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O Significado das Palavras 



MEMORIAL 

Substantivo masculino que tem origem no 

substantivo feminino memória.  

Significa conservar ou fazer lembrar os 

fatos passados.  

Memorial é o relato consciente dos fatos 

que compõe uma realidade para torna-

la presente. 

É tornar o objeto legível e compreensível 



Adjetivando o memorial 



DESCRITIVO 

Adjetivo do verbo descrever, significa 

representar por escrito ou oralmente 

algo no seu todo ou em detalhe. 

 

É fazer um relato circunstanciado, seu 

objetivo é dar compreensão do real 

relatando seu conteúdo e contexto.  



EXPLICATIVO 

Adjetivo do verbo explicar, significa 

tornar claro aquilo que não está 

compreensível.  

 

É dar a conhecer a origem é 

esclarecer as circunstâncias e as 

motivações de um fato. 

 

JUSTIFICAR 



JUSTIFICATIVO 

Adjetivo do verbo justificar, significa 
demonstrar com fidelidade o objeto 
e suas circunstâncias pela descrição 
minuciosa de cada etapa que 
compõe o todo dando clareza ao 
contexto. 

 

EXPLICAR 



 

 

Sendo assim Memorial é Substantivo 

ele é o ente em si e pode ou não ser 

Adjetivado. 

 

Ao fazê-lo significa apenas estar 

reforçando as qualidades inerentes 

ao ser. 

 

É uma redundância porém um 

reforço do substantivo. 

 

Ex. : Moça Jovial. 

 
 



Conteúdo e Formatação 



 

 

 

 

 

Capa: Título, Subtítulo e Autor. 

 

Folha de Rosto ou Folha de Guarda: Folha 

para anotações.   Opcional. 

 

Contra capa: Título, Subtítulo, Dados 

Institucionais (Universidade / Departamento / 

Disciplina), Autor, Orientador com Titulação, 

Local e Data. 

 

Dedicatória: deve ter relevância na 
formação pessoal no contexto deste 

trabalho. Opcional 
 

 

 

 
 



Agradecimentos: contribuições diretas no 

trabalho em pauta. Opcional 

 
Sumário: Itemização sucinta dos itens do 

trabalho, com número da página de início. 

 

Introdução: Descrição geral do trabalho, com 

objetivos e metodologia. Responde as 

questões “o que”, “por que”, “para que ou 
para quem” e “como”. 
  
Temática: Explica o contexto maior em que se 
insere o projeto. Ex.: Educação. 



 

 

 

Tema: Explica o projeto proposto dentro de 

um conceito adotado. O recorte no 

contexto. Ex.: Escola de tempo integral. 

 

Justificativa: Explica a importância da 

proposta na atualidade, alinha com dados 

concretos a relevância do que está sendo 

proposto e a partir disto explicita como o 

conceito adotado poderá contribuir para 

chegar ao projeto final.  

 

Usuário: Quem usará e/ou se beneficiará do 

projeto proposto.  

 

 
 



Estudo do lugar: Localização, Topografia, 

Pré-existências e influências do entorno, 

Insolação, Ventos, Vegetação, Hidrografia, 

Acessos, Usos e Ocupação (planta e perfil), 

Cheios e Vazios, Legislação (limitações e 

possibilidades). 
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Referências Projetuais: Estudos de Caso. 

Composto de ficha técnica e análise de 

plantas, vistas, cortes e diagramas dando 

destaque aos itens de relevância para o 

projeto proposto. 

 

Programa de Necessidades: Relaciona os 

ambientes que vão compor o projeto 

proposto com sua ambiência e áreas. 

 

Diagramas: Funcionograma (Áreas), 
Fluxograma. 



Proposta teórica: Relata os princípios que 

nortearam o partido arquitetônico (legislativos, 

biofísicos, funcionais, formais, tecnológicos). 

Explica o conceito adotado espacializando-o 

com diagramas e croquis. 

 

Conclusão: Relata os caminhos percorridos para 

atingir os objetivos propostos. Quais foram as 

opções projetuais, os problemas decorrentes e as 
soluções apresentadas.  









