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• NBR 10821-1:2017 - Esquadrias para edificações - Parte 1: Esquadrias externas 
e internas - Terminologia

• NBR 10821-2:2017 - Esquadrias para edificações - Parte 2: Esquadrias externas 
- Requisitos e classificação

• NBR 10821-3:2017 - Esquadrias para edificações - Parte 3: Esquadrias externas 
e internas - Métodos de ensaio

• NBR 10821-4:2017 - Esquadrias para edificações - Parte 4: Esquadrias externas 
- Requisitos adicionais de desempenho

• NBR 10821-5:2017 - Esquadrias para edificações - Parte 5: Esquadrias externas 
- Instalação e manutenção

NORMAS
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Elemento de vedação vertical utilizado no fechamento de aberturas 
(vãos)

• Função:
ü Controle de passagem de agentes (umidade, poeira, insetos, calor, visão, 

chuva, vento, intrusos, etc.)

• Tipos:
ü Janelas, portas, telas, brises, grades, cobogós, portões, alçapões, etc.

• O conjunto de todas as esquadrias do edifício é considerado um subsistema do 
edifício

DEFINIÇÃO

ESQUADRIAS       TC 025 Construção II

Janelas Portas

Gradis

Cobogós

DEFINIÇÃO
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Brises Telas

Alçapões
DEFINIÇÃO

Portões
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• Segurança: no uso, limpeza, comportamento mecânico e ao fogo 
• Habitabilidade: estanqueidade, acústica
• Durabilidade: conservação das propriedades, manutenção e 

reparos
• Qualidade dos dispositivos complementares de estanqueidade e 

dos acessórios

• Estética: importância no "visual" da obra
• Facilidade no uso
• Manutenibilidade

EXIGÊNCIAS DE QUALIDADE

http://terra.com.br
http://gmail.com
http://gmail.com
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CLASSIFICAÇÃO

• Quanto:
ü Função
ü Tipo de material
ü Manobra de abertura das folhas
ü Técnica de execução
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De abrir/pivotante

Sanfonada
Pantográfica/camarão

Pivotante
(eixo central)

De correr (externa/interna)

CLASSIFICAÇÃO

• Quanto à função: portas
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CLASSIFICAÇÃO

• Quanto à função: janelas

De correr

Guilhotina

Folha fixa

De abrir de eixo 
vertical

Projetante e de 
tombar

Projetante deslizante ou 
maxim-ar

Pivotante verticalBasculante Sanfona ou 
camarão
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CLASSIFICAÇÃO

• Quanto ao tipo de material:

ü Madeira: pintada ou natural

ü Alumínio: anodizado ou pintado

ü Aço: chapa dobrada ou de perfilados

ü Sintéticas: PVC

ü De vidro: auto-portantes

ü De concreto: partes da esquadria

ü Compostas: alumínio - PVC, madeira - PVC, madeira - alumínio, etc.
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CLASSIFICAÇÃO

• Quanto ao tipo de material: madeira
Ø Tipos utilizadas:

ü Freijó, Cedro, Cedro Rosa, Louro-vermelho (madeiras macias 
ou leves)

ü Soleiras e Marcos (uso externo)

ü Ipê, Cumaru e Grápia (madeiras duras, mais pesadas e 
resistentes)

Ø Critérios de escolha: resistência à umidade; maleabilidade 

Ø Condições de entrega em obra: a madeira é entregue sem 
qualquer proteção superficial; pintura ou envernizamento definitivo 
é feito após a instalação
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CLASSIFICAÇÃO

• Quanto ao tipo de material: alumínio
Ø Os perfis de alumínio deverão ser protegidos por anodização

ou pintura, conforme especificado na ABNT NBR 12650 e 
ABNT NBR 14125

ANODIZAÇÃO

• Formação de camada 
uniforme de óxido de alumínio 
na superfície do alumínio

• Benefícios: protege contra 
corrosão ou outro ataque do 
meio ambiente, ar salino, 
fumaça industrial, etc.

