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1 – Descrição do problema 

O prédio que serve de sede para o cartório do Tribunal Regional Eleitoral, 

situado na QI 13, bloco I, no Lago Sul, Brasília – DF, é constituído apenas de pavimento 

térreo com pé-direito de 3,16m. A área interna mede 36,6mx25,60, com marquise em 

todo o seu entorno com 1,5m de largura. as marquises não estavam previstas no projeto 

estrutural do prédio, elaborado em outubro de 2011. 

Toda a área do prédio, inclusive marquises, é coberta por lajes pré-moldadas tipo 

mista. Sobre a laje há cobertura com telhas de aço galvanizado, apoiadas sobre estrutura 

metálica. 

A cobertura foi feita em duas “águas” com cumeeira central e escoamento das 

águas para calhas situadas ao longo das platibandas das duas fachadas maiores. 

As marquises foram construídas também com lajes pré-moldadas mistas, 

apoiadas na viga de contorno e em uma viga externa, esta última não prevista no projeto 

estrutural.  

Nas fachadas maiores, com extensão de 36,40m, foram colocados pilares de 

apoio das vigas externas (também não previstos no projeto), formando cada uma destas 

três vãos livres de 12,1m (entre eixos dos pilares). 

Nas fachadas menores (norte e sul) as marquises estão também apoiadas nas 

vigas de coroamento das paredes e em uma viga externa (não prevista no projeto), 

formando vão livre de 28,3m, pois está com as extremidades apoiadas nos balanços das 

vigas acrescidas nas duas outras fachadas. As vigas externas acrescidas têm seções de 

15cmx35cm. 

Sobre as vigas externas, nas extremidades das lajes das marquises, foram 

construídas platibandas de alvenaria com 2,5m de altura, com travamento por pilaretes 

de concreto e com cinta superior, também em concreto. 

As extremidades das marquises das fachadas norte e sul, sob as quais não foram 

acrescentados pilares de apoio das vigas externas, apresentam deformações de até 18cm, 

com inclinação da platibanda. Essa deformação é prejudicial ao prédio tanto do ponto de 

vista estético como de segurança da marquise. 
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O presente trabalho tem como objetivo identificar as causas das deformações das 

marquises e projetar as soluções técnicas para o problema identificado. 

 

 
Foto 1- Fachada principal, lado oeste, vendo-se em primeiro plano os pilares 

acrescentados para suportar a viga externa da marquise. 

 

2 – Causas da deformação das marquises 

As marquises foram executadas em lajes pré-moldadas, provavelmente com um 

lado engastado nas lajes a elas adjacentes e com o outro apoiado na viga externa.  

Sobre a viga externa foi apoiada a parede da platibanda, com altura de 2,5m, 

formando o esquema estrutural da Fig. 1.  

 

Fig. 1 – Esquema estrutural das marquises 
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Foto 2 – Marquise do lado sul, vendo-se a platibanda com 2,5m de altura. A viga que suporta a platibanda 

e recebe o apoio da laje da marquise tem vão livre de 28,6m, com seção de 15cmx35cm. 

 

 

 

 

 

 
Foto 3 – Marquise do lado sul, com laje em balanço, sem pilares de apoio da viga externa. Notar que a 

platibanda está arqueada para fora no meio do vão. 

 

 

 

 

 

Marquise com 

platibanda de 2,5m 

de altura na ponta, 

sobre a viga externa 

Viga externa 

15x35cm, vão 

livre de 28,3m 
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Foto 4 – Vista da laje da marquise soba cobertura. À esquerda, na base da parede da platibanda vê-se a 

viga externa. 

 

A laje da marquise é calculada como engastada na viga interna (15x40) e 

apoiada na viga externa (15x30 – acrescentada). A viga externa recebe ainda a carga do 

peso da platibanda e do trecho de telhado de 1,5m sobre a marquise, considerado como 

carga sobre a laje. 

Os carregamentos sobre as vigas externas são: 

Cargas sobre a marquise CARGA UNID.

