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ARQUITETURA | DESIGN 

 

Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG 

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE ARQUITETURA 

ADAPTADA PARA EXPOGRAFIA [ revisão 15 ago 16 ] 

 

Considerações iniciais: 

Esse memorial é parte integrante do Projeto Executivo de Arquitetura Adaptada para 

Expografia, visa facilitar em linhas gerais a compreensão dos sistemas construtivos 

projetados, assim como os acabamentos utilizados. 

Os detalhes construtivos e demais informações constam no Projeto Executivo, as 

descrições se refere as folhas de desenhos   abaixo relacionados: 

Folha 01 - Arquitetura - planta   

Folha 02 - Arquitetura - cortes / elevações  

Folha 03 - Esquadrias - plantas / elevações  

Folha 04 - Piso elevado - planta / detalhes   

Folha 05 - Guarda corpo -  planta / cortes / detalhes  

Folha 06 - Corrimãos rampas - planta / elevações  

 

Folha 01 -  Arquitetura - planta   

Folha 02 -  Arquitetura - cortes / elevações 

Recepção nível 00 / rampa/ patamar nível +30 

Piso 1: Piso manta vinilica – marca de referência Tarkett- iQ Natural cor 3009275 -  

aplicada sobre cimentado liso desempenado regularizado com massa a base de 

cimento e cola pva branca sobre contra piso impermeabilizado.  

 



 

ARQUITETURA | DESIGN 

 

Obs. “impermeabilização sob pressão” no nível abaixo 00 [ vide anexo ao memorial 

descritivo, apenas como sugestão de especificação para impermeabilização, relatório 

produzido pela empresa Citimat Impermeabilizantes] - OBS.  serve apenas como 

referência de produto ou sistema que poderá ser utilizado. 

Deverá ser consultado projetista de impermeabilização para determinação final do 

processo a ser utilizado, bem como o projeto executivo de impermeabilização sob 

pressão. 

Parede 1:   látex acrílico branco fosco sobre massa corrida pva – marca de referencia 

Suvinil branco fosco 

Forro 1: forro régua de PVC, instalação horizontal abaixo da tesoura - marca de 

referencia Plasbil Revestimentos 200 Gemini liso 7mm cor cinza claro. 

 

Sala Multimeios nível 00 : 

Piso 1: Piso manta vinilica – marca de referência Tarkett- iQ Natural cor 3009275 -  

aplicada sobre cimentado liso desempenado regularizado com massa  a  base de  

cimento e cola pva branca sobre  contra piso  impermeabilizado.  

Obs. “impermeabilização sob pressão” no nível abaixo 00 [ vide anexo ao memorial 

descritivo, apenas como sugestão de especificação para impermeabilização, relatório 

produzido pela empresa Citimat Impermeabilizantes] - OBS. serve apenas como 

referencia de produto ou sistema que poderá ser utilizado. 

Deverá ser consultado projetista de impermeabilização para determinação final do 

processo a ser utilizado, bem como o projeto executivo de impermeabilização sob 

pressão.  

Parede 1:  látex acrílico branco fosco sobre massa corrida pva – marca de referencia 

Suvinil branco fosco. 

Forro 1: forro régua de PVC, instalação horizontal abaixo da tesoura - marca de 

referencia Plasbil Revestimentos 200 Gemini liso 7mm cor cinza claro. 
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Área expositiva nível 00: 

Piso 3: contra piso liso desempenado sobre “impermeabilização sob pressão” no nível 

abaixo 00, [vide memorial descritivo apenas como sugestão de especificação para 

impermeabilização relatório produzido pela empresa Citimat Impermeabilizantes].  

OBS.  serve apenas como referencia de produto ou sistema que poderá ser utilizado. 

Deverá ser consultado projetista de impermeabilização para determinação final do 

processo a ser utilizado, bem como o projeto executivo de impermeabilização sob 

pressão.  

Parede 2:  látex acrílico preto fosco, até o forro inclinado, sobre argamassa 

desempenada -  marca de referencia Catalogo Suvinil versão janeiro de 2.013 pag. 198 

Preto fosco Caviar.  

