MEMORIAL DO PROJETO
ARQUITETURA E URBANISMO
Desde a reforma do centro antigo do Rio para as Olimpíadas,
com a demolição do Elevado da Perimetral, idealizada pelo
Arq. Luiz Paulo Conde, as obras de reurbanização da orla
marítima entre a Praça XV e a Praça Mauá, deixaram este
lugar marcado por uma nova organização espacial, e uma
nova perspectiva aberta para o mar. Estabeleceu-se assim, o
encontro na paisagem de valorosos edifícios de tempos
passados, em um grande espaço que encontra a orla no local
do futuro Museu Marítimo do Brasil e permite o vislumbre das
belezas naturais das cercanias.
É um sítio de única e rara beleza!
O projeto que apresentamos para o Museu Marítimo é singular,
se destaca na paisagem pela simplicidade de sua forma que
nos leva a identificar, à priori, como um “objeto marítimo”, com
a cor típica do aço corten na sua “pele” vazada exterior,
através da qual insinua-se seu interior, tornando-se leve e
flutuante.
Exemplar arquitetônico, conceitualmente inovador e sofisticado
do ponto de vista tecnológico, construtivo e espacial, em
conformidade com a nova agenda de sustentabilidade numa
escala global.
IMPLANTAÇÃO URBANÍSTICA / PARTIDO
ARQUITETÔNICO
Um eixo no meio da praça cívica, marcado por jerivás de seus
dois lados vai direcionar o fluxo de pessoas e o olhar para este
novo elemento arquitetônico da paisagem. Este eixo, que liga
o centro da Igreja da Candelária pelo seu percurso mais largo
em direção ao mar se constituirá no caminho dos visitantes do
museu, dada a sua evidência e importância. O cais terá seu
contorno alargado para acomodar este percurso e para
diminuir a distância entre o cais e o museu, se configurando
desta forma na praça do ponto de encontro para entrada e
saída do Museu. A ligação entre o Ponto de Encontro e o
Museu se dará por uma ponte submersível com a largura do
eixo de acesso. Esta poderá ser emergida para acesso dos
visitantes e submergida em função da necessidade de
movimentação de embarcações no “cul de sac” marítimo.

O “terreno” onde será implantado o MUSEU MARÍTIMO DO
BRASIL possui duas áreas distintas, conforme Edital, o PIER,
denominado Área B, e uma parte continental denominada Área
A.
No Setor A, local da Capitânia dos Portos do Rio de Janeiro, o
acesso se dará por mar, terra ou helicóptero, sendo também a
entrada da administração do Museu, dos seus funcionários e
cargas do acervo. Portanto todo o programa do Museu
Marítimo do Brasil estará contido em um único edifício,
organizado ao longo do Setor B.
O Píer, com 17 metros de largura e 280 metros de
comprimento conecta-se ao continente pela Área A, o que
configura um enorme desafio para a organização de um
programa de necessidades extenso sem conflito de fluxos.
O Museu, conforme Edital, deve solucionar acessos de público,
funcionários, serviços em geral, abastecimento do restaurante
e cafeteria e a saída de lixo, além da carga e descarga das
obras em trânsito.
Com o objetivo de organizar os acessos e os fluxos, o
programa de necessidades foi dividido em dois macros setores
funcionais:

· Aberto ao público- Zona 1 e 3, conforme nomenclatura do
Edital.

· Não aberto ao público- Zona 2 e 4, conforme
nomenclatura do Edital.
O acesso de público origina-se a partir do eixo da Igreja
Candelária, através da Praça Cívica e alcança o Píer através
de uma passarela ponte, submersível no trecho final,
chegando ao Espaço de Acolhimento e “Batismo” do Museu
Marítimo, a partir do qual tem acesso ao Restaurante,
Cafeteria, Átrio Central e Áreas Expositivas e Educativas.

PAISAGISMO

teatrais definidas conforme as necessidades da cena a ser
montada no espaço.

controlados de forma central pelo sistema de gerenciamento,

Os sistemas de instalações hidráulicas, drenagem e combate a

Combate a incêndio: Seguirá todas as exigências do Corpo de

porém acionados localmente, através de interruptores sem fio,

incêndio atenderão aos requisitos técnicos mais avançados e

Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiros além da

sofisticados da engenharia atual.

