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4,00 m - ESPAÇ ENTRE TESOURAS (16x)

Vista Superior
VÃO TOTAL 58.77m
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DETALHAMENTO
ESTRUTURA DE MADEIRA
ETAPAS DE EXECUÇÃO:

SEM ESCALA

1 - Retirar completamente o forro de gesso acartonado existente,
bem como suas estruturas de suporte, tais como tirantes
metálicos, sarrafos de madeira, etc.;
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NOTAS GERAIS

3 - Sempre que uma determinada tesoura estiver em reparos, ela
e as terças que chegam nela, têm de estar escoradas através de
torres metálicas;
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2 - Executar os serviços de reforco e recuperação das tesouras
e/ou seus elementos, uma por vez. Para abertura de outras
frentes de trabalho, preservar outras duas tesouras. Por exemplo,
numerando-as, se estamos recuperando a tesoura 4, pode-se
recuperar concomitantemente as tesouras 1, 7, 10... sempre
preservando duas delas para posterior reparos, dentro da mesma
premissa;

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Ch.2

Ch.1

Vista Frontal com chapas de reforço
Escala 1:50

Chapas aparafusadas - ver
Prancha 2/3

Barras de
reforço

Nota: prever instalação de chapas, cabos e
barras em ambas as faces de cada tesoura

Total por tesoura:
-

Chapas de 1/4" = 26 unidades
Barras vergalhão Ø 16mm CA50 (compr. var.) = 12 un.
Cabos 3/8" (alma de fibra) = 2 un. de aprox. 17,30m cada
Grampos (clipes) 3 /8" = 24 un. ou ponta trançada (ver prancha 03/03)
Esticadores 5/8" (olhal/olhal) = 2 un.
Barras vergalhão CA50 Ø 20mm com 420mm cada = 3 pç.
Conjunto de parafuso sextavado rosca inteira, arruela e porca = 82 un.
Sugestão: parafusos de aço, Ø 5/16" e compr. = 300mm

4 - Iniciar os reparos propriamente ditos pelos pontos de
recuperação de eventuais trechos deteriorados. Havendo
trechos/elementos recuperados, retomar os serviços após a cura
da resina epoxídica (ver detalhes). Em seguida, afixar, aparafusar
na estrutura, as chapas metálicas (Chapas 1, 2, 3 e 4; ver
detalhes). Depois, fixar os cabos de aço e tracioná-los a partir
dos esticadores até o instante em que a tesoura não é
deformada. Após, soldar as barras metálicas CA50 Ø16mm às
chapas, determinando seus comprimentos através de medição no
local. Essa determinada tesoura estaria, estruturalmente falando,
pronta. Com todas as tesouras prontas, pintar todo o conjunto
para a devida proteção;

ASSUNTO -ESTA PRANCHA CONTÉM-

5 - Trocar as telhas de fribrocimento por telhas metálicas
galvanizadas, tipo sanduíche (qualquer enchimento);
6 - Executar todas as instalações através de eletrocalhas presas à
estrutura e prever uma passarela leve para trânsito de pessoas,
apoiada no banzo inferior das tesouras e localizada mais próximo
possível de um dos dois apoios;
7 - Refazer o forro, utilizando placas de forro de fibras minerais
como sendo de bom isolamento termo-acústico, aliado a baixo
peso.
8 - Prever ventilação em toda a estrutura, promovendo tomadas
de ar no forro e saídas no telhado
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