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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 

intervenções de restauro e conservação na cobertura dos ambientes 39-A, 39-D e 39-E; 50; 

58 e 60; 61-A; 62-A, 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 COBERTURA 

 

1. ORIENTAÇÕES   GERAIS 

Todas as medidas e dimensões das peças e elementos da estrutura da 

cobertura deverão ser conferidas no local antes de iniciado qualquer procedimento de desmonte 

e substituição de partes da estrutura da cobertura. Todas as dimensões constantes nas 

pranchas de projeto deverão ser conferidas no local antes de se iniciar a montagem. Peças e 

elementos estruturais novos deverão ser confeccionados com madeiras de resistência e 

durabilidade compatíveis com as peças existentes a serem conservadas. 

Deverão ser seguidas as especificações técnicas deste memorial e do 

conjunto de pranchas de projeto. Mediante aprovação prévia do usuário final, serão admitidas 

modificações que representem melhorias no produto a ser entregue. 

Os equipamentos e estruturas serão instalados em edifício tombado pelos 

órgãos de proteção do patrimônio cultural, a nível municipal, estadual e nacional. Por este 

motivo, todo o processo de descarga do material no local, transporte interno, acondicionamento 

e montagem deverá ser feito com o máximo de cuidado, implantando-se, sempre que 

necessário, proteções nos pisos, paredes, forros e esquadrias. Nenhum procedimento de 

instalação poderá acarretar quebras, remoções ou demolições de revestimentos de pisos e 

paredes; havendo necessidade de efetuar quebras, remoções ou demolições, deverá ser 

solicitada autorização prévia do proprietário do imóvel e dos órgãos de proteção do patrimônio 

cultural. 

Todos os trabalhadores deverão usar uniforme em bom estado de uso e 

equipamentos de proteção individual adequados à atividade realizada. 

A CONTRATADA deverá fornecer o transporte dos equipamentos e estruturas 

até o local de montagem e instalação, bem como todos os utensílios e ferramentas e a mão de 

obra necessários para montagem e instalação das peças. 

Deverá ser fornecido projeto as built e manual de uso, operação e manutenção 

da cobertura. 

Compõem este memorial as seguintes pranchas e planilhas: 

➢ APD SPED AMBIENTES; 

➢ TP008 - Cobertura Pontual - Planilha Orçamentária (Modelo); 
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5 / 11 
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 

 

➢ TP008 - Cobertura Pontual - Planilha Orçamentária (Referencial); 

➢ TP008 - Cobertura Pontual - Memória de cálculo. 

 

2. ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) 

Deverá ser registrada no Conselho de Engenharia (CREA) a Responsabilidade 

Técnica relativa à produção e à instalação dos equipamentos e estruturas e deverá ser entregue 

à FISCALIZAÇÃO uma das vias, devidamente assinada pelo profissional legalmente habilitado. 

 

3. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 

É obrigatória a apresentação de Seguro de Responsabilidade Civil Profissional 

das Empresas de Engenharia e Arquitetura. 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. 
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4 COBERTURA 

4.1. COBERTURAS QUE SOFRERÃO INTERVENÇÕES 

Dentre a totalidade da cobertura que abrange os terceiros, quarto e quinto 

andar da Estação Júlio Prestes, apenas uma parte dela foi selecionada dentro do escopo da 

instalação da São Paulo Escola de Dança, para que sejam realizados os serviços de cobertura. 

Os trechos de cobertura selecionados foram aqueles que apresentaram problemas no sistema 

de escoamento das águas pluviais e na sua estrutura. Dentre os problemas identificados, 

podemos citar pontos de infiltração e deterioração de elementos estruturais. Com a intervenção 

nos três trechos selecionados da cobertura, que abrangem os ambientes 39-A, 39-D, 39-E, 50, 

58, 59, 60, 61-A, 61-B e 65, pretende-se garantir o bom funcionamento da futura escola de 

dança. 

 

Indicações das coberturas que sofrerão intervenções. Fonte: Geosampa, 2022.  

 

4.2. ISOLAMENTOS E PROTEÇÕES 

Os ambientes que terão a cobertura restaurada (ambientes 39-A, 39-D, 39-E, 

50, 58, 59, 60, 61-A, 61-B e 65, conforme indicação no arquivo APD-SPED AMBIENTES) 

deverão ter todas as portas de acesso isoladas. Pisos, paredes, forros, esquadrias de portas e 

janelas, equipamentos de qualquer natureza e instalações prediais deverão ser protegidas 

contra impactos sempre que estiverem sujeitos a qualquer tipo de contato com material da obra, 

incluindo o material que estiver sendo retirado das coberturas (inclusive peças e elementos 

estruturais). A proteção deverá ser feita com sobreposição de placas de madeira e manta bidim 
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ou material equivalente que ofereça adequada absorção de impactos. Outras formas de 

proteção poderão ser adotadas mediante análise e aprovação da fiscalização. 