Peso próprio da laje 200 kgf/m²

Sobrecarga 100 kgf/m²

Revestimento 80 kgf/m²

TOTAL 380 kgf/m²  

A platibanda produz a seguinte carga distribuída sobre a viga externa: 

q=H.b.ya, 

Onde: 

q=carga distribuída linear (kgf/m) 

H=altura da parede=2,5m 

ya= peso específico da alvenaria, assumido ya=1500kgf/m³, já considerando 

os pilaretes e cinta de concreto. 

q=2,5x0,15x1300=563kgf/m 

 

 

Platibanda 

Viga externa 

de apoio da 

platibanda 

Laje da 

marquise 

Lajes da 

cobertura 
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Assim, os carregamentos sobre as vigas que servem de apoio para a marquise 

serão: 

REAÇÕES NAS VIGAS (kgf/m) CARGA VÃO Ra Rb PLAT. TOTAL

Viga interna 380 1,5 356,25 213,75 0 951,5

Viga externa 380 1,5 356,25 213,75 563 1514,5  
 

A viga externa das fachadas norte e sul trabalha como engastada nas 

extremidades, com vão livre de 28,3m, conforme croquis da Fig 2. 

 
Fig. 2 – Esquema da viga externa, que serve apoio para a laje da marquise e para a parede da 

platibanda 

 

 

A verificação da viga externa mostra os seguintes resultados: 

VÃO LIVRE (m) Ra (kgf) Rb (kgf) 
Mmax 
(kgf.m) 

INERCIA FLECHA 
(cm) b (cm) h (cm) Ix (cm4) 

28,3 21430,18 21430,2 101079 15 35 53594 224,7762 

 

A flecha teórica da estrutura é de 225cm, ou 2,25m, totalmente fora dos limites 

de norma, e fora dos limites de funcionamento dos materiais de construção. 

 

3- Conclusão sobre o estado da estrutura 

A seção de 15x30 da viga externa é insuficiente para o momento fletor de 

101079kgf. A flecha teórica seria de 224,8cm, que ultrapassa em muito a plasticidade do 

concreto. 
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Conclui-se, pelos resultados dos cálculos que a viga externa teoricamente 

deveria ter ruído e isto só não aconteceu porque a parede da platibanda funciona como 

altura complementar, trabalhando em conjunto como viga mista de alvenaria e concreto. 

No entanto, essa situação é precária, pois caso ocorra o rompimento da ligação 

entre alvenaria e concreto poderá ocorrer o rompimento da viga externa e a ruína do 

conjunto marquise platibanda. 

É necessário, portanto, reforçar a estrutura das marquises das fachadas sul e 

norte, aliviando a carga sobre as vigas externas. 
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4- Projeto do reforço da estrutura 

4.1 - Concepção 

O reforço da estrutura das marquises foi projetado com base nos princípios: 

- Interferir o mínimo possível com as atividades desenvolvidas no prédio 

(mínimo de transtorno); 

- Segurança estrutural, pois não há dados sobre as armações das vigas externas 

que suportam as platibandas (não estão detalhadas no projeto estrutural). 

- Mínimo de demolição. 

Com esses princípios, o reforço consistirá na colocação de pilares de apoio das 

vigas externas alinhados com os pilares do prédio. Os pilares foram projetados em 

perfis de aço de chapa dobrada tipo caixão, pelas seguintes razões: 

a) Facilidade de montagem, sem necessidade de formas e concretagem que 

causariam transtornos maiores ao prédio; 

b) Rapidez na execução colocação em carga – assim que forem colocados, os 

pilares podem ser carregados; 

c) Execução independente da estrutura interna do prédio; 

d) Facilidade de aquisição no mercado do DF; 

e) Possibilidade de utilização e aço resistente à corrosão, com maior 

durabilidade. 

Como as platibandas estão desalinhadas e com desaprumos inviáveis de serem 

corrigidos, para executar o reforço da estrutura será necessário: 

- desligar qualquer peça da estrutura metálica que esteja conectada com as 

platibandas; 

- demolir as platibandas, sem demolir as vigas de apoio das mesmas; 

- reconstruir as platibandas após a conclusão dos reforços da estrutura. 

As platibandas poderão ser reconstruídas em alvenaria de blocos cerâmicos, 

como são atualmente, ou em placas cimentícias fixadas em estrutura metálica. 
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Haverá necessidade de desmontagem de apenas parte da cobertura do prédio, o 

que permite a execução sem interromper as atividades do cartório.  

Para colocação dos pilares, serão necessárias 12 novo pontos de fundação. 

