final de uma edificação, onde se destacam a cerâmica e as pedras naturais. O 

revestimento cerâmico de fachada, quando bem executado, pode proporcionar proteção à 

edificação, devido à sua durabilidade, leveza, chegando a 18 kg/m2, contra 43 kg/m2 das 

pedras naturais (REVESTIMENTO, 1999 apud JUST e FRANCO, 2001). 

 

2.3.7 Esquadria 

 

Segundo Santiago (1996), as esquadrias são componentes das edificações que 

ligam e integram os espaços e as pessoas. Desta forma, nota-se a importância deste 

subsistema para o bom desempenho da edificação. Os principais componentes deste 

subsistema são as portas e janelas, também chamadas de caixilhos.  

A função mais importante das portas é permitir a entrada e a saída de pessoas, 

bem como proteger o ambiente interno das intempéries do externo (FERNANDES, 2004). Já 

as janelas das edificações possuem como principais funções manutenção da ventilação e da 
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iluminação natural. Segundo Grillo e Amorim (2004) as janelas relacionam o interior das 

edificações com o exterior, controlam as trocas térmicas, a passagem de luz, de ar e dos 

ruídos. 

Para Fernandes (2004), a esquadria residencial pode ser considerada, como o 

componente da edificação, que apresenta maior número de funções, pois além do aspecto 

funcional, as portas e janelas se adaptam às soluções técnicas compatíveis com cada 

edificação. Nota-se, portanto, que para a garantia da qualidade da edificação como um todo é 

necessário controle das esquadrias, visto que componentes que apresentam elevada 

quantidade de funções afetam de maneira considerável o desempenho da edificação.  

As esquadrias podem ser constituídas de diversos materiais, onde destacam-se: 

ferro, alumínio e madeira. Os vidros fazem parte de boa parte das esquadrias, devido, em 

parte, a característica que os mesmos possuem de transparecer a luminosidade. As esquadrias 

de ferro são empregadas, geralmente, na parte externa das edificações, pois possuem peso 

próprio elevado e dificuldade para deformações. Já as esquadrias de alumínio são usadas tanto 

externamente com internamente. Elas possuem grande durabilidade e, em ambientes salinos, 

são ótimas opções por não apresentarem ferrugem e facilitarem a limpeza. Já as esquadrias de 

madeira são mais usadas em meios internos e podem ser formadas de diversos tipos de 

madeira, variando, assim, o preço e a qualidade do produto. 

Grillo e Amorim (2004) classificam os vidros pertencentes às esquadrias quanto 

ao tipo, à transparência, acabamento das superfícies e coloração. Dentre estas classificações a 

que é mais interessante para o presente trabalho é quanto ao tipo, pois proporciona a 

diferenciação entre os diversos tipos de vidros. Segue abaixo, Figura 2.1, um esquema geral 

de uma janela, seguido da legenda dos elementos formadores da mesma. 
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Figura 2.1 - Esquema geral de uma janela e seus elementos. Fonte: NBR 10820 (ABNT, 1989). 

Legenda: A - Ombreira do marco, B - Verga do marco, C - Peitoril do marco, D - Travessa do 

marco, F - Montantes da folha, H - Travessa superior da folha, I - Travessa inferior da folha, J - Pinázios,            

K - Pano, L - Bandeira e M - Ferragens. 

 

2.3.8 Coberta 

 

As coberturas têm como função principal a proteção das edificações, contra a ação 

das intempéries, atendendo às funções utilitárias, estéticas e econômicas. Em síntese, segundo 

Zulian (2001), as coberturas devem preencher as seguintes condições: 

• Funções utilitárias: impermeabilidade, leveza, isolamento térmico e 

acústico; 

• Funções estéticas: forma e aspecto harmônico com a linha arquitetônica, 

dimensão dos elementos, textura e coloração; 

• Funções econômicas: custo da solução adotada, durabilidade e fácil 

conservação dos elementos. 
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Segundo Azeredo (1997), em um telhado pode-se distinguir três partes: estrutura, 

coberta e captação de águas pluviais. A primeira pode ser, no contexto atual, formada por 

materiais como madeira, alumínio, concreto e aço e é composta por (Yazigi, 2003): 

• Tesouras: treliça que serve de apoio para a trama (terças, caibros e ripas); 

• Terças: peças colocadas horizontalmente e apoiadas sobre as tesouras, 

sobre pontaletes ou alvenarias; 

• Caibros: peças dispostas com a inclinação da cobertura e apóiam-se sobre 

as terças e servem de suporte para as ripas; 

• Ripas: peças colocadas horizontalmente e pregadas sobre os caibros, 

atuando como apoio, geralmente, para as telhas cerâmicas; 

• Contraventamentos: peças dispostas no plano da coberta que possuem 

função de travar a trama; 

• Mão-francesa: peça disposta de forma inclinada, no intuito de travar a 

estrutura. 

A Figura 2.2 mostra alguns elementos pertencentes a cobertas e, assim, possibilita 

melhor entendimento deste subsistema. 

 

Figura 2.2 - Elementos de uma coberta. Fonte: NBR 13858-1 (ABNT, 1997). 
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3. TOLERÂNCIAS 

 

Neste capítulo serão abordadas as recomendações normativas e, por vezes, de 

livros e publicações da área no que tange as tolerâncias para edificações. Os subsistemas que 

serão abordados são os que foram mencionados e explicados no capítulo 2 deste trabalho, 

desta forma, aqui não serão dadas definições nem técnicas construtivas dos subsistemas. 

 

3.1 Locação 
 

Não foi encontrada nenhuma referência normativa no que tange o subsistema 

locação. Como sugestão adotou-se para este trabalho tolerâncias presentes em manuais de 

qualidade de empresas construtoras. 

O manual de qualidade da construtora B que foi estudado no capítulo 4 deste 

trabalho, afirma que para o nivelamento do gabarito de acordo com o RN da obra a tolerância 

adotada é de ± 3 mm e para a marcação dos eixos dos pontos de cada pilar da edificação em 

relação ao projeto é de ± 5 mm. 

Já no manual de qualidade da construtora C consta que para o nivelamento do 

gabarito para locação dos elementos da edificação a tolerância é de ± 5 mm em 10m. 

 

3.2 Fundação 
 

A NBR 6122 (ABNT, 1996), Projeto e execução de fundações - Procedimento, 

afirma que para estacas e tubulões não travados nas duas direções é tolerada sem correções 

uma diferença de 10% do diâmetro do fuste entre o eixo da estaca ou tubulão e a resultante do 

carregamento do pilar. Para desvios superiores a esse é necessário a realização de uma 

verificação estrutural, pois haverá, nesta nova configuração, a flexão composta que deve ser 

verificada. Nos casos em que o elemento de fundação não seja capaz de suportar a carga 

passada pelo pilar com a nova configuração existente, será necessário corrigir a 

excentricidade mediante recursos estruturais. Para as estacas e tubulões travados nas duas 

direções a tolerância é a mesma, 10% do diâmetro do fuste, porém no caso de excentricidades 

superiores a esta é necessário dimensionar as vigas de travamento para a excentricidade real 

existente. 
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Para a excentricidade na direção do plano de um conjunto de estacas ou tubulões 

alinhados, deve-se verificar a solicitação nas estacas ou tubulões, admitindo-se, sem correção, 

um acréscimo de no máximo 15% sobre a carga admissível da estaca e, no caso dos tubulões 

10% da carga. Se forem verificados acréscimos superiores a esses, deve-se acrescentar uma 

estaca ou um tubulão. Para os conjuntos de estacas ou tubulões não alinhados as tolerâncias 

acima apresentadas são aplicadas para a estaca ou tubulão mais solicitado. Nos casos de 

acréscimos superiores de solicitação deverá, de maneira semelhante, ser acrescentado mais 

um elemento de fundação. 

Para estacas ou tubulões que apresentem desvio angular em relação à posição 

projetada, a NBR 6122 (ABNT, 1996) recomenda que seja feita a verificação de estabilidade, 

tolerando-se, sem medidas corretivas, um desvio de 1:100. Para os conjuntos de estacas ou 

tubulões a verificação deverá ser feita para o conjunto levando-se em consideração as ligações 

estruturais e a contenção do solo. 

Especificadamente para os tubulões, quando for verificado desnível superior a 

1%, deve ser reforçado utilizando armadura adequadamente calculada. 

Segundo a NBR 6122 (ABNT, 1996), o lastro de concreto simples que antecede a 

execução das fundações diretas deve possuir espessura de, no mínimo, 5 cm. Se verificado 

espessura inferior, o lastro deverá ser refeito, pois o mesmo poderá comprometer o bom 

desempenho do elemento de fundação. A Tabela 3.1 e Tabela 3.2 possuem tolerâncias 

dimensionais de elementos estruturais e deve, também, ser aplicada para as fundações diretas 

como sapatas isoladas, sapatas corridas e blocos. 

 

3.3 Estrutura 
 

Devido às características inerentes a cada tipo de estrutura, apresenta-se neste 

tópico, separadamente, as tolerâncias das estruturas de concreto moldadas in loco e de 

concreto pré-moldado. 

 

3.3.1 Estrutura de Concreto moldado in loco 

 

A partir da NBR 14931 (ABNT, 2004), Execução de estruturas de concreto – 

Procedimento, chegou-se á alguns parâmetros de tolerância para o subsistema estrutura de 

concreto. A Tabela 3.1 mostra as tolerâncias dimensionais para as seções transversais de 
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elementos estruturais lineares, como vigas e pilares, e, também, para a espessura de elementos 

estruturais de superfície, como lajes. Já a Tabela 3.2 trata das tolerâncias dimensionais para o 

comprimento de elementos lineares. A Figura 3.1 e Figura 3.2 mostram, respectivamente, um 

elemento linear e um elemento de superfície de uma estrutura de concreto.  

Tabela 3.1 - Tolerâncias dimensionais para as seções transversais de elementos estruturais lineares e para a 
espessura de elementos estruturais de superfície. 

Dimensão (a) cm Tolerância (t) mm 

a ≤ 60 ± 5 

60 < a ≤ 120 ± 7 

120 < a ≤ 250 ± 10 

a > 250 ± 0,4% da dimensão 
Fonte: NBR 14931 (ABNT, 2004). 

Tabela 3.2 - Tolerâncias dimensionais para o comprimento de elementos estruturais lineares. 

Dimensão (l) m Tolerância (t) mm 

l< 3 ± 5 

3 < l < 5 ± 10 

5 < l < 15 ± 15 

l > 15 ± 20 

Fonte: NBR 14931 (ABNT, 2004). 