O percurso completo para transporte de todo e qualquer tipo de material até o 

exterior da edificação deverá ter o piso protegido. O local de armazenamento de peças, 

componentes e materiais diversos deverá ter piso e paredes protegidos. 

Quando forem realizados serviços em que parte da cobertura fique aberta, 

como no caso de detalhamento, a abertura deverá ser fechada com lona plástica impermeável 

com ilhós e instalada de forma a não deixar buracos. Desta forma, tanto o ambiente como a 

estrutura da cobertura ficam protegidos, evitando intempéries, como a entrada de água e 

deterioração dos elementos. Deverá haver uma especial atenção para que não sejam realizados 

serviços em períodos em que haja previsão de chuva e ventos fortes.  

Todas as etapas de execução na cobertura deverão ser coordenadas para que 

não haja um comprometimento no funcionamento do sistema de escoamento como um todo e 

também de forma a minimizar a extensão da cobertura exposta, como quando do destelhamento 

de partes da cobertura e quando forem executados os serviços de substituição de calhas e 

demais, o que compromete o devido funcionamento do sistema de escoamento de águas 

pluviais.  

 

4.3. ACESSOS À COBERTURA 

Deverão ser fornecidos andaimes tubulares do tipo torre ou de modelo que 

mais se ajuste à natureza do trabalho em cada local. Os andaimes deverão possuir pisos 

metálicos com mecanismo de travamento. Os andaimes deverão possuir toda a documentação 

necessária e aplicável para a realização do trabalho. 

 

4.4. REMOÇÕES – TELHAS 

A cobertura é composta por telhas cerâmicas de tipo francesa. 

Todas as telhas deverão ser removidas para avaliação, higienização e 

realização da recuperação da estrutura da cobertura. A remoção deverá ocorrer por partes, de 

modo a não deixar a extensão total da cobertura destelhada e protegendo as aberturas 

decorrentes do destelhamento. As telhas deverão ser removidas cuidadosamente, de modo a 

evitar perda de peças em boas condições, considerando o reaproveitamento máximo das telhas.  

http://www.estudiosarasa.com.br/
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Todas as telhas que estiverem trincadas, rachadas, quebradas, remendadas 

ou apresentando qualquer outro tipo de dano que resulte em mau funcionamento e infiltração 

de água deverão ser descartadas e substituídas por telhas novas, de mesmos formatos e 

dimensões. 

Todas as telhas que estiverem em boas condições de uso deverão ser lavadas 

por meio de hidrojateamento e reaproveitadas na remontagem da cobertura. 

Todo e qualquer elemento adicionado sobre as telhas (por exemplo: mantas, 

lonas, cimento, etc.) deverá ser cuidadosamente retirado antes da remoção das telhas e 

descartado. 

 

4.5. REMOÇÃO DE CALHAS DE CHAPA GALVANIZADA 

As calhas, rufos e contra rufos existentes deverão ser removidos e 

descartados. O processo de remoção deve ser feito de modo a não acarretar danos aos tubos 

condutores, às alvenarias e à estrutura da cobertura. A remoção deverá ocorrer, 

preferencialmente, de modo coordenado com a remoção das telhas, garantindo que pontos 

cobertos permaneçam conectados a calhas, rufos e contra rufos. 

Juntamente com as calhas, serão removidos os bocais de conexão com os 

tubos condutores. Essa remoção deverá ser feita de modo cuidadoso, preservando a integridade 

dos tubos condutores, os quais serão conservados e, portanto, não poderão sofrer nenhum tipo 

de dano para que possam receber novos bocais. 

 

4.6. REVISÃO E RELOCAÇÃO DO MADEIRAMENTO EXISTENTE 

Todos os componentes e elementos da estrutura da cobertura deverão passar 

por revisão dos pontos de fixação, dos pontos de apoio e da integridade física da madeira. O 

madeiramento da cobertura será desmontado parcialmente, com remoção total para descarte 

das ripas e remoção parcial de caibros, terças e tesouras que estiverem comprometidos 

estruturalmente (inclusive com presença de insetos xilófagos ou pontos de apodrecimento), 

devendo ser conservados sem desmonte os caibros, terças e tesouras que apresentarem bom 

estado de conservação. 
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Todos os componentes e elementos deverão receber hidratação com óleo de 

linhaça e proteção contra ação de insetos xilófagos por meio da aplicação de fipronil e termidor 

conforme especificado em projeto. 

Os componentes e elementos removidos deverão ser descartados, 

catalogados e substituídos por novos. 

 

4.7. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHAS 

Deverão ser fornecidas e instaladas calhas corte 50 em chapa de aço 

galvanizado #24. As calhas deverão ser instaladas com emprego da melhor técnica, garantindo 

total estanqueidade e correta inclinação. 

As calhas deverão receber internamente proteção contra corrosão. 

