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CONCURSO MUSEU MARÍTIMO DO BRASIL 1

O museu como um novo elemento de articulação entre a paisagem natural e o centro do Rio de Janeiro: 

marinho, marítimo e urbano

Para dar conta de representar a complexidade que caracteriza o mar, o ambiente marinho e as atividades marítimas, o projeto 
do Museu Marítimo pretende ser um novo elemento de articulação entre a paisagem natural e o centro do Rio de Janeiro através 
de suas infraestruturas, história e situação presente, valorizando os espaços e interstícios que conectam o espaço do mar, rios e 
das águas à cidade, a partir de um ponto singular da Baía da Guanabara. O projeto pretende representar um marco na construção 
sensível da linha da costa que promove o conhecimento e a reflexão em torno dos encontros entre o ambiente marinho, ou seja, 
que é próprio do mar, matéria da oceanografia, da ecologia e da sua biologia, às atividades marítimas, no sentido do uso que os 
fazemos dele, campo privilegiado da história, da tecnologia e da engenho humano aplicado à exploração deste espaço e deste 
recurso fundamental para os ecossistemas e para a humanidade.

Tirando partido do molhe existente e de uma compreensão alargada do espaço e da história do cais da Alfândega que inclui a 
água, o fundo do mar e os diferentes níveis e camadas que o compõe, o edifício proposto dialoga com a escala das infraestruturas 
e das embarcações, relação que se desdobra nos materiais escolhidos e perspectivas que o projeto abre tanto para o mar quanto 
para a cidade. 

O museu, o espaço urbano e o mar se interpenetram de maneira fluida,  proporcionando experiências e pontos de vista que esti-
mulam reflexões acerca da contínua e instável relação entre a terra e o mar mediada pelo engenho humano.

A suspensão da estrutura como oportunidade para criar um novo espaço publico: o cais liberado

O edifício proposto, tal como uma embarcação, liberta-se da terra firme, valorizando o histórico cais, recentemente recuperado 
e integrando-se ao passeio público ampliado e qualificado depois da demolição da via perimetral, buscando reconectar o centro 
do Rio de Janeiro à Baía da Guanabara. 

Ao suspender o museu, a função original do cais permanece ativa, podendo receber, além da significativa coleção de embarca-
ções do Museu da Marinha, navios-museu e navios-escolas provenientes de outros portos num diálogo constante entre exposi-
ções permanentes e temporárias através das conexões que o mar sempre proporcionou. 

Ao elevar completamente o edifício sobre pilotis, além de liberar este trecho significativo do panorama da Baía da Guanabara 
para o Centro da cidade, projetam-se sobre esta infraestrutura construída sobre a água a lógica urbanística característica do 
Plano de Agache expressa nos amplos passeios e loggias que configuram o espaço da Avenida Presidente Vargas, vinculados 
simbolicamente a este novo chão aberto na cidade do Rio.

O mar envolto pelo museu suspenso  é incorporado ao espaço central: a praça de água

Os dois volumes de espaços expositivos – permanente e temporário – se projetam como pontes sobre a porção interna de mar, 
interligando a cidade ou continente a estrutura peninsular do molhe, conformando um espaço central coberto, uma praça de 
água, que se presta como espaço vestibular do museu, um espaço aberto e publico.

O visitante é recebido nesta ampla esplanada onde situa-se o café, rebatizado de aquário, espaço envidraçado que sugere a 
entrada no espaço marítimo e apresenta, do ponto de vista da gastronomia, as inúmeras qualidades das águas e do mar.  Deste 
espaço é possível antever os espaços expositivos, convidando os transeuntes a se interessarem pelo Museu.  A administração 
situa-se exatamente sobre esta esplanada, facilitando a mediação entre o antigo Cais da Alfândega e a lugar do novo Museu no 
conjunto urbano do qual fazem parte diversos edifícios e espaços pertencentes à Marinha do Brasil. 

Tal como pontes de acesso à uma embarcação, sobe-se para o nível das galerias dedicadas às exposições permanente e temporárias, 
que atravessam a Praça de Água coberta, banhada de luz natural através de uma leve cobertura translúcida, cujo pé-direito atravessa 
todos os níveis do Museu e varia em função da maré. Estas salas de exposições estabelecem uma ligação suspensa entre o cais e a 
cidade, através da Praça de Água, ocupada de maneira intermitente por embarcações de menor porte, como parte fundamental da 
sua coleção. Escavado na esplanada de acesso entre os níveis da cidade e do mar, um anfiteatro aberto abriga as atividades mais 
informais e proporciona a introspeção através do mergulho neste espaço intertidal, de onde observa-se as variações da maré.

Novos percursos incoporados a cidade e a oferta das atividades do museu ao cotidiano da urbe

A partir da praça onde situava-se o muro da Patromoria, prolongando para dentro da Baía o eixo da Rua Visconde de Inhaúma, 
abre-se uma possibilidade alternativa de percurso através de uma ponte de pedestres retrátil, que além de recuperar a posição 
desta infraestrutura histórica que ajudou a configurar o Cais da Alfândega, cria uma segunda praça d’água desta vez descoberta, 
onde estarão fundeadas as embarcações de maior porte da coleção e que são visitáveis como o  Navio Museu Bauru, o Submarino 
Riachuelo, a Nau dos Descobrimentos ,o rebocador Laurindo Pitta e a Escuna Nogueira da Gama. Assim, além de oferecer novos 
espaços públicos à cidade, o projeto do novo Museu pretende recuperar elementos que ajudam a contar a história da cidade a 
partir de sua relação com o mar. 