 

Figura 3.1 - Elemento linear de estrutura de concreto. 
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Figura 3.2 - Elemento de superfície de estrutura de concreto. 

Para a liberação dos gastalhos dos pilares de um pavimento da edificação, a 

tolerância estipulada em norma para posição dos eixos de cada pilar em relação ao 

estabelecido em projeto é de ± 5 mm. Já para o desaprumo e desalinhamento dos elementos 

estruturais lineares a tolerância deve ser 5 mm ou menor ou igual a l/500, onde l é o 

comprimento do elemento estrutural, adotando-se o maior valor entre os dois. 

Além das tolerâncias dos elementos individuais, a NBR 14931 (ABNT, 2004) 

também estipula a tolerância máxima para o edifício como um todo, que deve ser calculada 

segundo a equação: 

���� � 8 ����� (3.1) 

 

Onde Htot é a altura total do edifício em metros e ttot é a tolerância total da 

edificação em mm. Como exemplo, para um edifício de vinte pavimentos e pé-direito 2,88 m 

a tolerância total para a edificação seria de 60 mm. 

Com relação ao concreto fresco, um dos ensaios realizados para garantir sua 

conformidade característica é o ensaio de tronco de cone e, para o mesmo, existem tolerâncias 

que são estabelecidas pela NBR 7212 (ABNT, 1984), Execução de concreto dosado em 

central, e estão resumidas na Tabela 3.3. 

Tabela 3.3 - Tolerâncias para ensaio de tronco de cone de concreto fresco. 

Abatimento (mm) Tolerância (mm) 

De 10 a 90 ± 10 

De 100 a 150 ± 20 

Acima de 160 ± 30 

Fonte: NBR 7212 (ABNT, 1984). 
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3.3.2 Estrutura de concreto pré-moldado 

 

As estruturas de concreto pré-moldado possuem alto grau de instabilidade, pois as 

ligações entre os elementos da mesma não são, em geral, monolíticas e consolidadas como 

nas estruturas de concreto moldadas in loco, onde peças como vigas e lajes são concretadas de 

maneira simultânea, garantindo a consolidação do conjunto. Desta maneira, é necessária a 

adoção de maior quantidade de tolerâncias para este serviço, especificando o tipo de elemento 

e mudando de acordo com as características dos mesmos. 

A NBR 9062 (ABNT, 2006), Projeto e execução de estruturas de concreto pré-

moldado, diz que em um projeto de estrutura pré-moldada é necessário estabelecer folgas e 

tolerâncias e dimensionar os elementos e as ligações levando-se em consideração os desvios 

de produção, de locação, de verticalidade da obra e de montagem dos elementos. 

 

3.3.2.1 Tolerâncias de fabricação 

 

Na seção 3 da NBR 9062 (ABNT, 2006) são expostas diversas definições 

pertencentes às estruturas pré-moldadas e, entre elas está a que o ajuste é igual à tolerância 

global somada com as variações inerentes e a folga. É a partir desse ajuste que são 

determinadas as dimensões nominais de fabricação dos elementos. 

No que tange a fabricação dos elementos pré-moldados a NBR 9062 (ABNT, 

2006) afirma que os elementos pré-moldados devem ter sua tolerância conforme a Tabela 3.4. 
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Tabela 3.4 - Tolerâncias de fabricação para elementos pré-moldados 

Grupo de elementos 
pré-moldados 

 Seção ou dimensão Tolerância 

Pilares, vigas, 
pórticos e elementos 

lineares 

Comprimento 

L ≤ 5 m ± 10 mm 

5 m < L ≤ 10 m ± 15 mm 

L > 10 m ± 20 mm 

Seção transversal - 5 mm e +10 mm 

Distorção ± 5 mm 

Linearidade ± L/1000 mm 

Painéis, lajes, 
escadas e elementos 

em placa 

Comprimento 

L ≤ 5 m ± 10 mm 

5 m < L ≤ 10 m ± 15 mm 

L > 10 m ± 20 mm 

Espessura - 5 mm e +10 mm 

Planicidade 
L ≤ 5 m ± 3 mm 

L > 5 m ± L/1000 mm 

Distorção 
Largura ou altura ≤ 1 m ± 3 mm cada 30 cm 

Largura ou altura > 1 m ± 10 mm 

Linearidade ± L/1000 mm 

Telhas e/ou 
elementos delgados 

Comprimento 

L ≤ 5 m ± 10 mm 

5 m < L ≤ 10 m ± 15 mm 

L > 10 m ± 20 mm 

Espessura 
e ≤ 50 mm - 1 mm e + 5 mm 

e > 50 mm - 3 mm e + 5 mm 

Distorção ± 5 mm 

Linearidade ± L/1000 mm 

Estacas 

Comprimento ± L/300 mm 

Seção transversal (ou diâmetro) ± 5% 

Espessura da parede para seções vazadas -6 mm e +13 mm 

Linearidade ± L/1000 mm 
Fonte: NBR 9062 (ABNT, 2006) 

OBS: L é o comprimento do elemento pré-moldado. 

Para todos os grupos da Tabela 3.4, também devem ser respeitadas na fabricação: 

• A tolerância do posicionamento individual do cabo de protensão, que é de 

± 10 mm; 

• A tolerância do posicionamento do centro resultante da protensão, que é de 

± 5 mm; 

• A tolerância da locação de insertos concretados na peça, que é de ± 15 

mm. 
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3.3.2.2 Tolerâncias de montagem 

 

Além das tolerâncias de fabricação, os elementos pré-moldados de concreto 

devem seguir as de montagem (ABNT, 2006), que estão expostas abaixo. 

• A tolerância para montagem em planta é de ± 1,0 cm entre apoios 

consecutivos, porém não pode ultrapassar o valor acumulado de 0,1% do 

comprimento da estrutura; 

• Em relação à verticalidade, a tolerância é de ± H/300, onde H é a altura, 

não podendo exceder 2,5 cm; 

• A tolerância em relação ao nível dos apoios é de ± 1,0 cm, não podendo 

ser maior que o valor acumulado de 3,0 cm, para qualquer dimensão 

longitudinal e transversal da estrutura, com exceção dos caminhos de 

rolamento que possuem 2,0 cm como tolerância; 

• A tolerância em planta e em elevação para montagem dos pilares é de ± 

1,0 cm; 

• A tolerância em planta para montagem dos blocos pré-moldados sobre 

fundação é de ± 5,0 cm; 

• A montagem de elementos que tenham um contorno justaposto a um 

contorno semelhante, a tolerância de justaposição é de ± 2,0 cm. 

 

3.3.2.3 Lajes pré-fabricadas 

 

Nas lajes pré-fabricadas são utilizados elementos de enchimento para preencher os 

espaços existentes entre as vigotas de concreto. Estes elementos possuem tolerância 

estabelecida pela NBR 14859-1 (ABNT, 2002), Lajes pré-fabricadas – Requisitos Parte 01: 

lajes unidirecionais, que estão resumidas na Tabela 3.5 e estão exemplificados na Figura 3.3. 
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Tabela 3.5 - Tolerâncias para elementos de enchimento de lajes pré-fabricadas. 

Ruptura frágil  

Altura (cm) 

Nominal  Real Tolerância (mm) 

   

H7 7,0 -0 e +2,0 

H8 8,0 ± 2,0 

H10 9,5 ± 3,0 

H12 11,5 ± 3,0 

H16 15,5 ± 3,0 

H20 19,5 ± 4,0 

H24 23,5 ± 4,0 

H29 28,5 ± 4,0 

Largura (cm) 

25 25 ± 3,0 

30 30 ± 3,0 

32 32 ± 3,0 

37 37 ± 4,0 

39 39 ± 4,0 

40 40 ± 4,0 

47 47 ± 5,0 

50 50 ± 5,0 

Comprimento (cm) 
20 20 ± 3,0 

25 25 ± 3,0 

Altura do apoio (cm) 3,0 3,0 ± 1,0 

Largura do apoio (cm) 1,5 1,5 ± 1,0 

Ruptura dúctil  
Todas as 

dimensões 
  ± 1,0 

Fonte: NBR 14859-1 (ABNT, 2002) 

 

Figura 3.3 - Elementos de enchimento de lajes pré-fabricadas. Fonte: NBR 14859-1 (ABNT, 2002) 

Onde: he é a altura do elemento de enchimento, be é a largura do elemento de enchimento, C é o 

comprimento, av é o encaixe vertical e ah é o encaixe horizontal. 
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3.4 Alvenaria 

 

Segundo Lordsleem Jr. e Neves (2009), as paredes de alvenaria são os elementos 

mais freqüentemente empregados no processo construtivo tradicional brasileiro, sendo, por 

muitas vezes, responsáveis por parcela expressiva do desperdício verificado nas obras de 

construção de edifícios (as perdas de tijolos/blocos estão comumente entre 15 e 20%). Assim, 

nota-se a necessidade de otimização e verificação deste serviço, objetivando a redução do 

desperdício de mão-de-obra e material existente e a garantia da qualidade da alvenaria.  

 

3.4.1 Alvenaria de vedação 

 

A NBR 15270-1 (ABNT, 2005), Componentes cerâmicos Parte 1: Blocos 

cerâmicos para alvenaria de vedação – Terminologia e requisitos, cita como parâmetros de 

tolerâncias os apresentados na Tabela 3.6. Vale ressaltar que os chamados tijolos baianos 

possuem as tolerâncias apresentadas na Tabela 3.6. 

Tabela 3.6 - Tolerâncias dimensionais individuais relacionadas à dimensão efetiva de blocos cerâmicos para 
alvenaria de vedação. 

Grandezas controladas 
Tolerância individual 

mm 
Largura (L) 

± 5 Altura (H) 
Comprimento (C)  

Fonte: NBR 15270-1 (ABNT, 2005). 

