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EXECUÇÃO DE COBERTURA EM TELHADO (ESTRUTURA E 

TELHAMENTO) 
 

MATERIAIS EQUIPAMENTOS 

 Telhas em fibrocimento; 

 Linhas de madeira; 

 Parafusos e conjunto de fixação; 

 Pregos. 

 EPI; 

 Trena metálica; 

 Esquadro; 

 Linha de náilon; 

 Mangueira de nível ou nível alemão; 

 Nível de bolha; 

 Serra circular manual; 

 Martelo e serrote. 
Atividade Responsabilidade 

Condições para início do serviço 

 As lajes devem estar concluídas e o local de trabalho deve estar limpo; 

 A calha, algeroz e a platibanda devem está concluídas; 

 A calha, algeroz e quando for o caso a platibanda devem estar impermeabilizados e protegidos; 

 Caso não haja detalhamento do telhado, o engenheiro deve definir os parâmetros para execução em função das 
recomendações do fabricante de acordo com o tipo/dimensões da telha escolhida (catálogo técnico). Devem estar 
definidos a inclinação do telhado, o espaçamento entre terças (vão livre), o sentido da montagem, os recobrimentos 
laterais e longitudinais, os cortes dos cantos se necessário, etc. 

ESTRUTURA DO TELHADO 

 Executar os apoios das terças, que podem ser em colunas de alvenaria a chato ou pontaletes de 
madeira 3” x  3”; 

 O espaçamento transversal (entre linhas de colunas) deve obedecer às recomendações do 
fabricante para vão livre máximo entre terças (em geral 1,70 m). Já o espaçamento longitudinal, 
deve ser de aproximadamente 2,00 m, quando utilizadas peças com altura de 3” para terças; 

 Imunizar as peças de madeira com solução fungicida e inseticida (quando necessário a depender 
do tipo de madeira utilizado na estrutura); 

 Iniciar a execução da estrutura pela colocação das terças das extremidades da laje (junto à 
platibanda e junto à calha). É importante manter o alinhamento destas terças em relação à calha e 
platibanda e também observar que devem correr paralelas; 

 Nivelar os topos das terças com mangueira de nível e linha fazendo os ajustes com cunhas, se 
necessário. Fixar as terças aos apoios; 

 Esticar uma linha de náilon entre os topos da terças de extremidades e posicionar as terças 
intermediárias encostando os topos destas na linha. Pode-se utilizar cunhas de madeira para 
ajustes. As terças intermediárias também devem estar paralelas em relação as terças da 
extremidades (laterais) e a da calha; 

 Observar que o topo das terças deve sempre acompanhar a inclinação do telhado, caso contrário 
colocar calços contínuos; 

 Emendar as terças, caso seja necessário, preferencialmente sobre os apoios, ou limitando-se a no 
máximo ¼ do comprimento do vão. Estas devem ser executadas a um ângulo de no máximo 45° e 
sempre de forma que o trecho maior fique apoiado sobre o trecho menor. 

Carpinteiros 

COLOCAÇÃO DAS TELHAS 

 Proceder a montagem das telhas de baixo para cima (da calha para a platibanda), em faixas 
perpendiculares às terças de apoio. A boa montagem das telhas depende da perpendicularidade 
das faixas às terças e do alinhamento das fiadas, para tanto se recomenda que a montagem seja 
feita com auxílio de linha de náilon e trena metálica; 

 As telhas devem ser montadas, de preferência, no sentido contrário aos ventos dominantes na 
região, a fim de garantir maior estanqueidade da cobertura; 

 Não se deve pisar diretamente sobre as telhas, para isso devem ser usadas tábuas, de modo a 
permitir livre movimentação dos montadores. As tábuas devem ser colocadas de maneira a 
distribuir os esforços nos pontos de apoio das telhas (terças); 

 Obedecer durante a montagem os recobrimentos laterais e longitudinais, previamente definidos 
em função do tipo de telha e inclinação do telhado (ver catálogo técnico do fabricante); 

 Nos encontros das telhas, para evitar a sobreposição de quatro espessuras, cortar os cantos de 
duas das telhas intermediárias; 

 A fixação das telhas às terças de madeira deve ser feita através de  parafusos apropriados, 
juntamente com o conjunto de vedação. 

Carpinteiros 

 Evitar choques. Todos colaboradores. 
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