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      Projeto:  Exposição Temporária: “Café Árabe: Um símbolo de generosidade” 

Local: Museu do Café de Santos 
 
 
Memorial Descritivo 
 
 
Texto de apresentação 
 
Poucos grãos percorreram um caminho tão longo quanto o café. Hoje, sua bebida se encontra em todos 
os continentes e faz parte do cotidiano de milhões de pessoas. Entretanto, até o século XV era 
praticamente desconhecida: foram os árabes que o transformaram em um produto comercializável e 
em uma bebida social, despertando o interesse do ocidente.   
 
Fincou raiz na identidade árabe de tal modo que ainda hoje se mantém em costumes, tradições e 
método de preparo passados de geração em geração, recriados pelas comunidades em razão de sua 
história e ambiente, mas sem perder uma ideia de continuidade – como é característica dos patrimônios 
culturais imateriais. Em 2015, o Café Árabe foi oficialmente reconhecido como tal pela Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), assim como também são a Roda de 
Capoeira e o Frevo, patrimônios brasileiros.  
 
No Brasil, parte dessa herança está presente na memória de vários imigrantes que trouxeram  consigo 
uma bagagem cultural e memórias de seus países. Apesar dos contrastes nas práticas e costumes, 
árabes e brasileiros tem uma visão muito parecida sob um aspecto cultural do café: ambos consideram a 
bebida um símbolo de hospitalidade. 
 
Acreditando na importância da diversidade e do intercâmbio cultural entre diferentes comunidades, e 
buscando a aproximação do público com esse patrimônio por meio dos objetos que lhes são associados 
e de depoimentos de História Oral, o Museu do Café apresenta a exposição “Café Árabe: Símbolo de 
Generosidade”.   
 
 
Observações   

• Este memorial descritivo deverá ser acompanhado do projeto executivo de 

expografia; 

• Deverão ser apresentadas amostras dos revestimentos para aprovação antes da 

aplicação; 

• Todas as superfícies (novas e existentes) de painéis de MDF deverão receber a 

aplicação de solução retardante antichamas, incolor, inodoro e atóxica, 

específica para aplicação em fibras naturais e celulose, para inibir a propagação 

de chamas; 

• Será de responsabilidade do Museu do Café o fornecimento das placas de MDF, 
vidros, produto antichamas, material/instalação elétrica; 
 

• Todas as estruturas contratadas devem ser entregues e montadas com 
acabamento final, sendo de encargo da contratada materiais para fixação e 
estruturação (pregos, parafusos, cola e afins.) assim como, também será de 
responsabilidade da contratada os materiais de acabamento (tintas, massas, 
vernizes e afins); 

 

• CONFERIR TODAS AS MEDIDAS IN LOCO. 
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 Descrição das estruturas 

Metragem e especificação de cor de Painéis de mdf  

•  1 - Flor de Jabuticaba 56YY 85/109 (Coral) 

 98,00m² 

•  2 - Festa da Uva 56RB09/302 (Coral) 

43,00m² 

•  3 - Terra Egípcia 70 IR 19/557 (Coral) 

63m² 

 

   

Ambientação Majilis  

• Estrutura de piso sarrafeado com confeccionado em mdf com acabamento em 

tinta esmalte sintético acetinado na cor Terra Egípcia 70 IR 19/557 (Coral). 

 Dimensões: 2,18 x 4,17 x 0,60. Desenho anexo. 

  

• Fechamento frontal  

Confeccionado com estrutura em mdf 18mm com recorte em router com 

desenho em muxarabi (a definir) 4,13 x 4,00 e acabamento em esmalte sintético 

acetinado na cor Flor de Jabuticaba 56YY 85/109 (Coral) nas duas faces. 

Desenho anexo. 

 

Moldura em mdf 10mm com estrutura de madeira e acabamento em tinta tipo 

esmalte sintético acetinado Terra Egípcia 70 IR 19/557 (Coral) afixada sobre 

elemento vazado. Desenho anexo. 

 

Estrutura para afixação de vidros  

 

Fechamento lateral 

Placa de mdf 18mm estruturado em madeira com acabamento em tinta tipo 

esmalte sintético Festa da Uva 56RB09/302 (Coral) nas 2 faces.  

Dimensões:  2,77 x 4,00 (2 unidades). Desenho anexo. 

 

Moldura em mdf 10mm com acabamento em tinta tipo esmalte sintético 

acetinado afixada sobre placa de mdf 2 unidades 

Desenho anexo. 

 

• Fechamento posterior 

Estrutura para fixação de fechamento em vidro com porta pivotante; 
 

• Estrutura para a iluminação  

Perfilado metálico 30mm x 20mm com acabamento em tinta preta fosca para 

acomodação de trilho eletrificado e spots ; 

 

• Pintura de banco existente em tinta esmalte sintético ouro velho 

Confecção de 7 almofadas 50 x 50 x 10 cm com velcro para afixação em banco. 
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Pinéis de mdf 

 

Painéis laterais 

 

Painel 1 

• Painel de mdf 10mm com estrutura sarrafeada afixado em parede de alvenaria 

dimensões de 2,40 x 1,80 (largura x altura) com acabamento em tinta látex na cor 

Carvão M167(acetinado) (Suvinil). Desenho anexo. 