As tolerâncias máximas de fabricação de tijolos maciços cerâmicos para alvenaria 

comuns devem ser de ± 3 mm, nas três dimensões do mesmo, conforme estabelecido pela 

NBR 7170 (ABNT, 1983), Tijolo maciço cerâmico para alvenaria. Assim, nota-se que para 

este componente da alvenaria a tolerância normativa é menor e, desta forma, o controle na 

produção deve ser maior visando à adequação do componente ao uso. Vale salientar que a 

NBR 7170 (ABNT, 1983) afirma que as dimensões reais dos tijolos devem ser medidas em 

filas de 24 tijolos, e não individualmente, e a tolerância de 3 mm é aceita para a medida 

realizada nos 24 tijolos dividida por 24, conforme a Figura 3.4 extraída da referida norma. A 

NBR 8041 (ABNT, 1983), Tijolo maciço cerâmico para alvenaria – Forma e dimensões, 

afirma que para os tijolos maciços cerâmicos especiais, ou seja que não possuem o padrão 

dimensional estabelecido pela norma, as tolerâncias deverão ser estipuladas por acordo entre o 

produtor e o consumidor, podendo ser adotadas a recomendada para tijolo comum, 3mm.  
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Figura 3.4 – Determinação das dimensões reais de tijolos maciços para alvenaria. Fonte: NBR 8041 (ABNT, 
1983) 

Para fazer a verificação do componente tijolo maciço é necessário fazer inspeções 

e para isso a NBR 7170 (ABNT,1983) estipula valores para as quantidades de tijolos e 

inspeções necessárias de acordo com o tamanho do lote de tijolos, que estão resumidas na 

Tabela 3.7  

Tabela 3.7 - Números de tijolos e dos lotes e das amostragens. 

Lotes 
 Amostras 

 1ª 2ª 

1000 a 3000 8 8 

3001 a 35000 13 13 

35001 a 500000 20 20 

Fonte: NBR 7170 (ABNT, 1983) 

Para blocos vazados de solo-cimento, a NBR 10834 (ABNT, 1994), Bloco vazado 

de solo-cimento sem função estrutural - Especificação, afirma que as tolerâncias de fabricação 

para todas as dimensões são de 3mm, igual a dos tijolos maciços cerâmicos. A verificação 

dimensional é feita em laboratório, juntamente com os ensaios de compressão e absorção de 

água. 

Conforme a NBR 6136 (ABNT, 2007), Blocos vazados de concreto simples para 

alvenaria – Requisitos, os blocos vazados de concreto possuem tolerâncias diferentes, 

dependendo da dimensão analisada, e o controle dos blocos deve ser feito por amostragem de 

lotes e atestado em laboratório. A Tabela 3.8 resume as tolerâncias normativas e a Figura 3.5 

mostra um bloco vazado de concreto simples com as dimensões citadas na tabela. 
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Tabela 3.8 - Tolerâncias de blocos vazados de concreto simples. 

Grandezas controladas Tolerância 

Largura (L) ± 2 mm 

Altura (H) ± 3 mm 

Comprimento (C) ± 3 mm 

Espessura de parede (e) ± 1 mm 

Fonte: NBR 6136 (ABNT, 2007). 

 
Figura 3.5 - Bloco vazado de concreto. Fonte: NBR 6136 (ABNT, 2007). 

O bloco sílico-calcário possui tolerância de 2mm para todas as dimensões 

conforme a NBR 14974-1 (ABNT, 2003), Bloco silício-calcário para alvenaria Parte 1: 

Requisitos, dimensões e métodos de ensaio. 

 

3.4.1.1 Juntas de assentamento  

 

As juntas de assentamento para alvenarias de vedação especificadas pela NBR 

8545 (ABNT, 1984), Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos 

cerâmicos, devem ser no máximo de 10 mm.  

A NBR 14974-2 (ABNT, 2003), Bloco silício-calcário para alvenaria Parte 2: 

Procedimentos para execução de alvenaria, estipula a tolerância para as juntas de espessura 

nominal (10mm) em ± 5mm e para os demais casos deve-se considerar 30% da espessura 

correspondente da junta.   

 

3.4.1.2 Planeza 

 

A planeza da parede deve ser verificada periodicamente durante o levantamento 

da mesma e, após a sua conclusão, deve ser medida e não pode apresentar distorção maior que 
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5mm, de acordo com a NBR 8545 (ABNT,1984). A verificação deverá ser feita com régua de 

metal de 2m de comprimento. 

 

3.4.1.3 Prumo 

 

Conforme a NBR 14974-2 (ABNT, 2003), Bloco sílico-calcário para alvenaria 

Parte 2: Procedimentos para produção de alvenaria, o prumo das paredes deve ser de até 15% 

da espessura da parede sem revestimento. 

 

3.4.1.4 Alinhamento horizontal 

 

Para a NBR 14974-2 (ABNT, 2003), a tolerância para o alinhamento horizontal de 

paredes de alvenaria é de ± 2mm. 

 

3.4.2 Alvenaria estrutural 

 

A NBR 15270-2 (ABNT, 2005), Componentes cerâmicos Parte 2: Blocos 

cerâmicos para alvenaria estrutural – Terminologia e requisitos, apresenta as tolerâncias de 

duas maneiras: para as dimensões individuais e para a média das dimensões dos blocos. A 

Tabela 3.9 e Tabela 3.10 apresentam as tolerâncias normativas. 

Tabela 3.9 - Tolerâncias dimensionais individuais para blocos cerâmicos para alvenaria estrutural. 

Grandezas controladas 
Tolerância individual 

mm 
Largura (L) 

± 5 Altura (H) 
Comprimento (C)  

Fonte: NBR 15270-2 (ABNT, 2005). 

Tabela 3.10 - Tolerâncias dimensionais relacionadas à média das dimensões para blocos cerâmicos para 
alvenaria estrutural. 

Grandezas controladas 
Tolerância individual 

mm 
Largura (L) 

± 3 Altura (H) 
Comprimento (C)  

Fonte: NBR 15270-2 (ABNT, 2005). 
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O desvio em relação ao esquadro e a flecha do bloco cerâmico para alvenaria 

estrutural deve ser no máximo de 3mm. (ABNT, 2005). 

 

3.4.2.1 Juntas de assentamento e alinhamento da parede 

 

A NBR 8798 (ABNT, 1985), Execução e controle de obras em alvenaria estrutural 

de blocos vazados de concreto - Procedimento, além de definir os vários elementos que 

compõem este subsistema, relaciona vários valores de tolerância para o controle das obras em 

alvenaria estrutural. A tabela 3.4 foi extraída da referida norma e resume de maneira sucinta 

as tolerâncias admissíveis para a alvenaria estrutural. 

Tabela 3.11 - Tolerâncias dimensionais para alvenaria estrutural. 

Fator Tolerância 

Junta horizontal 
Espessura ± 3mm* 

Nível ± 2mm/m  
± 10mm no máximo  

Junta vertical 
Espessura ± 3mm* 

Alinhamento vertical ± 2mm/m  
± 10mm no máximo  

Alinhamento da parede 
Vertical 

± 2mm/m  
± 10mm no máximo por piso  

± 25mm na altura total 

Horizontal ± 2mm/m  
± 10mm no máximo  

Superfície superior das 
paredes portantes 

Variação no nível entre elementos 
de piso adjacentes ± 1mm/m  

Variação no nível dentro da 
largura de cada bloco 

isoladamente 
± 1,5 mm 

Fonte: NBR 8798 (ABNT, 1985). 

OBS: * Tolerância referida a juntas de 10 mm de espessura nominal; nos demais casos, considerar 

± 30% da espessura correspondente. 

 

3.5 Pavimentação 
 

Aborda-se, neste tópico, as tolerâncias de pavimentação cerâmica e de 

pavimentação em tacos de madeira. 
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3.5.1 Pavimentação cerâmica 

 

A NBR 9817 (ABNT, 1987), Execução de piso com revestimento cerâmico - 

Procedimento, apresenta tolerâncias para cota, planeza, nível, caimento e alinhamento, 

geometria e largura de juntas que estão resumidas abaixo. Esta norma é de suma importância 

em nosso contexto, pois grande parte dos revestimentos internos de piso é feito com placas 

cerâmicas, principalmente em residências de nível baixo a médio.  

 

3.5.1.1 Cota 

 

A cota do nível acabado não pode apresentar diferença superior a 5mm da cota 

especificada em projeto. Vale salientar que quando há pisos não laváveis (ex.: madeira, 

carpete) próximos a pisos cerâmicos é necessário que o piso cerâmico não apresente cota 

superior, visto que pode comprometer a qualidade dos pisos adjacentes. 

 

3.5.1.2 Nível 

 

Os pisos projetados em nível não podem apresentar desníveis superiores a l/1000 

e nem maiores que 5 mm, onde l é o comprimento total considerado. 

 

3.5.1.3 Caimento 

 

O caimento medido in loco de um piso já executado não deve diferir em mais de 

0,1% do caimento especificado em projeto. Vale salientar que a NBR 13753 (ABNT, 1996), 

Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com utilização de argamassa 

colante – Procedimento, estipula limites para caimentos de pisos cerâmicos que seguem 

abaixo: 

• Pisos cerâmicos de ambientes não molháveis, como sala e quartos, deve 

ser feito em nível ou com caimento máximo de 0,5%; 

• Pisos cerâmicos internos de ambientes molháveis, como banheiros e 

varanda, deve possuir caimento de no mínimo 0,5% em direção ao ralo ou 

a porta de saída do ambiente. Este caimento não deve ser superior a 1,5%; 
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• Nos boxes dos banheiros o caimento deve está entre 1,5% e 2,5%, em 

direção ao ralo; 

•  Pisos cerâmicos externos aplicados sobre lastro de concreto devem 

apresentar caimento mínimo de 1,0%; 

• Pisos cerâmicos externos aplicados sobre laje suspensa devem apresentar 

caimento mínimo de 1,5%. 

 

3.5.1.4 Planeza 

 

Na verificação da planeza de um piso cerâmicos, a NBR 9817 (ABNT, 1987) 

recomenda que sejam verificadas as irregularidades graduais e abruptas. A primeira não deve 

superar 3 mm em relação uma régua de 2 m. Já a segunda não deve superar 1 mm em relação 

a uma régua de 0,20 m de comprimento. 

 

3.5.1.5 Alinhamento e largura das juntas de assentamento 

 

Não se pode verificar afastamento superior a 3 mm entre as bordas de pisos 

cerâmicos teoricamente alinhados e a borda de uma régua com 2 m de comprimento, faceada 

com os pisos cerâmicos extremos. A largura média das juntas de assentamento não deve 

diferir em mais do que 1 mm em relação à largura especificada no projeto, respeitados os 

limites mínimos apresentados na Tabela 3.12. 

Tabela 3.12 - Largura mínima de juntas de assentamento de pisos cerâmicos. 