Parede 3: Parede de gesso tipo drywall “verde” – resistente a umidade - placa 

espessura de 12,5mm, fixadas em perfil horizontal de aço “U” G70 70x28mm e vertical 

“C” M70 70x35mm – referencia Sistema Drywall “ verde” resistente a umidade [RU] 

 

Área expositiva nível +30: 

Piso 2:  piso manta vinilica – marca de referência Piso vinilico Tarkett -  iQ Natural cor 

3009275 -   aplicada sobre piso elevado + 30 placa cimenticia 40mm – marca de 

referencia Eternit -  regularizada com massa a base de cimento e cola pva branca. Vide 

detalhes Folha 04 Planta/ detalhes piso elevado. 

Parede 2:  látex acrílico preto fosco, até o forro inclinado, sobre argamassa 

desempenada -  marca de referencia Catalogo Suvinil versão janeiro de 2.013 pag. 198 

Preto fosco Caviar.  

Parede 3: Parede de gesso tipo drywall “verde” – resistente a umidade - placa 

espessura de 12,5mm, fixadas em perfil horizontal de aço “U” G70 70x28mm e vertical 

“C” M70 70x35mm – referencia Sistema Drywall “ verde” resistente a umidade [RU] 

Forro 2: forro régua PVC a instalação deverá acompanhar a inclinação dos caibros - 

marca de referencia - Plasbil Revestimentos 200 Gemini liso 7mm cor preta. 
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Folha 03 -  Esquadrias - plantas / detalhes  

Porta de entrada acesso Recepção : 02 folhas de abrir, vidro temperado 10mm incolor 

com sistema de abertura  manual. Puxador tubular de ferro 1” acabamento pintura 

esmalte sintético semi brilho cor mogno referencia Catalogo Suvinil jan /2013 pag.169.  

Fechadura referencia Dorma SM ECO pintura cor marrom e pino trava inferior de uma 

das folhas referencia Dorma SM ECO pintura cor marrom. Mola de piso referencia 

Dorma BTS 65 pintura cor marrom. 

Vidro fixo  Recepção: 03 folhas vidro  temperado incolor 10mm  fixado  com perfil  “U” 

de alumínio  com pintura eletrostática cor mogno referencia Catalogo Suvinil  jan 

/2013 pag.169.  

Porta de acesso Sala Multimeios: 01 folha de correr em madeira estruturada 

internamente com sarrafos e revestida com compensado com masseamento e pintura 

esmalte sintético semi brilho cor mogno referencia Catalogo Suvinil jan /2013 pag.169. 

Puxador tubular de ferro 1”acabamento pintura esmalte sintético semi brilho cor 

mogno referencia Catalogo Suvinil jan /2013 pag.169.  

Porta saída Área Expositiva:  01 folha de abrir em madeira estruturada internamente 

com sarrafos e revestida com compensado com masseamento, acabamento pintura 

esmalte sintético semi brilho Caviar -  marca de referencia Catalogo Suvinil versão 

janeiro de 2.013 pag. 198.  Fechadura acabamento pintura “ duco”   Caviar  -  marca de 

referencia Catalogo Suvinil  versão janeiro de 2.013 pag. 198. 
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Folha 04 -  Piso elevado - planta / detalhes   

Piso elevado Área Expositiva:  estrutura tubular em ferro  4” x 2 1/2”  acabamento  

pintura esmalte sintético cor preto fosco sobre fundo em zarcão, fixada no piso com 

parafusos e buchas . – OBS.  consultar o projetista de impermeabilização para não 

danificar a impermeabilização do piso qdo. da fixação da estrutura.  

Lixar todos os pontos de soldas ou imperfeições nas faces horizontais superiores da 

estrutura metálica onde  será fixada a placa cimenticia, aplicar fita adesiva  sobre para 

essa face para regularização,  melhor  apoio da placa cimenticia e atenuamento de 

vibrações. 

Fixar  com parafusos as placas cimenticias 40 mm  – marca de referencia – Placa de 

Piso da Eternit -   sobre  estrutura  conforme modulação  indicada no projeto. Fazer 

rejunte entre as placas  com selante de poliuretano para tirar imperfeições  na  

aplicação da manta vinilica.  

