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8. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

8.1 Considerações Gerais 

•  De acordo com a ABNT, são os documentos 
destinados à caracterização dos materiais, 
equipamentos, componentes e serviços que 
compõem uma obra.  

• Pode-se então dizer que especificação é a 
descrição rigorosa e minuciosa das 
características que um material, um 
equipamento, um serviço, um produto ou 
componente deverá apresentar. 
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8.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Objetivos das Especificações Técnicas 

• Complementar os desenhos dos projetos 
• Proporcionar dados para a elaboração de orçamentos 

corretos 
• Fornecer dados suficientes para a aquisição de materiais 

equipamentos, etc 
• Fornecer dados para a execução correta dos serviços no 

canteiro de obras 
• Subsidiar na escolha de prestadores de serviços 
• Equalizar propostas, possibilitando seu julgamento 

equânime 
• Dar garantia aos contratantes do padrão de obra que será 

executado 



http://pt.dreamstime.com/imagem-de-stock-ponto-de-interroga%C3%A7%C3%A3o-image6906191


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS (ET) E CADERNO DE ENCARGOS (CE) 

Qual é a diferença? 

O texto é semelhante ao das Especificações Técnicas, 
mas normalmente o CE é mais geral, servindo para 
todas as obras, enquanto que as ET são particulares. 

O Caderno de Encargos (CE) é o conjunto de especificações 
técnicas, critérios, condições e procedimentos 
estabelecidos pelo contratante para a contratação, 
execução, fiscalização e controle dos serviços e obras.  
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http://www.cimav.org/noticias_detalhe.php?id=69
https://www.yumpu.com/pt/document/view/24975537/documento-em-binder1-ons


8.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Influências das Especificações Técnicas 

• Definem o padrão de acabamento do 
empreendimento 

• Influem nos custos da construção 
• Determinam técnicas e métodos 

construtivos para a execução dos serviços 
• Influem nos prazos técnicos da obra 
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ESPECIFICAÇÃO DE 
MATERIAIS 

ESPECIFICAÇÃO DE 
SERVIÇOS 



8.2 ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E DE SERVIÇOS 

8.2.1 ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS 
(ACABAMENTOS) 

Marca, Tipo, Modelo, Dimensões 

Padrão de acabamento 

Total de alvenaria e revestimentos diversos 

Cores e outras características relevantes 

Requisitos de qualidade exigidos para tal material * 

http://materiaisvilanova.com.br/blog/materiais-de-construcao-bairro-juveve/


8.2.1 ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS 

Requisitos de qualidade exigidos para tal material * 

JUNTAMENTE COM TODAS AS CARACTERÍSTICAS DAS ET  

OU 

SEPARADAMENTE EM CAPÍTULO INICIAL DO CE – 
“ESPECIFICAÇÕES GERAIS” ou “DISPOSIÇÕES GERAIS” 
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8.2.1 ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS 
Similaridade 

•  Sempre que se especifica um determinado material 
para qualquer que seja o local da obra, deve-se 
sempre ter a prudência de deixar a indicação de que 
o mesmo poderá ser substituído por outro similar.  

Exemplo: 
Ferragens: Serão empregadas ferragens da marca La 
Fonte ou Fama ou similar, a seguir discriminadas:  
(ref. La Fonte) 
a) Nas portas externas 
- Três dobradiças 3x2.1/2 ref. FG 495 
- Conjunto de fechaduras CR 331 FC 55 mm 



8.2.1 ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS 

Parâmetros orientadores das ET 

• Respeito aos princípios da sustentabilidade 
• Padrão de acabamento desejado para a obra 
• Aspectos estéticos e de higiene 
• Durabilidade dos materiais 
• Custo da conservação e manutenção 
• Busca de baixos custos de construção 
• Compatibilidades físicas e químicas 
• Conforto na sua utilização 
• Viabilidade de comercialização da obra dentro do 

mercado 
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http://8errard.tumblr.com/post/5190482660


8.2.2 ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

- Detalhamento dos projetos –  
determinando o nível de detalhamento desejável 
- Tipo de sondagem a ser executada 
- Projeto do Canteiro de Obras e suas instalações provisórias 
- Equipe de Administração da obra 
- Seguros - que tipos de seguros serão feitos ou se serão feitos 
- Trabalhos em terra - quais e como serão executados 
- Tipo de Fundação e como será executada 
- Tipo de estrutura e seus serviços componentes 
- Sistema de aquecimento de água 

Devem conter: Devem conter: 

http://www.rheoset.com.br/Materiais-de-Construcao-crescem-7-383-ver.html


8.2.2 ESPECIFICAÇÕES DE SERVIÇOS 

- Argamassas para todos os fins - natureza e 
proporções dos materiais componentes 
- Modo de assentamento de pisos e 
revestimentos de paredes 
- Revestimentos de argamassas 
- Recomendações sobre rodapés, soleiras e 
peitoris 
- Execução de esquadrias de diversos 
materiais 
- Execução de instalações elétricas, 
telefônicas e hidro-sanitárias 
- Execução de instalações mecânicas 
- Pinturas, limpezas e serviços finais de obra, 
etc 

Devem conter: Devem conter ainda: 

http://www.cobconstrutora.com.br/cobnews/index.php?id=308


8.3 A ELABORAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Como é feita? 

• A ABNT não tem recomendações especiais sobre 
a elaboração das especificações, mas existem 
algumas formas já consagradas pelo uso, 
embora vez por outra encontremos textos que 
não seguem tais formas consagradas, e que 
percebemos, trazem dúvidas e até certas 
dificuldades na sua consulta ou compreensão. 
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http://construfacilrj.com/fundacoes-e-sapatas/