Dimensões nominais da superfície do 

piso cerâmico (cm) 

Largura mínima de junta de assentamento (mm) 

Pisos internos Pisos externos 

7,5x7,5 / 10x10 / 7,5x15 1 2 

15x15 / 20x20 / 15/20 2 3 

20x20 / 20x25 / 15x30 / 25x25 / 20x30 3 4 

20x40 / 30x30 / 30x40 4 5 

30x60 / 40x40 / 40x60 5 6 

Fonte: NBR 9817 (ABNT, 1987). 
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3.5.1.6 Geometria das juntas de movimentação e dessolidarização 

 

As juntas de dessolidarização devem estar presentes em todos os locais 

estipulados em projeto. A tolerância em relação ao valor especificado para a largura da junta é 

de 2 mm e o valor mínimo é de 5 mm. A largura da junta de movimentação pode diferir em 2 

mm no máximo do valor especificado em projeto. Vale salientar que as bordas dos pisos 

cerâmicos assentados próximos a junta devem está alinhadas, não se permitindo 

irregularidades graduais superiores a 2 mm com o uso de uma régua de 2 m. O deslocamento 

horizontal do eixo da junta de movimentação em relação à posição indicada no projeto não 

pode exceder 20 mm. 

 

3.5.2 Pavimentação em tacos de madeira 

 

Um dos componentes aplicados para o revestimento de pisos é a madeira, a qual 

uma de suas formas é o taco de madeira. Para este tipo de componente as tolerâncias 

dimensionais podem ser resumidas na Tabela 3.13. 

Tabela 3.13 - Tolerâncias para as dimensões de tacos de madeira para piso. 

Categoria 
Tolerâncias (mm) 

Comprimento Largura Espessura 

1ª ± 0,3 ± 0,2 ± 1,0 

2ª ± 0,4 ± 0,5 ± 1,0 

Fonte: NBR 6451 (ABNT, 1984). 

Os tacos de 1ª categoria não apresentam defeitos na madeira na face exposta ao 

uso. Já os de 2ª categoria podem ter furos de broca e nós. Para a realização de inspeção são 

retirados 5 tacos para cada 50m².  

 

3.6 Revestimento 
 

Visando facilitar o entendimento das tolerâncias do subsistema revestimento, 

devidiu-se o mesmo em revestimento argamassado, revestimento cerâmico e revestimento em 

azulejos.  
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3.6.1 Revestimento argamassado 

 

A NBR 13749 (ABNT, 1996), Revestimento de paredes e tetos de argamassas 

inorgânicas – Especificação, estabelece intervalos para as espessuras dos revestimentos 

argamassados que estão descritos na Tabela 3.14. 

Tabela 3.14 - Espessuras admissíveis de revestimentos argamassados interno e externo. 

Revestimento Espessura (mm) 

Parede interna 5 ≤ e ≤ 20 

Parede externa 20 ≤ e ≤ 30 

Tetos interno e externo e ≤ 20 

Fonte: NBR 13749 (ABNT, 1996) 

Conforme a NBR 13749 (ABNT, 1996) o desvio de prumo de revestimento de 

argamassa sobre paredes internas não deve exceder H/900, onde H é a altura da parede, em 

metros. De maneira semelhante, o desvio de nível de revestimentos de teto de argamassas não 

deve exceder L/900, sendo L o comprimento do maior vão do teto, em metros. Visando 

facilitar a utilização da tolerância anteriormente comentada recomenda-se o uso do 

comprimento em milímetros, pois, desta forma, será obtida a tolerância já na unidade 

comumente usada. A planeza dos revestimentos argamassados deve ser verificada de maneira 

semelhante a dos outros revestimentos.  

 

3.6.2 Revestimento cerâmico 

 

A NBR 13754 (ABNT, 1996), Revestimento de paredes internas com placas 

cerâmicas e com utilização de argamassa colante - Procedimento, faz para as juntas de 

revestimento cerâmico de parede as mesmas recomendações que a NBR 9817 (ABNT, 1987) 

faz para as juntas de pavimentação cerâmica, que estão relatadas no tópico Alinhamento e 

largura das juntas de assentamento de Pavimentação. 

 

3.6.3 Revestimento em azulejos 

 

De acordo com a NBR 8214 (ABNT, 1983), Assentamento de azulejos, a 

tolerância para planeza, alinhamento e largura das juntas de assentamento de azulejos são 
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iguais aos descritos neste trabalho no que tange pavimentação cerâmica. Notou-se que estas 

tolerâncias são adotadas em todas as normas de revestimento consultadas. 

 

3.7 Esquadria 
 

As tolerâncias do subsistema esquadria estão divididas em diversos tipos de 

materiais constituintes como: ferro, madeira, alumínio e vidro. 

 

3.7.1 Esquadria de ferro 

 

Alberton et al (2007) afirma que para as esquadrias de ferro a tolerância máxima 

para o prumo é de 4mm, independente do uso da mesma, e que para o nível é tolerado uma 

diferença de L/330 igual a 4 mm, onde L é a largura da esquadria em mm. Com relação à face 

da parede ele afirma que a tolerância é de ± 5 mm. 

 

3.7.2 Esquadria de madeira 

 

A esquadrias de madeira possuem, com relação ao prumo, uma tolerância de 3mm 

e para forramento de portas e janelas 4 mm (ALBERTON et al, 2007). A tolerância para o 

nível e para o posicionamento na parede é semelhante a das esquadrias de ferro. Com relação 

ao empenamento a tolerância é de L/660, onde L é a maior dimensão da peça em mm. A NBR 

8052 (ABNT, 1986), Porta de madeira de edificação – Dimensões, recomenda que as 

ferragens das portas de madeira sejam colocadas a 20 cm do bordo e no meio da esquadria e 

dá como tolerância para este posicionamento 20 mm, conforme a Figura 3.6. 
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Figura 3.6 - Posição da ferragens de porta de madeira. Fonte: NBR 8052 (ABNT, 1986). 

 

3.7.3 Esquadria de alumínio 

 

Segundo Alberton et al (2007) as esquadrias de alumínio possuem como 

tolerância com relação ao prumo 2 mm para o contra-marco e 4 mm para a esquadria A 

tolerância para o nível e para o posicionamento na parede é igual a das esquadrias de ferro e 

para o encurvamento pode-se fazer uso da mesma tolerância das esquadrias de madeira. 

A NBR 13756 (ABNT, 1996), Esquadrias de alumínio - Guarnição elastomérica 

em EPDM para vedação – Especificação, especifica tolerâncias para as seções transversais 

dos artefatos extrudados utilizados para vedação das esquadrias de alumínio, que estão na 

Tabela 3.15. 
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Tabela 3.15 - Tolerâncias para as seções transversais de artefatos extrudados para vedação de esquadrias de 
alumínio. 

Faixa de dimensões 

nominais (N) (mm) 

Tolerância (mm) 

Classe E1 Classe E2 Classe E3 

    

0 < N ≤ 2,5 ± 0,20 ± 0,35 ± 0,50 

2,5 < N ≤ 4,0 ± 0,25 ± 0,40 ± 0,70 

4,0 < N ≤ 6,3 ± 0,35 ± 0,50 ± 0,80 

6,3 < N ≤ 10 ± 0,40 ± 0,70 ± 1,00 

10 < N ≤ 16 ± 0,50 ± 0,80 ± 1,30 

16 < N ≤ 25 ± 0,70 ± 1,00 ± 1,60 

25 < N ≤ 40 ± 0,80 ± 1,30 ± 2,00 

40 < N ≤ 63 1) ± 1,60 ± 2,50 

63 < N ≤ 100 1) ± 2,00 ± 3,20 

Fonte: NBR 13756 (ABNT, 1996) 

1) Os limites devem ser acordados entre o fabricante e o comprador. 

Notas: As tolerâncias desta tabela não são aplicáveis a guarnições esponjosas. 

Classe E1: grau de precisão fino, para perfis sólidos de seções simples. 

Classe E2: grau de precisão médio, para perfis tubulares sólidos complexos. 

Classe E3: grau de precisão grosso, para perfis tubulares complexos. 

 

3.7.4 Vidro 

 

Boa parte das esquadrias utilizadas, principalmente em janelas, possuem vidros. 

Por isso a importância da adoção de tolerâncias para este componente. A NBR 11706 (ABNT, 

1992), Vidros na construção civil - Especificação, expõe vários intervalos de aceitação para os 

vidros de acordo com o tipo e dimensões.  

 

3.7.4.1 Espessura da chapa de vidro 

 

A  

Tabela 3.16 mostra as tolerâncias assumidas pela NBR 11706 (ABNT, 1992) para 

a espessura dos vidros. Notou-se que, naturalmente, os vidros de maior espessura possuem 

maiores tolerâncias e que as tolerâncias negativas são maiores que as positivas. 
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Tabela 3.16 - Tolerâncias para vidros de acordo com espessuras nominais. 

Espessura 

nominal (mm) 

Tolerâncias 

(mm) 

2,0 + 0,1 e - 0,2 

3,0 + 0,2 e - 0,3 

4,0 +0,1 e -0,4 

5,0 +0,2 e -0,4 

6,0 +0,2 e -0,4 

8,0 +0,2 e -0,5 

10,0 +0,3 e -0,7 

12,0 +0,3 e -0,7 

15,0 +0,5 e -0,9 

19,0 +0,9 e -0,9 

Fonte: NBR 11706 (ABNT, 1992). 

Para vidros impressos e vidros de segurança aramados, o que deve ser verificado 

não é a espessura, pois ela mostra-se diferente em cada ponto da peça, e sim a massa média 

por m² de chapa de vidro conforme a Tabela 3.17.  

Tabela 3.17 - Tolerâncias das massas médias por metro quadrado de chapa de vidro. 

Espessura nominal Massa média (Kg/m²) Tolerância (Kg/m²) 

4 mm 8,6 ± 0,3 

6 mm 13,4 ± 0,4 

7 mm 16,0 ± 0,6 (aramado) 

8 mm 18,5 ± 0,8 

10 mm 23,5 ± 1,0 

Fonte: NBR 11706 (ABNT, 1992). 

 

3.7.4.2 Largura e comprimento da chapa de vidro 

 

A NBR 11706 (ABNT, 1992) mostra várias tolerâncias para as dimensões da 

chapa de vidro, de acordo com o tipo de vidro e a função desempenhada pelo mesmo. Desta 

forma, chegou-se a  
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Tabela 3.18 e Tabela 3.19 que resumem as tolerâncias estabelecidas. 

 

 

Tabela 3.18 - Tolerâncias das dimensões da chapa de vidro recozido, estirado, termo absorvente, termorrefletor, 
recozido impresso e de segurança armado. 

Dimensões da chapa D (m) Tolerância (mm) 

D ≤ 2,00 ± 2 

2,01 ≤ D ≤ 3,00 ± 3 

D > 3,00 ± 4 

Fonte: NBR 11706 (ABNT, 1992). 

