
MEMORIAL DESCRITIVO – PROJETO ESTRUTURAL 
 

1. DADOS GERAIS 

Objeto: Cobertura da Creche Pingo de Gente 

Local do Projeto: Avenida Santa Catarina, – Centro, União do Oeste – SC  

Proprietário: Município de União do Oeste 

Contratante: Município de União do Oeste 

Empresa Contratada:  

Anotação de Responsabilidade Técnica: 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as normas e orientar o 

desenvolvimento da construção da estrutura da cobertura da creche Pingo de Gente, a fim 

de suprir as necessidades dos usuários. 

3. CARACTERÍSTICA DO PROJETO 

 

- Cobertura de dois solários e da caixa de areia da Creche Pingo de Gente. As coberturas 

serão realizadas com auxílio de tesouras, apoiadas sobre treliças e pilares, todos materiais 

metálicos. 

- Vão transversal das tesouras do solário = 5,80 metros 

- Vão longitudinal das tesouras do solário = 4,20 metros 

- Vão transversal das tesouras da caixa de areia = 12,00 metros 

- Vão longitudinal máximo das tesouras da caixa de areia = 10,80 metros 

- Vão longitudinal mínimo das tesouras da caixa de areia = 6,60 metros 

 

4. SISTEMA ESTRUTURAL 

 

- Transversal: Contraventado no sentido horizontal através de tirantes com cabo de aço 

1/4” com esticador 1” e contra ventre entre terças com cantoneira 1”.  

- Longitudinal: Tesouras engastadas em colunas metálicas 

 

5. ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS UTILIZADOS 

 

- Estrutura (tesoura, treliças, terças, pilares): aço ASTM-A36 

- Ligações parafusadas: aço ASTM A307 

 

6. NORMAS 

 

- NBR 8800/86 – Projeto e execução de estruturas de aço em edifícios; 

- NBR 6120/80 – Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

- NBR 6123/88 – Forças devidas ao vento em edificações. 

 

 



 

7. AÇÕES ATUANTES NA ESTRUTURA 

 

De acordo com a NBR8800, anexo B, as ações atuantes na estrutura a ser projetada 

são as seguintes: 

A- Carga permanente: é formada pelo peso próprio de todos os elementos 

constituintes da estrutura; 

B- Sobrecarga: seu valor é função da finalidade e da área em que a estrutura for 

construída, podendo atingir valores de 10kN/m² ou mais. De acordo com o item 

B-3.6.1 do anexo B da NBR8800, “nas coberturas comuns, não sujeitas a 

acúmulos de quaisquer materiais, e na ausência de especificação em contrário,  

deverá ser prevista uma sobrecarga nominal mínima de 0,25kN/m²...” 

C- Ação do vento: a ação do vento sobre a estrutura será calculada de acordo 

com a NBR6123. 

 

8. COBERTURA 

As coberturas serão compostas de telhas metálicas aluzinc Termoacústicas – modelo TP 

25, fixadas através de parafusos tipo telha-terça. Deverão possuir ainda, algerosas com 

chapa galvanizada n° 26 corte 0,20m. 

9. TRAVAMENTOS DA ESTRUTURA 

 

A estrutura deverá ser contraventada, de acordo com as especificações e posições 

indicadas no projeto. As vigas de travamento deverão ser fabricadas com banzos em 

perfil “U” 40x100x40x2,00mm e diagonais em perfil “U” 32x94x32x2,00mm aço A36, 

Fy= 250Mpa e Fu= 400Mpa. Os ferros redondos dos tirantes terão diâmetro de 1/4” com 

esticador 1” e contra ventre entre terças com cantoneira 1” para os contraventamentos.  

 

10.  TERÇAS DA COBERTURA 

Todas as terças da estrutura serão fabricadas em perfil “U” enrijecido aço A36, fy = 250 

Mpa e Fu = 400 Mpa. Para as terças das tesouras de vão de 4,20 metros, será utilizado o 

perfil U 15x 40 x 75 x 40 x 15 x 2 mm, já as terças das tesouras de vão de 6,60 metros e 

10,80 metros, será utilizado o perfil U 15x 40 x 100 x 40 x 15 x 2 mm.  

11.  TESOURAS E TRELIÇAS PARA COBERTURAS 

A estrutura do telhado será metálica, constituída por tesouras, com apoio em uma 

extremidade sobre treliças metálicas, as quais se apoiam sobre pilares metálicos pré-

fabricados. Na outra extremidade, as mesmas deverão ser fixadas com chumbadores 

químicos e/ou parabolts. Os banzos superior e inferior das tesouras de 4,20 metros de 

comprimento serão em perfil “U” 40 x 75 x 40 x 2 mm, e as diagonais serão em perfil “U” 

30 x 68 x 30 x 2 mm. Os banzos superior e inferior das tesouras de 6,60 metros e 10,80 

metros e da treliça de 12 metros serão em perfil “U” 40 x 100 x 40 x 2 mm, e as diagonais 

serão em perfil “U” 32 x 94 x 32 x 2 mm. Seguindo a todo o momento as especificações 

técnicas do projeto no que diz respeito a bitolas e materiais.  

 

 



12.  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 tesouras e treliças devem ser transportadas, de preferência, na posição vertical, e 

suspensa por dispositivos colocados em posições tais que evitaria a 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. 

 
13.  FUNDAÇÕES 

 

As fundações da estrutura serão executadas sob os pilares utilizados na estrutura de 

cobertura da caixa de areia, seguindo rigorosamente as indicações de projeto. O concreto 

utilizado para as fundações deverá possuir um fck mínimo de 20 MPa, armado de acordo 

com as especificações definidas em projeto. Ainda, as fundações devem ser executadas 

sobre um lastro de concreto magro com espessura mínima de 5 centímetros.   

Os blocos de fundação terão dimensões de 60 x 60 centímetros em sua base e altura de 

60 centímetros. 

 

14.  VIGA DA CAIXA DE AREIA 

 

Serão executadas vigas para a contenção do material depositado na caixa de areia. As 

dimensões da viga serão de 15 x 35 cm, sendo que a mesma deve estar situada 15 cm 

abaixo do nível do solo. Esta estrutura deverá ser armada segundo as especificações 

indicadas no projeto.  

 

 

União do Oeste, 29 de maio de 2018. 

 

 

__________________________________________ 

Igor Leonardo Loeblein Furraer 

Engenheiro Civil CREA/SC 153.213-3 


