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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 

instalação de biombo de drywall e divisória retrátil na área da copa, 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 
 

1. ORIENTAÇÕES   GERAIS 

Para o bom andamento da obra e garantia de qualidade do produto final, é 

essencial que os serviços descritos no presente memorial sejam executados em conformidade 

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

especificações definidas pelo projeto de arquitetura. 

Todas as dimensões constantes nas pranchas de projeto deverão ser 

conferidas no local antes do início dos serviços. Qualquer ajuste referente às dimensões das 

peças, visando melhorias no produto final, serão aceitos desde que com prévia autorização da 

equipe de projeto e do usuário final.  

Os materiais utilizados para a produção dos biombos e da divisória retrátil 

deverão ter instalação e acabamento que garantam o funcionamento devido do sistema e que 

não possam, em hipótese alguma, causar danos físicos ao usuário, como por exemplo 

apresentar rebarbas ou saliências.  

O sistema será instalado 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 e forros.  

Todo o procedimento de transporte, instalação e limpeza deverá ser feito com 

o maior cuidado possível, não podendo acarretar quebras, remoções ou demolições de: 

revestimentos de pisos, teto e parede; ornamentos de vigas e pilares; rosetas; molduras; roda 

tetos; rodapés; mármores; e dentre outros elementos que possuam valor histórico e cultural do 

edifício.  

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

supervisionada por um responsável técnico. Toda a equipe envolvida na produção, transporte e 

instalação deverão usar uniforme em bom estado de uso e equipamentos de proteção individual 

adequados à atividade realizada, sempre prezando para que o serviço seja realizado da maneira 

mais segura para os trabalhadores.   
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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 montagem e instalação.  

 

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 BIOMBO DE DRYWALL E DIVISÓRIA RETRÁTIL 

4.1. CONTEXTO 

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, na área de implantação da copa, tornou-se necessária a instalação de 

um biombo de drywall, que visa trazer mais privacidade aos banheiros e também a instalação 

de uma divisória retrátil, que tem como objetivo dividir a copa do restante do ambiente.  

 

4.2. PROTEÇÕES E TRANSPORTE 

Os ambientes que terão as novas instalações deverão receber especial 

atenção quanto aos cuidados. Pisos, paredes, forros, 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 os materiais utilizados. A proteção deverá ser 
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feita com material que ofereça adequada absorção de impactos. Outras formas de proteção 

poderão ser adotadas mediante análise. 

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 terá, 

necessariamente, piso e paredes protegidos. 

Para o transporte das peças para o local de instalação, deverá haver uma 

especial atenção para a proteção destes. As peças deverão ser protegidas a fim de evitar 

qualquer dano a elas, aos trabalhadores envolvidos no processo e, também, oferecendo 

proteção extra aos ambientes durante o transporte.  

Todas as etapas de execução, ou seja, produção, transporte, instalação e 

limpeza da obra, deverão ser coordenados para que haja uma otimização do tempo de serviço 

e de forma que permita o bom andamento da obra, não causando impedimentos na realização 

dos serviços de obra simultâneos e subsequentes. O horário de realização do serviço será das 

14 às 22 por conta do funcionamento da São Paulo Escola de Dança.  

 

4.3. FERRAMENTAS E MAQUINÁRIO  

A produção, transporte e instalação 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 do melhor acabamento possível. Deverá haver, também, atenção quanto 

às normas de segurança e utilização, garantindo o bem-estar dos trabalhadores envolvidos.  

 

4.4. INSTALAÇÃO 

A instalação do biombo de drywall e da divisória retrátil deverá garantir sua 

estabilidade e resistência ao uso e ao tempo, com elementos de fixação e estrutura resistentes. 

Também deverá haver atenção às junções entre os elementos metálicos e das placas de 

drywall, de forma que não haja rebarbas e que o acabamento fique o melhor possível. 
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4.5. MATERIAIS E DESCRIÇÕES 

4.5.1. BIOMBO DE DRYWALL  

O biombo de drywall deverá ser instalado junto aos banheiros, conforme 

descrito nas pranchas de projeto. Deverão ser executados 26m² em drywall resistente a 

umidade, por se tratar de ambiente molhado. A divisórias deverão ser entregues emassadas e 

pintadas com tinta acrílica conforme coloração do ambiente. 

4.5.2. DIVISÓRIA RETRÁTIL    

As folhas da divisória retrátil deverão ser compostas por MDF laminado branco 

revestido de ambos os lados, com espessura de 6mm. Deverão receber moldura de alumínio, 

de forma a dar acabamento às folhas e garantir uma maior vida útil ao sistema. Cada folha terá 

um trinco de chão lateral para quando forem fechadas. As folhas serão de 3,20m de altura por 

1,50m de largura.  

Estas portas serão fixadas no sistema de rolagem a partir de duas barras 

chatas de aço. Nas suas extremidades, terão roldanas de 25mm, que correrão nas guias stanley, 

de 50mm. Cada guia comportará duas folhas, totalizando três guias de 9m cada uma. O sistema 

de rolagem será afixado na linha da tesoura. Para isso, deverão ser fixadas, na lateral da linha, 

dois tubos quadrados de alumínio de 50mm, criando assim uma superfície de 160mm para que 

as guias stanley sejam afixadas de forma segura. Caso haja a necessidade de reforço estrutural, 

deverá ser fixada, nas vigas laterais do ambiente da copa, uma barra de aço transversal, 

garantindo a estruturação do sistema.  

 

4.6. ACOMPANHAMENTO E ENTREGA DO SERVIÇO 

O processo de instalação terá um constante acompanhamento da equipe de 

projeto para que questões sejam prontamente resolvidas. Antes da entrega final, deverá haver 

uma conferência da equipe a fim de garantir a compatibilidade com o projeto, bom 

funcionamento do sistema, resistência e acabamento. 
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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, principalmente, o ambiente da copa, 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, que tenham algum tipo de 

resíduo relacionado ao serviço. 

 

 

 

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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