PINTURA ELETROSTÁTICA

• Tinta em pó
• Pintura resistente
• Princípio eletrostático: cargas 

elétricas de sinais contrários se 
atraem

• A tinta é carregada com carga 
elétrica contrária ao perfil

• Cobertura uniforme e de 
qualidade
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CLASSIFICAÇÃO

• Quanto ao tipo de material: aço - chapa dobrada ou 
de perfilados

Ø Esquadrias de aço carbono ou liga aço-cobre: a 
esquadria deve receber tratamento de superfície 
(revestimento e/ou pintura) que garanta desempenho 
mínimo no ensaio acelerado de corrosão (conforme NBR 
10821-3:2017)

Ø Esquadrias de aço inoxidável: aço inoxidável não 
necessita de proteção adicional de superfície
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CLASSIFICAÇÃO

• Quanto ao tipo de material: PVC

Ø PVC: plástico + utilizado em perfis para 
esquadrias

Ø Aditivos: garantem maior estabilidade 
térmica e resistência ao intemperismo à a 
alta concentração de pigmentos brancos 
acentua a resistência a UV

Ø Os perfis de PVC são obtidos por extrusão

Ø Disponibilizada em poucas cores: branco, 
marfim, bege e cinza

Ø Boa resistência às oscilações de 
temperatura e UR
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CLASSIFICAÇÃO

• Quanto ao tipo de material: PVC
Ø Ideais para aplicações em ambientes agressivos, como em regiões litorâneas
Ø Não precisam ser pintadas, não mancham e nem perdem o brilho
Ø Facilidade de limpeza e manutenção: sabão, detergente neutro ou álcool etílico
Ø Fornecidas prontas para colocação, reduzindo os custos com mão-de-obra
Ø São auto-extinguíveis: não propagam chamas
Ø Têm baixo coef. de transmissão de calor: capacidade de manutenção da 

temperatura interna dos ambientes superior às esquadrias de aço e alumínio
Ø Permitem a utilização de vidros duplos intercalados por espaçador metálico, para um 

melhor desempenho termo-acústico
Ø São resistentes aos agentes biológicos, como fungos, bactérias, brocas ou cupins
Ø Não enferrujam e nem apodrecem
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AAA
Fonte: Line arquitetura

Fonte: Squadra

Fonte: Glass esquadrias
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CLASSIFICAÇÃO

• Quanto ao tipo de material: vidro • Quanto ao tipo de material: concreto
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CLASSIFICAÇÃO

• Quanto à manobra de abertura das folhas

SEM ventilação

COM ventilação

Ø Fixas:
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CLASSIFICAÇÃO
• Quanto à manobra de abertura das folhas
Ø Movimento de rotação: Ø Movimento de translação:
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CLASSIFICAÇÃO

• Quanto à manobra de abertura das folhas
Ø Movimentos combinados: de translação e rotação ao mesmo tempo

Basculante de garagem

Sanfonadas 
(janela e portas
tipo camarão)
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CLASSIFICAÇÃO

• Quanto à técnica de fixação em vãos:

Ø Por chumbamento Ø Por parafusamento Ø Por colagem
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COMO ESCOLHER UMA ESQUADRIA 

• Ocupação do espaço interno
• Invasão do espaço externo
• Eficiência da ventilação

• Proteção contra penetração de água
• Facilidade de limpeza
• Facilidade na manutenção
• Facilidade de graduação na abertura

• Facilidade de utilização
• Custo: inicial e de manutenção 
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• Esquadrias externas devem atender as especificações da 
NBR 10821

ü Desempenho acústico 

ü Penetração de ar

ü Estanqueidade à água

ü Resistência à cargas uniformemente distribuídas

ü Resistência às operações de manuseio

NBR 15.575:2013
Parte 4 – Sistema de vedações verticais externas 
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NBR 15.575:2013
Parte 4 – Sistema de vedações verticais externas 
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• Ensaio para determinação do ruído incidente em fachadas de edifícios e do 
ruído resultante no interior da edificação
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NBR 15.575:2013
Parte 4 – Sistema de vedações verticais externas 
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• Tabela 17 — Valores mínimos da diferença padronizada de nível ponderada, 
D2m,nT,w, da vedação externa de dormitório

Classe de ruído Localização da habitação D2m ,n T,w  [dB]
I Habitação localizada distante de fontes de ruído intenso de quaisquer naturezas. ≥20
II Habitação localizada em áreas sujeitas a situações de

ruído não enquadráveis nas classes I e III 
≥25

III* Habitação sujeita a ruído intenso de meios de transporte e de outras naturezas, 
desde que conforme a legislação. 

≥30

Nota  1)Para vedação externa de salas, cozinhas, lavanderias e banheiros, não há
exigências específicas. 

