
 
 

 
 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

1. DADOS GERAIS: 

1.1. Proprietário: Município de Estação/RS 

1.2. Obra: Cobertura Metálica da Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Ceconelo 

CNPJ: 92.406.248/0001-75 

1.3. Local: Rua Arcângelo Giacomazzi, 1065  – Bairro Santuário–  Estação / RS. 

1.4. Área de cobertura: 573,60m
2
  

     628,00 m² área de telhas com inclinação de 8% 

       

 

1. GENERALIDADES: 

 

 Este memorial descritivo refere-se ao projeto de Cobertura metálica da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Pedro Ceconello, descrevendo os serviços necessários e fornecendo as instruções de como executá-los, 

bem como as Normas Técnicas a serem obedecidas.  Em anexo encontra-se os projetos básicos arquitetônicos, em 

caso de divergência entre os desenhos e a especificação prevalecerá o que a supervisão de engenharia decidir.   

 

2. SERVIÇOS PRELIMINARES: 

 

 A locação da obra deverá ter o seu alinhamento rigorosamente igual ao alinhamento da construção existente, e 

será executado no sistema de gabarito em tábuas corridas perfeitamente niveladas em todo o seu contorno. 

 Deverão ser retiradas as abas onde os pilares serão locados, e após fazer seu devido reparo e instalação, deve 

ser feito algeroz ao redor do pilar e impermeabilização da cobertura antiga com a nova. 

   

 

 

3. CARACTERÍSTICAS DO PROJETO: 

 

- Pavilhão com tesouras em uma água - banzos paralelos, inclinação do telhado 8%; 

- Pórtico com colunas em aço engastadas na base de concreto e tesouras treliçadas engastada nas colunas; 

- Vão transversal de 16,00m; 

- Vão longitudinal de 35,85m; 

- Pé-direito de 3,40m a 3,80m em uma lateral e de 4,00m na outra lateral; 

- Espaçamento entre as colunas conforme projeto (colunas laterais); 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. SISTEMA ESTRUTURAL: 

 

- Transversal: tesoura treliçada engastada em colunas de aço; 

 

- Longitudinal: contra ventado no sentido horizontal com treliças e barras redondas. 

 

- Pilares: contra ventados no sentido vertical. 

 
5. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS UTILIZADOS: 

 

- estrutura (tesouras, terças, vigas): aço COS CIVIL-300 

        Fy= 300Mpa 

        Fu= 400Mpa 

-perfil dobrados: aço COS CIVIL-300 

        Fy= 300Mpa 

        Fu= 400Mpa 

-pilares: aço CSN COR 420 ou equivalente. 

        Fy= 300Mpa 

        Fu= 420Mpa 

- solda: eletrodo E-70XX: Fu=485Mpa 

 

 Tesouras, Pilares e vigas (ligações primárias): ASTM A325 

Terças (ligações secundarias): ASTM A307 

   

 

Não será aceita a substituição dos materiais mencionados neste memorial, os quais deverão ser 

comprovados através de notas ficais e laudos de resistência.  

 

6. NORMAS: 

 

- NBR8800/86- Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios; 

- NBR6120/80- Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

- NBR6123/88- Forças devidas ao vento em edificações; 

- AWS D1.1/96- American Welding Society. 

 



 

 

 

 

 

 
7.  TELHAS: 

A cobertura será composta de Telhas Aluzinc natural termo acústica 0,50 mm + 30 mm de EPS+ filme 

fixada através de parafusos tipo telha-terça e parafuso de costura tipo telha-telha. A instalação deve ser 

feita com todo cuidado afim de não amaçar o isopor e não prejudicar a estanqueidade da cobertura.  

 

.  

 

8.  TRAVAMENTOS DA ESTRUTURA: 

 

A estrutura deverá ser contra ventada, de acordo com as especificações e posições indicadas no projeto. As 

vigas de travamento deverão ser fabricadas com banzos em perfil “U” 40x80x40x2,25mm e diagonais em perfil “U” 

30x74x30x2,25mm aço A36, Fy= 300Mpa e Fu= 400Mpa. Os ferros redondos dos tirantes terão diâmetro de 3/8”  

para os contra ventamentos e estabilizadores. As correntes rígidas para as terças serão de ferro cantoneira 1 x 1/8”. 