Tabela 3.19 - Tolerâncias das dimensões da chapa de vidro temperado 

Dimensões da chapa (mm) Colocação Tolerância (mm) 

Quaisquer dimensões 

autoportante 
+1,0 

-2,0 

em caixilhos 
+2,0 

-2,0 
Fonte: NBR 11706 (ABNT, 1992). 

 

3.8 Coberta 
 

Alberton et al (2007) afirma que para o espaçamento entre os caibros da estrutura 

de madeira de uma coberta a tolerância admissível é de 25 mm. Já para as ripas a tolerância é 

menor, 5 mm, pois elas que determinam o posicionamento das telhas e, desta forma, não 

podem ter diferenças grandes com relação ao posicionamento do projeto. Com relação à 

inclinação a tolerância é de -2% e +3% e para o alinhamento é de 10 mm. A flecha máxima 

permitida para todas as peças de madeira que formam a estrutura da coberta é de L/350, onde 

L é o comprimento da peça. Indica-se o uso da medida de comprimento em milímetros. 

A NBR 8039 (ABNT, 1983), Projeto e execução de telhados com telhas cerâmicas 

tipo francesa, afirma que o recobrimento entre a telha e a cumeeira deve ser de no mínimo 30 

mm. Para Alberton et al (2007) a tolerância para o alinhamento de telhas cerâmicas é de ±5 

mm / m, podendo ser no máximo 25 mm.  

Alberton et al (2007) admite para o alinhamento das telhas de fibrocimento um 

desvio de ±2 mm / m, podendo ser no máximo 10 mm.  A NBR 7196 (ABNT, 1983), Folha de 
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telha ondulada de fibrocimento, apresenta as tolerâncias para as telhas de fibrocimento 

onduladas de acordo com a espessura e estão resumidas na  

 

Tabela 3.20. 

 

 

Tabela 3.20 - Tolerâncias para folhas de telha de fibrocimento. 

Grandezas controladas 
Tolerância 

Telha 6 mm Telha 8 mm 

Largura (L) ± 10 mm ± 10 mm 

Espessura (e) - 0,3mm - 0,4mm 

Comprimento (C)  ± 10 mm ± 10 mm 
Fonte: NBR 7196 (ABNT, 1983). 

 
  



43 
 
4. APLICAÇÃO DE TOLERÂNCIAS EM EDIFÍCIOS 

 

Neste capítulo serão descritas as aplicações das tolerâncias realizadas em dois 

empreendimentos de duas construtoras distintas da cidade de Fortaleza, bem como será 

exposto um comparativo das tolerâncias normativas relatadas no capítulo anterior e das 

tolerâncias adotadas em um manual da qualidade de outra construtora atuante na mesma 

cidade. 

 

4.1 Estudo de caso: obra 1 
 

A obra 1 caracteriza-se por ser uma obra comercial, onde, após concluída, seu uso 

será voltado para execução de atividades acadêmicas de uma universidade da cidade de 

Fortaleza. Possui como área construída cerca de 1808 m² e é formada por três pavimentos. 

A construtora A, responsável pela execução da obra 1, atua a 12 anos no mercado 

da construção de edifícios e possui mais de 350 obras entregues, de pequeno a médio porte. 

Ela não possui sistema da qualidade implantado e, desta forma, não possui nenhuma 

documentação regulamentando tolerâncias para os serviços. Assim, toda análise das medidas 

extraídas nesta obra será feita com o uso das tolerâncias normativas presente no capítulo 3 

deste trabalho.  

A visita a obra 1 foi realizada no dia 27/10/2010 no período da tarde com o 

acompanhamento do engenheiro residente da obra. Foi-lhe solicitado que mostrasse alguns 

serviços os quais as tolerâncias estavam presentes neste trabalho para que se pudesse avaliar a 

qualidade dos mesmos.  

 

4.1.1 Pavimentação 

 

Iniciaram-se as medições pelo subsistema pavimentação, onde se mediu a planeza 

de diferentes pontos de um piso cerâmico. Essas medidas foram extraídas com o uso de uma 

régua de alumínio de comprimento 2m, de acordo com o recomendado pela NBR 9817 

(ABNT, 1987) e com um paquímetro. Visando obter o pior caso, colocou-se a régua de 

maneira inclinada em relação às juntas, ou seja, não acompanhando o alinhamento do piso, 

pois, desta maneira, aumenta-se as folgas encontradas entre a régua e o piso (Figura 4.1). 
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Figura 4.1 - Régua de alumínio de 2 m de comprimento. 

Quadro 4.1 - Planeza de pavimentação cerâmica interna – Obra 1. 

Obra: 1     
Subsistema: Pavimentação   
Serviço: Execução de piso cerâmico (32,5x32,5cm) 
Verificação: Planeza   
Tolerância: 3 mm   
Fonte: NBR 9817 ABNT 1987   
Equipamentos utilizados 
para verificação: 

Régua de alumínio de 2m de comprimento e paquímetro 

Medida total (mm) 
Medida régua 

(mm) 
Folga (mm) Situação 

51,80 51,30 0,50 Conforme 
54,40 51,30 3,10 Não conforme 
51,30 51,30 0,00 Conforme 
52,45 51,30 1,15 Conforme 
53,45 51,30 2,15 Conforme 

  Média 1,38 Conforme 
 

Como pode ser observado no Quadro 4.1, 80% das medidas tiradas foram inferior 

a tolerância estabelecida pela NBR 9817 (ABNT, 1987) e a média também mostrou-se 

inferior, caracterizando o serviço como conforme. Estas medidas foram realizadas em 

diferentes ambientes da obra que possuíam pavimentação cerâmica, objetivando, mesmo com 

poucas amostras, representar a pavimentação cerâmica da obra. 

Além da planicidade, foram também analisadas as juntas de assentamento de pisos 

cerâmicos, que no caso desta obra era especificado em projeto 7 mm. Conforme a NBR 9817 

(ABNT, 1987) a tolerância para este serviço é de 1 mm e, a partir das medidas realizadas 

notou-se que apenas uma apresentou valor maior que o tolerável e, semelhante à planeza, a 

média ficou inferior. O Quadro 4.2 apresenta os valores medidos in loco e a diferença entre a 

medida de projeto. Esta diferença foi comparada com a tolerância acima mencionada e, assim, 
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pode-se caracterizar o serviço como conforme. Vale salientar que na coluna diferença do 

Quadro 4.2 é apresentado o módulo da diferença, pois para a elaboração do mesmo fez-se uso 

de planilhas eletrônicas e, em uma das fórmulas, era necessário que este valor fosse positivo. 

Quadro 4.2 – Espessura de juntas de pavimentação cerâmica interna – Obra 1. 

Obra: 1     

Subsistema: Pavimentação   

Serviço: Execução de piso cerâmico (32,5x32,5cm) 

Verificação: Espessura das juntas de assentamento   

Tolerância: 1 mm   

Fonte: NBR 9817 ABNT 1987   
Equipamentos utilizados 
para verificação: 

Paquímetro 
  

Medida in loco (mm) 
Medida projeto 

(mm) 
Diferença 

(mm) 
Situação 

6,35 7,00 0,65 Conforme 

6,00 7,00 1,00 Conforme 

8,30 7,00 1,30 Não conforme 

7,50 7,00 0,50 Conforme 

7,10 7,00 0,10 Conforme 

  Média 0,71 Conforme 
 

4.1.2 Revestimento 

 

Semelhante ao subsistema pavimentação, no revestimento iniciaram-se as 

medições pela planeza do mesmo. Por estar bastante empregado na obra visitada, optou-se por 

medir os revestimentos cerâmicos, fazendo uso dos mesmos equipamentos, régua metálica e 

paquímetro. Conforme apresentado no Quadro 4.3 nenhuma folga na planeza deu superior a 

tolerância estabelecida pela NBR 9817 (ABNT, 1987), 3 mm. 
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Quadro 4.3 – Planeza de revestimento cerâmico interno – Obra 1. 

Obra: 1     

Subsistema: Revestimento   

Serviço: Execução de revestimento cerâmico (32,5x32,5cm) 

Verificação: Planeza   

Tolerância: 3 mm   

Fonte: NBR 9817 ABNT 1987   
Equipamentos utilizados 
para verificação: 

Régua de alumínio de 2m de comprimento e paquímetro 

Medida total (mm) 
Medida régua 

(mm) 
Folga (mm) Situação 

52,50 51,30 1,20 Conforme 

51,35 51,30 0,05 Conforme 

51,35 51,30 0,05 Conforme 

53,25 51,30 1,95 Conforme 

51,30 51,30 0,00 Conforme 

  Média 0,65 Conforme 
 

Em seguida, mediu-se a planeza do reboco no intuito de averiguar se a boa 

planicidade era verificada apenas após o acabamento final, ou se desde o reboco era possível 

observar a boa qualidade do revestimento. Todas as medidas de planicidade de reboco deram 

inferiores à tolerância estabelecida pela NBR 13749 (ABNT, 1996), 3 mm, caracterizando o 

reboco como conforme. Todas as medidas podem ser observadas no Quadro 4.4. 

Quadro 4.4 - Planeza de reboco interno – Obra 1. 

Obra: 1     
Subsistema: Revestimento   
Serviço: Execução de reboco interno   
Verificação: Planeza   
Tolerância: 3 mm   
Fonte: NBR 13749 ABNT 1996   
Equipamentos utilizados 
para verificação: 

Régua de alumínio de 2m de comprimento e paquímetro 

Medida total (mm) 
Medida régua 

(mm) 
Folga (mm) Situação 

51,75 51,30 0,45 Conforme 
51,40 51,30 0,10 Conforme 
52,45 51,30 1,15 Conforme 
52,25 51,30 0,95 Conforme 
53,40 51,30 2,10 Conforme 

  Média 0,95 Conforme 
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4.1.3 Alvenaria 

 

Para finalizar as medições na obra 1, mediu-se a planicidade de alvenarias de 

vedação formadas por tijolos cerâmicos e as espessuras de junta de assentamento das mesmas. 

A tolerância para planeza de alvenaria de vedação é dada pela NBR 8545 (ABNT, 1984) que, 

como abordado no capítulo anterior, afirma que para este serviço pode ser aceito medidas 

iguais ou inferiores a 5 mm. 

Quadro 4.5 - Planeza de alvenaria de tijolo cerâmico – Obra 1. 