2)Em regiões de aeroportos, estádios, locais de eventos esportivos, rodovias e ferrovias há 
necessidade de estudos específicos.

Eng. Ivanor Fantin Júnior – SINDUSCON PR

NBR 15.575:2013
Parte 4 – Sistema de vedações verticais externas 
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• Ex.: resultados dos ensaios – laboratório IPT

NBR 15.575:2013
Parte 4 – Sistema de vedações verticais externas 

ÍNDICE DE REDUÇÃO SONORA - Rw (C,Ctr) dB
PRODUTOS JANELA DE CORRER 2 FOLHAS JANELA 

VENEZIANA
JANELA DE CORRER 

INTEGRADA
VIDRO 4mm VIDRO 6mm VIDRO 4mm VIDRO 4mm VIDRO 6mm

PRODUTO 1 20 (0;-1) 19 (0; 0) 15 (0;-1) 26 (-1;-4) 26 (-1;-4)
PRODUTO 2 19 (0; 0) 20 (-1;-1) 19 (0;-2) 26 (-1;-4) 27 (-1;-5)
PRODUTO 3 19 (0;-1) 20 (0;-0) 19 (-1;-2) 26 (-1;-3) 26 (-1;-3)
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Verificação do 
comportamento à 

cargas 
uniformemente 

distribuídas

Verificação da 
penetração de ar

NBR 15.575:2013
Parte 4 – Sistema de vedações verticais externas 

http://www.hbc.co.nz

Verificação da 
estanqueidade 

à água
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Diversos ensaios de resistência às operações de manuseio

NBR 15.575:2013
Parte 4 – Sistema de vedações verticais externas 
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• Os contramarcos são entregues em feixes, 
desmontados, também existem os de madeira, pré-
moldados/pré-fabricados

• Armazenar protegidos de chuva 
• A água pode danificar a etiqueta de identificação das 

peças e dificultar a montagem
• Apoiar os contramarcos sobre pedaços de madeira para 

evitar contato com o piso

• A instalação das esquadrias é um dos serviços 
terceirizados nos canteiros de obra

CUIDADOS NO RECEBIMENTO DOS CONTRAMARCOS

http://www.hbc.co.nz/
http://www.wojan.com/
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• Conferência criteriosa de todo material no ato de 
entrega

• Caso desmontadas, as folhas das esquadrias 
devem ficar quase paralelas à alvenaria apoiadas 
sobre tacos de madeira para impedir deformação

• Evitar empilhamento 

• Retirar as peças da embalagem no 
momento da aplicação

CUIDADOS NO RECEBIMENTO DOS CONTRAMARCOS
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As esquadrias devem ser recebidas, embaladas em plástico ou outro material que 
garanta sua integridade e identificadas (tipo, andar etc.), preferencialmente próximo à 

data de sua instalação para evitar a exposição das condições da obra.

ABNT NBR 10821-5 /2017

6  Recebimento e armazenamento

As esquadrias devem ser recebidas, embaladas em plástico ou outro material que garanta
sua integridade e identificadas (tipo, andar etc.), preferencialmente próximo à data de sua
instalação para evitar a exposição das condições da
O armazenamento na obra será detalhado a seguir e deve ser em local seguro, afastado da
circulação de pessoas e equipamentos, seco, coberto, livre de poeiras, sobre estrados fora
do contato com o chão.
Os contramarcos devem ser armazenados com empilhamento máximo de altura de 1,5 m.

Deve-se tomar o cuidado com o armazenamento dos produtos para que eles não sejam
deformados por sobrepeso.

