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Prefácio 

A ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – é o Fórum Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras, cujo 

conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB) e dos Organismos de Normalização Setorial 

(ABNT/ONS), são elaboradas por Comissões de Estudo (CE), formadas por representantes dos setores envolvidos, delas 

fazendo parte: produtores, consumidores e neutros (universidades, laboratórios e outros). 

Os Projetos de Norma Brasileira, elaborados no âmbito dos ABNT/CB e ABNT/ONS, circulam para Consulta Pública entre 

os associados da ABNT e demais interessados. 

1 Objetivo 

1.1 Esta Norma fixa os requisitos a que devem atender as telhas de aço revestido conformado a frio, de seção transversal 
ondulada, com os seguintes tipos de revestimento: 

- zincado por imersão a quente; 

- liga alumínio-zinco por imersão a quente; 

- zincado por imersão a quente e pintado; 

- liga alumínio-zinco por imersão a quente e pintado. 

1.2 As telhas consideradas nesta Norma são utilizadas na construção de telhados e fechamentos laterais, constituindo 
elementos estruturais e de acabamento de edificações em geral. 
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2 Referências normativas 

As normas relacionadas a seguir contêm disposições que, ao serem citadas neste texto, constituem prescrições para esta 

Norma. As edições indicadas estavam em vigor no momento desta publicação. Como toda norma está sujeita a revisão, 

recomenda-se àqueles que realizam acordos com base nesta que verifiquem a conveniência de se usarem as edições 

mais recentes das normas citadas a seguir. A ABNT possui a informação das normas em vigor em um dado momento. 

NM-COPANT 1588:1996 - Produtos siderúrgicos - Definições e classificação 

NM 253:2001 - Chapas de aço zincadas ou revestidas por uma camada de liga de alumínio-zinco, por imersão a quente 

e pré-pintadas 

NM 278:2001 - Determinação da massa de zinco no revestimento de chapas e tubos de aço galvanizado ou 

eletrogalvanizado 

3 Definições 

Para os efeitos desta Norma, aplicam-se as definições da NM-COPANT 1588 e as seguintes: 

3.1 telhas de aço onduladas: Telhas fabricadas a partir de chapas de aço por um processo de conformação, cuja seção 
transversal é similar a uma seqüência de ondas senoidais, com dimensões nominais estabelecidas na tabela 1. 

3.2 altura das telhas: Altura das ondas, medida conforme indicado em 5.3.1.  

3.3 espessura nominal da telha: Soma das espessuras da chapa de aço e do revestimento metálico. 

3.4 largura útil da telha ondulada: Máxima distância entre os eixos longitudinais do centro das cristas ou vales laterais 
extremos, medida conforme indicado em 5.3.2.  

4 Requisitos específicos 

4.1 Característica mecânica: 

Deve ser avaliada através do ensaio de resistência à flexão descrito em 5.3.6. A flecha máxima admissível para aplicação 
de carga concentrada de 700 N no centro do vão de 1 200 mm não pode exceder 12 mm.  

4.2 Revestimento 

4.2.1 A massa do revestimento metálico da telha zincada com cristais normais ou minimizados, com ou sem pintura, deve 
ser de no mínimo 260 g/m

2 
(soma das duas faces), 

 
determinada conforme descrito em 5.2.

4.2.2 A massa do revestimento metálico da telha revestida com liga Al-Zn, com ou sem pintura, deve ser de no mínimo 150 
g/m

2 
(soma das duas faces),

 
determinada conforme descrito em 5.2.

4.2.3 As telhas de aço com revestimento metálico, sem pintura (com acabamento natural), devem  ser fornecidas com 
tratamento químico superficial.  

4.2.4 As características de revestimentos aplicados por pintura devem ser estabelecidas entre o fabricante da telha e o 
comprador. 

4.3 Dimensões e tolerâncias 

4.3.1 As telhas devem ter  as bordas uniformes, permitindo um encaixe com sobreposição exata, e os canais devem ser 
retilíneos e paralelos às bordas longitudinais. 

4.3.2 A forma do perfil transversal deve corresponder ao indicado nas figuras 1-a) ou 1-b) ao longo de todo o comprimento 
da telha.  

4.3.3 As tolerâncias e dimensões devem ser as estabelecidas na tabela 1. Comprimentos diferentes dos estabelecidos na 
tabela 1 devem ser objeto de acordo prévio 

4.3.4 As tolerâncias para espessura nominal das telhas estão estabelecidas na tabela 2. 

Dimensões em milímetros 

 

a) Na crista

Altura  

Passo 

Largura total 

Largura útil 
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b) No vale

Figura 1 - Seção transversal típica 

Tabela 1 - Tolerâncias em relação às dimensões nominais 

Dimensão nominal Dimensões 

mm 

Tolerância 

mm 

Altura 18 ± 2 *

Largura útil 985 ± 15 *

Comprimento 2 000

2 500 

3 000 

4 000 

5 000 

6 000 

-0 /+ 10 

Alinhamento longitudinal - 0,3% do comprimento, limitada a 5 mm 

* Para as espessuras de 0,32 mm e 0,38 mm, as tolerâncias são: -3 mm +1 mm na altura e  -10 mm +20 mm

na largura útil. 

