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FATA MORGANA
REVELANDO UM NOVO HORIZONTE 



ARQUIBANCADA
um limite difuso com o mar

NOVA VISTA
conseguimos ver a ilha e Niterói

este é o museu

um pouco de sombra na 
orla da cidade

ACESSO

entrada para o 
museu coberto

NOVO PARQUE 

a igreja da candelária descobre 
uma nova vista da baía 

NOVO HORIZONTE 

CAIS DA PATROMORIA

uma nova praça para a cidadeuma vista previligiada para todos

ponto de partida  para passeios de 
barco pela baía da Guanabara 

PRAÇA DOS BARCOS

O MUSEU

PÁTIO DE ÁGUA

MIRANTE

eliminar barreiras visuais 

NOVO HORIZONTE

ACESSO

entrada para o 
museu aberto

VIZINHOS

diálogo com a CPRJ e com 
os edifício patrimoniais 

PRAÇA XV

conexão com a cidade

MUSEU DO AMANHÃ

9 minutos de caminhada

CASA FRANÇA-BRASIL

FATA MORGANA

o museu - como uma embarcação - ao mesmo tempo leve e maciça, tecnológica 
e analógica - flutua sobre a água e sobre o cais como uma miragem. 

assim como o fenômeno óptico fata morgana*, o edifício se manifesta na 
paisagem como uma grande estrutura elevada, tornando visível, desde o 
primeiro momento, seu carácter simbólico em uma franca relação com o 
horizonte e o mar.

a configuração permeável do pavimento térreo libera o espaço público da orla 
e revela uma nova visual, a conquista do horizonte como uma aproximação 
entre a experiência do visitante e o imaginário sensível do navegador. 

propor um edifício pensado como um único gesto e como suporte de um 
percurso expositivo adequado às dimensões do programa museológico são 
os pontos principais que fundamentam a proposta, sua implantação e sua 
construção.

  
a posição do edifício envolve o pequeno cais – como uma travessia elevada – 
que conecta ambas as margens da doca, ao mesmo tempo em que encontra 
a orla em apoios pontuais que concentram os esforços estruturais sobretudo 
na área de solo natural.

* 
refração difusa da luz - princípio de fermat - devido a uma inversão de 
temperatura, que gera um efeito de miragem no qual os barcos parecem 
flutuar no horizonte. neste fenômeno, a superfície da água atua como uma 
lente refratária, produzindo uma imagem invertida, na qual a imagem distante 
parece flutuar. o efeito ‘fata morgana’ recebe seu nome do italiano (fada 
morgana), em referência à fictícia feiticeira meia-irmã do rei arthur que, 
segundo a lenda, conseguia magicamente mudar de aparência.

REVELANDO UM NOVO HORIZONTE 

a proposta para o museu parte de uma implantação urbana que busca 
relacionar a cidade com a água. 

através da oportunidade de compreender a área de projeto como uma extensão 
do espaço público, a arquitetura enfatiza uma possível aproximação da cidade 
com o mar, revelando um novo horizonte. 

como ponto de partida, através da análise da estreita faixa de ocupação 
possível do píer, a configuração de um volume suspenso interligando os dois 
setores da doca proporcionou, a configuração de um espaço expositivo fluído 
e flexível - com diferentes níveis, percursos e proporção de salas – enfatizando 
novas visuais e configurando espaços surpreendentes como o pátio de água.

o volume único que acomoda o programa do museu busca integrar as 
diferentes atividades propostas em um edifício simbólico construído sobre a 

orla, sobre a água, em contato com o mar e com as impressionantes vistas 
da baía. 

a proposta se coloca como uma oportunidade de compreender o posicionamento 
de um edifício de carater público como elemento tanto de resgate histórico 
como de afirmação de um marco urbano.

esta área específica da cidade, marcada por um importante passado portuário, 
sofreu ao longo dos anos inúmeras transformações como a demolição de 
edifícios e armazéns, a construção e demolição do elevado da perimetral, a 
implantação da passagem subterrânea para o trânsito de veículos e a recente 
conformação de um parque linear voltado para o mar como parte da operação 
urbana de revitalização desta zona central. ao mesmo tempo, caracterizam a 
região, importantes edifícios históricos, que atualmente abrigam programas 
culturais e institucionais, e geram uma necessária vinculação do projeto ao 
entorno.