O manuseio de uma esquadria com grandes dimensões deve ser sempre feito por no mínimo
duas pessoas, pegando-se nas extremidades da esquadria e nunca pelo centro.
Os calços constituídos de materiais secos devem ser posicionados em pontos estruturais das
esquadrias para evitar torções.
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6.1 Armazenamento horizontal
Na horizontal, as esquadrias devem ser armazenadas em pilhas de dez peças a 15 peças no máximo,
afastadas do chão, com proteção para evitar contato de fechos, dobradiças e fechaduras com os requadros,
conforme exemplo da Figura 1. No caso de armazenamento de peças com dimensões de até 1,50 m, podem
ser utilizados elementos de separação como sarrafos, calços de EPS, calços de papelão, calços de espuma e
até a própria embalagem pode já conter esse elemento de proteção. Para esquadrias cuja maior dimensão
exceda 1,50 m, devem ser previstos apoios sobre três calços espaçados equidistantes entre si, para que a
esquadria não sofra esforço de flexão durante o armazenamento.
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Na horizontal, as esquadrias devem ser armazenadas em pilhas de dez peças a 15 
peças no máximo, afastadas do chão, com proteção para evitar contato de fechos, 
dobradiças e fechaduras com os requadros, conforme exemplo da Figura 31. No caso 
de armazenamento de peças com dimensões de até 1,50 m, podem ser utilizados 
elementos de separação como sarrafos, calços de EPS, calços de papelão, calços de 
espuma e até a própria embalagem pode já conter esse elemento de proteção. Para 
esquadrias cuja maior dimensão exceda 1,50 m, devem ser previstos apoios sobre três 
calços espaçados equidistantes entre si, para que a esquadria não sofra esforço de 
flexão durante o armazenamento.
ARMAZENAMENTO VERTICAL
Na vertical, as esquadrias devem ter apoio total, com ângulo de aproximadamente 15º 
em relação à vertical, afastadas do chão, sem empilhamento adicional, com proteção 
para evitar contato de fechos, dobradiças e fechaduras com os requadros como modelo 
da Figura 32, e podem ser utilizados elementos de separação como sarrafos, calços de 
EPS, calços de papelão, calços de espuma e até a própria embalagem pode já conter 
esse elemento de proteção, observando-se que as esquadrias devem ser posicionadas 
das dimensões maiores para as menores.

6.2  Armazenamento vertical
Na vertical, as esquadrias devem ter apoio total, com ângulo de aproximadamente 15º em relação à
vertical, afastadas do chão, sem empilhamento adicional, com proteção para evitar contato de fechos,
dobradiças e fechaduras com os requadros como modelo da Figura 2, e podem ser utilizados elementos de
separação como sarrafos, calços de EPS, calços de papelão, calços de espuma e até a própria embalagem
pode já conter esse elemento de proteção, observando-se que as esquadrias devem ser posicionadas das
dimensões maiores para as menores.
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ABNT NBR 10821-2- 2017 

Anexo A   (ABNT NBR 10821-2- 2017 )

Modelo de etiqueta de informações e 
preenchimento para identificação da 

classificação e do desempenho de esquadrias
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• Chumbamento (grapas ou chumbadores na massa)
ü Com contramarco (quadro metálico base para a esquadria)
ü Sem contramarco

• Colagem
ü Espuma de poliuretano 
ü Silicone 

• Parafusamento
ü Parafusos em tacos de madeira 
ü Parafusos em buchas plásticas fixadas na massa

TÉCNICAS DE FIXAÇÃO
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Grapa ou chumbador em contramarco de alumínio

TÉCNICAS DE FIXAÇÃO

• Chumbamento: chumbamento ou fixação de contramarcos de alumínio com 
chumbadores presos na massa
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• Chumbamento: chumbamento ou fixação de contramarcos de alumínio com 
chumbadores presos na massa

Técnica mais usual em esquadrias de alumínio e PVC

TÉCNICAS DE FIXAÇÃO
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• Chumbamento: chumbamento ou fixação de contramarcos de alumínio com 
chumbadores presos na massa

Contramarco no 
centro da parede

Contramarco na face 
interna da parede

TÉCNICAS DE FIXAÇÃO
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• Chumbamento: as esquadrias são aparafusadas nos contramarcos

Conforme as dimensões da esquadria 
maior a quantidade de parafusos 

usados

TÉCNICAS DE FIXAÇÃO
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• Colagem: espuma de poliuretano, pela sua aderência, resistência mecânica e 
durabilidade são utilizadas para a fixação (colagem) de batentes, janelas

TÉCNICAS DE FIXAÇÃO

www.tuna.com.br

Técnica usual em esquadrias de madeira
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• Colagem: fixação de esquadria de madeira, sem contramarco, na alvenaria, por 
colagem com espuma de poliuretano

TÉCNICAS DE FIXAÇÃO

Espaço de 1 a 2 cm 
para preenchimento 

com a espuma
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• Colagem: porta com batentes 
fornecida à obra já pré montada

ü Deixar o requadro com folga de     
1,5 cm para preenchimento com a 
espuma

ü A espuma de poliuretano cola o 
batente contra os requadros da 
parede (neste caso as paredes são 
de drywall)