Tabela 2 - Afastamento superior e inferior da espessura 
nominal em função da largura útil 

Espessura Espessuras limite

nominal mínima máxima

mm mm mm

0,32 

0,38 

0,30 

0,35 

0,34 

0,39 

0,43 0,40 0,46

0,50 0,47 0,54

0,65 0,60 0,70

0,80 0,75 0,85

0,95 0,89 1,01

1,25 1,19 1,31

5 Inspeção e recebimento 

5.1 Amostragem  

Deve ser retirada uma telha a cada lote de 1 500 m lineares de telhas fornecidas para verificação das características 
mecânicas, revestimento e dimensões. Na formação do lote serão aceitas telhas de diferentes comprimentos nominais.  
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5.2 Determinação da massa de revestimento 

Para determinar a massa do revestimento metálico, deve-se retirar da seção transversal de cada amostra de telha 
três corpos-de-prova: um no centro e um em cada extremidade, distante no mínimo a 50 mm da borda. Para determinação 
da massa de revestimento em telhas pintadas, a película de tinta deve ser removida com a utilização de um solvente 
adequado. Cada corpo-de-prova deve ter área não inferior a 2 500 mm

2
. A determinação da massa de revestimento deve

ser feita conforme a NM 278. 

5.3 Verificação dimensional 

As dimensões e tolerâncias são verificadas com instrumentos adequados que permitam comparar os valores reais com os 
valores nominais em cada caso. As medidas devem ser tomadas com a telha livre de tensões, apoiada sobre uma 
superfície lisa e plana, sem fixações. 

5.3.1 A altura (A) deve ser medida apoiando-se uma régua metálica sobre as cristas da telha a no mínimo 50 mm das 
extremidades longitudinais da telha, tomando-se a distância vertical entre o fundo do canal e a base da régua, conforme 
figura 2. 

a) Na crista

Figura 2 - Medição da altura 

5.3.2 A largura útil deve ser medida tomando-se a distância entre os centros das cristas (para perfis conforme figura 3-a)) 
ou dos vales (para perfis conforme figura 3-b)) das duas ondas mais externas da telha que sejam utilizadas para 
sobreposição e a pelo menos 200 mm das extremidades da telha.  

a) Na crista

b) No vale

Figura 3 - Medida da largura útil 

5.3.3 O comprimento nominal deve ser medido ao longo do eixo longitudinal. 

5.3.4 A espessura deve ser medida em qualquer ponto situado a no mínimo 25 mm da borda. Para determinação da 
espessura em telhas pintadas, a película de tinta deve ser removida com a utilização de um solvente adequado. 

5.3.5 O alinhamento longitudinal corresponde à metade da diferença entre a maior diagonal e a menor diagonal de uma 
telha. 

5.3.6 A flecha, medida do deslocamento vertical do corpo-de-prova no seu ponto central provocado pela aplicação da 
carga, deve ser medida em um corpo-de-prova com comprimento de 1 300 mm, retirado de uma amostra de telha coletada 
conforme 5.1, através do ensaio descrito a seguir:  

Colocar o corpo-de-prova sem fixação, conforme figura 4, sobre dois apoios paralelos transversais às ondas da telha, com 
diâmetro de 50 mm, rigidamente fixados, mantendo uma distância entre eixos de 1 200 mm, intercalando entre os apoios e 
o corpo-de-prova, tiras de borracha com espessura de aproximadamente 10 mm e dureza 50 shore A. Aplicar a carga por
meio de uma sapata central indeformável, com 230 mm de largura e comprimento igual à largura do corpo-de-prova, que 
assegure a distribuição completa da carga em toda a sua largura. A sapata deve ser revestida em sua face inferior com 
uma tira de borracha com espessura de aproximadamente 10 mm e dureza 50 shore A. 

Medida a
ser

tomada
(A)

Régua metálica 

Telha

Medida a ser tomada 

Sobreposição 
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Observar a centralização da carga, de maneira que esta seja aplicada exatamente no meio do vão livre do corpo-de-prova, 
sem provocar impacto, e perpendicularmente à ondulação da telha. 

Através de instrumento adequado, deve-se medir a flecha do corpo-de-prova no seu ponto central.   

Figura 4 - Diagrama esquemático para medida da flecha 

6 Identificação e embalagem 

6.1 As telhas devem ser fornecidas em unidades cintadas regularmente, de forma a dar sustentação, estabilidade e pro-
teção durante as operações de transporte. Outras exigências relacionadas com o tipo de embalagem devem ser estabe-
lecidas no pedido de compra. 

6.2 Os fardos devem ser identificados com etiqueta resistente ao manuseio, contendo,  no mínimo, além do estabelecido 
em disposições legais, as seguintes indicações: 

a) nome do fabricante;

b) nome do produto (designação comercial);

c) número desta Norma;

d) tipo e massa do revestimento metálico;

e) para as telhas pintadas, o tipo, a espessura e a cor do revestimento orgânico para ambas as faces;

f) espessura nominal da telha;

g) quantitativo do fardo (número de telhas  e comprimento);

h) identificação do fardo;

i) data de fabricação.

7 Modo de fazer a encomenda 

Nos pedidos de compra feitos de acordo com esta Norma, devem constar: 

a) número desta Norma;

b) número de telhas solicitadas e seus respectivos comprimentos;

c) tipo e massa do revestimento metálico;

d) para as telhas pintadas, o tipo, a espessura e a cor do revestimento orgânico para ambas as faces;

e) espessura nominal da telha;

f) nome do produto (designação comercial).

Outras condições específicas devem ser estabelecidas no pedido de compra. 

8 Aceitação e rejeição 

O lote deve ser aceito se todos os requisitos especificados nesta Norma forem atendidos. 

Se um ou mais dos requisitos especificados não for atendido, devem ser extraídas e ensaiadas duas novas amostras 

retiradas do mesmo lote, cujos resultados devem ser satisfatórios. Caso contrário, o lote será rejeitado.  

________________ 
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