
  

 

QEMM – QUADRO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO 

E MEDIÇÃO 

Versão: 02 

PÁGINA 01 DE 07 

 

Dispositivo: Trena Padrão (30 m) 

Periodicidade de calibração: A cada dois anos 

Uso Método de calibração Tolerância 
Manuseio, armazenamento e 

preservação. 

Servir de padrão de referência 
para verificação das demais 
trenas a serem utilizadas na 
obra. 

 

Submeter a trena destinada a Trena Padrão à 
calibração em laboratório externo de forma que o erro 
encontrado possa ser rastreado a um padrão nacional 
ou internacionalmente conhecido. 

Deverá ser exigido laudo desta calibração contendo 
basicamente: 

 Identificação da trena; 

 Metodologia de referência à norma utilizada na 
calibração; 

 Listagem dos dispositivos usados na calibração da 
trena, e qual a rastreabilidade deles a um padrão 
nacional ou internacional; 

 Demonstrativo de leituras realizadas com os erros 
associados; 

 Conclusão, e; 

Visto dos responsáveis pela calibração atestando o 
laudo. 

Nenhuma medida 
parcial ou sua 
medida total 
devem apresentar 
desvio superior a 
8 mm. 

 

 Não molhar; 

 Não amassar; 

 Não dobrar; 

 Não dar nó; 

 Não pisar em cima da fita; 

 Não forçar além da capacidade de 
medição; 

Apos o uso, guardar em local adequado e 
protegido. 
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QEMM – QUADRO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO 

E MEDIÇÃO 

Versão: 02 

PÁGINA 02 DE 07 

 

Dispositivo: Trena de uso geral 

Periodicidade de verificação: Trimestral 

Uso Método de verificação Tolerância 
Manuseio, armazenamento e 

preservação. 

Determinação de 
medições com 
extensões de acordo 
com sua capacidade (5, 
10m). 

 

 Preparar uma superfície plana com extensão superior a 5 m 

 Estender a trena Padrão de referencia sobre a superfície 
plana; 

 Estender a trena a ser aferida sobre a trena padrão; 

 Fazer leituras em cada um dos pontos assinalados (0,20m, 
0,40m, 0,60m, 0,80m, 1,00m, 5,00m) verificando os erros 
encontrados; 

 Se o erro encontrado em qualquer um dos pontos 
assinalados for superior ao erro tolerado, a trena será 
reprovada; 

 Para trenas com capacidade maior que 5 metros, posicionar 
o próximo ponto múltiplo de 5 (5,0; 10,0; etc.) no ponto zero 
da trena padrão e executar as leituras nos pontos 
subseqüentes de 1 e 1 metro. Considerar o erro do ponto (5; 
10; etc.) que foi zerado na trena padrão e soma-lo ao erro 
dos pontos subseqüentes. A soma destes erros é identificada 
como “ERRO ACUMULADO” e deve ser comparada com o 
erro tolerado para decidir se a trena está aprovada ou não. 

As trenas também são reprovadas quando: 

 Houver deformação na fita métrica comprometendo a 
precisão da medida; 

 A marcação na fita métrica estiver ilegível e dificultando a 
leitura; 

 O sistema de rebobinamento da fita estiver comprometido. 

Trenas Metálicas 
de 10 m = ±4 mm 

 
Trenas Metálicas 
de 05 m = ± 3 mm 

 

 Não molhar; 

 Não amassar; 

 Não dobrar; 

 Não dar nó; 

 Não pisar em cima da fita; 

 Não forçar além da capacidade de 
medição; 

 Apos o uso, limpá-las e rebobiná-las, 
guardar em local adequado e 
protegido. 

 Ao rebobinar, ter o cuidado para 
evitar que a trena dobre; 

 Usar o dispositivo de trava ao 
recolher a fita. 

 
 



 
 
 

 
 

QEMM – QUADRO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO E 

MEDIÇÃO 

Versão: 02 

PÁGINA 03 DE 07 

 

Dispositivo: Esquadros 

Periodicidade de verificação: Padrão: anual; demais: Trimestral. 