 

Painel 2         

• Painel de mdf 18mm com estrutura sarrafiada e acabamento em tinta esmalte 

sintético Festa da Uva 56RB09/302 (Coral)9,96x 3,60. Desenho anexo. 

 
3 Aberturas compostos com muxarabi com recorte em router, confeccionado 

em mdf 15mm com acabamento em tinta tipo esmalte sintético acetinado na 

cor Flor de Jabuticaba 56YY 85/109 (Coral). Desenho anexo. 

 
Composição de molduras em mdf 10mm com acabamento em tinta tipo esmalte 

sintético acetinado na cor Terra Egípcia 70 IR 19/557 (Coral). Desenho anexo. 

 
Porta pivotante em mdf para acesso técnico com acamamento tinta tipo 
esmalte sintético acetinado na cor Terra Egípcia 70 IR 19/557 (Coral) e 
fechadura. 

Dimensões: 2,10 x 0,60. Desenho anexo. 

 

Painel 3         

• Painel de mdf 10mm com estrutura sarrafeada afixado em parede de alvenaria 

com dimensões de 5,68 x 2,72 (largura x altura) com acabamento em tinta látex 

na cor Terra Egípcia 70 IR 19/557 (Coral). Desenho anexo. 

 

Painel 4     

• Painel de mdf 10mm com estrutura sarrafeada afixado em parede de alvenaria 

com dimensões de 1,61 x 2,72 (largura x altura) com acabamento em tinta látex 

na cor Terra Egípcia 70 IR 19/557 (Coral). Desenho anexo. 

 

Suporte para depoimentos 

 

• Painel de mdf 15mm com acabamento em tinta látex na cor Festa da Uva 

56RB09/302 (Coral) afixado na parede com bucha parabolts. 7,19 x 2,33 x 0,30.  

2 Unidades.  

Desenho anexo 
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 • Suporte tipo caixa confeccionado com placa de mdf 15mm com acabamento em 

tinta tipo esmalte sintético acetinado na cor Flor de Jabuticaba 56YY 85/109 

(Coral). Esse suporte será afixado na parede com bucha tipo parabolts.  

 

•  Dimensões 0,60 x 0,80 x 0,20  

•  Vidro 0,50 x 0,70  

•  5 unidades 

Desenho anexo 

 

• Suporte confeccionado com placa de mdf 15mm com acabamento em tinta tipo 

esmalte sintético acetinado na cor Flor de Jabuticaba 56YY 85/109 (Coral) com 

espaço interno para acomodação de aparelho de áudio tipo automotivo (para 

depoimentos), portinhola, trinco, gancho para acomodação de fones e afixada na 

parede com bucha tipo parabolts. 

5 unidades 

Desenho anexo 

 

• Suporte tipo caixa confeccionado com placa de mdf 15mm com 

acabamento em tinta tipo esmalte sintético acetinado na cor Flor de Jabuticaba 

56YY 85/109 (Coral), com espaço interno para acomodação de peça acervo, 

portinhola, trinco e iluminação interna para peça do acevo. Esse suporte será 

afixado na parede com bucha tipo parabolts.  

 Dimensões 0,60 x 0,80 x 0,20  

 Vidro 0,50 x 0,70  

 1 unidade 

 

• Suporte confeccionado com placa de mdf 15mm com acabamento em tinta 

esmalte sintético acetinado na cor Flor de Jabuticaba 56YY 85/109 (Coral), 

afixada na parede com bucha tipo parabolts. 

1 unidades. 

 

Descrição dos serviços 

Caberá a empresa vencedora as seguintes responsabilidades: 

•  Fornecimento de material, mão de obra, equipamento para a execução do 

serviço proposto e construção de todos os elementos que compõem o espaço 

cenográfico seguindo as diretrizes e detalhamentos dos anexos técnicos; 

 

Transporte 

• Deslocamento do material e dos módulos da sede do fornecedor até o Museu do 

Café; 

• Subida dos materiais e módulos para área onde serão montados, no primeiro 

andar do edifício do Museu do Café. 
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Montagem 

• Instalação nas dependências do Museu de espaço expográfico constando todos 

os elementos construtivos solicitados nos anexos técnicos; 

• Seguir as designações técnicas em relação as instalações do edifício, dadas 

pelo Núcleo de Conservação, Setores de Comunicação Museológica e 

Infraestrutura do Museu do Café; 

• Respeitar as normas de tombamento relativo a patrimônios nacionais, caso do 

edifício do museu; 

• Seguir as normas do Contratante relativas a horários e fluxos para montagem; 

• Manutenção preventiva e corretiva dos itens confeccionados quando solicitado 

pela equipe de Comunicação Museológica do Museu do Café; 

• Recolhimento de ART ou RRT sobre a montagem; 

• Entregar todos os certificados exigidos na construção, tais como, aplicação de 

produto antichamas; 

• Fornecer pessoal necessário, ferramentas, uniformes e equipamentos de 

proteção individual segundo as normas vigentes. 

 

 

 

 


