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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 a descida 

da prumada de esgoto dos vestiários feminino e masculino, 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 DA NOVA PRUMADA DE ESGOTO  
 

1. ORIENTAÇÕES  GERAIS 
Este memorial descritivo de procedimentos tem como objeto a execução da 

descida de prumada de esgoto dos vestiários masculino e feminino, localizados no 3o andar do 

Complexo Júlio Prestes, onde está sendo instalada a São Paulo Escola de Dança, até a caixa 

de inspeção, localizada no passeio público, junto ao térreo do edifício. O restante do projeto de 

esgoto já foi realizado previamente. Serão estabelecidas as condições técnicas mínimas a 

serem obedecidas na execução do serviço descrito, fixando parâmetros a serem atendidos para 

materiais, serviços e equipamentos. 

Para o bom andamento da obra e garantia de qualidade do serviço, é essencial 

que a descida da prumada de esgoto descrita no presente memorial seja executada em 

conformidade com as normas técnicas indicadas para este serviço. Também deverão ser 

seguidas as especificações definidas pelo projeto de esgoto. 

Todas as medidas, constantes nas pranchas de projeto, deverão ser 

conferidas no local. Qualquer ajuste, visando melhorias no resultado, serão aceitos desde que 

com prévia autorização da equipe de projeto e do contratante. O material utilizado para a 

instalação deve ser da melhor qualidade, para que garanta o funcionamento devido do sistema 

de esgoto. 

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. Todo o 

procedimento de transporte, instalação e limpeza deverá ser feito com o maior cuidado possível, 

não podendo acarretar quebras, remoções ou demolições. Havendo a necessidade de efetuar 

quebras, remoções ou demolições, deverá ser solicitada autorização prévia dos órgãos de 

proteção do patrimônio cultural, da equipe de projeto e do contratante.  

O serviço deverá ser realizado por mão-de-obra especializada, sendo sempre 

supervisionada por um responsável técnico da contratada em horário harmônico com as  

atividades comerciais e de espetáculos da OSEP. O cronograma de serviços deverá ser 

previamente aprovado em conjunto com a equipe administrativa/técnica da Sala São Paulo para 

evitar conflitos entre as obras e a programação da OSESP. Toda a equipe envolvida no serviço 

deverá usar uniforme em bom estado de uso e equipamentos de proteção individual adequados 
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à atividade realizada, sempre prezando para que o serviço seja realizado da maneira mais 

segura para os trabalhadores.   

A CONTRATADA deverá fornecer o transporte dos equipamentos e materiais 

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

obra necessários para a realização dos serviços contratados.  

 

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. 

 

4 NOVA DESCIDA DE ESGOTO 

4.1. DESCRITIVO DA NOVA DESCIDA DE ESGOTO 

O projeto do qual este memorial faz parte envolve o terceiro, quarto e quinto 

andar da Estação Júlio Prestes e prevê adequações do espaço físico. Isto para que os 

ambientes se tornem adequados ao novo uso da São Paulo Escola de Dança. Dentre as 

adequações propostas, consta a instalação de um vestiário masculino e um vestiário feminino 

no terceiro andar. Anteriormente, já havia uma descida de esgoto no local acondicionada em 

um shaft. Entretanto, devido ao aumento da contribuição, será necessária a realização de uma 

nova prumada, que descerá paralelamente à antiga. 

Este shaft, percorre, também, o segundo andar, o primeiro andar e o térreo, 

em área da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP). Os acessos nestes andares 
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já foram mapeados pela equipe de obra. Especificamente no andar térreo, o trabalho vai 

requerer um maior cuidado por não haver acesso pré-existente, sendo necessário portanto uma 

confirmação da manutenção da seção do shaft neste pavimento, para que também sejam 

preservadas. Ao máximo as características históricas do edifício. Portanto, são demandadas 

prospecções para aferição e confirmação do caminhamento da prumada. 

Estão no escopo os seguintes serviços:  

 Sinalizações de segurança  e isolamentos necessários às obras; 

 Prospecções para confirmação do eixo do shaft, prumada existente e caminhamento 

para nova prumada de esgoto; 

 Eventuais aberturas nas paredes e lajes do 2o, 1o e térreo para passagem da tubulação; 

 Fornecimento e instalação de tubulação de PVC-R 

  

  DN100 em toda a extensão da prumada desde a captação no 3º pavimento até a caixa 

de passagem na calçada – tubulação não será aparente em nenhum trecho; 

 Ligação da prumada executada junto a caixa de esgoto existente no passeio, localizado 

junto ao térreo do edifício, ligada diretamente à rede pública; 

 Fornecimento, instalação e adaptação (com adaptador tubo de ferro fundido para PVC- 

R) de curva de ferro fundido no final da prumada para suporte do impacto da queda livre 

do esgoto sanitário; 

 Fechamento dos rasgos com o mesmo material existente nos andares, a ser fornecido 

pela contratada. Considerar pintura em tinta látex acrílica de mesma tonalidade e 

especificação em todo pano para não deixar “remendos” – tais materiais deverão ser 

previamente apresentados à fiscalização da obra para verificar a compatibilidade destes 

com a arquitetura do prédio histórico e na devida reconstituição das superfícies que 

sofrerem intervenção;  