Uso Método de verificação Tolerância 
Manuseio, armazenamento e 

preservação. 

Determinação de ângulos 
retos de pequenas 
dimensões. 

 
Os esquadros devem ser verificados por meio de 
comparação com uma trena de 30m padrão. Em uma 
superfície lisa e plana faz-se as medidas de 3 lados do 
triângulo retângulo através de proporção geométrica 
3m, 4m, 5m. 

 

 

 

Desvio de no 
máximo 3 mm.. 

 Não bater 

 Não usar como raspador; 

 Após o uso, limpar e guardar em local 
adequado e protegido de intempéries. 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

QEMM – QUADRO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO E 

MEDIÇÃO 

Versão: 02 

PÁGINA 04 DE 07 

 

Dispositivo: Nível de bolha 

Periodicidade de verificação: Trimestral 

Uso Método de verificação Tolerância 
Manuseio, armazenamento e 

preservação. 

Nivelamento de pequenas 
dimensões (extensão até 3 m) 

 Colocar o nível de bolha a ser aferido sobre uma 
superfície plana e rebater o nível verificando a 
posição de sua bolha, girando 180 graus para 
verificar se a bolha permanece na mesma posição 
original. 

 

Os níveis também serão reprovados quando: 

 O tamanho da bolha for maior que a distância entre 
as marcas; 

 As bases de contato do nível não estiverem planas; 

 O dispositivo que contem a bolha não estiver fixo na 
base do nível; 

 O visor do dispositivo não estiver legível. 

Zero 

 Evitar queda; 

 Não deixar exposto ao sol forte; 

 Apos o uso, limpar e guardar em local 
adequado e protegido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

QEMM – QUADRO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO 

E MEDIÇÃO 

 

 

Versão: 02 

PÁGINA 05 DE 07 

 

Dispositivo: Régua de alumínio 

Periodicidade de verificação: Trimestral 

Uso Método de verificação Tolerância 
Manuseio, armazenamento e 

preservação. 

Determinação de planeza 
(extensão de até 02 metros) 

Colocar a régua sobre uma superfície plana e verificar 
nas duas faces, se apresenta desvio.  

                                      

Zero 

 Proteger contra pancadas durante o 
manuseio; 

 Após o uso, limpar e guardar em local 
adequado e protegido.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

QEMM – QUADRO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO E 

MEDIÇÃO 

Versão: 02 

PÁGINA 06 DE 07 

 

Dispositivo: Prumo de centro 

Periodicidade de verificação: Trimestral 

Uso Método de verificação Tolerância 
Manuseio, armazenamento e 

preservação. 

Transferências de eixos e 
conferências de prumo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Verificar se o eixo (cordão) está alinhado com a ponta 
(al=a2), tomando como referência uma superfície 
aprumada. 

 Verificar se o eixo está no centro (b1=b2). 
 
Observação: Não utilizar o prumo com a ponta empenada; 
                      Verificar a continuidade do cordão. 
 
 
 
 
 
 
 

Zero 

 Evitar choques; 

 Após o uso guardar em local 
adequado e protegido; 

 Trocar o fio em caso de rompimento. 

a1 

b1 b2 

a2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QEMM – QUADRO DE EQUIPAMENTO DE MONITORAMENTO E 

MEDIÇÃO 

Versão: 02 

PÁGINA 07 DE 07 

 

Dispositivo: Prumo de face 

Periodicidade de verificação: Trimestral 

Uso Método de verificação Tolerância 
Manuseio, armazenamento e 

preservação. 

Conferência de prumo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Verificar se o diâmetro do corpo do prumo coincide 
com o comprimento do apoio (a1=a2); 

 Conferir se o eixo (cordão) está no centro (b1=b2). 

Zero 

 Evitar choques; 
 

 Após o uso guardar em local 
adequado e protegido. 

 

 Trocar o fio no caso de rompimento 
a2 

b1 b2 

a1 




