
 
 
 
 
 

ANEXO 8 
 

GBM
Engenharia e Arquitetura Ltda.

SEDE DEFINITIVA 
SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESPÍRITO SANTO  

VITÓRIA/ES 
 

ESTRUTURAS METÁLICAS 
MEMORIAL DESCRITIVO 

 
1. FINALIDADE DAS ESTRUTURAS 

Prover suporte adequado para: 

• Telhas, fechamentos e cargas de vento atuantes na marquise do Prédio Principal 
e na cobertura da doca do Prédio Anexo da Seção Judiciária, totalizando 90,5 m² 
de área coberta; 

• Sobrecargas de utilização e peso próprio das estruturas dos mezaninos do Prédio 
Anexo. 

Todos os estudos foram desenvolvidos de acordo com os elementos do projeto 
arquitetônico e as determinações dos órgãos competentes. 

 

2. FINALIDADE DESTE MEMORIAL 

Estabelecer, em conjunto com as especificações técnicas, as condições mínimas 
necessárias para cotação, fabricação e montagem das estruturas metálicas objeto 
deste memorial. 

 

3. PROJETO DA ESTRUTURA 

3.1. PARÂMETROS DE PROJETO 

No dimensionamento da estrutura da marquise e cobertura foram adotadas as 
seguintes normas para cálculo: 

• Cargas de vento: NBR-6123. 

• Dimensionamento de elementos em aço: AISC 8a Edição. 

• Soldas: AWS (American Welding Society). 

No dimensionamento dos mezaninos foi considerada uma sobrecarga útil de 400 
kgf/m². 

Para análise do comportamento das estruturas e pós processamento dos resultados 
da análise foram utilizados softwares desenvolvidos 'in-house', de acordo com os 
critérios da AISC. 

 

3.2. MATERIAIS 

Todos os materiais necessários à perfeita execução do projeto, exceto aqueles 
claramente indicados em contrário, são de fornecimento do proponente/executante. 
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Os principais materiais a serem utilizados na fabricação e montagem da marquise e 
da cobertura, exceto onde claramente especificado em projeto, são: 

• Telhas: conforme arquitetura, com acessórios de fixação conforme catálogo do 
fabricante. 

• Chapas: lisas, em aço ASTM A-36, com certificado de material. 

• Perfis dobrados e/ou laminados: em aço ASTM A-36, com certificado de material. 

• Eletrodos: AWS E-60XX ou E-70XX, com certificado. 

• Parafusos: tipo máquina, cabeça sextavada estampada, A.R., em aço ASTM A-
325 galvanizado. 

• Porcas: sextavadas para serviço pesado, padrão ANSI B 18.2.2., em aço ASTM 
A-325 galv. 

• Arruelas: circulares, em aço ASTM A-325 ou A-490 galvanizado. 

• Chumbadores de expansão: tipo parabolt ou similar, em aço SAE-1045 
galvanizado ou INOX. 

Demais materiais não relacionados acima estão especificados nos desenhos de 
projeto estrutural. 

Nota: Alterações nas especificações acima somente poderão ser efetuadas 
mediante consulta e autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE. 

 

3.3. PROJETO EXECUTIVO 

A CONTRATANTE fornecerá ao executante o projeto executivo, contendo os 
seguintes documentos e informações: 

• Desenhos dimensionais. As dimensões indicadas, em mm, bastarão para 
determinação das características geométricas dos elementos estruturais, 
fundações e acessórios. Cada desenho conterá um quadro indicando seu 
número, nome do cliente, nome do fabricante, obra a que se aplica, técnico 
responsável, revisão atual e datas relevantes. 

• Resumo de material contendo descrição, quantidade, peso, material e 
observações relativas aos elementos estruturais, chumbadores e acessórios. 

Atenção : É de responsabilidade do executante a verificação geométrica e de 
interferências antes da fabricação e montagem, bem como a eventual confecção de 
desenhos detalhados (shop drawings) que julgar necessários. Antes do início da 
fabricação o executante deverá providenciar levantamento de campo para 
determinação das medidas reais, e proceder ao detalhamento e fabricação e pré-
montagem de acordo com essas medidas, ajustando as dimensões finais das peças 
em seus desenhos de fabricação. 
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