 Fornecimento e instalação de ponto inspeção na tubulação na coluna de queda junto ao 

piso do 3o andar para eventuais manutenções, com metade do diâmetro previsto para a 

prumada; 

 Fornecimento e execução do revestimento em argamassa raspada no térreo para 

fechamento da prumada, próximo onde está instalado o Café da OSESP. O traço da 

argamassa, possivelmente composto por cimento branco, cal, dolomita, mica e pigmento 

mineral, será fornecido pelo Estúdio Sarasá Conservação e Restauro; 
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 Retirada cuidadosa de barrado de arenito e reinstalação na área externa, junto ao 

passeio. O serviço será acompanhado e orientado pela equipe técnica da contratante, o 

Estúdio Sarasá Conservação e Restauro LTDA. 

 

4.2. PROTEÇÕES E TRANSPORTE 

Os ambientes que sofrerão intervenções, nos 2o andar, 1o andar e andar 

térreo deverão receber especial atenção quanto aos cuidados. Pisos, paredes, forros, 

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

contra impactos. A proteção deverá ser feita com material que ofereça adequada absorção de 

impactos dos materiais utilizados. Outras formas de proteção poderão ser adotadas mediante 

análise.  As áreas com acesso/trânsito dos funcionários da Sala São Paulo e do público deverão 

ser devidamente isoladas/sinalizadas e os serviços somente serão executadas após análise das 

condições de segurança e nos horários liberados em conjunto com a administração/técnicos 

locais. 

O percurso completo para transporte de todo e qualquer tipo de material entre 

o exterior e interior da edificação deverá ter o piso protegido e, caso haja possibilidade de causar 

qualquer dano às paredes e outros elementos, estes deverão também ser protegidos. Caso haja 

a necessidade de descarte de qualquer material, este deverá ser feito por trajeto específico, 

previamente definido, para que haja o mínimo de interferência no funcionamento do edifício 

como um todo. O local de armazenamento de peças, componentes e materiais diversos será 

feito em ambiente isolado (tapumes, telas de proteção etc) terá, necessariamente, piso e 

paredes protegidos, para que não haja danos. 

Os horários de transporte de matérias deverão respeitar as orientações e 

operações/atividades internas da Sala São Paulo. 

 

4.3. FERRAMENTAS E MAQUINÁRIO  
A instalação da nova prumada deverá ser realizada com o máximo de precisão 

possível, fazendo utilização de maquinário e ferramentas em boas condições de uso, 

condizentes com o serviço e às diretrizes de produção exigidas, para que o resultado obtido seja 

da melhor qualidade e que garanta o bom funcionamento do sistema. Deverá haver, também, 

atenção quanto às normas de segurança, garantindo o bem-estar dos trabalhadores envolvidos.  
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4.4. EXECUÇÃO 

A realização dos serviços descritos deverá ser feita da melhor maneira 

possível. Para a realização dos serviços no andar térreo da edificação, deverão ser utilizados 

andaimes tubulares, envoltos de tela e revestidos por lona com a devida estanqueidade para 

evitar a propagação de detritos e pó nas dependências da Sala São Paulo. Este cuidado tem 

como objetivo evitar possíveis impactos visuais e resíduos nos ambientes. Deverá ser previsto 

pelo contratado tapumes tanto na área interna quanto na área interna, sendo estes devidamente 

sinalizados. Eventuais taxas para a colocação dos tapumes serão de responsabilidade do 

contratado.  Ao término dos serviços, deverá ser realizada uma limpeza diária no entorno das 

áreas de intervenção 

  O horário para a realização dos serviços seguirá um cronograma restrito, já que 

deverá ser feito fora do horário de operação da Sala São Paulo, principalmente quando houver 

espetáculo.  

 

4.5. MATERIAIS 
  A tubulação da prumada será inteiramente feita com tubo de PVC série R Ø4”. O 

cotovelo em ferro fundido também deverá ser de Ø4”. Será utilizado um adaptador de ferro 

fundido para tubulação PVC-R. O cotovelo para a inspeção a ser realizada, deverá ser 

posicionado no final do trecho vertical do tubo de queda, no piso térreo, e reduzir o diâmetro de 

4” em 2”.   As tubulações deverão ser instaladas, completas incluindo todas as conexões finais 

necessárias aos equipamentos e outros sistemas de fixação.  
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4.6. ACOMPANHAMENTO E ENTREGA DO SERVIÇO 

O processo de instalação da nova prumada terá um constante 

acompanhamento da equipe de projeto para que questões sejam prontamente resolvidas. 

Principalmente nos serviços realizados no andar térreo, deverão ser constantemente 

acompanhados pela equipe especializada em restauro. Antes do fechamento das aberturas 

realizadas, deverá ser feito um teste para garantir que não haja nenhum ponto de vazamento e 

que o sistema esteja em perfeito funcionamento.  

 

4.7. RETIRADA DE RESÍDUOS 

Todo o resíduo gerado pela instalação 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. 

 

4.8. LIMPEZA FINAL DA OBRA 

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

abrange os ambientes por onde a nova tubulação foi instalada, retirando todos os resquícios do 

serviço. A limpeza inclui também 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 
 


