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APRESENTAÇÃO 
O Estúdio Sarasá Conservação e Restauração S/S LTDA., empresa com atuação e 

compromisso na área de Conservação e Restauro de bens  patrimoniais de interesse cultural, 

móveis e imóveis, com larga experiência em pesquisa, projeto e execução de intervenções de 

conservação e restauro, educação patrimonial e consultoria em projetos na área, com sede à 

Via Anchieta, 1101, Ipiranga, São Paulo/SP, CEP 04247-001, inscrita no CNPJ sob o nº 

05.323.630/0001-10 e CAU-BR PJ7574-4, vem apresentar memorial descritivo para restauro 

e conservação de esquadrias, parte integrante do projeto de restauro e adequações do 3º, 4º 

e 5º pavimentos da Estação Júlio Prestes para implantação da São Paulo Escola de Dança. 

 

 

EQUIPE TÉCNICA 

Responsável técnico 

Marcelo Ramos Sarasá Martin, Arquiteto e Urbanista, CAU-BR A25113-5 

 

Coordenador e restaurador 

Antonio Luis Ramos Sarasá Martin 
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MEMORIAL DESCRITIVO DE RESTAURO E CONSERVAÇÃO DE ESQUADRIAS 

 

1. ORIENTAÇÕES   GERAIS 

Todas as medidas e precauções deverão ser tomadas para evitar qualquer 

dano às esquadrias, aos peitoris, às pingadeiras, aos batentes, às guarnições, às vergas e às 

ombreiras, bem como às partes removíveis componentes do bem. Todas as ações deverão 

seguir as normas, leis e recomendações dos órgãos de proteção e defesa do patrimônio cultural. 

Deverão também ser seguidas as recomendações dos fabricantes dos equipamentos e materiais 

empregados no processo de restauro. 

Pisos e paredes ao redor de cada esquadria deverão ser protegidos com lona 

plástica, camadas de papelão ou madeira compensada antes do início de qualquer intervenção, 

sendo recomendada que a proteção de piso seja feita com camadas de papelão e madeira 

compensada. 

Sempre que for necessário o desmonte, total ou parcial, ou a remoção, total 

ou parcial, de esquadria, a mesma deverá ser identificada e marcada conforme nomenclatura 

individual adotada em projeto de restauro. Caso ocorra o desmonte ou remoção com separação 

de partes, cada parte deverá ser individualmente identificada e marcada conforme nomenclatura 

individual adotada em projeto de restauro, permitindo reconhecer a qual esquadria cada parte 

pertence. 

Todos os trabalhadores deverão usar equipamentos de proteção individual 

adequados à atividade realizada. A obra deve seguir todas as recomendações técnicas de 

segurança do trabalho para preservar a integridade física dos operários e eventuais visitantes. 

Também deve-se tomar todos os cuidados possíveis e necessários para evitar que materiais ou 

produtos químicos causem danos aos usuários do edifício e ao meio ambiente. Importante 

ressaltar que todas as intervenções serão realizadas com os demais pavimentos da edificação 

em uso, o que requer cuidado para o transporte de todo e qualquer material para não causar 

transtornos aos usuários do imóvel nem danos ao próprio edifício. 

A CONTRATADA deverá manter no escritório de obra o conjunto de projetos  

arquitetônico  e  complementares,  detalhamentos,  especificações,  memoriais descritivos e 

planilhas, atualizados e impressos, sempre disponíveis para  a consulta da FISCALIZAÇÃO, 

bem  como  o diário de obra,  preenchido diariamente, com todas as páginas numeradas, 

informações sobre número de funcionários, equipamentos, condições de trabalho e 

http://www.estudiosarasa.com.br/
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meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e comunicados à fiscalização 

sobre o cronograma, por exemplo, e demais anotações pertinentes à evolução dos serviços e 

seu registro. 

Todas as dimensões constantes nas pranchas de projeto deverão ser 

conferidas no local antes de qualquer intervenção no edifício. 

