
Memorial Descritivo e Especificações 
Obra: Projeto de gradil para fechamento. 
Proprietário: Município de Quevedos 
Local: Rua Manoel Alves Dias, 03 esquina Rua Santa Amélia. 
 
O presente memorial descritivo tem por finalidade de descrever e especificar 

quais os materiais, onde e como serão empregados na execução de um gradil para 
fechamento do prédio da Câmara Municipal de Quevedos, com área total de 188,00 
metros quadrados, nas quais as alturas variam entre 0,50 e 1,50 metros, gradil este 
executado com ferro chato conforme planta em anexo e memorial descritivo. 

 
01 – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
2.1 – Gradil externo: 
Primeiramente deverão ser limpos todos os excessos de maneira que a nova 

pintura/tratamento impermeabilizante não seja prejudicado por substratos advindos da 
pintura anterior, para isso devem ser lixados e raspados os restos de material que 
possam estar incrustados no tijolo a vista, tais como sobras de argamassa e limo 
provenientes da umidade, isso no caso de paredes externas. 

As chapas metálicas para execução da grade são ferro chato 1”x3/16; colunas 
60x60mm e paredes de 1,5 mm em chapa preta. 

As soldas devem ser internas (sem solda aparente) e com chumbador 
enterrado de 30 cm. 

No portão de correr devem ser utilizados cano galvanizado e roldanas com 
rolamento duplo. 

 
2.2 – Corrimão para rampa de acesso: 
Será executado corrimão metálico em ambos os lados da rampa, conforme 

indicado no projeto e exigência das normas de acessibilidade, NBR. 15250, NBR. 
9050. 

O corrimão deve ser continuo não podendo ser interrompido. O corrimão 
deverá estar presente, inclusive na escada, avançar sobre o patamar inicial e final 
30cm, conforme indicação da norma. 

No corrimão há dois níveis de “passa-mão”, conforme indica o projeto, a 70cm 
e outro a 92cm de altura ambos metálicos de secção circular e Ø 1”.½”(40mm e=3mm) 
fixados aos montantes verticais Ø 2”(50mm e=3mm) com ferro mecânico Ø 16mm. 

Todos os elementos metálicos do corrimão terão o acabamento com pintura 
eletrostática de poliéster a pó na cor prata com recobrimento também em verniz 
eletrostático, o projeto das peças do corrimão deverão ser totalmente montáveis e 
desmontáveis, facilitando assim a manutenção de peças isoladamente, o que torna o 
serviço mais econômico. 

O corrimão não poderá ter arestas vivas ou cortantes, para isso todas as 
peças deverão, antes da pintura, ser limadas eliminando qualquer risco de ferir 
clientes da agência quando montado. 

Na montagem do corrimão não poderão ficar peças “bambas” ou frouxas, 
deverão ser totalmente fixadas, não permitindo qualquer tipo de movimentação de 
qualquer peça ou parte integrante do corrimão. 

O flange deverá ser fixo até no concreto da rampa e viga de contenção, para 
isso e também para cumprir norma que prevê, guias de balizamento, no item 
concretagem, os chumbadores deverão ser fixados no concreto. 



Após a montagem o corrimão não poderá apresentar nenhum tipo de 
deformação ao quando uma pessoa se apoiar. Para isso deverão ser distribuídos 
quantos apoios forem necessários para que o corrimão não apresente deformações de 
qualquer natureza e esteja totalmente rígido. Para efeito de orçamento foi projetado 
um espaçamento máximo entre os apoios de 90cm. 

 
2.3 – Porta de segurança: 
No acesso lateral deve ser executa uma porta de segurança, em tubo metálico 

30x30 e parede de 1,5mm, grades em ferro 3/8”quadrado, soldadas e chumbadas em 
estrutura metálica fixa. 

 
2.4 – Pintura das partes metálicas: 
. A pintura deverá apresentar sobre toda a superfície acabamento, 

homogêneo e regular, não poderá apresentar falhas ou porosidade, ou defeitos que 
facilitem o acúmulo de partículas agressivas a peça ou que diminua a vida útil da peça. 

Todo serviço de pintura deverá ser meticuloso, realizado com esmero e a 
preocupação com a apresentação de um perfeito acabamento. A pintura que 
apresentar falha ou defeito deverá ser totalmente lixada e repintada, o trabalho não 
poderá ser pontual, apenas onde se observar à falha, mas sempre em toda a peça ou 
pano. 

A pintura deve ser executada com fundo serralheiro e acabamento com 
acabamento automotivo. 

 
2.5 - Limpeza e entrega da obra: 
A obra deverá ser entregue limpa e em perfeito funcionamento. Deverão ser 

removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassa, etc. 
A entrega da obra se dará após a vistoria de um profissional habilitado que 

deverá fiscalizar a funcionalidade, qualidade de todos os serviços visíveis, 
acabamento e a limpeza. Depois de concluída a fiscalização será emitida, um termo 
de vistoria. 
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