neste sentido, o museu marítimo, como parte do processo de transformação 
da orla do rio de janeiro, se coloca como uma nova camada em um processo 
de sobreposição de diferentes estratos históricos, e intervenções urbanas 
vinculadas a cenários e épocas muito distintas. esta nova camada urbana 
reflete um processo de desconstrução, de liberação da paisagem, das visuais, 
do horizonte. 

assim, a proposta busca reencontrar uma condição histórica de porto de 
chegada, em uma aproximação ao fato histórico fundador, compondo novas 
perspectivas tanto da baía como da própria cidade e estabelece novos eixos 
urbanos: pela primeira vez, a igreja da candelária se aproxima da água e pode 
ser vista a partir do mar.

a extensão do espaço público até a água – e sob o edifício - é parte fundamental 
da concepção da proposta. neste sentido, a área do museu se apropria tanto do 
píer como da orla marítima como parte da intervenção que geram uma grande 
praça urbana privilegiada pelo cenário da baía de guanabara.
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junto a orla luiz paulo conde, uma escadaria amplia o espaço público e gera 
um limite difuso que dilui a transição da orla com o mar com o objetivo de 
minimizar as barreiras que possam interferir na visual do horizonte.

assim, o museu pretende ‘construir uma nova margem urbana’ que possibilite 
o encontro do visitante com a água e com a cultura marítima em uma 
aproximação à história da navegação, narrada tanto no espaço aberto - museu 
aberto - como nas salas expositivas - museu fechado.

ambas estratégias de liberar as visuais para o horizonte e de estabelecer este 
plano horizontal público permeiam e direcionam o projeto. 

a proposta pode ser entendida como a possibilidade de construir uma nova 
realidade através de novas paisagens, gerando um espaço cultural vivo, 
essencial no processo de preservação da nossa memória.
  
a proposta arquitetônica, em conjunto com a museografia, busca um diálogo 

entre aspectos históricos e culturais, o construído – o edifício, os barcos - e o 
imaterial presente na simbologia, no imaginário do mar, da água, do horizonte 
e da travessia.
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EXTENSÃO DO ESPAÇO PÚBLICO ATÉ A ÁGUA:
1 .  remoção do elevado da perimetral 

2 . remoção do edifício existente 
3 . configuração de uma nova orla / museu aberto
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PLANTA BAIXA TÉRREO

MÓDULO
5 X 5 M

SUBSOLO MEZANINO

PLANTA BAIXA SEGUNDO PAVIMENTO
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VARANDA RESTAURANTE

APOIO ADMINISTRAÇÃOACERVO

ÁREAS TÉCNICAS EDUCATIVO

AUDITÓRIOHALL

PÁTIO DE ÁGUA

BAÍA DA GUANABARA

PLANTA BAIXA TERCEIRO PAVIMENTO

PRAÇA DOS BARCOS

o reconhecimento da área de intervenção, com sua estreita faixa de píer, 
proporcionou pensar o projeto tanto no âmbito urbano como em relação às 
particularidades desse lugar no que diz respeito às atividades portuárias, 
culturais e turísticas. 

a implantação do edifício do museu permite liberar de construções e 
obstáculos a extensão do píer, transformando-o em um museu aberto: uma 
praça de barcos. sua configuração, como um grande atracadouro, gera um 
percurso linear que possibilita o acesso às diferentes embarcações. 

além de funcionar como um cais para passeios náuticos, o píer concentra 
importantes atrações como navios históricos, submarino e embarcações de 
grande porte que permitem visitar e descobrir seu interior e funcionamento 
como parte importante desse espaço cultural.

como continuação do espaço público da orla, a estrutura cercada pelo mar 
possibilita a apreciação da impressionante paisagem natural e da própria 
cidade. proposto como um museu ao ar livre, o píer torna-se parte do conjunto 
expositivo e convida o visitante a percorrer a orla e contemplar as visuais da 
baía.

desta forma, a implantação do museu permite um afastamento entre as 
diferentes embarcações e a fachada do edifício que se traduz na diferenciação 
das atrações e na possibilidade de serem contempladas de forma 
independentes. 