SISTEMAS ESTRUTURAIS
A estrutura do Edifício do Museu é composta por duas

acompanhado por frases e imagens relacionadas, identificando

O terraço será um ponto importante no projeto, pois nele

o caráter do edifício.

criado desde a Candelária, uma referência da paisagem

empenas que recebem as cargas das lajes dos diversos níveis.
De modo a vencer o vão transversal de 17 m, as lajes serão

Será destacada a textura e leveza de sua estrutura através de

utilizaremos o conceito da orientação através do
posicionamento de linhas de luz nos rodapés, mantendo a

com a interatividade com o público, transformarão o projeto em
um elemento de comunicação social com as pessoas, para

O sistema luminotécnico dos espaços de exposição serão
flexíveis, deixando o show para as peças em exposição.

Abastecimento de água potável : Ramal derivado da rede
pública, que abastecerá reservatório embutido no piso do píer
com casa de bombas que fará a distribuição através de

construída voltada para o mar.

nervuradas com sistema de vigas mistas (perfis metálicos

linhas de luz contínuas, em aparência branca quente,

observação da cidade e da noite livre de ofuscamentos e

quem todos os esforços propostos, se prestarão.

conectados com as lajes de concreto).

obstáculos luminosos.
Em todos os ambientes administrativos e técnicos do projeto,
iluminados com equipamentos LED e com ajustes com a luz
natural, uma constante diretriz é visar a Economia de Energia

SONORIZAÇÃO

potável do Museu.

Serão projetados sistemas de Sonorização integrados com

Coleta do esgoto: Sistema a vácuo, com lançamento por

sistema de vídeo e sinalização digital. O sistema visa prover

tubulação pressurizada na rede pública de esgoto sanitário.

por ocasião da retirada do elevado faz com que o espaço

entre as duas fachadas do Edifício, capacitando-o para cargas
de vento.

enfatizando as cores e os reflexos no mar, desde a visada da
cidade quanto na observação desde as ilhas e embarcações
próximas.
Ambientes Internos
Pela entrada de visitantes, chegamos ao espaço de
acolhimento, ambiente vinculado ao restaurante, a ser

Captação e condução das águas pluviais: Reservatório de

iluminado de forma indireta, com a presença de luminárias

espaços, provendo informações para os controles digitais,

conforto acústico, interação eventual com exposições bem
como segurança patrimonial, integrado sobretudo com o
sistema de prevenção de incêndio. Ainda poderá ser integrado
à iluminação criando cenários audiovisuais. Este sistema terá
base IP, será distribuído com gerenciamento central.

As empenas são estruturas metálicas treliçadas, que recebem
as cargas das lajes e levam para as fundações.
A estrutura de cobertura da Empena deverá fazer a ligação

e a Sustentabilidade Energética, certificação LEED. Sensores
de presença e ausência detectarão a real utilização dos

LUMINOTÉCNICA

escultóricas desenhadas para o espaço.

fazendo o edifício totalmente atuante na busca da minimização

De forma geral, a iluminação é dividida em Funcional e

O acesso aos elevadores pela bilheteria se dá em um

entrada do edifício.

Museológica, todas controladas por um sistema central de
monitoramento e programação, tecnologias digitais, como LED

ambiente bastante claro, geral, com luz branca neutra, pois é
um momento de aglomeração de grupos e visitantes.

da energia dispendida através da quantidade de luz correta,
nos ambientes realmente utilizados palas pessoas.

Toda a arborização existente na praça de exposições deverá
ser preservada e incrementado o tratamento do componente

e

O grande salão, com um pé direito elevado e presença

ZONA 2: ÁREA DE ACERVO NÃO ABERTA AO PÚBLICO

Dessa forma, o projeto, respeitando o lugar, apropria-se da via
peatonal principal e propõe uma alea de palmeiras nativas

ZONA 3: ÁREA SEM ACERVO ABERTA AO PÚBLICO

(jerivás) para que o visitante possa ser orientado para a

ZONA 4: ÁREA SEM ACERVO NÃO ABERTA AO PÚBLICO
CIRCULAÇÃO DE VISITANTES

Controladores

DMX

permitirão

qualquer

considerado flexível e ajustável às demandas.

espaço

ser

volumétrica ímpar terá nos frontais dos pavimentos estruturas

utilizarão as mais eficientes soluções digitais disponíveis,
equipamentos minimalistas, integrados com os interiores,

pela legislação.
Inspeção por escotilhas: Todos os locais técnicos como casa
de bombas, shafts e reservatórios.

retenção

e

tratamento

INSTALAÇÕES MECÂNICAS/ PONTE SUBMERSÍVEL

localizado

no

píer,

para

o

aproveitamento nas descargas dos aparelhos sanitários, cuja
distribuição será feita através de pressurizador instalado em
casa de bombas junto do reservatório.