 

 

9. TERÇAS DA COBERTURA: 

 

As terças serão fabricadas em perfil “U” enrijecido aço ASTM A36, com dimensões de 250x85x2,65 mm. A 

fixação das terças nas chapas “L” será através de parafusos sextavados 3/8 x 2”. 

 

10. TESOURAS EM UMA ÁGUA 16m: 

 

A estrutura do telhado será metálica, fabricada 7 tesouras em uma agua - banzos paralelos, e bi-apoiadas sobre 

pilares. O banzo superior e inferior das tesouras será em perfil “U” 175x70x4,75mm, e as diagonais serão em perfil 

“U” 160x35x2,25mm e espessuras variáveis de acordo com o projeto. Sempre devendo ser seguida as especificações 

técnicas do projeto no que diz respeito a bitolas de materiais, posicionamento das diagonais, e fabricados com aço 

ASTM A36.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

11.  PILARES E FUNDAÇÕES: 

 

Serão 14 pilares serão constituídos de dois perfis soldados de 200x100x1,5x3mm, revestidos nas duas laterais 

em chapa espessura 2,00mm. Sempre devendo ser seguida as especificações técnicas do projeto no que diz respeito a 

bitolas de materiais, posicionamento das diagonais, e fabricados com aço ASTM A36.  

Os pilares deverão ser engastados nos blocos de fundações com Chumbadores SAE 1045 de 3/4’’x 5’’, 

conforme figura abaixo. 

As fundações serão do tipo estacas terão diâmetro de 60 cm, sendo executados blocos acima para a correta 

distribuição de cargas no solo. 

 

 

 

 

 

12.  FECHAMENTO LATERAL: 

Será executado fechamento dos oitões com telha TPR40-0,50mm, nas duas laterais com altura de 60 cm. 

 

13.   PINTURA: 

As superfícies a pintar deverão ser cuidadosamente limpas com decapante, removendo todo e qualquer tipo de 

ferrugem, óleo, água, etc. Devendo ser feito uma pintura com tinta esmalte sintética industrial na cor branca, com 80 

microns de espessura de película seca sendo esta aplicada pelo sistema eletrostático air-less. Deverá ser 

comprovada a utilização deste método de pintura e a espessura mínima aceita. 

Para retoques de danos mecânicos ocorridos durante o transporte e montagem deverá ser providenciado o 

lixamento das áreas atingidas e efetuar os reparos reconstituindo todo o sistema exigido. 

 

 



 

 

 

 

 

14.  MOVIMENTAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE AÇO NA OBRA: 

 

A movimentação das estruturas de aço na obra deverá ser feita de modo a obedecer aos seguintes requisitos 

gerais: 

As treliças e tesouras devem ser transportadas, de preferência, na posição vertical, e suspensa por dispositivos 

colocados em posições tais que evitaria inversão de esforços a tração e compressão nos banzos inferior e superior, 

respectivamente. 

Deverão ser tomados cuidados especiais para os casos de peças esbeltas e que devam ser devidamente 

contraventadas provisoriamente, para a movimentação. 

A carga e descarga da estrutura deverão ser feitas com todos os cuidados necessários para evitar deformações 

que as inutilizem parcial ou totalmente e que resultem em custos adicionais. 

 

Todas as peças metálicas devem ser cuidadosamente alojadas sobre madeirame espesso disposto de forma a 

evitar que a peça sofra efeito de corrosão. 

As peças deverão ser estocadas em locais que possuem drenagem de águas pluviais adequadas evitando-se 

com isto o acúmulo de água sobre ou sob as peças 

 
 
17. ENTREGA DA OBRA E LIMPEZA GERAL: 

 

  A obra será entregue perfeitamente limpa, livre de entulhos ou restos de construções e todas as 

instalações testadas e aprovadas. 

 Por se tratar de uma obra em uma Escola, os cuidados devem ser redobrados, pois existem circulação de 

crianças nas proximidades, todos esses cuidados são de responsabilidade da Construtora executora. Se por ventura a 

administração da prefeitura achar que a obra está causando algum risco ela poderá suspender imediatamente os 

serviços até que as medidas de segurança sejam tomadas. 

  

                                                                                                         

 

   Estação, dezembro de 2015. 

 

 

_____________________________                                        __________________________ 

             Geverson Zimmermann                                                   Luciano Bernardon 

                  Prefeito Municipal                                           Eng. Civil  CREA RS 196.213       