Adotou-se fundações com as mesmas características da existente, ou seja: estacas 

escavadas a trado. Os blocos foram projetados com dimensões tais que possam servir de 

apoio as escoras para renivelamento das marquises e platibandas. 
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4.2 – Cálculo das cargas nos pilares 

As cagas nos pilares foram calculadas mediante verificação das vigas externas 

com o programa Eberick V10, considerando: 

- as marquises como lajes pré-moldadas biapoiadas (nas vigas externas e nas 

vigas internas); 

- sobrecarga na laje de 100kgf/m², incluindo a cobertura; 

- peso de acabamentos e forros sobre a laje: 80kgf/m2; 

- platibanda equivalente a parede com 2,27m de altura (medida no local), 

espessura de 15cm e peso específico de 1400khg/m². 

Na verificação assumiu-se as vigas externas com seção de 15x35cm para as 

fachadas a serem reforçadas e com seção de 15x50cm para as fachadas onde já existem 

pilares. 

Os vãos entre os novos pilares serão de 5,15m (extremidades) e de 5,00m 

(intermediários). A fig.3 mostra o croquis de cálculo da estrutura. 

 
Fig. 3 – Croquis de verificação da estrutura das marquises e platibandas, com indicação das posições 

dos pilares de reforço. 

 

Pilares de 

reforço 
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A seguir são apresentados os resultados da verificação. 

Dados das Lajes 

 

Seção (cm) Cargas (kgf/m²) 

Laje Tipo H 
ee 

ec 

enx 

eny 

eex 

eey 

Peso 

Próprio 

Acidental 

Revestimento 

Paredes 

Outras 
Total 

L1 Pré-moldada 13 
8.00 

5.00 

5.00 

   

25.00 

   
278.33 

100.00 

80.00 

0.00 

0.00 
458.33 

L2 Pré-moldada 13 
8.00 

5.00 

5.00 

   

25.00 

   
278.33 

100.00 

80.00 

0.00 

0.00 
458.33 

L3 Pré-moldada 13 
8.00 

5.00 

5.00 

   

25.00 

   
278.33 

100.00 

80.00 

0.00 

0.00 
458.33 

L4 Pré-moldada 13 
8.00 

5.00 

5.00 

   

25.00 

   
278.33 

100.00 

80.00 

0.00 

0.00 
458.33 

 

Quadro de Cargas dos Pilares 

  térreo cobertura 

Pilares NPos (tf) NNeg NPos (tf) NNeg 

PR1 2.67 0.00 2.57 0.00 

PR2 5.96 0.00 5.86 0.00 

PR3 5.20 0.00 5.10 0.00 

PR4 5.20 0.00 5.10 0.00 

PR5 5.95 0.00 5.85 0.00 
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  térreo cobertura 

Pilares NPos (tf) NNeg NPos (tf) NNeg 

PR6 2.68 0.00 2.58 0.00 

PR7 2.66 0.00 2.56 0.00 

PR8 5.96 0.00 5.86 0.00 

PR9 5.20 0.00 5.10 0.00 

PR10 5.20 0.00 5.10 0.00 

PR11 5.95 0.00 5.85 0.00 

PR12 2.67 0.00 2.57 0.00 

 

Os pilares metálicos devem resistir à carga máxima de 5,96t ~6t 

Cálculo dos Blocos 

 

Dados Resultados 

Blocos 
ne 

Estaca 

LB 

(c

m

) 

LH          

NTotal 

(tf)  

MB 

(kgf.

m) 

MH               

FB 

(

t

f

) 

FH       

hb 

(cm) 

As1 (cm²)   

Ferros    

As2                              

As3 (cm²)   

Ferros    

As4                              

As5 (cm²)   

Ferros    

As6                              

As7 

(c

m²) 

Ferros    

BR1 
1 

C30 

50.00 

50.00 
2.67 

0.00 

0.00 

0.00 

0.24 
        

0.98     5 ø 

5.0 

0.79     4 ø 

5.0 

   

   

   

  

BR2 
1 

C30 

50.00 

50.00 
5.96 

0.00 

0.00 

0.03 

0.06 
        

0.98     5 ø 

5.0 

0.79     4 ø 

5.0 

   

   

   

  

BR3 
1 

C30 

50.00 

50.00 
5.20 

0.00 

0.00 

0.03 

0.02 
        

0.98     5 ø 

5.0 

0.79     4 ø 

5.0 
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Dados Resultados 

Blocos 
ne 

Estaca 

LB 

(c

m

) 