A sequência de execução dos serviços deverá ser iniciada pelas áreas de 

acesso e salas de todas as danças em direção ao ambiente dos vestiários. 

Compõem este memorial as seguintes pranchas e planilhas: 

➢ APD-SPED SITUAÇÃO EXISTENTE; 

➢ APD-SPED SITUAÇÃO PREVISTA T.01; 

➢ APD-SPED SITUAÇÃO PREVISTA T.02; 

➢ APD-SPED ESQUADRIAS DETALHES FL01.08; 

➢ APD-SPED ESQUADRIAS DETALHES FL02.08; 

➢ APD-SPED ESQUADRIAS DETALHES FL03.08; 

➢ APD-SPED ESQUADRIAS DETALHES FL04.08; 

➢ APD-SPED ESQUADRIAS DETALHES FL05.08; 

➢ APD-SPED ESQUADRIAS DETALHES FL06.08; 

➢ APD-SPED ESQUADRIAS DETALHES FL07.08; 

➢ APD-SPED ESQUADRIAS DETALHES FL08.08; 

➢ TP003 - Esquadrias Metálicos Restauro - Levantamento Quantitativo; 

➢ TP003 - Esquadrias Metálicos Restauro - Planilha Orçamentária (Referência); 

➢ TP003 - Esquadrias Metálicos Restauro - Planilha Orçamentária (Modelo). 
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2. SERVIÇOS INICIAIS 

Os serviços iniciais consistirão nos preparativos para realização do restauro e 

adequações das instalações prediais. 

 

2.1. HIGIENIZAÇÃO 

As esquadrias passarão por processo de higienização prévio ao restauro, 

buscando afastar os agentes patogênicos instalados, especialmente as colônias de 

microrganismos e as fezes de animais. Tal processo será feito com lavagem com água potável 

pura, mangueira de jardim e escova de cerdas macias, seguida da secagem com pano macio. 

 

3. EQUIPE TÉCNICA 

A obra deverá ter acompanhamento e supervisão de técnicos especializados 

e qualificados, a saber: 

- Arquiteto ou Engenheiro Civil com experiência em Conservação e Restauro; 

- Técnico de Segurança do Trabalho; 

- Serralheiro com experiência em restauro e confecção de esquadrias. 

 

4. REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT) OU ANOTAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) 

Deverá ser registrada no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) ou 

Conselho de Engenharia (CREA) a Responsabilidade Técnica relativa à execução dos serviços 

e deverá ser entregue à FISCALIZAÇÃO uma das vias, devidamente assinada pelo profissional 

legalmente habilitado. 

 

5. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 

É obrigatória a apresentação de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional 

das Empresas de Engenharia e Arquitetura, nos termos da Lei nº 12.385 de 30 de novembro de 

2005. A apólice deverá ser apresentada pelo profissional responsável técnico pela execução da 

obra, projeto ou serviço, de acordo com o RRT ou ART emitido e registrado no respectivo 

conselho de classe, conforme edital de licitação e/ou minuta contratual. 

http://www.estudiosarasa.com.br/
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6. RELATÓRIO TÉCNICO 

Todos os procedimentos, serviços e métodos empregados nas ações de 

restauro e conservação deverão ser documentados e apresentados em relatório técnico 

composto por textos explicativos e fotografias ou outra forma de registro gráfico (desenhos, 

croquis, etc.)  que se mostrem necessários. O relatório deverá ser apresentado ao término dos 

trabalhos de restauro. Deverão ser apresentadas informações sobre os trabalhos realizados em 

cada esquadria, de modo individual. 

 

6.1. LOGÍSTICA 

Neste item enquadram-se todos os serviços gerais do canteiro de obra e os 

transportes horizontais e verticais internos e fretes de materiais, equipamentos e rejeito de 

construção civil, todos a cargo da CONTRATADA. 

 

6.1.1. LIMPEZA PERMANENTE DE OBRA 

Deverá ser feita   a   limpeza   permanente da   obra, ficando   o local   da 

intervenção completamente livre e desimpedido de todos os resíduos em todas as fases da obra.  

