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MEMORIAL DESCRITIVO TORRES ESTAIADAS 

 

1. INTRODUÇÃO  

A presentamos a descrição das torres estaiadas, altura 60 metros e da 

infraestrutura de fundação, a serem fornecidas pela EMPRESA CONTRATADA, para 

atendimento da necessidade  de comunicação de dados e voz destas comunidades P.A. 

ENALCO (COMUNIDADE SÃO JOSÉ), COMUNIDADE VILA APARECIDA, 

COMUNIDADE PROGRESSO E BACABAL , COMUNIDADE BALALAICA, 

COMUNIDADE QUIANDEUA E COMUNIDADE VILA GENÉSIO, ambas 

Localizadas no Município. O fornecimento será por regime de empreitada por preço 

global para cada localidade que venha ser contratada. 

2. MATERIAIS CONSIDERADOS  

Para o fornecimento das torres estaiadas deve-se seguir a qualidade dos materiais 

e especificações, abaixo descritas, sendo a definição do material escolhido, apresentada 

em memorial de cálculo para as devidas análises posteriores: 

-TUBOS: Circulares em aço carbono nas Normas ASTM A500 Graus A, B ou 

C, DIN 2440; 

-BARRAS REDONDAS: Em aço carbono, normas ASTM A-36 ou A-572 Gr. 

50; 

-CABOS E CORDOALHAS DE ESTAIAMENTO: Compostos em 7 ou 19 fios 

de aço, com alma de aço, classes SM, HS ou EHS.  

-PINOS , SAPATAS ESTICADORES E GRAMPOS: Acessórios dos cabos de 

estaiamento em aço carbono na classe compatíveis em acabamento e resistência aos 

cabos e cordoalhas definidos; 

- PARAFUSOS: Em aço carbono, norma ASTM A-307, A- 394 e A-325; 

-ACABAMENTO: Todas as peças e acessórios devem ser fornecidos 

galvanizados a fogo, atendendo a norma NBR 6323. As peças estruturais devem ser 

pintadas nas cores laranja e branca com uso de tinta de Poliuretano com os devidos 

diluentes. 

 

Para o fornecimento da infraestrutura, deve-se seguir as especificações abaixo: 

-Cimento: Tipo Portland CPHZ-32; 

-Areia: Média ou Grossa Lavada, conforme definição do traço de concreto pelo 

calculista da fundação; 

-Brita: Graduada Tipo 1 ou 2; 

-Formas: De madeira ou metálica; 

- Vergalhões: Em aço tipo CA-50 ou CA-60. 

O concreto estrutural necessita de uma resistência mínima fck 20Mpa podendo 

ser fornecido e aplicado de forma usinada ou misturado in loco através do uso de 
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betoneira. O controle tecnológico do concreto de ser aplicado para garantia e 

comprovação da resistência mínima desejada.  

 

3. DIMENSÕES GEOMÉTRICAS  

 

As torres estaiadas serão de seção transversal tipo triangular com lados iguais. 

Formadas por módulos de altura de 3 (três) metros ou de 6 (seis) metros, unidas entre si, 

com o uso de chapas ou cantoneiras contendo parafusos  para a conexão e união delas. 

O apoio de base do primeiro módulo deve ser previsto com pino central ao eixo da torre 

para garantia de articulação da base. 

Os módulos das torres serão definidos com o uso de perfis redondos, em todas as 

componentes, e com seção longitudinal constante. A abertura mínima da torre será de 

400 (quatrocentos) milímetros. O treliçamento dos módulos ficará definido a cargo do 

calculista desde que comprovada sua capacidade e resistência através de memorial de 

cálculo. As alturas, de cada trecho do módulo, deverão ter no mínimo 300 mm e no 

máximo 500 mm a fim de permitir a escalada pela face sem a necessidade de acrescer 

uma escada.  

Além dos pontos de fixação dos estais, devem ser previstos dispositivos anti-

torsores, formados por cantoneiras laminadas, para a correção da catenária , dispostos 

conforme avaliação do calculista e demonstrado em memorial de cálculo. As chapas de 

fixação e parafusos da torre para a fixação dos estais devem ser dimensionados e 

ajustados em campo para correta transmissão de esforços aos cabos assim como 

devidamente ancorados a fundação dos pontos de estaiamento. A disposição dos estais 

devem ser feitos cujos pontos de base deles estejam, entre si, em igual distância e com 

ângulo de 120° (cento e vinte graus) em relação ao centro da torre. Prever pelo menos 3 

(três) pontos de bases de estaiamento em cada direção.  