Após concluída a instalação, as calhas deverão ser submetidas a testes de 

condução de água e de estanqueidade. Não poderá ocorrer nenhum vazamento em pontos de 

emenda, não poderá haver furos e não poderá ocorrer parada ou acúmulo de água dentro da 

calha no percurso até o tubo condutor. 

As calhas deverão receber pintura em uma demão com tinta betuminosa. 

 

4.8. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOCAIS 

Deverão ser fornecidos e instalados bocais em chapa de aço galvanizado #24 

para conexão das calhas aos tubos condutores. A junção dos bocais com as calhas deverá ser 

perfeitamente vedada, de modo a não ocorrer vazamento ou infiltração de água. 

Os tubos condutores existentes deverão ser mantidos e os novos bocais serão 

conectados a eles. 

 

4.9. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONTRA RUFOS 

Deverão ser fornecidos e instalados contra rufos corte 33 em chapa de aço 

galvanizado #26. Os contra rufos deverão ser instalados junto às calhas com chumbamento nos 

beirais. Todo o procedimento de instalação deverá ser feito com emprego da melhor técnica, 

garantindo total estanqueidade. 

http://www.estudiosarasa.com.br/
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Após concluída a instalação, os contra rufos deverão ser submetidos a testes 

de condução de água e de estanqueidade. Não poderá ocorrer nenhum vazamento em pontos 

de emenda e não poderá haver furos. 

Os rufos deverão receber fundo em primer para galvanizados, tipo galvite ou 

similar, seguido de pintura em esmalte sintético em cor a ser definida junto ao projetista. 

 

4.10. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA DE SUBCOBERTURA 

Deverá ser fornecida e instalada manta de subcobertura aluminizada nas duas 

faces. A instalação deverá ser feita sobre os caibros, com instalação de contra-caibro sobre as 

mantas. Todo o procedimento de instalação deverá ser feito com emprego da melhor técnica, 

garantindo total estanqueidade e perfeita fixação dos elementos de madeira e da manta 

aluminizada. 

  

4.11. SUBSTITUIÇÃO DE ESPIGÕES E CUMEEIRAS 

Todas as telhas de espigões e cumeeiras deverão ser removidas para 

descarte e substituídas por peças novas, de mesmas dimensões e confeccionadas em material 

cerâmico. A instalação deverá ser feita com emprego da melhor técnica, garantindo total 

estanqueidade e perfeita fixação das peças. 

 

4.12. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RIPAS DE MADEIRA 

Deverão ser fornecidas e instaladas ripas de madeira de dimensões iguais às 

ripas removidas e descartadas. As ripas novas deverão ser produzidas com madeira de mesmas 

características e qualidade das ripas removidas e descartadas. As ripas novas deverão ser 

instaladas sobre os contra-caibros, instalados acima da manta aluminizada de subcobertura. 

 

4.13. REINSTALAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO FRANCESA E 
FORNECIMENTO DE TELHAS CERÂMICAS TIPO FRANCESA NOVAS 

Todas as telhas cerâmicas tipo francesa que forem reaproveitadas deverão 

ser reinstaladas na cobertura após procedimento de limpeza e higienização de cada peça. 

Telhas cerâmicas tipo francesa novas, de mesmas dimensões e características das telhas que 

serão reaproveitadas, deverão ser fornecidas e instaladas. 
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Tanto a instalação das telhas novas quanto a reinstalação das telhas 

reaproveitadas deverá ser feita com emprego da melhor técnica, garantindo total estanqueidade 

e perfeita fixação das peças. 

Ao término da instalação e reinstalação das telhas, a cobertura deverá ser 

submetida a testes de condução de água e de estanqueidade. Não poderá ocorrer nenhum 

vazamento na cobertura. O procedimento de testagem da cobertura servirá também para 

testagem da subcobertura de manta aluminizada. 

 

4.14. RETIRADA DE ENTULHO 

Todo o entulho gerado deverá ser ensacado e conduzido por meio de 

transporte manual até caçamba coletora de entulhos. A caçamba deverá ser fornecida por 

empresa devidamente licenciada e autorizada a prestar os serviços de transporte e destinação 

de entulhos. Deverá ser apresentado à fiscalização o documento CTR para cada caçamba 

retirada da obra. 

 

4.15. LIMPEZA FINAL DA OBRA 

A obra deverá ser entregue perfeitamente limpa e liberada para uso. A limpeza 

abrange coberturas, inclusive as adjacentes não incluídas no escopo da obra; calhas; cimalhas; 

platibandas e lajes adjacentes; pisos, paredes, peitoris e esquadrias de ambientes internos, 

inclusive os ambientes de circulação que sejam utilizados apenas para passagem de material e 

transporte de resíduos, incluindo escadas e elevadores. 

 

 

 

Marcelo Ramos Sarasá Martin 

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

 

 

Antonio Luis Ramos Sarasá Martin 

Coordenador e restaurador-conservador 
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