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TÍTULO08CT.--. CANTARIAS, SILHARIAS E FORRAS 
 
CAPÍTULO .1-. PEDRA NATURAL 
 
SUB.CAPº .11. PEDRA APARELHADA 
 
 
I. UNIDADE E CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
 
A designar em cada artigo, tomando por base o seguinte critério: 
- por unidade (Un) em equipamentos, elementos estruturais e componentes 
decorativos (rede de águas pluviais ou outros); 
- por unidade (Un) ou metro linear (ml) em guarnecimentos, peitos, soleiras, 
revestimento de degraus, corrimãos e capeamentos; 
- por metro quadrado (m2) em revestimento de superfícies. 
 
 
 
II. DESCRIÇÃO DO TRABALHO E CONDIÇÕES DA OBRA EXECUTADA 
 
Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à boa execução e 
aplicação de pedra natural cuja natureza, dimensões de desmonte, serra e 
corte, acabamentos das superfícies, formas de aplicação das pedras, desenhos 
de conjunto e de pormenor se encontram definidos neste Caderno de Encargos 
e desenhos do projecto, salientando-se os abaixo indicados: 
 
a. O fornecimento da pedra conforme pormenores do projecto; 
 
b. O seu assentamento; 
 
c. Os cortes e remates necessários; 
 
d. A protecção da contraface de forma a evitar o aparecimento de manchas na 
face vista; 
 
e. A abertura de caixas para aplicação de aparelhagem; 
 
f. A protecção das cantarias assentes, durante o curso da obra; 
 
g. A limpeza e acabamento final das pedras. 
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III. CONDIÇÕES TÉCNICAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO 
 
Entre as condições a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, 
mencionam-se, como referência especial, as seguintes: 
 
a. As pedras naturais a empregar em cantarias deverão ser sempre de BOA 
QUALIDADE, isentas de tacos, falhas, lezins, betumes, manchas ou qualquer 
outro defeito; 
 
b. Todas as PEÇAS LINEARES de comprimento inferior a 1,50m serão 
executadas numa só peça; 
 
c. Todas as peças  cuja tonalidade ou qualidade possam ser alteradas por 
acção das argamassas ou outros agentes, deverão ser convenientemente 
IMUNIZADAS, apresentando o empreiteiro documento de garantia do produto 
que irá utilizar na sua protecção; 
 
d. Antes de aplicar a pedra,  o LEITO onde irá assentar será picado e LIMPO de 
todas as areias e impurezas, e ficará perfeitamente DESEMPENADO; 
 
e. As pedras serão assentes com ARGAMASSA de cimento e areia (ao traço de 
400 Kg de cimento por m3 de argamassa) e AGUADA de cimento, COLA 
apropriada certificadas por laboratório credenciado, ou ANCORAGEM metálica 
de sistema, patenteado ou não, homologado por laboratório credenciado; 
 
f. Antes da aplicação da argamassa, o LEITO será convenientemente LAVADO, 
devendo a argamassa ser aplicada enquanto a superfície se encontrar húmida; 
 
g. A superfície da PEDRA em contacto com a argamassa será também 
LAVADA e deverá assentar na argamassa enquanto húmida; 
 
h. Todas as peças de cantaria serão solidamente ligadas às alvenarias ou às 
estruturas por processos adequados a cada caso. O emprego de PERNES, 
UNHAS, GATOS ou outros elementos de fixação, será feito à custa de materiais 
inoxidáveis e inalteráveis pelas argamassas ou agentes atmosféricos. Esses 
elementos serão espaçados de 0,60m no máximo e cada pedra de cantaria 
levará no mínimo dois elementos; 
 
i. As JUNTAS de assentamento serão TOMADAS com aguada de cimento j. 
Quando as cantarias  servirem  de  piso de utilização, serão convenientemente 
PROTEGIDAS, em especial as arestas, para que não se deteriorem durante a 
execução dos restantes trabalhos; 
 
l. Os CORTES e desbastes efectuados EM OBRA serão executados por 
processos e com recurso a equipamentos que não alterem a função e o 
acabamento dos componentes da cantaria, nem prejudiquem os acabamentos 
de materiais aplicados. 



 
 
 
 
 
 
 
 
IV. NORMATIVA DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 
 
FBD.08CT.11. 
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TÍTULO08CT.--. CANTARIAS 
 
CAPÍTULO .2-. PEDRA ARTIFICIAL 
 
SUB.CAPº .21. COMPONENTES DE PEDRA ARTIFICIAL 
 
 
I. UNIDADE E CRITÉRIO DE MEDIÇÃO 
 
A designar em cada artigo, tomando por base o seguinte critério: 
- por unidade (Un) em equipamentos, elementos estruturais e componentes 
decorativos (rede de águas pluviais ou outros); 
- por unidade (Un) ou metro linear (ml) em guarnecimentos, peitos, soleiras, 
revestimento de degraus, corrimãos e capeamentos; 
- por metro quadrado (m2) em revestimento de superfícies. 
 