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS/SISTEMA DE

Águas superficiais do Píer: Coletadas por canaletas de piso e

PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS/

conduzidas para caixas de separação, antes do lançamento no

DRENAGEM DE ÁGUAS SUPERFICIAIS

mar.

Os sistemas de iluminação arquitetural e cenográficas

adoção de sistema de chuveiros automáticos, não obrigatório

pressurizador, para todos os pontos de consumo de água

O Museu Marítimo do Brasil passa a assumir um papel
preponderante como elemento na paisagem urbana do centro
da cidade do Rio de Janeiro.
Respeitando o espaço trabalhado acima citado, a revitalização
possa ser contemplado e utilizado de forma livre ainda que
tenha um traçado projetado.

CIRCULAÇÃO DE SERVIÇO

Ambiente Externo.

controles remotos e sensores de presença automáticos.
A valorização externa através de um sistema digital integrado
as mídias sociais, possibilitando a variação do status visual

como de caráter complementar uma vez que a paisagem
construída já se encontra praticamente pronta para receber
essa obra de tão importante valor.
Toda a área cívica passa a ter como limite visual do eixo

ZONA 1: ÁREA DE ACERVO ABERTA AO PÚBLICO

vegetal de todo o espaço que envolve essa valorizada área
histórica onde a Marinha se insere.

Em uma área geograficamente central da fachada, projetado
por equipamentos Laser, estrategicamente posicionados,
temos o logotipo do Museu, dinamicamente produzido,

O tratamento paisagístico neste caso, deve ser compreendido

A ponte submersível foi concebida para permitir a passagem
de uma embarcação. A principal vantagem para a escolha
desse tipo de ponte é que não existe restrição da altura
acima do nível da água. A ponte possuirá uma sinalização
náutica para permitir o tráfego das embarcações. O
funcionamento da ponte é baseado no elevador hidráulico e
para a colocação do mesmo será utilizado o método
construtivo com estacas pranchas para criar uma
ensecadeira local. O controle do sistema hidráulico ficará
próximo da ponte para facilitar e agilizar o processo de
submersão da mesma.

1

BB

-5
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA/GERAÇÃO DE

-4

-3

-2

-1

0

1

2

CC

4

3

5

7

6

8

9

10

DD

11

12

13

14

15

16

EE

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

A

PLANTA COBERTURA

ENERGIA ELÉTRICA ALTERNATIVA
Entrada de energia e distribuição: Em média tensão, do tipo

A

A

cabine blindada, a ser instalada no interior do invólucro do
museu, no início do píer.
Nos dois setores do edifício serão instalados transformadores

B

para cada setor, em sala técnica específica, de forma a
rebaixar a tensão para utilização.
Junto aos transformadores serão instalados os painéis gerais
BB

CC

DD

de distribuição, que atenderão aos painéis elétricos.

A

grupos moto-geradores de emergência, que atenderão às
cargas essenciais no caso de falta de energia comercial.

A

Sistema de energia alternativa: Placas solares na cobertura do
invólucro metálico, para se obter energia fotovoltaica. Esta
energia poderá ser utilizada para atender a específicas cargas

1
2

B

PROJ. COBERTURA

PLANTA 4° PAVIMENTO - 361,74m²
4

PROJ. COBERTURA

Museu, e ao lado dos transformadores serão instalados os

PROJ. COBERTURA

Sistema de energia de emergência: Nas salas técnicas do

EE

3

A

1.
2.
3.
4.

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA
SANITÁRIOS
ÁREA TÉCNICA
TERRAÇO/ MIRANTE/ CAFETERIA

elétricas, obtendo-se assim energia limpa e econômica, bem
como abatimento no faturamento da energia comercial.
Proteção de Descargas Atmosféricas (PDA): A PDA se

BB

CC

DD

subdivide em SPDA (sistema de proteção de descargas
atmosféricas) e MPS (medidas de proteção de surtos).