Todas as instalações do canteiro e a própria obra deverão ser conservadas limpas e em perfeito 

funcionamento, durante todo o prazo contratual de execução dos trabalhos. 

 

6.1.2. TRANSPORTE INTERNO 

Todos os elementos removidos que serão reaproveitados, entulhos, 

escombros ou rejeitos de construção civil (RCC) provenientes dos serviços deverão ser 

destinados ao local apropriado no canteiro de obras, devidamente separados de acordo com 

suas características para posterior descarte ou reaproveitamento. Inclui-se neste item a carga 

manual dos entulhos na caçamba que fará o transporte até o destino. 

Os itens que serão reaproveitados deverão ser armazenados cuidadosa e 

adequadamente, ao abrigo da chuva ou umidade, para posterior tratamento e reutilização. 
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6.1.3. TRANSPORTE DE ENTULHOS 

Todos os itens que não serão reaproveitados deverão ser destinados ao local 

adequado para descarte, de acordo com as características ou classes do RCC em que se 

enquadrem, por meio de transporte em caminhão. 

  

6.1.4. TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

São   de   responsabilidade   da   CONTRATADA o transporte ou frete de 

equipamentos, materiais e insumos necessários para a adequada realização dos serviços 

durante o período da obra. 

 

7 INTERVENÇÃO DE RESTAURO, CONSERVAÇÃO E ADEQUAÇÃO 

 

7.1. REMOÇÃO DE ELEMENTOS ESPÚRIOS 

Serão removidos todos os elementos espúrios que estiverem afixados às 

esquadrias, tais como aparelhos de ar condicionado, cabeamento, refletores, tomadas, 

vedações totais ou parciais, entre outros. A remoção dos elementos espúrios deve ser a primeira 

ação executada em cada esquadria. Somente após estar desembaraçada de qualquer elemento 

espúrio é que uma esquadria poderá entrar em processo de restauro e conservação. 

 

7.2. REMOÇÃO DE ESQUADRIAS 

As esquadrias que exigirem remoção para execução do restauro e 

conservação deverão ser removidas cuidadosamente, com emprego de ferramentas adequadas 

e de modo a não causar novos danos e nem a ampliar os danos preexistentes, assim como de 

modo a não causar danos à alvenaria e ao piso. As esquadrias removidas deverão ser 

catalogadas, embaladas adequadamente em plástico bolha e encaminhadas para restauro e 

conservação. O piso deverá ser protegido para a remoção das esquadrias, conforme indicado 

no item 1 – orientações gerais. 

 

7.3. LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS 

Após a limpeza, as esquadrias deverão ser lixadas com lixa de granulometria 

de 36 a 100 para remoção de oxidação e camadas de pintura. Finalizado o lixamento, as 

http://www.estudiosarasa.com.br/
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esquadrias deverão ser limpas para remoção de todo e qualquer pó ou resíduo proveniente do 

lixamento. 

 

7.4. TRATAMENTO ANTIOXIDAÇÃO 

Após o lixamento, as esquadrias deverão receber tratamento antioxidação por 

meio da aplicação de fundo primer antiferrugem à base de cromato de zinco (zarcão), em duas 

demãos, com espessura mínima de 60 mícrons com a película seca, com intervalo de oito horas 

entre cada demão. 

Efetuar preparo do produto conforme orientações do fabricante. 

 

7.5. SUBSTITUIÇÃO DE FERRO CHATO 1/8” x 1” LAMINADO 

Substituir partes comprometidas das esquadrias por peças novas laminadas 

de dimensões 1/8” x 1”, de modo a recompor o desenho das esquadrias conforme indicado em 

prancha de esquadrias. As peças novas laminadas deverão ser fixadas por meio de solda. Os 

pontos de solda deverão ser desbastados após finalização da solda, resultando em superfície 

uniforme, lisa e plana. 