 
 
II. DESCRIÇÃO DO TRABALHO E CONDIÇÕES DA OBRA EXECUTADA 
 
Refere a todos os trabalhos e fornecimentos necessários à boa execução e 
aplicação de componentes de pedra artificial cuja natureza e constituição das 
pastas, dimensões, acabamentos das superfícies, formas de aplicação, 
desenhos de conjunto e de pormenor se encontram definidos neste Caderno de 
Encargos e desenhos do projecto, salientando-se os abaixo indicados: 
 
a. O fornecimento dos componentes, de acordo com o projecto e com as 
especificações de marca e referência; 
 
b. O seu assentamento; 
 
c. Os cortes e remates necessários; 
 
d. A protecção da contraface de forma a evitar o aparecimento de manchas na 
face vista sempre que a natureza do material o exija; 
 
e. A abertura de caixas para aplicação de aparelhagem; 
 
f. A protecção dos elementos assentes, durante o curso da obra; 
 
g. A limpeza e acabamento final dos componentes. 
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III. CONDIÇÕES TÉCNICAS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO 
 
Entre as condições a que deve obedecer o trabalho referido neste artigo, 
mencionam-se, como referência especial, as seguintes: 
 
a. Todos os componentes de pedra artificial  serão executados e aplicados de 
acordo com os PORMENORES do projecto; 
 
b. Para os elementos moldados em estaleiro,  deverão utilizar-se MOLDES 
metálicos; 
 
c. Os elementos MOLDADOS em estaleiro serão ARMADOS 
convenientemente, cumprindo as especificações do projecto; 
 
d. As MASSAS  deverão ser cuidadosamente VIBRADAS e a granulometria 
seleccionada de forma a obter-se uma textura homogénea; 
 
e. Sempre que necessário, serão colocados na moldagem tubos de plástico de 
secção apropriada para atravessamentos ou esgoto de ÁGUAS DE 
CONDENSAÇÃO; 
 
f. De todos os elementos a moldar em estaleiro,  começará por se executar um 
PROTÓTIPO e, só depois da aprovação deste, se poderá proceder à execução 
da série dos restantes; 
 
g. Após a execução,  os elementos  serão REGADOS  abundantemente afim de 
evitar fendilhação e guardados em recinto ao abrigo dos agentes atmosféricos; 
 
h. O assentamento será feito com argamassa de cimento e areia ao TRAÇO de 
1:4 em volume, à qual se juntará produto hidrófugo nos casos previstos no 
projecto, podendo ser usada COLA apropriada, certificada por laboratório 
credenciado, ou ANCORAGEM metálica de sistema patenteado e homologado 
por laboratório credenciado; 
 
i. Todas as peças  cuja tonalidade ou qualidade possam ser alteradas por acção 
das argamassas ou outros agentes, deverão ser convenientemente 
IMUNIZADAS, apresentando o empreiteiro documento de garantia dos produtos 
que irá utilizar para protecção dos componentes de pedra artificial; 
 
j. Antes de aplicar qualquer componente, o LEITO onde irá assentar será picado 
e LIMPO de todas as areias e impurezas, e ficará perfeitamente 
DESEMPENADO; 
 
l. Antes da aplicação da argamassa, o LEITO será convenientemente LAVADO, 
devendo a argamassa ser aplicada enquanto a superfície se encontrar húmida; 
 



m. A superfície do COMPONENTE  em contacto com a argamassa  será 
também LAVADA e deverá assentar na argamassa enquanto húmida; 
 
n. As JUNTAS de assentamento serão TOMADAS com aguada de cimento ou 
outro material homologado por laboratório credenciado; 
 
o. Quando os componentes  servirem  de piso de utilização, serão 
convenientemente PROTEGIDAS, em especial as arestas, para que não se 
deteriorem durante a execução dos restantes trabalhos; 
 
p. Os CORTES e desbastes efectuados em OBRA serão executados por 
processos e com recurso a equipamentos que não alterem a função e o 
acabamento dos componentes de pedra artificial, nem prejudiquem os 
acabamentos de materiais aplicados; 
 
q. Em tudo o que for OMISSO,  utilizar-se-ão  as regras  de  boa aplicação já 
descritas para as cantarias de pedra natural. 
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IV. NORMATIVA DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO 
 
FBD.08CT.21. 
 
 
 
 