Obra: 1     

Subsistema: Alvenaria   

Serviço: Elevação de alvenaria de vedação com tijolo cerâmico 

Verificação: Planeza   

Tolerância: 5 mm   

Fonte: NBR 8545 ABNT 1984   
Equipamentos utilizados 
para verificação: 

Régua de alumínio de 2m de comprimento e paquímetro 

Medida total (mm) 
Medida régua 

(mm) 
Folga (mm) Situação 

51,40 51,30 0,10 Conforme 

54,80 51,30 3,50 Conforme 

55,60 51,30 4,30 Conforme 

52,35 51,30 1,05 Conforme 

54,85 51,30 3,55 Conforme 

  Média 2,50 Conforme 
 

A partir das medidas observadas no Quadro 4.5, verificou-se que a boa 

planicidade dos revestimentos cerâmicos e do reboco são favorecidas pela planeza alcançada 

na alvenaria, pois nenhuma das medidas feitas deu superior a tolerância normativa. No que 

tange as juntas de assentamento de alvenarias de vedação com tijolo cerâmico, observou-se 

que o recomendado em projeto não corresponde ao estabelecido pela NBR 8545 (ABNT, 

2003), 10 mm. As juntas horizontais de projeto são de 20mm e desta maneira, a tolerância 

para o serviço passa a ser 30% do valor da espessura da junta, neste caso, 6 mm. Apenas uma 

medida foi superior a tolerância, porém a média ficou inferior. Vale salientar que a adoção de 

espessuras maiores que 10 mm para as juntas de assentamento, provoca maior consumo de 

argamassa desnecessariamente, pois conforme a NBR 8545 (ABNT, 2003) não é necessário 

espessuras maiores para garantir a qualidade e o travamento da alvenaria. 
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Quadro 4.6 - Espessura de juntas horizontais de assentamento de alvenaria de vedação com tijolo cerâmico – 
Obra 1. 

Obra: 1     

Subsistema: Alvenaria   

Serviço: Elevação de alvenaria de vedação com tijolo cerâmico 

Verificação: 
Espessura das juntas horizontais de 
assentamento   

Tolerância: 6 mm   

Fonte: NBR 14974-2 ABNT 2003   
Equipamentos utilizados 
para verificação: 

Paquímetro 
  

Medida in loco (mm) Medida projeto (mm) 
Diferença 

(mm) 
Situação 

23,00 20,00 3,00 Conforme 

28,25 20,00 8,25 Não conforme 

24,25 20,00 4,25 Conforme 

23,55 20,00 3,55 Conforme 

18,90 20,00 1,10 Conforme 

19,4 Média 4,03 Conforme 
 

O prumo das alvenarias foi verificado, porém não apresentou divergência, ou seja, 

a diferença entre a face superior da parede e a inferior, onde fica o peso do prumo, não chegou 

a ser perceptível. A Figura 4.2 mostra como é feita a conferência do prumo de uma parede de 

alvenaria e a Figura 4.3 mostra em detalhe o prumo de face sem folga entre a parede de 

alvenaria. 

 

Figura 4.2 - Medição de prumo de alvenaria de tijolo cerâmico – Obra 1. 
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Figura 4.3 - Prumo de face – Obra 1. 

 

4.1.4 Considerações sobre a visita 

 

A partir da visita a obra, pode-se constatar a importância da aplicação das 

tolerâncias nos subsistemas dos edifícios, pois, assim, é possível estabelecer não 

conformidades e sugerir melhoras para os serviços, além de constatar a qualidade dos 

mesmos. Notou-se que, mesmo sem possuir sistema da qualidade implantado, a construtora A 

responsável pela execução da obra 1, possui alto padrão de qualidade nos serviços estudados e 

poucas não conformidades foram constatadas. 

Observou-se que muitas tolerâncias contidas no terceiro capítulo deste estudo são 

de difícil aplicação no cotidiano da obra e, desta forma, acabam por não serem utilizadas. 

Uma das características dos serviços que mais foi medida durante a visita foi a planeza, pois 

para checá-la não precisa de muitos materiais e equipamentos e as falhas na mesma são 

facilmente notadas visualmente pelos clientes. 

 

4.2 Estudo de caso: obra 2 
 

A obra 2 consiste em uma obra de duas torres residenciais de alto padrão de 

acabamento localizadas em um terreno de área total 4.617,50 m². As duas torres possuem dois 

subsolos, um pilotis, 20 pavimentos tipo, duas coberturas e uma coberta. Vale salientar que 

elas são distintas e, desta forma possuem os apartamentos das mesmas possuem áreas 

diferentes, um possui 142,46 m² e o outro 123,89 m². Além destes dois tipos de apartamento, 

ainda é possível encontrar os apartamentos duplex, dois em cada torre, que também possuem 
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áreas distintas de acordo com a torre em que se localizam, o maior possui área de 245,27m² e 

o outro 214,61m². 

A construtora B, responsável pela execução da obra 2, atua a mais de 40 anos no 

mercado, tendo entregado cerca de 150 projetos, totalizando mais de 2 milhões de metros 

quadrados construídos. Ela possui sistema de qualidade implantado, porém optou-se por 

seguir as tolerâncias normativas nos quadros de medição, pois, desta forma, será possível 

comparações entre as obras visitadas. Algumas tolerâncias do manual da qualidade da 

construtora B constam neste trabalho, sempre as comparando com as normativas e analisando 

se as diferenças existentes beneficiam a qualidade e o melhor desempenho dos elementos. 

A visita a obra 2 foi realizada no dia 28/10/2010 no período da manhã e notou-se 

uma grande dedicação dos funcionários da construtora B em auxiliar e proporcionar uma 

vasta obtenção de dados. Foi, também, permitido a leitura e anotação de dados do manual da 

qualidade da construtora B. 

 

4.2.1 Pavimentação 

 

No subsistema pavimentação foram realizadas medidas de planeza de piso em 

porcelanato, planeza de piso cerâmico e espessura de junta de piso cerâmico. As medidas 

foram extraídas utilizando a mesma metodologia da obra anterior, com régua metálica de 2m 

e paquímetro. Com relação ao piso em porcelanato, como pode ser observado no Quadro 4.7, 

as folgas encontradas foram muito pequenas e, já visualmente, podia-se observar a 

regularidade do plano do mesmo, como mostra a Figura 4.4. 
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Quadro 4.7 - Planeza de pavimentação interna em porcelanato – Obra 2. 

Obra: 2     

Subsistema: Pavimentação   

Serviço: Execução de piso porcelanato (45 x 45 cm) 

Verificação: Planeza   

Tolerância: 3 mm   

Fonte: NBR 9817 ABNT 1987   
Equipamentos utilizados 
para verificação: 

Régua de alumínio de 2m de comprimento e paquímetro 

Medida total (mm) 
Medida régua 

(mm) 
Folga (mm) Situação 

51,90 51,25 0,65 Conforme 

51,55 51,25 0,30 Conforme 

51,90 51,25 0,65 Conforme 

51,35 51,25 0,10 Conforme 

51,45 51,25 0,20 Conforme 

  Média 0,38 Conforme 
 

 
Figura 4.4 - Pavimentação em porcelanato – Obra 2. 

Realizaram-se nos banheiros as medições no que tange a planeza da pavimentação 

cerâmica que podem ser observadas no Quadro 4.8. Notou-se que 40% das medidas retiradas 

foram superiores as tolerância estipulada pela NBR 9817 (ABNT, 1987), porém a média se 

tornou inferior. Vale ressaltar que esta tolerância de 3 mm consta, também, no manual da 

qualidade da construtora B e, desta forma, esperava-se que o serviço não a ultrapassasse. É 

válido ressaltar a importância do acompanhamento deste serviço, pois como o piso cerâmico 

está aplicado em banheiros, que nesta obra não são compartimentos grandes, diferenças de 

planicidade maiores que o tolerável podem causar desconforto para o usuário e comprometer, 

desta forma, a qualidade do produto ofertado. A Figura 4.5 mostra o quanto o ambiente é 

pequeno, pois a régua metálica de 2 m de comprimento ocupa quase toda a sua diagonal e a 

Figura 4.6 mostra como é realizada a medição da planicidade do piso cerâmico.  
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Quadro 4.8 – Planeza de pavimentação cerâmica interna – Obra 2. 

Obra: 2     
Subsistema: Pavimentação   
Serviço: Execução de piso cerâmico (33,5 x 33,5 cm) 
Verificação: Planeza   
Tolerância: 3 mm   
Fonte: NBR 9817 ABNT 1987   
Equipamentos utilizados 
para verificação: 

Régua de alumínio de 2m de comprimento e paquímetro 

Medida total (mm) 
Medida régua 

(mm) 
Folga (mm) Situação 

54,80 51,25 3,55 Não conforme 
51,90 51,25 0,65 Conforme 
53,60 51,25 2,35 Conforme 
54,35 51,25 3,10 Não conforme 
52,45 51,25 1,20 Conforme 

  Média 2,17 Conforme 
 

 

Figura 4.5 - Pavimentação cerâmica – Obra 2. 

 
Figura 4.6 - Medição de planicidade de pavimentação cerâmica – Obra 2. 

As juntas da pavimentação cerâmica dos banheiros também foram analisadas 

quanto a sua espessura e observou-se que a espessura recomendada em projeto, 3 mm é 
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inferior e estipulada pela NBR 9817 (ABNT, 1987), que para peças cerâmicas 33,5 x 33,5 cm 

é de no mínimo 4 mm. Porém, para analise utilizou-se a espessura de projeto, pois este é o 

valor almejado pelos funcionários que executam este serviço. Conforme o Quadro 4.9 

nenhuma medida ultrapassou a tolerância de 1 mm, caracterizando, desta maneira, o serviço 

como conforme. No manual da qualidade da construtora B, a tolerância para a espessura das 

juntas é de ± 3 mm, mostrando-se bem superior a tolerância normativa.  

Quadro 4.9 - Espessura de juntas de assentamento de pavimentação cerâmica interna – Obra 2. 

Obra: 2     
Subsistema: Pavimentação   
Serviço: Execução de piso cerâmico (33,5 x 33,5 cm) 

Verificação: 
Espessura das juntas de 
assentamento   

Tolerância: 1 mm   
Fonte: NBR 9817 ABNT 1987   
Equipamentos utilizados 
para verificação: 

Paquímetro 

Medida in loco (mm) 
Medida projeto 

(mm) 
Diferença 

(mm) 
Situação 

3,15 3,00 0,15 Conforme 
2,00 3,00 1,00 Conforme 
3,35 3,00 0,35 Conforme 
2,50 3,00 0,50 Conforme 
3,20 3,00 0,20 Conforme 

  Média 0,44 Conforme 
 

4.2.2 Revestimento 

 

Semelhante ao estudado na obra 1, no subsistema revestimento realizou-se 

medidas com relação à planeza de reboco, espessura de reboco, planeza de revestimento 

cerâmico e espessura de juntas de assentamento de revestimento cerâmico.  