 

Folha 05 – Guarda corpo  - planta / cortes / detalhes  

Área Expositiva:  

1- Guarda corpo em vidro laminado  incolor 8mm + 8mm  com butiral incolor fixado na 

estrutura metálica do piso elevado conforme detalhe do projeto. 

Acabamento no topo da placa de vidro  com metálico tipo “ U ”  10mmx 20mmx10mm 

fixado com silicone. Acabamento pintura eletrostática cor marron – referencia de cor 

Catalogo Suvinil versão 2.103 cor Mogno pag. 169.   

2- Guarda corpo perfil tubular 1”1/2 fixado no piso com flanges de 4” diâmetro fixadas 

no piso com buchas e parafusos auto atarrachantes. Acabamento pintura eletrostática  

– referencia de  cor Catalogo Suvinil  versão 2.103 cor Mogno pag. 169. 

3- Placa em chapa dobrada de ferro 1/8” inclinada  a 45 graus , aparafusada no vidro 

temperado. Acabamento pintura eletrostática  cor marron  – referencia de  cor 

Catalogo Suvinil  versão 2.103 cor Mogno pag. 169.   
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4- Placa em chapa dobrada de ferro 1/8”   a 90 graus, aparafusada no vidro 

temperado. Acabamento pintura eletrostática  cor marron  – referencia de  cor 

Catalogo Suvinil  versão 2.103 cor Mogno pag. 169.   

 

Folha 06 –  Corrimãos - planta / elevações / detalhes 

Corrimão 1/2/3  Recepção:  perfil tubular 1”1/2  fixado no piso com flanges de 4” 

diâmetro  fixadas no piso com buchas  e parafusos auto atarrachantes . 

Acabamento pintura eletrostática  – referencia de  cor Catalogo Suvinil  versão 2.103 

cor Mogno pag. 169. 

Corrimão 4  Rampa externa: perfil tubular 1”1/2  fixado no piso com flanges de 4” 

diâmetro  fixadas no piso com buchas  e parafusos auto atarrachantes . 

Acabamento pintura eletrostática  – referencia de  cor Catalogo Suvinil  versão 2.103 

cor Mogno pag. 169. 

Observações:  

1- Ponto de tomadas / rede / telefonia / áudio e vídeo:  vide indicações na Folha 

01  – Arquitetura – Planta.   

Obs.  Trata-se  somente da indicação das posições  e quantidades de pontos  

[lay out]. As instalações deverão ser executadas de acordo com projeto 

específico de cada  especialidade. 

2- Iluminação : vide  indicações no Projeto de Iluminação  - Mingrone Iluminação.  

 

Arquiteto Vlamir Saturni 

CAU 11311-5 

                                                                                              São Paulo, 15 de agosto de 2.016. 
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Museu de História Natural e Jardim Botânico da UFMG 

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE EXPOGRAFIA 

 [revisão 15 ago 2.016] 

 

Considerações iniciais: 

Esse memorial é parte integrante do Projeto Expografia, visa facilitar em linhas a 

compreensão do sistema museografico projetado, assim como os acabamentos 

utilizados. 

Os detalhes construtivos e demais informações constam no Projeto Expografia, a 

descrição se refere as folhas de desenhos abaixo relacionadas: 

Folha 01 - Expografia - planta layout exposição 

Folha 02 -  Expografia - cortes lay out  

Folha 03 -  Expografia -  planta layout vitrines   

OBS.   Não há descrição no memorial para as folhas acima, por se tratar de 

documentos apenas para colocação/ montagem dos objetos nas vitrines e sítios. 

 

Folha 01 – Expografia marcenaria vitrines parte 1/2 

Folha 02 – Expografia marcenaria vitrines parte 2/2 

Folha 03 – Expografia cúpulas vitrines 
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Folha 01 – Expografia marcenaria vitrines parte 1/2 

Folha 02 – Expografia marcenaria vitrines parte 2/2 

 

Vitrine 01 [ núcleo 1] -  central:  dimensões .86 x .60 x h.70 variável, base em mdf 

15mm com rebaixo para encaixe cúpula de acrílico.  Revestida com laminado 

melaminico fosco cor marron – referencia Fórmica TX [texturizada] cor L147 café. 