LH          

NTotal 

(tf)  

MB 

(kgf.

m) 

MH               

FB 

(

t

f

) 

FH       

hb 

(cm) 

As1 (cm²)   

Ferros    

As2                              

As3 (cm²)   

Ferros    

As4                              

As5 (cm²)   

Ferros    

As6                              

As7 

(c

m²) 

Ferros    

BR4 
1 

C30 

50.00 

50.00 
5.20 

0.00 

0.00 

0.03 

0.02 
        

0.98     5 ø 

5.0 

0.79     4 ø 

5.0 

   

   

   

  

BR5 
1 

C30 

50.00 

50.00 
5.95 

0.00 

0.00 

0.03 

0.06 
        

0.98     5 ø 

5.0 

0.79     4 ø 

5.0 

   

   

   

  

BR6 
1 

C30 

50.00 

50.00 
2.68 

0.00 

0.00 

0.00 

0.24 
        

0.98     5 ø 

5.0 

0.79     4 ø 

5.0 

   

   

   

  

BR7 
1 

C30 

50.00 

50.00 
2.66 

0.00 

0.00 

0.00 

0.24 
        

0.98     5 ø 

5.0 

0.79     4 ø 

5.0 

   

   

   

  

BR8 
1 

C30 

50.00 

50.00 
5.96 

0.00 

0.00 

0.03 

0.06 
        

0.98     5 ø 

5.0 

0.79     4 ø 

5.0 

   

   

   

  

BR9 
1 

C30 

50.00 

50.00 
5.20 

0.00 

0.00 

0.03 

0.02 
        

0.98     5 ø 

5.0 

0.79     4 ø 

5.0 

   

   

   

  

BR10 
1 

C30 

50.00 

50.00 
5.20 

0.00 

0.00 

0.03 

0.02 
        

0.98     5 ø 

5.0 

0.79     4 ø 

5.0 

   

   

   

  

BR11 
1 

C30 

50.00 

50.00 
5.95 

0.00 

0.00 

0.03 

0.06 
        

0.98     5 ø 

5.0 

0.79     4 ø 
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Dados Resultados 

Blocos 
ne 

Estaca 

LB 

(c

m

) 

LH          

NTotal 

(tf)  

MB 

(kgf.

m) 

MH               

FB 

(

t

f

) 

FH       

hb 

(cm) 

As1 (cm²)   

Ferros    

As2                              

As3 (cm²)   

Ferros    

As4                              

As5 (cm²)   

Ferros    

As6                              

As7 

(c

m²) 

Ferros    

5.0 

BR12 
1 

C30 

50.00 

50.00 
2.67 

0.00 

0.00 

0.00 

0.24 
        

0.98     5 ø 

5.0 

0.79     4 ø 

5.0 

   

   

   

  

Nota: As dimensões e armações dos blocos foram complementadas para apoio das 

escoras de renivelamento. 

 

4.3 – Verificação dos pilares metálicos de reforço 

Os pilares metálicos foram projetados para resistir à máxima carga gerada pelo 

programa, ou seja 5,96t. Como serão pilares de reforço, adotou-se coeficientes de 

segurança excepcionais, pois o processo de nivelamento das vigas vai gerar esforços 

extras. 

O aço a ser utilizado nos pilares será o USI-300, resistente à corrosão. Para as 

escoras provisórias poderá ser utilizado aço ASTM 1010, de menor custo. 

A verificação da capacidade de carga dos pilares foi feita de forma simplificada, 

considerando as tensões máximas: 

a) Pilares de apoio definitivo 

Perfil tipo caixa formado por dois perfis U enrijecidos: 

2xU 200mmx100mm chapa 3/16”=4,75mm 

 Seção: 38,32cm² 

 Carga máxima de compressão: 6.000kgf 

 Tensão no aço, sem flambagem: Ϭ=6000/38,32=156,6kgf/cm² 

 Coeficiente de segurança/flambagem: ks=1820/156,6=11,62 

O perfil é seguro para as condições de execução. 
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b) Escoras provisórias 

Perfil tipo caixa formado por dois perfis U enrijecidos: 

2xU 100mmx50mm chapa 3,00mm 

 Seção: 12,86cm² 

 Carga máxima de compressão: 6.000kgf (considerando a possibilidade de 

a carga ficar concentrada em um único apoio) 

 Tensão no aço, sem flambagem: Ϭ=6000/12,86=466,56kgf/cm² 

 Coeficiente de segurança/flambagem: ks=1820/233,28=3,90 

O perfil é seguro para as condições de execução. 