TÉCNICAS DE FIXAÇÃO

www.tuna.com.br
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• Fixação do contramarco alvenaria, por aparafusamento e colagem com silicone

TÉCNICAS DE FIXAÇÃO

Técnica utilizada em vãos previamente requadrados ou reformas
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• Parafusamento

TÉCNICAS DE FIXAÇÃO

Técnica usual para esquadrias de madeira
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• Grapas

• Parafusos + bucha

• Contramarco

FORMAS DE INSTALAÇÃO
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FORMAS DE INSTALAÇÃO

• Grapas

Tipo de instalação indicada quando a 
alvenaria está sem emboço

Técnica usual para esquadrias de alumínio e PVC
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FORMAS DE INSTALAÇÃO

• Grapas
ü Observar esquadro do marco da 

esquadria e travá-lo com auxílio de 
cunha, bem como, escorá-lo para evitar 
deformações

ü Apenas as grapas devem ser 
chumbadas inicialmente (argamassa 1:3)

ü A aplicação total da argamassa pode 
deformar o perfil comprometendo a 
instalação

Técnica usual para esquadrias de alumínio e PVC
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FORMAS DE INSTALAÇÃO

• Parafusos + Buchas
ü Instalação indicada em casos onde o vão já se encontre requadrado, isto é, com 

o acabamento em fase final
ü Ex.: troca de esquadrias, reformas, esquadria instalada após o emboço da 

alvenaria

Detalhe de cunha em madeira para garantia de prumo do marco da esquadria

ESQUADRIAS       TC 025 Construção II

FORMAS DE INSTALAÇÃO

• Contramarco
ü Instalação indicada onde a regularidade nos vãos tenha de ser obedecida
ü Com o contramarco, a esquadria pode ser instalada na fase de acabamento final da obra
ü Ex.: edifícios (produção em série: vãos com mesmas dimensões)

Esquadria de 
alumínio fixada com 

contramarco

Esquadria de 
madeira fixada com 
tacos de madeira
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• Verificar se as paredes estão com alvenaria 
concluída: prumo e esquadro conferidos

• Vãos prontos para recebimento dos  
batentes, com faces planas e aprumadas 
(folga de 10 a 15 mm de cada lado)

• Checar se o contrapiso está pronto ou se 
as taliscas estão posicionadas

• No caso de fixação com parafusos, 
observar o posicionamento dos blocos 
preenchidos com argamassa

• No caso de fixação com espuma de 
poliuretano, observar o chapiscamento da 
alvenaria

FIXAÇÃO DE BATENTES E PORTAS
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• Verificar as dimensões das peças: vão interno (largura-altura), comprimento das 
ombreiras e da travessa, admitindo desvio máximo de 3 mm

• Averiguar o esquadro do batente, alinhamento das ombreiras (sem empeno) e a correta 
fixação dos travamentos

• Para batentes fixados com parafusos, medir altura dos furos dos batentes e comparar 
com a posição dos blocos de alvenaria preenchidos com argamassa, observando ainda 
a profundidade do furo deixado para a cavilha (esconde o parafuso e dá o acabamento) 
não ficar “enterrada”

FIXAÇÃO DE BATENTES E PORTAS
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• Método tradicional:

FIXAÇÃO DE BATENTES E PORTAS

1º passo: Batente montado e travado 3º passo: Montagem da porta  

2º passo: Colocação do 
batente
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• Método tradicional:
ü Verificar o nível, prumo e alinhamento com 

a parede, bem como planeza da alvenaria 
no vão

ü Chegar as folgas superiores a 15 mm de 
cada lado à estas devem ser minoradas 
com aplicação de argamassa 1:3, em 
volume, principalmente no caso de 
assentamento com espuma de poliuretano

FIXAÇÃO DE BATENTES E PORTAS
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• Por meio de parafusos:  
ü Verificar se os parafusos atingiram os 

blocos preenchidos com argamassas ou se 
estão frouxos

ü Em caso de acabamento encerrado, 
observar também as cavilhas

• Por espuma de poliuretano: 
ü Limpeza da área e leve umedecimento para 

fixação antes da aplicação da espuma
ü Em seguida, aplicar camada e remover 

excessos

FIXAÇÃO DE BATENTES E PORTAS
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• A porta só será instalada após a cura da argamassa

• Verificar se as portas não balançam quando fechadas, 
se ficam abertas em qualquer posição, se estão bem 
alinhadas em relação ao batente e se não estão 
lascadas 