Ao longo do cais, sucedem-se as atividades relacionadas ao serviço educativo, parte fundamental do programa de qualquer museu 
que pretenda dialogar com as questões contemporâneas como os desafios ligados à preservação dos ecossistemas marinhos. 

São vinculadas  por uma estrutura dupla de circulação, como convés ou passadiços, uma aberta em varanda e o outra fechada 
por caixilhos, de onde é possível visualizar as atividades, espaços expositivos, naus ancoradas assim como a cidade. O auditório 
ocupa a proa do volume levantado do chão construído ao longo do cais que abriga também o restaurante, cozinha e salas de 
reuniões e recepções, compostas de pés-direitos e dimensões variadas em função das necessidades do programa, mas também 
sugerindo as variações espaciais características dos volumes dos cascos dos navios, percebidos tanto dos espaços internos e 
suas conexões como a partir do Cais, transportando os visitantes para dentro do mar.

Aspectos construtivos e estruturais como elogio a engenharia naval

A estrutura leve composta de treliças de aço presta uma homenagem à inteligência da construção das embarcações tradicionais 
executadas pelos carpinteiros navais, assim como às possibilidades da indústrias siderúrgicas e naval nacionais. A coordenação 
modular proposta reconhece e valoriza a lógica estrutural do Cais dos Mineiros, construído em granito, sobre o qual assentam os 
novos pilares de concreto que sustentam os volumes do Museu. Com exceção do vão maior das estruturas de transposição e ex-
posição , a solução estrutura pressupõe uma modulação de 2 metros que permite a adoção de pré-lajes e um sistema construtivo 
de montagem, abreviando os tempos dedicados a construção,  reduzindo consequentemente os custos.

A pele contínua que envolve todo o edifício, em chapa metálica micro perfurada, serve como uma velatura aos ambientes do museu, 
reage e se transforma em função das condições do mar e atmosfera, em um diálogo constante com a paisagem e com o ambiente. 

Dentro do Museu, a presença constante da paisagem, percebida de maneira contínua ao longo do convés que organiza a circula-
ção linear ao longo dos espaços que abrigam as atividades através dos bordos desta espécie de nau e das sutis variações da luz 
natural constante que permeiam de maneira fluida todo o espaço mantém o visitante consciente das alterações sensíveis das 
condições do mar, do ar e do céu, fundamentos da navegação. 

A constante presença da água e a sucessão de espaços e níveis que vão do convés superior ao nível do mar, passando pelo nível da rua, 
conectados pelos dispositivos de circulação e pela constante presença da paisagem natural, das infraestruturas e das expressões 
da atividade humana no ambiente construído situa o visitante num lugar instável ao mesmo tempo preciso, entre o mar e a terra. 

um museu marítimo, marinho e urbano
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linhas ferroviárias (bonde)
paradas de ônibus
paradas ferroviárias
rotas marítimas

1 capitania dos portos
2 tribunal marítimo
3 capitania dos portos do rio de janeiro
4 centro cultural correios
5 casa frança-brasil
6 centro cultural banco do brasil (ccbb)
7 centro cultural da justiça eleitoral
8 antigo convento do carmo
9 centro cultural do patrimônio paço imperial
10 museu naval
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1 ventilação natural sob edificação
2 microclima gerado pela praça da água auxilia na 

manutenção de temperaturas amenas no interior 
do edifício, aumentando sua eficiência energética

3 ventilação cruzada uniforme facilitada 
pela suspensão do edifício

4 fachada dupla com objetivo de reduzir incidência 
de raios UV e controlar temperaturas internas

1

diagrama eco-eficiência

2 3
4

3

L1

L2

L1

L2

T1

T1

L1

L2

L1

L2

T1

T1

planta nível +12.77 - segundo pavimento
esc. 1:500

1 recepção / circulação
2 galeria de exposição permanente
3 galeria de exposições temporárias
4 loja
5 restaurante
6 cozinha
7 multiuso
8 espaço educativo
9 auditório
10 palco
11 apoio auditório

a dispositivo de circulação vertical
[monta-carga e eventual uso público]
prumada de instalações
reservatórios técnicos de água

b dispositivo de circulação vertical de emergência
c dispositivo de circulação vertical 

0 6 12m

planta nível +8.77 - primeiro pavimento
esc. 1:500

1 administração
2 sanitários
3 área VIP
4 foyer
5 auditório

a dispositivo de circulação vertical
[monta-carga e eventual uso público]
prumada de instalações
reservatórios técnicos de água

b escada monumental de acesso
c dispositivo de circulação vertical de emergência
d dispositivo de circulação vertical 

0 6 12m

b

a

c

ddd

a

b

ccc

1

2345 2

1

2

3

4567810 9

11

corte longitudinal L2
esc. 1:500

galeria de exposição permanente

galeria de
exposição

permanentepraça de água

0 6 12m

+8.77

+12.77

+4.77

+16.77

+8.77

+12.77

+4.77

+16.77

5 reservatório
6 efeito chaminé endossado pela diferença de 

pressão e temperatura do ar entre o térreo livre e 
a porção superior do edifício

7 placas fotovoltaicas para geração de energia solar

5



CONCURSO MUSEU MARÍTIMO DO BRASIL 4

corte transversal T1
esc. 1:125

pilar em concreto armado

embarque e desembarque

estrutura metálica

brise metálico

superfície técnica de cobertura
equipamentos de climatização

geração fotovoltaica de energia

0.00

+4.77

+8.77

+12.77

+16.77

+2.27
maré alta

maré baixa

molhe

anfiteatro de água

praça de água

recepção /circulação

administração

dispositivo de circulação vertical
prumada de instalações

reservatórios técnicos de água

0 1 6m

+0.78

+4.77

+8.77

+12.77

+16.77