Com 04 rodízios nos cantos - diâmetro da roda 50mm – referencia Schioppa L10 GL 

210 TB com sistema de travamento [freio]. 

Base interna: 

Base interna 1 dimensões .17 x .785 x h .05 base em mdf 9mm. Revestida com 

laminado melaminico fosco cor marron – referencia Fórmica TX [ texturizada ] cor L147 

café. 

Placas apoio objetos: 

Placa 1 em mdf 9 mm .785 x .17 x h 9mm –  pintura látex acrilico branco, revestida com 

algodão cru face superior e laterais. 

Placa 2  em mdf 9 mm.785 x .285 x h 9mm – pintura látex acrilico branco revestida  

com algodão cru face superior e laterais. 

 

Vitrine 02 [ núcleo 1] -  central:  dimensões .60 x .44 x h .70 variável, base em mdf 

15mm com rebaixo para encaixe cúpula de acrílico.  Revestida  com laminado 

melaminico fosco  cor marron – referencia Fórmica  TX [texturizada] cor L147 café. 

Com  04 rodízios nos cantos - diâmetro  da roda  50mm  – referencia Schioppa  L10 GL 

210 TB com sistema de travamento [ freio ]. 

Base interna: 

Base interna 1 - dimensões .20 x .525 x h .05 base em mdf 9mm. Revestida com 

laminado melaminico fosco cor marron – referencia Fórmica TX [texturizada] cor L147 

café. 
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Placas apoio objetos: 

Placa 1 em mdf 9 mm: .20 x .525 x h 9mm - pintura látex acrilico branco, revestida com 

algodão cru face superior e laterais. 

Placa 2 em mdf 9 mm: .095 x .525   x h 9mm - pintura látex acrilico branco, revestida 

com algodão cru face superior e laterais. 

 

Vitrine 03 [ núcleo 1] -  central:  dimensões .68 x .68 x h .70, base em mdf 15mm com 

rebaixo para encaixe cúpula de acrílico. Revestida com laminado melaminico fosco cor 

marron – referencia Fórmica TX [texturizada] cor L147 café. 

Com  04 rodízios nos cantos  - diâmetro  da roda  50mm  – referencia Schioppa  L10 GL 

210 TB com sistema de travamento [freio]. 

Placa apoio objetos: 

Placa 1 em mdf 9 mm: .535 x .62 x h 9mm   – pintura látex acrilico branco revestida 

com algodão cru face superior e laterais. 

 

Vitrines 04   [ núcleo 1] -  central:  dimensões 3.30 x .78 x h.70, base em mdf 15mm 

com rebaixo para encaixe cúpula de acrílico.  Revestida com laminado melaminico 

fosco cor marron – referencia Fórmica  TX [texturizada] cor L147 café. 

Com 04 rodízios nos cantos -  diâmetro da roda 50mm – referencia Schioppa L10 GL 

210 TB com sistema de travamento [freio].  

Bases internas : 

Base 1  dimensões .54 x .43  x h .10  base em mdf 9mm. Revestida com laminado 

melaminico fosco cor marron – referencia Fórmica TX [ texturizada ] cor L147 café. 

Base 2 dimensões .54 x .46  x h .05  base em mdf 9mm. Revestida com laminado 

melaminico fosco cor marron – referencia Fórmica TX [ texturizada ] cor L147 café. 

Base 3 dimensões .705 x  1.32  x h .10  base em mdf 9mm. Revestida com laminado 

melaminico fosco cor marron – referencia Fórmica TX [ texturizada ] cor L147 café. 
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Base 4 dimensões .19 x 1.29  x h .05  base em mdf 9mm. Revestida com laminado 

melaminico fosco  cor marron – referencia Fórmica TX [ texturizada ] cor L147 café. 

Placas apoio objetos: 

Placa apoio 1 em mdf 9 mm: .54 x .43   x h 9mm – pintura látex acrilico branco, 

revestida com algodão cru face superior e laterais. 

Placa apoio 2 em mdf 9 mm: .54 x .46   x h 9mm – pintura látex acrilico branco, 

revestida com algodão cru face superior e laterais. 

Placa apoio 3 em mdf 9 mm: .705 x 1.32 x h 9mm – pintura látex acrilico branco, 

revestida com algodão cru face superior e laterais. 

