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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente projeto destina-se à orientação para a construção de Cobertura a ser 

executada na Escola Municipal Coronel João de Araújo, no Município de Piracanjuba. 

 

2.  OBJETIVO DO DOCUMENTO 

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto básico (pré-executivo), 

tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes 

envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada. Tal documento relata e 

define integralmente o projeto básico e suas particularidades. 

Constam do presente memorial a descrição dos elementos constituintes do projeto 

arquitetônico, com suas respectivas sequências executivas e especificações. Constam 

também do Memorial a citação de leis, normas, decretos, regulamentos, portarias, códigos 

referentes à construção civil, emitidos por órgãos públicos federais, estaduais e municipais, 

ou por concessionárias de serviços públicos. 

  

 3.  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O Projeto de Cobertura com tamanho padrão visa atender a demanda de espaço para 

práticas esportivas e reuniões na Escola Coronel João de Araújo no Município de 

Piracanjuba-GO. O referido projeto apresenta uma área total de 446,04m². 

As vedações serão executadas com telha de aço galvanizado trapezoidal de 0,43mm e 

a estrutura de fundações, pilares, vigas e cobertura de tesouras metálicas treliçadas. A 

cobertura será realizada com telha aço galvanizado trapezoidal de 0,43mm. 

A técnica construtiva adotada é convencional, adotando materiais facilmente 

encontrados no comércio e não necessitando de mão-de-obra especializada. A colocação de 

materiais e/ou instalação das peças deverão seguir as indicações e procedimentos 

recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

Além disso, os processos construtivos não explicitados nesse documento deverão ser 

solucionados sob a aprovação da Secretaria de Planejamento de Piracanjuba-GO, pelo bom 
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gosto e senso de continuidade do partido geral e estético do projeto. 

 

 5.   CARACTERIZAÇÃO DO SISTEMA CONSTRUTIVO 

O sistema construtivo adotado foi o convencional, a saber: 

 Fundações típicas Blocos sobre Estacas  

As fundações serão executadas em blocos sobre estacas de concreto armado. 

Recomenda-se a realização do estudo do solo antes de executar qualquer elemento 

estrutural da obra. 

 

 Pilares 

Pilares em concreto armado moldado in loco e pilares metálicos. 

As formas dos pilares deverão ser aprumadas e escoradas apropriadamente, 

utilizando-se madeira de qualidade, sem a presença de desvios dimensionais, fendas, 

arqueamento, encurvamento, perfuração por insetos ou podridão. Antes da concretagem, as 

formas deverão ser molhadas até a saturação. A concretagem deverá ser executada 

conforme os preceitos da norma pertinente. A cura deverá ser executada conforme norma 

pertinente para se evitar a fissuração da peça estrutural. 

 

 Estrutura Metálica 

Serão utilizadas estruturas metálicas compostas por treliças, terças metálicas e 

posteriormente das telhas de aço galvanizado trapezoidal de 0,43mm. 

O tipo de aço a ser adotado nos projetos de estruturas metálicas deverá ser tipo  

ASTM A-36 ou ASTM A572 gr50.  

  

 Condições Gerais referência para a execução: 

Eventualmente o fabricante da estrutura metálica poderá substituir os perfis 

indicados, desde que, de fato, estes estejam em falta na praça. Sempre que ocorrer tal 

necessidade, os perfis deverão ser substituídos por outros, constituídos do mesmo material, 

e com estabilidade e resistência equivalentes às dos perfis iniciais. 

Em qualquer caso, a substituição de perfis deverá ser previamente submetida à 
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aprovação da FISCALIZAÇÃO, principalmente quando perfis laminados tenham que ser 

substituídos por perfis de chapa dobrados. 

Caberá ao fabricante da estrutura metálica a verificação da suficiência da secção útil 

de peças tracionadas ou fletidas providas de conexão parafusadas ou de furos para qualquer 

outra finalidade. 

 

 Transporte e Armazenamento 

Deverão ser tomadas precauções adequadas para evitar amassamento, distorções e 

deformações das peças causadas por manuseio impróprio durante o embarque e 

armazenamento da estrutura metálica. 

Para tanto, as partes da estrutura metálica deverão ser providas de 

contraventamentos provisórios para o transporte e armazenamento. 

As partes estruturais que sofrerem danos deverão ser reparadas antes da montagem, 

de acordo com a solicitação do responsável pela fiscalização da obra. 

 

 Montagem: 

O manuseio das partes estruturais durante a montagem deverá ser cuidadoso, de 

modo a se evitar danos nestas partes; as partes estruturais que sofrerem avarias deverão ser 

reparadas ou substituídas, de acordo com as solicitações da FISCALIZAÇÃO. 

Os serviços de montagem deverão obedecer rigorosamente às medidas lineares e 

angulares, alinhamentos, prumos e nivelamento. 

Deverão ser usados contraventamentos provisórios de montagem em quantidades 

suficientes sempre que necessário e estes deverão ser mantidos enquanto a segurança da 

estrutura o exigir. 

As conexões provisórias de montagem deverão ser usadas onde necessárias e 

deverão ser suficientes para resistir aos esforços devidos ao peso próprio da estrutura, 

esforços de montagem, esforços decorrentes dos pesos e operação dos equipamentos de 

montagem e, ainda, esforços devidos ao vento. 
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Garantia: 

O FABRICANTE deverá fornecer "Certificado de Garantia" cobrindo os elementos 

fornecidos quanto a defeitos de fabricação e montagem pelo período de 5 (cinco) anos, 

contados a partir da data de entrega definitiva dos SERVIÇOS. 

 

 Pintura: 

Toda a superfície a ser pintada deverá estar completamente limpa, isenta de 

gorduras, umidade, ferrugem, incrustações, produtos químicos diversos, pingos de solda, 

carepa de laminação, furos, etc. 

A preparação da superfície constará basicamente de jateamento abrasivo, de acordo 

com as melhores Normas Técnicas. Deverão ser respeitados os intervalos entre as demãos 

conforme a especificação dos fabricantes. 

Para a seleção da cor deverá ser consultado o setor de engenharia da Prefeitura 

Municipal de Piracanjuba. 

 

 Inspeção e testes: 

Todos os serviços executados estão sujeitos à inspeção e aceitação por parte da 

FISCALIZAÇÃO. 

 

 8. LIMPEZA FINAL 

Após finalizar a execução é necessário que seja feita a limpeza final da obra, a fim de 

entregá-la em perfeito estado para o uso da população. 

 

Piracanjuba, 15 de agosto de 2021 

 

 

 

Anacarla Elias de Andrade Fernandes 
Engenheira Civil 

CREA: 1014586631D-GO 
 