Conforme as medidas apresentadas no Quadro 4.10, o reboco da obra 2 

apresentou-se plano e com folgas bem inferiores a tolerância permitida para este serviço, 3 

mm, segundo a NBR 13749 (ABNT, 1996). 
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Quadro 4.10 - Planeza de reboco interno – Obra 2. 

Obra: 2     

Subsistema: Revestimento   

Serviço: Execução de reboco interno   

Verificação: Planeza   

Tolerância: 3 mm   

Fonte: NBR 13749 ABNT 1996   
Equipamentos utilizados 
para verificação: 

Régua de alumínio de 2m de comprimento e 
paquímetro 

Medida total (mm) 
Medida régua 

(mm) 
Folga (mm) Situação 

51,60 51,25 0,35 Conforme 

52,85 51,25 1,60 Conforme 

51,50 51,25 0,25 Conforme 

51,60 51,25 0,35 Conforme 

52,50 51,25 1,25 Conforme 

  Média 0,76 Conforme 
 

O Quadro 4.11 mostra as espessuras de reboco encontradas na obra 2 que, 

seguindo as tolerâncias recomendadas pela NBR 13749 (ABNT 1996), caracterizam o reboco 

como conforme. A medida recomendada em projeto para o reboco interno é de 1,5 cm, que 

está, também, dentro do intervalo normativo de espessura. 

Quadro 4.11 - Espessura de reboco interno – Obra 2. 

Obra: 2   

Subsistema: Revestimento   

Serviço: Execução de reboco interno 

Verificação: Espessura de reboco interno 

Tolerância: maior que  5 mm 

  menor que  20 mm 

Fonte: NBR 13749 ABNT 1996 
Equipamentos utilizados para 
verificação: 

Paquímetro 
  

Medida projeto (mm) Medida in loco (mm) Situação 

15,00 14,90 Conforme 

15,00 15,45 Conforme 

15,00 14,45 Conforme 

15,00 11,20 Conforme 

15,00 12,10 Conforme 

Média 13,62 Conforme 
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De maneira similar ao executado no piso cerâmico, foi medida a planeza dos 

revestimentos cerâmicos e, como consta no Quadro 4.12, apresentou-se inferior a tolerância 

normativa, que também está presente no manual da qualidade da construtora B. 

Quadro 4.12 - Planeza de revestimento cerâmico interno – Obra 2. 

Obra: 2     

Subsistema: Revestimento   

Serviço: Execução de revestimento cerâmico (33,5 x 45 cm) 

Verificação: Planeza   

Tolerância: 3 mm   

Fonte: NBR 9817 ABNT 1987   
Equipamentos utilizados 
para verificação: 

Régua de alumínio de 2m de comprimento e 
paquímetro 

Medida total (mm) 
Medida régua 

(mm) 
Folga (mm) Situação 

51,55 51,25 0,30 Conforme 

51,45 51,25 0,20 Conforme 

52,65 51,25 1,40 Conforme 

51,30 51,25 0,05 Conforme 

52,60 51,25 1,35 Conforme 

  Média 0,66 Conforme 

 

Com relação à espessura das juntas de assentamento do revestimento cerâmico 

interno, não foi constatada nenhuma não conformidade (Quadro 4.13), porém é necessário 

ressaltar que, semelhante a do piso cerâmico, a espessura recomendada em projeto para as 

juntas de revestimento cerâmico 32,5 x 45 cm, 3 mm, é inferior a mínima recomendada pela 

NBR 9817 (ABNT, 1987), 4 mm. 
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Quadro 4.13 - Espessura de juntas de assentamento de revestimento cerâmico – Obra 2. 

Obra: 2     

Subsistema: Revestimento   

Serviço: Execução de revestimento cerâmico (33,5 x 45 cm) 

Verificação: 
Espessura das juntas de assentamento de revestimento 
cerâmico 

Tolerância: 1 mm   

Fonte: NBR 9817 ABNT 1987   
Equipamentos utilizados 
para verificação: 

Régua de alumínio de 2m de comprimento e paquímetro 

Medida in loco (mm) 
Medida projeto 

(mm) 
Diferença 

(mm) 
Situação 

3,05 3,00 0,05 Conforme 

3,30 3,00 0,30 Conforme 

2,35 3,00 0,65 Conforme 

3,05 3,00 0,05 Conforme 

2,45 3,00 0,55 Conforme 

  Média 0,32 Conforme 
 

4.2.3 Alvenaria 

 

A alvenaria mais presente na obra e, que aqui será analisada é a composta por 

tijolos cerâmicos. Para este tipo de alvenaria a NBR 8545 (ABNT, 1984) estipula a tolerância 

de 5 mm que não foi ultrapassada por nenhuma medida feita na obra 2, como pode ser visto 

no Quadro 4.14. Portanto, com relação à planicidade, a alvenaria, de maneira geral, da obra 

está conforme. A Figura 4.7 mostra como foram retiradas as medidas de planeza de paredes 

de alvenaria de tijolo cerâmico. Observou-se que na obra 2 também havia sido executada 

alvenaria com blocos vazados cerâmicos no trecho de fechamento da escada, porém só estava 

presente em dois pavimentos, sendo assim, pouca quantidade para servir de amostra para o 

estudo das tolerâncias e, por isso, optou-se por não contemplar este serviço no presente 

trabalho. 
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Quadro 4.14 - Planeza de alvenaria de vedação com tijolo cerâmico – Obra 2. 

Obra: 2     
Subsistema: Alvenaria   
Serviço: Elevação de alvenaria de vedação com tijolo cerâmico 
Verificação: Planeza   
Tolerância: 5 mm   
Fonte: NBR 8545 ABNT 1984   
Equipamentos utilizados para 
verificação: 

Régua de alumínio de 2m de comprimento e paquímetro 

Medida total (mm) 
Medida régua 

(mm) 
Folga (mm) Situação 

54,00 51,25 2,75 Conforme 
55,90 51,25 4,65 Conforme 
55,45 51,25 4,20 Conforme 
54,00 51,25 2,75 Conforme 
53,05 51,25 1,80 Conforme 
55,45 51,25 4,20 Conforme 
56,10 51,25 4,85 Conforme 
56,05 51,25 4,80 Conforme 
53,95 51,25 2,70 Conforme 
54,55 51,25 3,30 Conforme 

  Média 3,60 Conforme 
 

 
Figura 4.7 - Medição de planeza de alvenaria de tijolo cerâmico – Obra 2. 

Já as juntas horizontais de assentamento das alvenarias de tijolo cerâmico 

apresentaram várias não conformidades (Quadro 4.15) que eram perceptíveis até mesmo sem 

a utilização do paquímetro para medir. As juntas de assentamento apresentaram muitas 

irregularidades, principalmente entre pavimentos, o que demonstra que cada equipe de 

profissionais está adotando uma espessura nominal diferente e, assim, formando paredes com 

características diferentes. O manual da qualidade da construtora B não faz nenhuma referência 

no que tange espessura de junta e, talvez por isso, esteja ocorrendo esta irregularidade. Porém 
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a média das medidas feitas na obra apresentou-se um pouco abaixo a tolerância estipulada 

pela NBR 14974-2 (ABNT 2003).  

Quadro 4.15 - Espessura de juntas horizontais de assentamento de alvenaria de tijolo cerâmico – Obra 2. 

Obra: 2     
Subsistema: Alvenaria   
Serviço: Elevação de alvenaria de vedação com tijolo cerâmico 
Verificação: Espessura das juntas horizontais de assentamento 
Tolerância: 6 mm   
Fonte: NBR 14974-2 ABNT 2003   
Material utilizado para 
verificação: 

Paquímetro 
  

Medida in loco (mm) Medida projeto (mm) 
Diferença 

(mm) 
Situação 

26,35 20,00 6,35 Não conforme 
26,30 20,00 6,30 Não conforme 
20,00 20,00 0,00 Conforme 
15,35 20,00 4,65 Conforme 
9,30 20,00 10,70 Não conforme 
16,05 20,00 3,95 Conforme 
20,45 20,00 0,45 Conforme 
25,95 20,00 5,95 Conforme 
14,80 20,00 5,20 Conforme 
12,85 20,00 7,15 Não conforme 

  Média 5,60 Conforme 
 

4.2.4 Estrutura de concreto 

 

No subsistema estrutura de concreto a única medição que pôde ser realizada na 

obra 2 foi com relação às dimensões nas seções transversais dos elementos lineares, vigas e 

pilares, pois a etapa de execução da estrutura já estava concluída e muitos subsistemas 

posteriores impediam outros tipos de medições como espessura de laje e alinhamento de viga. 

Como exposto no Quadro 4.16, os três pilares medidos apresentaram não 

conformidade na maior dimensão, isto foi questionado a empresa responsável pela execução 

da estrutura da obra e a justificativa que foi dada foi que os tirantes de travamento da forma 

são colocados na direção perpendicular a maior dimensão do pilar, garantindo, assim, o 

travamento da menor direção e não há tirantes na maior direção, até porque não é viável ter 

peças atirantadas em comprimento como 2,20 m medidos no primeiro pilar . Esta justificativa 

é plausível, porém é necessário idealizar novas tecnologias que garantam a qualidade das 
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peças estruturais mantendo as dimensões das seções das mesmas dentro das tolerâncias 

normativas. No manual da qualidade da empresa a tolerância para este serviço é de ± 5 mm 

para qualquer dimensão, ou seja, é ainda menor que a observada na NBR 14931 (ABNT, 

2004), pois nela a tolerância varia de acordo com a dimensão nominal medida. 

Quadro 4.16 - Dimensão das seções de elementos estruturais – Obra 2. 