Placa apoio 4 em mdf 9 mm: .19 x 1.29   x h 9mm – pintura látex acrilico branco, 

revestida com algodão cru face superior e laterais. 

Placa apoio 5 em mdf 9 mm: .905 x .095 x h 9mm – pintura látex acrilico branco, 

revestida com algodão cru face superior e laterais. 

 

Vitrine 05 [ núcleo 1] -  central:  dimensões 1.04 x .62 x h .70, base em mdf 15mm com 

rebaixo para encaixe cúpula de acrílico. Revestida com laminado melaminico fosco cor 

marron – referencia Fórmica TX [ texturizada ] cor L147 café. 

Com  04 rodízios nos cantos - diâmetro  da roda  50mm  – referencia Schioppa L10 GL 

210 TB com sistema de travamento [ freio ]. 

Placas apoio objetos: 

Placa apoio 1 em mdf 9 mm: .98 x .46   x h 9mm – pintura látex acrilico branco 

revestida com algodão cru face superior e laterais. 

 

Vitrine 06 [ núcleo 1] -  central: dimensões 1.54 x .90 x h .30, base em mdf 15mm com 

rebaixo para encaixe cúpula de acrílico.  Revestida com laminado melaminico fosco cor 

marron – referencia Fórmica TX [ texturizada ] cor L147 café. 
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Com 04 rodízios nos cantos - diâmetro da roda 50mm – referencia Schioppa L10 GL 

210 TB com sistema de travamento [ freio ]. 

Bases internas : 

Base interna 1 dimensões .825 x .61 x h .40 base em mdf 9mm. Revestida com 

laminado melaminico fosco cor marron – referencia Fórmica TX [ texturizada ] cor L147 

café. 

Base interna 2 dimensões .40 x .58 x h .05 base em mdf 9mm. Revestida com laminado 

melaminico fosco cor marron – referencia Fórmica TX [ texturizada ] cor L147 café. 

Placas de apoio objetos: 

Placa  apoio 1  em mdf  9 mm : .825 x .61   x h .9mm  – pintura látex acrilico branco 

revestida  com algodão cru face superior e laterais. 

Placa  apoio 2  em mdf  9 mm : .40 x .58   x h .9mm  – pintura látex acrilico branco 

revestida  com algodão cru face superior e laterais. 

Placa  apoio em mdf  9 mm : .755 x .855  x h .9mm  – pintura látex acrilico branco 

revestida  com algodão cru face superior e laterais 

 

Vitrine  07   [ núcleo 1] -  central : dimensões 1.44 x .62 x h .70,  base em mdf 15mm 

com rebaixo para encaixe  cúpula de acrílico.  Revestida  com laminado melaminico 

fosco  cor marron – referencia Fórmica  TX [ texturizada ] cor L147 café. 

Com  04 rodízios nos cantos - diâmetro  da roda  50mm– referencia Schioppa  L10 GL 

210 TB com sistema de travamento [ freio ]. 

Placa de apoio objetos: 

Placa 1  apoio em mdf  9 mm : .475 x 1.38  x h .9mm  – pintura látex acrilico branco 

revestida  com algodão cru face superior e laterais 
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Vitrine  8  [ núcleo  2 ] -  sítio [ estojo funerário - sepultamento 1 ] 1.00 x .65 x h .18, 

base em mdf 15mm com rebaixo para encaixe cúpula de acrílico. .  Revestida  com 

laminado melaminico fosco  cor marron – referencia Fórmica  TX [ texturizada ] cor 

L147 café. 

Placa de apoio objetos: 

Placa 1  apoio em mdf  9 mm : .525 x .91  x h .9mm  – pintura látex acrilico branco 

revestida  com algodão cru face superior e laterais 

 

Vitrine    9  [ núcleo  2 ]  - aguarda corpo: dimensões .54 x .35 x h .02, base em mdf 

20mm com rebaixo para encaixe  cúpula de acrílico.  Revestida  com laminado 

melaminico fosco  cor marron – referencia Fórmica  TX [ texturizada ] cor L147 café. 