• Observar fechaduras (a porta deve ser trancada com 
facilidade)

• Averiguar se não há marcas de martelo próximas aos 
pregos, que não devem estar salientes

• Nas portas de correr geralmente coloca-se o limitador 
na parte superior de cada folha à permite que as 
folhas corram justas no trilho impedindo ruído por meio 
do vento

FIXAÇÃO DE BATENTES E PORTAS

Detalhe do limitador
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• Contratesta: 

ü Fixada após a instalação da porta, pois 
qualquer variação pode comprometer seu 
fechamento

ü Peça instalada no marco da porta-giro, serve 
para travamento da lingueta da fechadura

FIXAÇÃO DE BATENTES E PORTAS
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• Por meio de grapas + contramarco

FIXAÇÃO DE JANELAS

1º passo: antes do chumbamento da esquadria verificar folgas e locais de 
quebra da alvenaria para encaixe das grapas

Grapas
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• Por meio de grapas + contramarco

FIXAÇÃO DE JANELAS

2º passo: chumbar as grapas com argamassa 1:3 (c:a) 
Após a argamassa seca, executar o restante do chumbamento

Para facilitar a limpeza do contramarco encapá-lo no ato do chumbamento evitando excesso 
de argamassa sobre ele

ESQUADRIAS       TC 025 Construção II

• Por meio de parafusos + bucha

FIXAÇÃO DE JANELAS

1º passo: travamento com auxílio de cunhas 
de madeira

ü Limpeza do vão para retirada de argamassa 
remanescente que possa desnivelar a base

ü Esquadria apoiada totalmente na base, 
respeitando folgas laterais

2º passo: após travada no vão, 
marcar na alvenaria, com auxílio de 

ponteira ou marcador os furos 
existentes no marco da esquadria
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• Por meio de parafusos + bucha

FIXAÇÃO DE JANELAS

3º passo: retirar esquadria do vão e fazer 
furos com broca de vídea e colocação das 

buchas

ü O pó resultante dos furos precisa ser 
retirado com auxílio de pincel ou pano, pois 
sua presença na base reduz a aderência 
do silicone/poliuretano

4º passo: recolocar a esquadria no 
vão e apertar os parafusos até que o 
marco comece a ser puxado pelos 

parafusos
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• Aplicação do poliuretano
ü A  aplicação dever ser realizada no mesmo 

dia da instalação para evitar empoeiramento
ü A aplicação deve ser feita em todo o 

perímetro da esquadria, exceto nas portas, 
que recebe a espuma em três laterais

ü A quantidade ideal é a suficiente para que 
não se visualizem frestas de luz externa

FIXAÇÃO DE JANELAS

Limpeza

Aplicação
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ACABAMENTOS

• Arremate:  moldura de porta e janela

• Diversos tipos: madeira, PVC, alumínio, etc.
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PINGADEIRAS

• Detalhe construtivo abaixo dos peitoris de janelas, que intercepta a lâmina 
d'água, resultando pingos que se projetam afastados da fachada

• Distância entre o sulco e a parede: mínimo de 3 cm (medida entre a parede e 
a borda interna do sulco)

• Caimento mínimo: 2% (para evitar acúmulo de sujeira e água)

Sulco
= pingadeira
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PINGADEIRAS

• Ausência de pingadeira retém umidade e causa manchas em fachadas
• Como consequência a umidade penetra no interior da edificação

ESQUADRIAS       TC 025 Construção II
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• ABNT NBR 15575 – Edificações habitacionais – Desempenho – Parte 4: Requisitos para os sistemas de vedações verticais 
internas e externas — SVVIE, Rio de Janeiro, 2013.

• Associação Brasileira para a Qualidade Acústica “As expectativas da nova norma no mercado imobiliário”,  Eng. Carlos 
Alberto Moraes Borges, 2013.

• NGI Núcleo de Gestão e Inovação. Metodologia de desempenho e NBR 15575 na concepção e desenvolvimento de 
empreendimentos residenciais. Eng. Maria Angélica Covelo Silva, 2011.

• PCC 2436 – Aula base deste material.



CONSTRUÇÃO CIVIL II 02/04/2020

12

ESQUADRIAS       TC 025 Construção II

freitasjose@terra.com.br
heloisacampos@ufpr.br

barbaratvb.ufpr@gmail.com

http://terra.com.br