EE

A

PLANTA 3° PAVIMENTO - 1.264,98m²

SPDA: O invólucro metálico proposto realiza a blindagem da

2

edificação do Museu, oferecendo excelente proteção contra as
A

descargas atmosféricas.

A

1

O aterramento do sistema se fará pelas armaduras das

1

1

3

3

1.
2.
3.
4.

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA
SANITÁRIOS
ÁREA TÉCNICA
ELEVADOR DE CARGA

fundações do píer, oferecendo ótimo aterramento.
MPS: Instalação de DPS's (dispositivos de proteção de surtos)

2

B

4

nos painéis gerais, coordenados com DPS's nos painéis
parciais dos edifícios.
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EE

SUSTENTABILIDADE, CONFORTO AMBIENTAL,

A

PLANTA 2° PAVIMENTO - 2.257,18m²

O edifício atende aos requisitos da certificação LEED da
seguinte forma:
Projeto Integrativo: a equipe multidisciplinar buscou um
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A

conjunto de soluções para otimizar a eficiência energética e
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12

hídrica do projeto;
instalações

e

equipamentos

hidrossanitários foram pensados para economizar água. A
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redução de 55% em comparação com o baseline de eficiência
hídrica do LEED;
- através da segunda pele em chapa
BB

perfurada, que contribui para a redução do consumo

11. SERVIÇOS GERAIS
12. TERCEIRIZADOS
13. CPD E SALA DE SEGURANÇA
14. ALMOXARIFADO ADM.
15. DESCOMPRESSÃO
16. REFEITÓRIO
17. ARQUIVO MORTO
18. SANITÁRIOS
19. EXPOSIÇÃO DE LONGA
DURAÇÃO
20. ÁREA TÉCNICA
21. ELEVADOR DE CARGA
22. TERRAÇO

PLANTA 1° PAVIMENTO - 2.456,72m²
12

também ajudará na eficiência do sistema de HVAC. Os

12
A

5
4

3

automação foram pensados para promover boa eficiência

8

energética para o projeto;

8

Qualidade Ambiental Interna O sistema de HVAC foi
projetado com filtros F6 para as tomadas de ar, além disso,

EE

A

transmitância térmica. A cobertura com elementos reflexivos
sistemas prediais como iluminação, ar-condicionado, elétrica e

DD

PROJ. COBERTURA

energético, foram pensadas em estratégias arquitetônicas
como vidros low-e e paredes e coberturas com baixa

CC

1. SECRETARIA GERAL
2. DIRETORIA GERAL E
EXECUTIVA
3. DIRETORIA CULTURAL E
ASSESSORIA
4. RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
E COMUNICAÇÃO
5. SALA DE REUNIÕES
6. CURADORIA
7. PRODUÇÃO E DESIGN
8. MUSEOLOGIA
9. EDUCATIVO
10. ADMINISTRATIVO/
FINANCEIRO
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A

também foi atendido a renovação de ar 30% superior à norma
ASHRAE 62.1-2010 e à resolução da ANVISA No9 (2003);
FITWEL :Além do LEED, que visa os impactos ambientais do

1. SALA MULTIUSO
2. AUDITÓRIO
3. FOYER
4. SALA PROJEÇÃO
5. COPA
6. SALA VIP
7. ATIVIDADES EDUCACIONAIS
8. EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO
9. JARDIM DECOBERTO
10. SERVIÇOS AUXILIARES
11. ÁREA TÉCNICA
12. SANITÁRIOS
13. ELEVADOR DE CARGA

edifício, foi pensado também na certificação FITWEL que visa
a saudabilidade e conforto para os ocupantes. Dentre as
estratégias pensadas, se encontram o acesso ao edifício, seus
espaços internos, os procedimentos de emergência, o
fornecimento de água e os princípios de alimentação saudável

22

vendidas ou fornecidas em seus ambientes de alimentação.
BB

REBOCADOR LAURINDO PITTA

CC

DD

EE

ESCUNA NOGUEIRA DA GAMA

CONDICIONAMENTO DA TEMPERATURA AMBIENTE
usos, número de pessoas e ocupação será rodado a carga
térmica de todo o Museu e todos os cálculos de vazões de ar.
Poderão ser adotados um sistema central único com água
gelada ou ainda vários sistemas independentes de
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A
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30

condensação a ar de alta performance para certificação LEED;

