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1. EQUIPAMENTOS 

• Serrote; 
• Serra circular manual; 
• Trena metálica; 
• Linha de náilon; 
• Martelo; 

• Esquadro; 
• Nível de Bolha, mangueira de nível ou nível laser; 

• EPIs – bota, capacete, uniforme, cinto de segurança, 
protetor auricular e respiratório. 

 

 
2. CONDIÇÕES DE INÍCIO 

 

• Os equipamentos e /ou ferramentas de produção devem estar em condições adequadas de uso; 

• Os projetos de arquitetura devem estar disponíveis; 

• As lajes devem estar concluídas e desobstruídas e com a caixa d’água posicionada no local definitivo 
ou próximo deste; 

• A alvenaria dos oitões, seu respaldo, os apoios das terças e apoios intermediários (pilaretes) devem 
estar concluídos (quando houver); 

• O madeiramento a ser utilizado na estrutura deve estar protegido/tratado com pintura fungicida e 
inseticida. 

• Os entalhes e os cortes das emendas, ligações e articulações, devem apresentar superfície plana e 
com angulação correta, de modo que o ajuste das peças seja sem folgas ou falhas; 

2.1. RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA 
• Verificar a fixação do cinto de segurança e se está estável com corda de segurança. 
• Verificar data de validade do cinto e suas condições de uso. 
• Todo corte mecanizado somente deverá ser realizado com o uso de protetores auriculares e respiratórios. 

 

3. MÉTODO EXECUTIVO 
 

• Colocar as terças laterais da laje de cobertura mantendo o alinhamento destas terças em relação à 
alvenaria da lateral da casa ou da torre e também o alinhamento entre as duas terças de extremidade; 

• Nivelar os topos dessas terças com mangueira de nível ou nível laser, fazendo-se os ajustes com 
cunhas e fixar a terça pelos arames de espera ou “rabo de andorinha”; 

• Posicionar, nivelar e fixar as terças da cumeeira que devem estar paralelas e centralizadas em relação 
as terças da extremidade lateral; 

• Posicionar, nivelar e fixar as terças intermediárias (quando houver) que devem estar paralelas e 
centralizadas em relação as terças da extremidade lateral e da cumeeira; 

• Durante a fixação das terças, atentar para o comprimento do beiral em todos os lados da edificação, de 
acordo com o projeto. Em geral estes comprimentos são de 50 a 60 cm; 

• No caso de necessidade de emendas nas terças estas devem ser feitas preferencialmente sobre os 
apoios, limitando-se a sua execução a no máximo ¼ do comprimento do vão. Estas devem ser 
executadas a um ângulo de no máximo 45° e sempre de  forma que uma fique apoiada sobre a outra 
evitando emendas solicitadas à tração; 

• Os caibros devem ser posicionados, com o auxílio de uma ripa de madeira, sobre as terças, iniciando-
se pela extremidade. O espaçamento entre os caibros deve ser inferior a 0,50 m ou conforme projeto; 

• Caso ocorra a necessidade de emendas, estas devem ser feitas sobre as terças conforme a espessura 
do caibro, ou seja, se a espessura do caibro for maior ou igual a 5cm pode ser feita uma emenda de 
topo, caso contrário, deve ser feita uma emenda com transpasse lado a lado; 

• Montar uma fiada de telhas próximo ao comprimento do telhado para determinar um comprimento 
médio que será utilizado como galga (distância entre os apoios da telha); 
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• Após a determinação da galga colocar as ripas partindo-se dos beirais em direção as cumeeiras, com o 

auxílio da guia, atentando para o alinhamento das mesmas durante a colocação. As emendas de ripas 
devem ser feitas de topo, sempre sobre os caibros; 

• O primeiro apoio da primeira fiada de telhas (beiral) pode ser constituído por duas ripas sobrepostas ou 
por testeiras, de forma a compensar a espessura das telhas e garantir o plano do telhado. Também 
devem ser pregadas ripas duplas na última fiada (próxima da cumeeira). 
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