 

7.6. SUBSTITUIÇÃO DE FERRO T 1/8” x 1” LAMINADO 

Substituir partes comprometidas das esquadrias por peças novas laminadas 

de dimensões 1/8” x 1” em formato T, de modo a recompor o desenho das esquadrias conforme 

indicado em prancha de esquadrias. As peças novas laminadas deverão ser fixadas por meio 

de solda. Os pontos de solda deverão ser desbastados após finalização da solda, resultando 

em superfície uniforme, lisa e plana. 

 

7.7. ALINHAMENTO DE ESQUADRIAS 

O procedimento de alinhamento visa restabelecer o pleno funcionamento das 

esquadrias em termos de aspecto estético e facilidade de uso. 

Todas as esquadrias deverão passar por procedimento de ajuste dos 

mecanismos de abertura. Ferragens e articulações de qualquer tipo deverão ser limpas – 

inclusive com remoção total de camadas de tinta e de todo e qualquer elemento que impeça o 
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perfeito uso e funcionamento das esquadrias – e lubrificadas, de modo a recuperar o perfeito 

funcionamento dos mecanismos. 

Ferragens, componentes de sistema de abertura e articulações de qualquer 

tipo (por exemplo: cremonas, varas, trincos, pivôs, dobradiças, fechaduras, etc.) que estiverem 

danificados, quebrados ou ausentes deverão ser substituídos, recuperados ou repostos, em 

solução individualizada a ser estabelecida para cada elemento mediante verificação e teste de 

funcionamento. 

 

7.8. LUBRIFICAÇÃO DO SISTEMA DE ABERTURA 

Dobradiças, pivôs, articulações de trincos, de varas e de cremonas e todos os 

demais elementos móveis articulados das esquadrias deverão ser lubrificados com óleo 

lubrificante multiuso sem aditivos (óleo de máquina), derivado de petróleo, com densidade (20/4 

⁰C) – ASTM D 287: 0,850 a 0,860 g/cmᶟ. 

 

7.9. PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO 

Os serviços de pintura deverão ser executados somente por profissionais com 

comprovada qualificação e de acordo com as recomendações dos fabricantes. As tintas 

aplicadas devem ser de primeira linha, de boa qualidade e produzidas por indústrias 

especializadas. 

Antes de receber a pintura, a superfície já deverá estar homogênea, plana, 

limpa, seca, lixada e nivelada, isenta de poeiras, a fim de melhorar a aderência da pintura final. 

Será utilizada tinta esmalte acetinado em duas demãos, sendo que a segunda demão só poderá 

ser aplicada quando a anterior estiver completamente seca. Observar o tempo de secagem 

determinado pelo fabricante (quando este não especificar, será dado o intervalo mínimo de 24 

horas entre as aplicações). As esquadrias serão pintadas na cor platina, fabricante Suvinil ou 

similar, conforme especificado em projeto de restauro ou de arquitetura. 

Deverão ser tomados cuidados para que as superfícies que não se destinam 

a receber pintura não recebam respingos ou escorrimentos. Os vidros deverão ser protegidos 

para evitar que sejam pintados acidentalmente. 

As partes móveis das esquadrias deverão ser mantidas abertas até a completa 

secagem da tinta, evitando que colem ou que ocorram amassados na pintura. 
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7.10. REMOÇÃO DE VIDROS E DE MASSA DE VIDRO 

Todos os vidros espúrios e/ou quebrados e/ou trincados deverão ser 

removidos. Toda a massa de vidro que se encontrar ressecada, desprendida, má fixada ou que 

apresente trechos faltantes, bem como a massa de vidro dos pontos onde ocorrer remoção dos 

vidros, deverá ser removida. Toda e qualquer remoção, seja de vidros, seja de massa de vidro, 

deverá ser feita de modo cuidadoso, sem danificar a esquadria e os vidros que serão 

conservados. 

Após a remoção, deverá ser realizada limpeza total para remoção de resíduos 

de massa de vidro, permitindo a instalação de novos vidros e a recolocação da massa de vidro. 