7

ÁTRIO CENTRAL

ASHRAE Standard 62.1-2007; ASHRAE Standard 90.1-2007 e
NBR 16401 e normas correlatas de QAI qualidade do ar
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PROJ. COBERTURA

Após definição do partido arquitetônico e das salas e de seus

A

interior e níveis de CO2.
32

32

32

32

Serão usados rede de dutos e difusores apropriados que não
condensem e que controle temperatura e umidade, nas salas
de exposição e acervo e áreas técnicas de restauro. E

32

32

32

32

32

32

UBM
ERS
ÍVEL

Os equipamentos deverão ficar sobre os diversos blocos do
empreendimento sob a pele estrutural vazada.

23

somente temperatura nas demais áreas de conforto.

PON
TE S

Serão ainda usados recuperadores de energia, tipo roda
entálpica para rebaixar a temperatura do ar externo, perdendo
calor para o ar que será expurgado para renovação de ar e ou
exaustão.
Sistema de controles monitorará 24 horas 7 dias por semana

24

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO - 4.070,41m²

ESCALA 1:500

29

RIA

17. RECEPÇÃO, EMBALAGEM/DESEMBALAGEM DE OBRAS EM
TRÂNSITO
18. CARGA E DESCARGA DE VEÍCULOS
19. SANITÁRIOS
20. ÁREA DE ATRACAÇÃO EXTERNA
21. CAIS DA PATROMORIA
22. NAVIO-MUSEU BAURU
23. SUBMARINO RIACHUELO
24. NAU DOS DESCOBRIMENTOS
25. CAIS DE ATRACAÇÃO REBOCADOR LAURINDO PITTA, ESCUNA
NOGUEIRA DA GAMA E DEMAIS EMBARCAÇÕES DE PASSEIO
26. CARRO DE COMBATE CASCAVEL
27. AERONAVE SKYHAWK
28. HELICÓPTERO SH3
29. LANCHA-BALIZADORA GAROUPA
30. GALEOTA IMPERIAL DOM JOÃO VI
31. ELEVADOR DE CARGA
32. PRANCHA EMBARQUE E DESEMBARQUE
33. HELIPONTO

ELÁ

21

1. PRAÇA DE ACESSO
2. PONTE SUBMERSÍVEL
3. HALL DE ENTRADA
4. CAFETERIA
5. BILHETERIA
6. GUARDA VOLUMES
7. LOJA LIVRARIA
8. EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO
9. RESTAURANTE
10. TERRAÇO DO RESTAURANTE
11. COZINHA
12. ALMOXARIFADO SERVIÇOS GERAIS
13. VESTIÁRIOS
14. OFICINA HIDRÁULICA E ELÉTRICA
15. EQUIPE DE MONTAGEM/ DESMONTAGEM DAS EXPOSIÇÕES
16. RESERVA TÉCNICA

CAN
D

mantendo os parâmetros de projeto.

EIXO

todos os sistemas, objetivando o menor consumo de energia e

N
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FACHADA NORDESTE

FACHADA SUDESTE

ESCALA 1:500

ESCALA 1:500
ESTRUTURA EM TRELIÇA ESPACIAL/
FECHAMENTO EM CHAPA PERFURADA EM AÇO CORTEN
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ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA
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ESTRUTURA EM TRELIÇA ESPACIAL/
FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO
CPD E SALA DE
SEGURANÇA

4° PAVIMENTO
23,70

TERRAÇO/MIRANTE/
CAFETERIA

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA

ESTRUTURA EM TRELIÇA ESPACIAL/
FECHAMENTO EM CHAPA PERFURADA EM AÇO CORTEN

ÁREA TÉCNICA

3° PAVIMENTO
18,70

ESTRUTURA EM TRELIÇA ESPACIAL/
FECHAMENTO EM CHAPA PERFURADA EM AÇO CORTEN

JARDIM DESCOBERTO
EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA

W.C. W.C.

EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO

W.C. W.C.

TERCEIRIZADOS

EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO

W.C. W.C.

FOYER

EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO

W.C. W.C.

