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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES 
 
 
  
 
Obra:   Construção de Área Coberta 
Escola:  Escola Cívico Militar Coronel Marcial G. Terra 
Proprietário:  Prefeitura Municipal de Tupanciretã 
Local:   Avenida Padre Roque Gonzales 

Bairro da Vila Elizabete  
 

 
 O presente memorial descritivo tem por finalidade descrever e especificar, quais 
os materiais, onde e como serão empregados na construção de um pavilhão 
poliesportiva, com área de 790,06 metros quadrados, na Escola Cívico Militar Coronel 
Marcial Gonçalves Terra, no Bairro da Vila Elizabete. 
 Trata-se de uma estrutura metálica coberta com telhas de aluzinco. 
 

01 – Limpeza do terreno: 
 O terreno deverá ser limpo, removendo-se a camada vegetal superficial e todos 
os detritos que porventura possam danificar a obra, tais como pedras, restos de 
madeira e raízes. 
 

02 – Locação da obra: 
 A locação deve ser executada com um quadro de guias circundando a 
construção. O quadro de marcação, quando concluído, deve apresentar ângulos retos 
e ser suficientemente firme afim de não comprometer o trabalho das fundações, 
locação e escavações. 
 

03 – Fundações: 
 As fundações que suportarão as colunas metálicas serão em sapatas isoladas 
de concreto armado nas dimensões mínimas de diâmetro de 80 cm e profundidade 
mínima de 1,50 metros. A partir daí, serão executadas colunas de concreto pre 
moldado nas dimensões de 20x45 cm com apoio na base da fundação.  
 Na concretagem deverão ser previstos os chumbadores que receberão a 
estrutura metálica. 
 

04 – Estrutura metálica dos pilares e cobertura: 
 A estrutura metálica deverá ser executada com ferro tipo “U”- 50x120x50 – 3,0 
mm, treliçados com cantoneira lisa, com estrutura em “X”, será utilizado o xisamento e 
contraventamento conforme a necessidade. As tesouras e terças serão metálicas. 
 Toda a estrutura metálica receberá pintura anti-corrosiva. 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANCIRETÃ  

Estado do Rio Grande do Sul 
Departamento de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo 

R: Exp. João Moreira Alberto, 181 – Cep 98.170-000  

 
 

 

05 – Entelhamento: 
 A cobertura será executada com telhas de aluzinco de 0,5 mm, e sua colocação 
deverá ser de acordo com as normas do fabricante. As telhas serão fixadas com 
parafusos brocante zincado, nas terças metálicas. 
 

06 – Calhas e condutores: 
 As calhas serão executadas na lateral esquerda da estrutura. Serão em chapa 
galvanizada, nas dimensões de 60 x 30 cm (largura x altura). 
 Os condutores serão de PVC. Os diâmetros e inclinações estão indicados em 
planta (condutores verticais 100 mm e horizontais de acordo com a indicação de 
projeto). 
 

07 – Contra piso e Piso: 
 O contrapiso será executado através de uma camada de concreto (1:3:3) com 
espessura de 5 cm, após será feito o polimento.  
 
           08 – Arquibancada: 
            Será executada uma arquibancada na lateral direita, com a laje - em laje pre 
moldada, com pilares e vigas de concreto armado para sua sustentação.       

 
09 – Serviços extras e limpeza geral da obra: 

 A obra será entregue limpa e livre de entulhos que possam obstruir o livre 
acesso dos usuários. 
 
           10 – Instalação Elétrica:  
           A iluminação será através de luminárias de led para iluminação, de 68 W até 97 
W, involucro em alumínio ou aço inox. 
           As linhas da iluminação serão controladas com disjuntores monofásicos, um 
para cada linha de lâmpadas. 
 
 

Tupanciretã/RS, 02 de agosto de 2021. 
 
 
 
 

Paulo Roberto Beck Rad    Gustavo Herter Terra 
Engenheiro Civil     Prefeito de Tupanciretã 
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