Os suportes de antenas devem ser produzidos com chapas e cantoneiras em 

tamanhos adequados para fixação a torre e com afastamento mínimo de 300 mm para 

posicionamento das antenas. A fixação de ocorrer nos montantes e próximos aos pontos 

aos pontos de ligação com as peças da face da torre para não se permitir deformações e 

torções não previstas em cálculo.  

A prumada dos cabos de alimentação das antenas deve ser disposta interna a 

torre com fixação nas peças de uma das faces da torre ou ao longo de uma das prumadas 

dos montantes.  O Cabo trava-quedas deve ser fixo externamente a torre e no centro de 

uma das faces a fim de permitir a escalada da torre, respeitando as condições da NR-35. 

A fundação da torre e dos estais devem ser escolhidos conforme condição do 

solo apontada na sondagem do terreno e nos esforços oriundos da torre e dos estais. 

Deve-se prever um lastro de concreto magro, no fundo dos elementos dos estruturais 

para a homogeneidade da mistura do concreto estrutural. Também prever o uso de 

impermeabilizantes a base de asfáltica sobre os lastros em caso de umidade excessiva 

do sol.  

Pode ser utilizada solução de fundação em solo-cimento desde que as 

prerrogativas e condições de estabilidade  e ancoragem da torre e estais sejam 
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garantidos por cálculos estruturais ou ensaios de rompimento. Os cobrimentos das 

armaduras de fundação devem ser de no mínimo 5 (cinco) centímetros já previstos nos 

desenhos de armação. 

 

4. NORMAS DE DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL  

 

-NBR6123/1988 Forças devidas ao vento em edificações;  

-NBR6122/2010 Projetos e execução das fundações; 

-NBR6120/1980 Cargas para o cálculo de estruturas de edificações; 

-NBR8681/2003 Ações e segurança nas estruturas; 

-NBR6118/2014 Projeto e execução de Obras de concreto armado; 

-NBR8800/2008 Projeto e execução de estruturas de aço de edifícios; 

-AISC Manual Of Steel Construction – Allowable Stress Design 2005; 

-AS3995/1994 Design of Steel Lattice Tower and Masts; 

-S37-94 Antennas, Towers and Antenna Supporting Structures; 

-ASTM A36/A36M – 96 Standard Specification for Carbon Structural Steel; 

-ASTM A307 – 94 Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs; 

-ASTM A325 – 96a Standard Specification Structural Bolts, Steel, Heat tread; 

-ASTM A394 – 93 Standard Specification for Steel Transmission Tower Bolts; 

-ASTM A490 – 97 Standard Specification for Heat Treated Steel Structural 

Bolts; 

-EIA/TIA-222-F – Structural Standards for Steel Antenna Towers and Antenna 

Supporting Structures;  

-ASCE 52 – Guide for Design of Steel Transmission Towers; 

-ASCE 72 – Design of Steel Transmission Pole Structures; 

-AISI Specification for the Design of Cold-formed Steel Members 1996 Edition 

AWS D.1.1; 

 

5. CRITÉRIOS DE DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL  

 

Deflexão da torre: Máxima de 30” (trinta minutos) no Vento Operacional; 

Vento Operacional: 55% do Vk (Velocidade Característica do Vento prevista 

pela NBR 6123/88) 

Ancoragem dos chumbadores e pinos da fundação: De acordo com as previsões 

da NBR 6118/2014 e NBR 8800/2008; 

Avaliação de Vibração: Para período fundamental superior a um segundo (1s) 

comprovada em memorial de cálculo; 

Tipo de Fundação: Radier, Bloco ou Tubulão. O uso de estacas somente definido 

se descartado a viabilidade dos outros tipos. 
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_______________________________________ 

Rodrigo de Cristo Silotti Corrêa 

Engenheiro Civil 

Crea-Pa N° 150028766-0 
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