 

7.11. REPOSIÇÃO DE VIDROS e = 3mm COM MASSA DE VIDRO PIGMENTADA 

Os vidros removidos e/ou faltantes deverão ser substituídos por vidros novos, 

de mesmo tipo indicado em projeto de restauro ou de arquitetura, com 3mm de espessura. Os 

vidros deverão ser fixados com massa de vidro pigmentada na cor marrom, com acabamento 

liso chanfrado a 45º. 

 

7.12. LIMPEZA DE VIDROS 

Realizar a limpeza dos vidros após a finalização dos trabalhos, utilizando pano 

macio embebido em solução de água e detergente neutro seguido de pano macio umedecido 

em água pura para remoção de resíduos de detergente. 

Havendo necessidade, aplicar produtos adequados para remoção de 

respingos de tinta e de resíduos de massa de vidro. 

 

7.13. LIXAMENTO DE BATENTE E GUARNIÇÃO DE MADEIRA 

Batentes e guarnições de madeira deverão ser lixados com lixa de 

granulometria de 60 a 120 para remoção de camadas de pintura. Finalizado o lixamento, as 

esquadrias deverão ser limpas para remoção de todo e qualquer pó ou resíduo proveniente do 

lixamento. 
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7.14. SUBSTITUIÇÃO DE PARTES PODRES DOS BATENTES E GUARNIÇÕES DE 
MADEIRA POR MADEIRA DE MESMAS CARACTERÍSTICAS E DIMENSÕES 

Batentes e guarnições de madeira que encontrarem-se apodrecidas ou 

danificadas por ações de insetos xilófagos deverão ser removidas e substituídas por peças 

novas confecionadas com madeira de mesmas características biológicas, mesmo desenho e 

mesmas dimensões das peças removidas. 

 

7.15. PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO (ELEMENTOS DE MADEIRA) 

Os serviços de pintura deverão ser executados somente por profissionais com 

comprovada qualificação e de acordo com as recomendações dos fabricantes. As tintas 

aplicadas devem ser de primeira linha, de boa qualidade e produzidas por indústrias 

especializadas. 

Antes de receber a pintura, a superfície já deverá estar homogênea, plana, 

limpa, seca, lixada e nivelada, isenta de poeiras, a fim de melhorar a aderência da pintura final. 

Será utilizada tinta esmalte em duas demãos, sendo que a segunda demão só poderá ser 

aplicada quando a anterior estiver completamente seca. Observar o tempo de secagem 

determinado pelo fabricante (quando este não especificar, será dado o intervalo mínimo de 24 

horas entre as aplicações). Os batentes e guarnições serão pintados na cor platina, fabricante 

Suvinil ou similar, conforme especificado em projeto de restauro ou de arquitetura. 

Deverão ser tomados cuidados para que as superfícies que não se destinam 

a receber pintura não recebam respingos ou escorrimentos. Os vidros deverão ser protegidos 

para evitar que sejam pintados acidentalmente. 

As partes móveis das esquadrias deverão ser mantidas abertas até a completa 

secagem da tinta, evitando que colem ou que ocorram amassados na pintura. 

 

7.16. CALAFETAÇÃO EXTERNA DE ESQUADRIAS COM POLIURETANO 

Todo o perímetro das esquadrias (encontro da esquadria com a alvenaria do 

edifício) deverá ser calafetado com selante monocomponente de poliuretano. O local deve estar 

perfeitamente limpo e isento de poeiras e gorduras antes de ser iniciada a aplicação do selante 

(recomenda-se limpar a superfície com álcool). 

 

http://www.estudiosarasa.com.br/


 

14 / 14 
Estúdio Sarasá Conservação e Restauração S/S LTDA. 

Via Anchieta, 1101 – Ipiranga – São Paulo / SP – CEP 04247-001 
+55 11 2946 1297 – www.estudiosarasa.com.br – estudiosarasa@gmail.com 

 

 

 

Marcelo Ramos Sarasá Martin 

Responsável técnico – Arquiteto e Urbanista, CAU-SP A25113-5 

 

 

Antonio Luis Ramos Sarasá Martin 

Coordenador e restaurador-conservador 
 
 

http://www.estudiosarasa.com.br/