Os blocos das fundações foram alongados para servirem de apoio para as escoras 

provisórias. Essas escoras poderão ser reaproveitadas, fazendo-se o realinhamento em 

um dos lados e, em seguida, desmontando e fazendo do outro lado. 

Após a conclusão do realinhamento, os pilares metálicos poderão ser revestidos 

com alvenaria, com as mesmas seções arquitetônicas dos pilares das outras fachadas. 

4.4 – Sequência de execução 

O processo de reforço das marquises poderá ser feito com duas alternativas: 

A - Com nivelamento horizontal e colocação das platibandas em prumo 

(alinhamento vertical); 

B - Simplesmente apoiando a estrutura na forma como ela se encontra, sem 

aprumar as platibandas. 

Para a alternativa “A” – reforço estrutural, alinhamento e prumo das platibandas, 

deverá ser obedecida a sequência de atividades: 

a) Demolir as platibandas, sem demolir as vigas de apoio; 

b) Remover o reboco na base da viga externa, nos pontos onde serão fixados os 

pilares de reforço, deixando o concreto exposto. 

c) Locação, cravação e concretagem das estacas – conferir a locação, para que as 

faces externas dos pilares coincidam com a face externa da viga de concreto. 

d) Armação e concretagem dos blocos de fundação. 
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e) Nivelamento das cabeças dos blocos, com argamassa de cimento e areia, traço 

1:3. 

f) Preparação das escoras em perfis caixa 100x100x17#3mm (ver detalhe) – 

medir no local, considerando a altura dos macacos e os apoios complementares – 

prancha de madeira e borrachas. 

g) Colocar linha horizontal de nível para referência. 

h) Posicionamento dos macacos hidráulicos e das escoras sob a viga externa, 

apoiados nos blocos de fundação – colocar as pranchas de madeira e as borrachas de 

pneu para ajuste no levantamento da viga. 

i) Remover as argamassas de reparo da fissura da laje, ao longo da viga interna. 

Remover eventuais ligações da estrutura metálica do telhado com as platibandas a serem 

realinhadas. 

j) Acionar os macacos hidráulicos lentamente, com acompanhamento do nível 

por topógrafo. O acionamento deve começar pelo centro, mantendo todos os apoios 

comprimidos. 

k) Colocar os pilares definitivos, entre as escoras, fazer o chumbamento na viga 

externa (superior) e nos blocos de fundação (inferior), conforme detalhado no projeto. 

Imediatamente antes de ser chumbada, a chapa superior deve ser recoberta com 

argamassa de graute expansivo; em seguida apertar os chumbadores, comprimindo o 

graute na base da viga. 

l) Completar os apoios das bases dos pilares nos blocos com graute.  

m) Aguardar a cura do graute da base (pelo menos 3 dias) e remover as escoras, 

a partir do centro da marquise para as laterais. 

n) Reconstruir as platibandas com alvenaria ou com placas cimentícias. 

o) Fazer os acabamentos finais, como reboco, pintura e calçadas. 

 

Para a alternativa “B” – reforço da estrutura das marquises sem alinhamento 

horizontal e sem prumo das platibandas, a sequência de atividades será: 
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a) Remover o reboco na base da viga externa, nos pontos onde serão fixados os 

pilares de reforço, deixando o concreto exposto. 

b) Locação, cravação e concretagem das estacas – conferir a locação, para que as 

faces externas dos pilares coincidam com a face externa da viga de concreto. 

c) Armação e concretagem dos blocos de fundação. 

d) Nivelamento das cabeças dos blocos, com argamassa de cimento e areia, traço 

1:3. 

e) Preparação das escoras em perfis caixa 100x100x17#3mm (ver detalhe) – 

medir no local, considerando a altura dos macacos e os apoios complementares – 

prancha de madeira e borrachas. 

f) Posicionamento dos macacos hidráulicos e das escoras sob a viga externa, 

apoiados nos blocos de fundação – colocar as pranchas de madeira e as borrachas de 

pneu para ajuste no levantamento da viga. 

g) Remover as argamassas de reparo da fissura da laje, ao longo da viga interna. 