Referências Bibliográficas: Elaborada de 

acordo com às Normas Técnicas 

específicas. Relaciona todo o material de 

consulta utilizado (Livros, Entrevistas, 

Documentos, Periódicos). 

 

Observação: Todas as citações ao longo 

do texto devem ser referenciadas, bem 
como as fotos e as imagens.  

 

 

 
  
 



                                                Mapa de localização do Plano Original                              Plano Original de Goiânia de Attílio Corrêa Lima 
                                                Fonte: RIBEIRO, Maria Eliana Jubé, 2004                                                                                     Fonte: IBGE, 1942 

 
 
 

                              

Exemplos 



 

Para McHarg (2000), a problemática relação entre 

homem e natureza não se resolve ao utilizá-la 

apenas para o prazer estético.  

 

McHarg (2000, p.23) lembra-nos de “que o 

crescimento é inevitável, porém o 

desenvolvimento não implica destruição.”  

 

Segundo ele, o reequilíbrio é possível, mas é 

produto da unidade. É o resultado de sociedades 

“que acreditam que o homem e a natureza são 

indivisíveis e que a sobrevivência e a saúde 

dependem da sua compreensão do ambiente 
natural e de seus processos”.(McHarg,2000,p.26).  
 



 
 
  
 

Palomo (2003, p.14) faz uma reflexão a respeito da 

cidade modernista:  
 

 Este modelo de cidade funcional tem demonstrado 

 suas limitações e sua falta de elasticidade para 

 adaptar-se a situações de baixo nível econômico ou 
 atividades próximas à marginalidade e ao 

 desemprego, e uma incapacidade total de integrar os 

 valores alheios ao sistema de oferta e demanda. A 

 grande maioria dos países em vias de desenvolvimento 
 fica fora desse modelo, que tem conduzido em todos 

 os casos a uma inevitável densificação urbana e ao 
 congestionamento do tráfego privado. 
 
 
 
   

 



AB’ SÁBER, Aziz Nacib. Os domínios de natureza no Brasil: 

potencialidades paisagísticas. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003. 

 

BENEDDICT, Mark A.,  MCMAHON, Edward T. Green infrastructure: 

Linking landscapes and communites. Washington, DC: ISLAND PRESS, 

2006. 

 

COSTA, Lucia Maria Sá Antunes. (org.). Rios e paisagens urbanas em 

cidades brasileiras. Rio de Janeiro: Viana & Mosley; Ed. PROURB, 

2006. 

 

DRAMSTAD, Wenche E.; OLSON, James D. and FORMAN, Richard T. T. 

Landscape ecology principles in landscape architecture and land-
use planning. Island Press. Washington – DC, 2009. 

 

MCHARG, Ian L. Proyectar com la naturaleza. México: Gustavo Gili 

S.A., 2000. 

 

PALOMO, Pedro J. Salvador. La planificación verde em las ciudades. 

Barcelona: Gustavo Gili S.A., 2003.  



 

 
Documentos 

BRASIL. Lei Federal nº 6.766, de 19 de Dezembro de1979. Dispõe 

sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras Providências. 

  

GOIÂNIA. Lei complementar nº 171, de 29 de Maio de 2007. Dispõe 

sobre o Plano Diretor e o processo de planejamento urbano do 

Município de Goiânia e dá outras providências. 

  

SALATTI, Eneida. Utilização de sistemas de wetlands construídas 

para tratamento de águas. Piracicaba: Koltec Consultores 

Associados, 2003. Disponível em: 

<http://www.biologico.sp.gov.br/docs/bio/v65_1_2/salatti.pdf> 

Acesso em: 10/07/2009. 

  
Periódicos 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS; Instituto do Trópico Subúmido. 

Bioma cerrado: Volume 1. Contribuições. 2006. 2ª edição. Goiânia: 

Editora da UCG, 2006.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 4.771-1965?OpenDocument
http://www.biologico.sp.gov.br/docs/bio/v65_1_2/salatti.pdf

