
A tabela a seguir propõe facilitar o trabalho do comprador para que possa  
detalhar  a empresa prestadora do serviço às informações relevantes ao 
projeto de maneira precisa. 

 
 
O que saber antes de consultar uma empresa de S.C.P.C.: (serviço de corte e 
perfuração de Concreto: 

A - Se vai comprar furos de vídea 
B - Se vai comprar furos com coroa diamantada 
C - Se vai comprar corte de piso com disco diamantado 
D - Se vai comprar corte de paredes com disco diamantado 
E - Se vai comprar corte de estrutura de concreto com fio diamantado 

A B C D E INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS 

     
A bitola do furo a ser executado. Cuidado! Nem sempre a bitola do furo é a mesma do ferro a 
ser colado ou do tubo que passará pelo furo; deve haver espaço para a cola no primeiro caso e 
folga para passar o tubo no segundo caso. 

     A quantidade de furos, assim como a profundidade final dos mesmos.  

     
Qual será a posição dos furos: vertical, horizontal, inclinados; se os furos serão feitos em 
paredes, vigas, pilares ou pisos. A que altura do piso deverão ser executados e qual a 
distribuição dos mesmos na área da obra; se são todos próximos ou se são espalhados.  

     Qual é a tensão de energia existente no local e qual a potência possível de ser instalada.  

     
Qual é a especificação do material a ser furado (a mais precisa possível, com dados como 
dureza, taxa de armação, tipo de agregado, etc.).  

     Verificar as condições de acesso, para as equipes dentro da obra: escada, andaime, etc.  

     
Verificar se a obra requer integração de segurança; qual o tempo necessário e quais são os 
documentos exigidos . 

     
Se o serviço será executado em horário normal ou em período noturno, feriados e finais de 
semana. 

     
Se existe água com pressão suficiente no local e se há alguma restrição ao uso dela para a 
refrigeração da ferramenta diamantada. 

     
Qual é a profundidade exata do corte a ser executado e se é necessário que este tenha um 
espessura ou inclinação pré-determinada.  

     Se a área de trabalho apresenta restrição para uso de equipamentos com motor a combustão. 

     Se existe restrição quanto a ruído no local da prestação de serviço. 
 