Placa de apoio objetos: 

Placa 1  apoio em mdf  9 mm : .15 x .38  x h .9mm  – pintura látex acrilico branco 

revestida  com algodão cru face superior e laterais 

 

Vitrine 10 [ Núcleo 4 ] - aguarda corpo: dimensões .88 x .35 x h .02, base em mdf 

20mm com rebaixo para encaixe  cúpula de acrílico.  Revestida  com laminado 

melaminico fosco  cor marron – referencia Fórmica  TX [ texturizada ] cor L147 café. 

Placa de apoio objetos: 

Placa 1  apoio em mdf  9 mm : .19 x .79  x h .9mm  – pintura látex acrilico branco 

revestida  com algodão cru face superior e laterais 
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Vitrine  11    [ núcleo 5 ]  -  sítio  : [ sepultamento ] .150 x 3.15 x h 1.20 base em mdf 

20mm com rebaixo para encaixe  cúpula de acrílico. 

Revestida externo/interno com tecido algodão cru colado no mdf para   pintura 

cenográfica  aplicada  com pincel sobre o tecido camada dos tipos de terra  com cola 

branca. 

 

Vitrine  12    [ núcleo 6 ]  -   Luzia  :  dimensões .80 x .85 x h .70 , base em  mdf 15mm 

com rebaixo para encaixe  cúpula de acrílico.  Revestida  com laminado melaminico 

fosco  cor marron – referencia Fórmica  TX [ texturizada ] cor L147 café. 

Com  04 rodízios nos cantos - diâmetro  da roda  50mm– referencia Schioppa  L10 GL 

210 TB com sistema de travamento [ freio ]. 

Base interna:  

Base interna dimensões .35 x .71  x h .30  base em mdf 9mm. Revestida  com laminado 

melaminico fosco  cor marron – referencia Fórmica  TX [ texturizada ] cor L147 café. 

Placa de apoio objetos: 

Placa 1  apoio em mdf  9 mm : .29 x .71  x h .9mm  – pintura látex acrilico branco 

revestida  com algodão cru face superior e laterais 

 

Folha 03 – Expografia cúpulas  vitrines 

OBS. Todas  as cúpulas de acrílico devem  ser executadas a partir das medidas reais das 

bases de mdf 

Vitrine 01  [ núcleo 1] -  central : cúpula de acrílico translúcido espessura  08mm com  

dimensões  externas .574 x .834 x h .2075 

Vitrine 02 [ núcleo 1] -  central :  cúpula de acrílico translúcido espessura  08mm com  

dimensões externas .414 x .574 x h . 2075 

Vitrine 03  [ núcleo 1] -  central :  cúpula de acrílico translúcido espessura  08mm com  

dimensões externas .665 x .654 x  h .2075 
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Vitrine 04   [ núcleo 1] -  central :   cúpula de acrílico translúcido espessura  08mm com  

dimensões externas .754 x 2.285 x  h.3575 

Vitrine  05  [ núcleo 1] -  central :  cúpula de acrílico translúcido espessura  08mm com  

dimensões externas.594 x 1.025 x h .4075  

Vitrines 06 [ núcleo 1] -  central :  cúpula de acrílico translúcido espessura  08mm com  

dimensões externas .874 x 1.525 x h 1.2075 

Vitrine  07  [ núcleo 1] -  central :  cúpula de acrílico translúcido espessura  08mm com  

dimensões externas .594 x 1.425 x h .5075 

Vitrine  08  [ núcleo 2 ] -  sítio [ estojo funerário - sepultamento 1 ] : cúpula de acrílico 

translúcido espessura  06mm com  dimensões .613 x .963 x h .2575 

Vitrine 09 [ núcleo 2 ] - guarda corpo: cúpula de acrílico translúcido espessura 06mm 

com dimensões externas .311 x .511 x h .2175 

Vitrine 10 [ Núcleo 4 ] - guarda corpo: cúpula de acrílico translúcido espessura 06mm 

com dimensões .311 x .841 x h .2175 

Vitrine  11 [ núcleo 5 ] - sítio [ sepultamento ] : cúpula de acrílico translúcido espessura  

08mm com  dimensões  1.02 x 1.02 x h 1.02 [ tampo superior ver dimensão no 

desenho] 

Vitrine  12    [ núcleo 6 ]  -  Luzia  : cúpula de acrílico translúcido espessura  08mm  com  

dimensões .763 x .813 x h .5375. 
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