2° PAVIMENTO
13,70

REFEITÓRIO

S. REUNIÃO

W.C.

2,70

MARÉ BAIXA

0,00

TERRAÇO

EXPOSIÇÃO DE LONGA DURAÇÃO

CAFÉ

S. VIP

AUDITÓRIO

LIVRARIA

W.C.

GUARDA
VOLUMES

ATIVIDADES EDUCACIONAIS

SERVIÇOS
AUXILIARES

S. MULTIUSO

CAFETERIA

BILHETERIA

dados e imagens será concebido com desempenho
necessários para as demandas atuais e possibilidades de
crescimento escalar sem necessidades de perda do sistema
legado.

W.C. ÁREA TÉCNICA

1° PAVIMENTO
8,70

PAVIMENTO TÉRREO
3,70
MARÉ ALTA

REDES DE TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO
O projeto do sistema de comunicação que contemplará voz,

ÁREA TÉCNICA

HALL DE
ENTRADA

RESTAURANTE

W.C.

ÁREA TÉCNICA

SISTEMAS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

RESERVA
TÉCNICA

W.C.

Serão previstos sistemas de segurança patrimonial e contra
incêndio, com uso das tecnologias mais avançadas, com foco

ESTRUTURA DO PIER EXISTENTE

na eficiência operacional e nas garantias de segurança

COZINHA

LEITO MARINHO -3,52

proposta pelo projeto. A eficiência tange principalmente as

EQUIPE DE MONTAGEM/ DESMONTAGEM DAS EXPOSIÇÕES

questões de inteligência artificial que analisa os alarmes

RECEPÇÃO, EMBALAGEM/DESEMBALAGEM DE OBRAS EM TRÂNSITO

FACHADA NOROESTE

CORTE AA

gerados pelo sistema bem como a análise de imagem que

ESCALA 1:500

RECEPÇÃO, EMBALAGEM/DESEMBALAGEM DE OBRAS EM TRÂNSITO

detecta comportamentos, fluxos de pessoas, contagem de
público, aproximação de veículos e embarcações, objetos
abandonados entre outros.

ESCALA 1:500

Os operadores têm as imagens pré processadas, e com isso
PROJEÇÃO DA COBERTURA

PROJEÇÃO DA COBERTURA

PROJEÇÃO DA COBERTURA

ganho operacional importante em instalações deste tipo. O

ESTRUTURA EM TRELIÇA ESPACIAL/
FECHAMENTO EM VIDRO LAMINADO

SEGUNDA PELE
DOBRÁVEL

4° PAVIMENTO
23,70
CHAPA PERFURADA EM AÇO CORTEN
(PELE)

ÁREA TÉCNICA

1° PAVIMENTO
8,70

CHAPA PERFURADA EM AÇO CORTEN
(PELE)
3° PAVIMENTO
18,70

3° PAVIMENTO
18,70

3° PAVIMENTO
18,70

1° PAVIMENTO
8,70

ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA

(ATRACAÇÃO)

PAVIMENTO TÉRREO
3,70
2,70

(ATRACAÇÃO)
ÁTRIO CENTRAL

PAVIMENTO TÉRREO
3,70
2,70

BILHETERIA

ÁREA TÉCNICA
PAVIMENTO TÉRREO
3,70
2,70

LEITO MARINHO

-3,52

0,00

LEITO MARINHO -3,52
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CORTE CC
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CORTE DD
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CORTE EE
ESCALA 1:500

0

5

15

30

painéis de controle com as informações de consumo
energéticos e de insumos, suas economias em comparação
com sistemas convencionais, colocando a disposição do

(ATRACAÇÃO)

CORTE BB

SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO PREDIAL
energética, eficiência operacional e obsolescência, criando

PRANCHA EMBARQUE/
DESEMBARQUE

LEITO MARINHO

LEITO MARINHO

ESTRUTURA DO PIER
EXISTENTE
MARÉ BAIXA

ESTRUTURA DO PIER
EXISTENTE

MARÉ BAIXA

-3,52

2,70

O projeto levará em conta os aspectos de eficiência

0,00

MARÉ BAIXA

MARÉ ALTA

HALL DE ENTRADA

MARÉ ALTA

ESTRUTURA DO PIER
EXISTENTE

sensoriamento de fumaça e calor, análise de ar em áreas
especiais, sensoriamento de equipamentos de grande porte,
mais notadamente bombas de incêndio e hidrantes,
complementado por estações de aviso sonoro e visual.