Remover eventuais ligações da estrutura metálica do telhado com as platibandas a serem 

realinhadas. 

h) Acionar os macacos hidráulicos lentamente, até comprimir todas as escoras 

contra a viga, sem levantar a estrutura. 

i) Colocar os pilares definitivos, entre as escoras, fazer o chumbamento na viga 

externa (superior) e nos blocos de fundação (inferior), conforme detalhado no projeto. 

Imediatamente antes de ser chumbada, a chapa superior deve ser recoberta com 

argamassa de graute expansivo; em seguida apertar os chumbadores, comprimindo o 

graute na base da viga. 

j) Completar os apoios das bases dos pilares nos blocos com graute.  

m) Aguardar a cura do graute da base (pelo menos 3 dias) e remover as escoras. 

n) Fazer os trabalhos de acabamento final. 
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Em ambas as alternativas: 

- Os blocos de fundação devem ficar com a cota superior abaixo do fundo das 

canaletas de drenagem. 

- Os pilares metálicos podem ser recobertos de alvenaria e reboco, com 

dimensões semelhantes aos das outras fachadas. Para reboco das superfícies de aço 

recomenda-se uma primeira camada de argamassa ACIII. 

- Todas as partes metálicas devem receber pintura anticorrosiva a base de 

cromato de zinco (zarcão amarelo). 

- Antes de serem recobertas, as placas de base, chumbadores e bases dos pilares 

devem ser pintadas e recobertas com camada de emulsão asfáltica a frio.  
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4.5 – Relação e especificação de materiais 

a) Fundações, inclusive blocos 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT. UNID 

1 
Escavação de estaca com trado manual, 
D=30cm 96,00 m 

2 Concreto para estacas fck=30MPa 7,72 m³ 

3 
Concreto estrutural para blocos 
fck=30MPa 3,00 m³ 

4 Concreto para lastro fck=20MPa 0,70 m³ 

5 Brita para lastro 2,25 m³ 

 

b) Pilares e escoras de aço para reforço da estrutura das marquises 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DIM. PESO UNIT. QUANT. 
PESO 
TOTAL 

1 
Perfil de chapa dobrada Caixa U enrijecido 
AÇO USI SAC 300, 2x200x100x17#3/16" 

3,16m 97,00 12 1164,00 

2 CHAPA DE LIGAÇÃO - 400X200#1/2" 400X200mm 7,98 12 95,76 

3 CHAPA DE BASE 400X400#5/8" 400X400mm 19,94 12 239,28 

4 
Perfil de chapa dobrada AÇO ASTM 1010, 
Caixa U enrijecido 2x100x50x17#3mm 

3,16m 32,30 12 387,60 

5 Chapa de apoio 150x150#1/2", ASTM 1010 150x150mm 2,25 24 54,00 

6 Chumbadores barra roscada D=1 l=200mm 200mm 4 24   

PESO DO AÇO ESTRUTURAL 1940,64 

            

7 Parabolts Walsywa CBEPL D=1/2" d=1/2" XXX 24 unid   

8 
Massa epóxi SIKADUR 32 OU 
EQUIVALENTE 

    10kg 
  

9 Graute expansivo fino     120kg   
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c) Estimativa de material para platibandas em placas cimentícias 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. 
PESO 
UNIT. QUANT. 

PESO 
TOTAL 

1 
Perfil de chapa dobrada U simples AÇO USI 
SAC 300, 100x50#2,65mm 

M 4,17 276 1150,92 

2 
Perfil de chapa dobrada U simples AÇO USI 
SAC 300, 93x40#2,65mm 

M 3,60 335 1206,00 

3 
Perfil de chapa dobrada Cantoneira AÇO USI 
SAC 300, 40x40#2,65mm 

M 1,70 102 173,40 

5 Chapa #3/16" para apoios M² 37,40 2 74,80 

PESO DO AÇO ESTRUTURAL 2605,12 

            

7 Parabolts Walsywa CBEPL D=3/8" d=3/8" XXX 140 unid   

8 Massa epóxi SIKADUR 32 OU EQUIVALENTE     10kg   

9 Placa cimentícia 120x240 #10mm unid   117   

10 Parafusos auto atarraxantes D=8mm inox unid   468   

 

 

 

 

Brasília, 21 de dezembro de 2017*. 
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