DISTRIBUIÇÃO DO PROGRAMA

a distribuição do programa no edifício e as diferentes relações entre interior e 
exterior buscam proporcionar um espaço único de ensino, divulgação e guarda 
do patrimônio marítimo.

os dois níveis de acervo possibilitam um percurso concêntrico entendido 
como um valor exponencial para as peças museológicas atuais e futuras. a 
diversidade de proporções espaciais das salas expositivas, suas variações e 
a possibilidade de diferentes percursos correspondem às necessidades de 
um museu dinâmico, inovador e contemporâneo. a configuração do setor 
expositivo contempla a flexibilização dos espaços a fim de atender uma 
programação dinâmica e interativa. 

o sistema de circulação propõe uma travessia pelas salas expositivas, um 
circuito que possibilita variações de percursos e diferentes configurações, 
espacialidades próprias e uma possibilidade de diálogos entre os acervos. 

a relação vertical x horizontal e a variação entre as áreas de acervo 
proporcionam diferentes propostas museográficas e enfatizam as peças de 
maior porte da exposição como a galeota imperial, suspensa na sala principal 
do acervo permanente, sob uma iluminação natural filtrada. 

salas menores são criadas para a exposição de pequenas peças, fotografias, 
maquetes e desenhos em pequena escala, por outro lado, espaços com dupla 
altura atendem à exposição de peças de maior escala.

as salas expositivas suprem necessidades específicas de climatização e 
segurança requeridas pelo programa do museu, ao mesmo tempo em que 
a circulação entre os espaços de acervo possibilita a conexão com o exterior. 

em contraponto aos espaços fechados, expositivos, a área de circulação se dá 
ao redor do pátio interno – um pátio de água com incidência direta de luz – e, 

junto à fachada norte, um espaço de varanda aberta enquadra a paisagem e 
possibilita a contemplação da deslumbrante visual do horizonte e da baía de 
guanabara. 

no último piso encontram-se os espaços administrativos e, também aberta ao 
mar, a área do restaurante e da sala multiuso, espaços que funcionam tanto 
conectados ao museu como de forma independente com acesso controlado a 
partir do cais. 

o pavimento térreo, como extensão do píer e da orla, configura uma grande 
praça coberta e abriga os espaços de uso público como auditório, café, loja e 
bilheteria, assim como as áreas de carga e descarga que atendem ao acervo. 
a sala educacional faz parte desse encontro com o solo, em um pequeno 
mezanino mais controlado. a ocupação acompanha um pequeno subsolo de 
áreas técnicas.
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1 . hall | 2 . auditório | 3 . sala vip | 4 . cafeteria | 5. loja / livraria |  6 . área educativa  | 7 . galeria de exposições permanente  | 8 . galeria de exposições temporárias  |  9. circulação do percurso expositivo | 10 . circulação vertical  | 11. circulação vertical controlada | 12 . montacargas  | 13 . apoio  | 14 . instalações | 15 . sanitários  | 16 . armazenagem de equipamentos de apoio à exposições | 17 . pátio de água   | 18 . varanda  | 19 . restaurante | 20 . sala multiuso | 21 . carga e descarga de veículo de acervo  | 22 . recepção de 
obras e embalagem / desembalagem | 23 . reserva técnica de obras em trânsito  | 24  . sala da equipe de montagem / desmontagem |  25 .  almoxarifado de serviços gerais  | 26 . almoxarifado administrativo | 27 . refeitório para funcionários | 28 . diretoria executiva e assessoria | 29 . secretaria geral | 30 . diretoria cultural e assessoria | 31 .  sala de reuniões | 32 . museologia | 33 . relações institucionais e comunicação | 34 . curadoria | 35 . produção e programação visual | 36 . serviços gerais | 37 . administrativo / financeiro 
38 . vestiário | 39 . ar-condicionado | 40 .subestação elétrica | 41. gerador de emergência | 42. combate à incêndio, detecção e alarme | 43. oficina de elétrica e hidráulica | 44 . água potável | 45 . esgoto sanitário | 46 . águas pluviais | 47 . águas de reuso | 48 . resíduos sólidos | 49 . sistemas eletrônicos | 50 . salas técnicas de sistema wi-fi | 51 . luminotécnica 

0104

14

13

1410

11

1010

11

101012 12 12

12

13

13

1315

15

38

052423

2221

02

03

06

18

19 20

11

14 1010 1310

14 1010 13 15

16

17

14 13 1111 13 1511 09

07

07

09

0707

08

07

09

07

13 1111 13 15

07

09

0707

17

14

25 26

27 28 29 35

3130 32

3733 34 36

39 40 41 42 43 44 45

47
48

46
49

50
51

7

8

CONCURSO MUSEU MARÍTIMO DO BRASIL 3



| 10 | O HORIZONTE   | 11 | PÁTIO DE ÁGUA   | 12 | EXPOSIÇÃO PERMANENTE   | 13 | O MUSEU
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