PAVIMENTO TÉRREO
3,70
ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA

PRANCHA EMBARQUE/
DESEMBARQUE
(ATRACAÇÃO)

0,00

-3,52

2° PAVIMENTO
13,70
ÁREA TÉCNICA

S. VIP

PRANCHA
BASCULANTE

CHAPA PERFURADA EM AÇO CORTEN
(PELE)

1° PAVIMENTO
8,70

MARÉ ALTA

ESTRUTURA DO PIER
EXISTENTE

MARÉ BAIXA
-3,52

LEITO MARINHO

ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA
ALMOXARIFADO ADM. S. REUNIÃO

PRANCHA EMBARQUE/
DESEMBARQUE

0,00

MARÉ BAIXA

2° PAVIMENTO
13,70

1° PAVIMENTO
8,70

MARÉ ALTA

ESTRUTURA DO PIER
EXISTENTE

0,00

ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA

PRANCHA EMBARQUE/
DESEMBARQUE

EXPOSIÇÃO DE
LONGA DURAÇÃO

MARÉ ALTA

2° PAVIMENTO
13,70

1° PAVIMENTO
8,70

EXPOSIÇÃO DE
LONGA DURAÇÃO

PAVIMENTO TÉRREO
3,70
2,70

CHAPA PERFURADA EM AÇO CORTEN
(PELE)

COBERTURA

EXPOSIÇÃO DE
LONGA DURAÇÃO

cobertura adequada, garantindo a segurança geral do edifício.
O sistema de prevenção de incêndio está incluído o

EXPOSIÇÃO TEMPORÁRIA
2° PAVIMENTO
13,70

sensorIamento de portas, janelas áreas envidraçadas, controle
de acesso, botões de pânicos entre outros garante uma

PRANCHA EMBARQUE / DESEMBARQUE
ESCALA 1:250

público e da equipe operacional importantes dados, conferindo
qualidade e agilidade ao empreendimento.
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
O Museu, circundado pela água do mar é um grande desafio
para uma gestão moderna e integrada de água, quer pela
fragilidade na ligação de águas e esgotos, pela ínfima
disponibilidade de espaço, ou pela presença de lençol freático
elevado. Por outro lado, oferece a possibilidade de demonstrar
como a adoção de medidas práticas podem trazer enorme
benefício para a edificação e para seu entorno, de maneira a
inspirar seus visitantes, e assim reforçar a relevância de atuar
em conjunto com as Águas - afinal, o mar é o destino de todas
as águas do continente.
O partido inicial de projeto compreende que uma redução
significativa do consumo global de água está associada à
redução da dependência da edificação aos sistemas de
abastecimento público. A redução complementar da demanda
de água da concessionária pública pode ser atendida pela
captação de água de chuva da cobertura do edifício, através
da geração de volume suficiente para atendimento das
necessidades não-potáveis do empreendimento ao longo do
ano, e/ou pelo tratamento e reuso de efluentes líquidos, cujo
excedente é retornado à concessionária, em padrões de
qualidade que possibilitariam o desenvolvimento de vida
aquática complexa de quaisquer corpos d´água. Assim, o
Museu mostra de forma inspiradora como a relação da
sociedade com as Águas pode ser ressignificada para que as
edificações passem a ser cocriadoras de vida.
COMUNICAÇÃO VISUAL
A identidade marítima do Museu é a base conceitual da
linguagem gráfica e da concepção dos suportes.
O projeto de comunicação visual compreende a sinalização e
organização de fluxos dos visitantes do museu (wayfinding), a
identificação dos ambientes, a setorização espaços, marcos
referenciais e a sinalização de rotas de fuga.
Na linguagem estará personalizada as fontes tipográficas, a
paleta cromática, os pictogramas e a linguagem de leitura tátil
para as pessoas cegas e demais demandas gráficas-visuais.
Os suportes de sinalização (placas, placas direcionais,
diretórios, totens, meeting points, etc) estarão localizados de
forma a identificar claramente as utilidades disponíveis dos
ambientes e fixados onde decisões são tomadas, em uma
sequência lógica de orientação
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