Obra: 2     

Subsistema: Estrutura de concreto   

Serviço: 
Execução de pilar e viga de 
concreto   

Verificação: Dimensões das Seções   

Tolerância: 
5 mm Para a < 600 mm 

7 mm Para 600 mm < a < 1200 mm 

10 mm Para 1200 mm < a < 2500 mm 

Fonte: NBR 14931 ABNT 2004   
Equipamentos utilizados 
para verificação: 

Paquímetro 
  

Elemento 
Medida in loco (mm) 

Medida projeto 
(mm) 

Diferença 
(mm) 

Situação 

Pilar 2219,00 2200,00 19,00 Não conforme 

Pilar 399,00 400,00 1,00 Conforme 

Pilar 2222,00 2200,00 22,00 Não conforme 

Pilar 405,00 400,00 5,00 Conforme 

Pilar 1209,00 1200,00 9,00 Não conforme 

Pilar 398,50 400,00 1,50 Conforme 

Viga 152,20 150,00 2,20 Conforme 

Viga 153,35 150,00 3,35 Conforme 

Viga 154,50 150,00 4,50 Conforme 
 

A Figura 4.8 mostra como foi realizada a medição da seção de vigas com 

paquímetro. As medidas dos pilares não foram extraídas de maneira similar, pois o 

paquímetro tem como medida limite 30 cm e as dimensões dos pilares mensurados eram 

superiores e, por isso, tiveram que ser obtidas com o uso de trena metálica, que não possui o 

grau de precisão alcançado pelo paquímetro. 
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Figura 4.8 - Medição de seção de viga com paquímetro – Obra 2. 

 

4.2.5 Considerações sobre a visita 

 

A obra 2 apresentou maior quantidade de serviços para aplicação das tolerâncias 

presentes neste trabalho por se tratar de um empreendimento de duas torres residenciais de 

mais de 20 pavimentos cada. Notou-se que a implantação de um sistema de qualidade em uma 

obra não garante a qualidade dos serviços se a utilização do manual da qualidade não for algo 

cotidiano na obra, pois sem a conferência dos serviços não se pode garantir o bom 

desempenho do produto ofertado. 

Notou-se, também, que com relação à planicidade a construtora responsável pela 

obra está coerente e segue as tolerâncias normativas, porém as espessuras de juntas de 

revestimento, pavimentação e alvenaria, tanto as medidas extraídas in loco como as 

recomendadas em projeto não estão favorecendo a qualidade dos serviços. 

 

4.3 Comparativo: manual de qualidade de uma construtora e tolerâncias normativas 
 

A partir de um manual de qualidade de uma empresa construtora da cidade de 

Fortaleza, construtora C,elaborou-se alguns comparativos com as tolerâncias normativas 

presentes no terceiro capítulo deste trabalho. Visa-se, neste tópico, observar a adoção das 

tolerâncias normativas no manual e analisar as divergências existentes, focando sempre na 

qualidade do produto ofertado. Dividiu-se este tópico, de maneira similar a tópicos anteriores, 

nos subsistemas estudados, visando facilitar a comparação e, se necessário, a consulta aos 

capítulos anteriores. 
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4.3.1 Locação 

 

As tolerâncias contidas no manual de qualidade analisado já foram abordadas no 

terceiro capítulo deste trabalho, porém vale ressaltar que para verificar o nível do gabarito é 

recomendado o uso de trena e mangueira de nível e a tolerância adotada é de ± 5 mm em 10 

m. Neste serviço não é possível fazer comparativo com as tolerâncias normativas, pois não foi 

levantada nenhuma referência normativa que tratasse deste subsistema. 

 

4.3.2 Fundação 

 

Para as fundações diretas é recomendado pelo manual da construtora C que a 

tolerância para o lastro de concreto que serve como embasamento para a fundação ± 10 mm e 

para o nível de assentamento da base ± 20 mm. Para as dimensões dos elementos de fundação 

direta é dito que a tolerância é de ± 5 mm, mesmo valor presente na NBR 14931 (ABNT, 

2004) para elementos com dimensão inferior a 60 cm. 

Para as fundações indiretas do tipo estaca pré-moldada e estaca metálica a 

tolerância estipulada é de ± 2 mm para a nega das mesmas. O manual não fornece nenhuma 

tolerância quanto ao posicionamento deste tipo de estaca, o que pode ser considerado 

negativo, pois a NBR 6122 (ABNT, 1996) adota tolerâncias para o desaprumo, que estão no 

terceiro capítulo deste trabalho. Para as estacas do tipo hélice contínua e franki, o manual 

informa que as tolerâncias deverão está contida no projeto. 

 

4.3.3 Estrutura 

 

No manual de qualidade da construtora C, o subsistema estrutura é dividido em 

três serviços: confecção de forma, serviço de armação e lançamento de concreto. No primeiro 

é dito que para o alinhamento, nivelamento, prumo e esquadro das formas a tolerância é de ± 

2 mm e que todas as formas deverão ser conferidas, ou seja, a amostragem para este serviço é 

100%, para que possa ser atestada a qualidade do mesmo. Vale ressaltar que no dia-a-dia das 

obras a conferência da estrutura é feita por amostragem, visto que para realizar a checagem de 

100% das peças demandaria muito tempo e um excesso de recursos humanos. Nas referências 

normativas não foi levantada nenhuma tolerância sobre esses requisitos de forma, porém a 

NBR 14931 (ABNT, 2004) estabelece tolerâncias dimensionais para as peças estruturais que 
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são superiores as tolerâncias do manual, tornado, assim, um ponto positivo para a qualidade 

dos empreendimentos da empresa construtora que faz uso do manual analisado.  

 

4.3.4 Alvenaria 

 

No que tange a alvenaria não estrutural, o manual afirma que a tolerância para o 

alinhamento da primeira fiada é de ± 5 mm em cada 5 m e para o esquadro da mesma é de ± 2 

mm. A NBR 14974-2 (ABNT, 2003) coloca uma tolerância inferior para o alinhamento de 

alvenaria, ± 2 mm, tornando, desta maneira, o manual menos rígido com relação ao 

alinhamento de alvenaria. 

A tolerância apresentada para o prumo de alvenaria é de ± 5 mm, independente da 

espessura da mesma, o que é menor, para a maioria das alvenarias, que a tolerância 

recomendada pela NBR14974-2 (ABNT, 2003), 15% da espessura da parede.  

 

4.3.5 Pavimentação 

 

Para contrapiso o manual recomenda que a tolerância quanto o nivelamento da 

superfície seja de ± 3 mm para superfícies planas e 0,5% para superfície inclinadas. Já para a 

execução de piso interno em cerâmica a tolerância é de ± 2 mm, ou seja, menor que a do 

contrapiso. Isso induz que parte da irregularidade presente no contrapiso seja retirada na 

aplicação da argamassa de assentamento cerâmico, o que não é indicado. Para medir a 

planicidade o manual recomenda o uso de régua metálica e, ao invés do paquímetro usado nas 

medições dos estudos de caso deste trabalho, o uso de uma bitola com a tolerância já 

especificada. Esta metodologia de medição torna mais fácil a conferência da planeza, porém 

não possibilita acumular histórico de medições, pois só da para saber se o piso está conforme 

ou não.  

O manual não regulamenta nenhuma tolerância para o caimento de piso cerâmico 

de áreas molhadas, afirma apenas que ao soltar água no piso a mesma deverá correr para o 

ralo.  

Para pavimentação externa, o manual afirma que não há nenhuma tolerância para 

este serviço no que diz respeito ao nivelamento, alinhamento e acabamento, deixando muito a 

cargo do operário a conferência e adequação.  
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4.3.6 Revestimento 

 

O manual da qualidade da construtora C mostra-se bastante subdividido para o 

subsistema revestimento, pois coloca tolerâncias distintas para o substrato interno (chapisco, 

reboco e emboço), revestimento cerâmico interno, substrato e revestimento cerâmico externo. 

Com relação ao primeiro a tolerância estabelecida para planicidade é de ± 3 mm, semelhante à 

estabelecida pela NBR 13749 (ABNT, 1996), sendo a medição executada de maneira 

semelhante a da pavimentação cerâmica, com régua metálica e bitola. O esquadro do substrato 

interno possui tolerância de ± 2mm.  

Para revestimento cerâmico interno a tolerância para o prumo é de ± 2 mm, que 

para revestimento de no mínimo 1,80 m de altura é menor ou igual à tolerância estabelecida 

pela NBR 13749 (ABNT, 1996), que é H/900, onde H é a altura do revestimento em metros. 

Para o nivelamento das juntas de assentamento o manual afirma que a tolerância é de ± 2 mm 

e que a mensuração do mesmo deverá ser feita com a utilização de nível e trena. A tolerância 

para o prumo de substrato externo é de ± 2 mm, semelhante a do revestimento cerâmico 

interno. Mesmo sendo apresentado separadamente, o revestimento cerâmico externo possui as 

mesmas tolerâncias do interno. 

 

4.3.7 Esquadria 

 

No que tange o subsistema esquadria a tolerância para o prumo, para o 

alinhamento e nivelamento é de ± 2 mm. Esta tolerância é inferior a abordada no terceiro 

capítulo deste trabalho, onde Alberton et al (2007) afirma que para o prumo a tolerância é de 

3 mm e para o nivelamento do forramento é de 4 mm. Com relação à fixação das ferragens o 

manual não estabelece nenhuma tolerância. 

 

4.3.8 Coberta 

 

Para a execução de cobertura com telhas cerâmicas o manual da qualidade da 

construtora C estabelece a tolerância de ± 20 mm em 10 m para o alinhamento horizontal, 

nível das terças das extremidades laterais e cumeeira. Para o alinhamento das telhas o manual 

afirma que não há tolerância. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho tratou das tolerâncias de componentes, elementos e execução 

das edificações, focando nos subsistemas mais comuns da construção civil, como alvenaria e 

estrutura de concreto. 

A partir do levantamento normativo realizado, pode-se perceber o quão útil são as 

tolerâncias e o quanto sua aplicação pode beneficiar a qualidade do produto ofertado pela 

indústria da construção civil. Porém, notou-se que, para alguns serviços não há tolerância bem 

definida em norma, deixando espaço para improvisos ou não conferência dos serviços.  

Após a realização dos estudos de casos, notou-se que a aplicação das tolerâncias 

para alguns subsistemas é ainda difícil, pois há necessidade de gastos com recursos humanos e 

materiais. Porém, para algumas características de elementos da construção, como a planeza de 

pisos e revestimentos cerâmicos, a realização de medições para o uso das tolerâncias é fácil e 

gera resultados significativos para o controle de qualidade da obra. 

Espera-se que este trabalho auxilie as construtoras na utilização das tolerâncias 

para os serviços da construção civil, alcançando, assim, maior controle dos elementos e 

garantia de qualidade das edificações. 

Para trabalhos futuros sugere-se a revisão das tolerâncias contidas neste trabalho, 

pois como elas são baseadas em normas técnicas podem ficar desatualizadas de acordo com as 

novas publicações da ABNT. A inclusão de novos subsistemas ou de mais tolerâncias para os 

subsistemas já abordados também podem fazer parte de trabalhos futuros, enriquecendo esta 

monografia, que poderá vir a tornar-se um manual de tolerâncias para edificações. 
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