
PAISAGEM MONUMENTAL
A perspectiva de intervir sobre um edifício-monumento, como o Museu Paulista, levantou, 
desde o início, a importância de uma reflexão básica sobre o conceito e o significado 
de um monumento. O historiador Aloïs Riegel, em 1903, na introdução de seu “Projet 
de législation des monuments historiques”, diferencia as noções de “monumento” e 
“monumento histórico” (aquele concebido sem intenção original de memória). O Museu 
Paulista estaria inscrito no primeiro termo, “monumento”, ou seja, aquele artefato ou 
conjuntos de artefatos criados deliberadamente para perpetuar a memória de uma 
comunidade ou de um povo, que, no caso, foi a celebração da independência da nação.

A partir desse entendimento, uma intervenção de restauro no Museu Paulista tem um papel 
que extrapola a demanda urgente de reabertura do edifício para o público de São Paulo. 
Sua renovação deveria ser vista como o marco zero de um processo de recuperação 
do Conjunto Monumental da Independência, que, para além de seu valor local, deveria 
sempre ser identificado como legítimo espaço cívico nacional. Torna-se impossível, 
portanto, pensar o Museu separadamente desse conjunto, cuja monumentalidade 
originalmente construída deve existir para reverenciar o país.

ARGUMENTOS DO PROJETO
O conjunto de intervenções propostas não quer ter destaque. O objetivo geral não é  impor 
a face do novo, mas revelar de maneira nova o que já estava lá, por meio de articulações, 
disposições espaciais e percursos que as intervenções discretamente propiciam. A ênfase 
dos novos elementos não reside em sua aparência, mas no seu desempenho, no que 
são capazes de promover, na sua eficácia em dinamizar e potencializar as virtudes das 
preexistências.

Dois princípios fundamentais das proposições são: o de menor agressão à integridade 
física e visual do edifício e a possibilidade de reversão dos acréscimos propostos.

O primeiro plano de ações se concentra nas obras para recuperação da integridade física 
e reabilitação/modernização do Edifício-Monumento, além da criação de um setor novo, 
complementar e integrado, contendo grande parte dos serviços e áreas necessárias ao 
pleno funcionamento de um museu contemporâneo. Buscou-se conceber essa ampliação, 
não como um anexo ou apêndice, mas como um prolongamento subterrâneo do edifício 
preexistente que, por sua vez, abre a possibilidade de conectar o Museu ao Parque de 
uma forma mais potente e configura uma nova esplanada de acesso, que se estende até 
a Rua dos Patriotas.

O Edifício-Monumento foi projetado como elemento de propaganda de um regime, 
inicialmente da Monarquia, e depois encampado pela República, em um período que São 
Paulo começava a modificar o seu modo de construir, inspirando-se nos modos de fazer 
europeus. O projeto trazia em sua concepção estrutural grandes avanços da engenharia 
da época, encamisados,  no entanto, pelos preceitos formais do ecletismo. Revelar 
essa condição é uma oportunidade que o presente concurso oferece. As intervenções 
propostas no interior do edifício buscam dar visibilidade a esses elementos estruturais e 
permitir o acesso público aos seus bastidores, proporcionando aos visitantes uma nova 
possibilidade de leitura desse momento histórico.

Além disso, as novas circulações possibilitam habitar o vazio conformado pelas fachadas 
do coroamento da torre central, conferindo conteúdo a um continente até então deserto. 
A iconografia histórica do museu retrata momentos de apropriações espontâneas desse 
espaço, revelando um potencial latente que o projeto original não aproveitou.
A operação proposta resulta na criação de um terraço-mirante, invisível desde o exterior, a 
partir do qual se descortina a topografica do Ipiranga, a relação desta com a implantação 
do edifício e seus desdobramentos através do parque e dos sucessivos elementos que 
estruturam aquela paisagem. 
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RITUAL DE INGRESSO
Um dos elementos mais marcantes do Edifício-Monumento é o ritual de ingresso que 
este propõe: a lenta elevação de cota através da escadaria frontal e rampas laterais; 
o ingresso ao abrigo do saguão principal e sua floresta de colunas; o descortinamento 
do grande vazio central iluminado, da escadaria monumental e da figura de D. Pedro I. 
Desestruturar esse ritual, fazendo com que o público proveniente do novo acolhimento 
acesse o edifício de uma outra maneira, representaria o sacrifício de uma referência 
coletiva cuja preservação é fundamental.

A partir dessas considerações, a interligação proposta insere com precisão cirúrgica e 
interferência mínima um conjunto de escadas rolantes e elevadores em pleno saguão 
principal. Alinhada ao eixo compositivo central da arquitetura original, esta conexão integra 
funcional, visual e simbolicamente, o ritual de ingresso original a seu prolongamento 
subterrâneo, criando um percurso contínuo marcado por contrastes de luzes, linguagens 
e tempos.
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PORMENORIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES PROPOSTAS



PAVIMENTO B - TÉRREO
ESCALA 1:250

CORTE EIXO CENTRAL
ESCALA 1:250

01. ESCADA PROTEGIDA   
02. ANTECAMERA  20,0m²
03. EXPOSIÇÃO  92,6m²
04. EXPOSIÇÃO  65,5m²
05. CONEXÃO / EXPOSIÇÃO 110,0m²
06. EXPOSIÇÃO  34,0m²
07. EXPOSIÇÃO  60,0m²
08. EXPOSIÇÃO  64,6m²
09. EXPOSIÇÃO  51,0m²
10. EXPOSIÇÃO  12,5m²
11. CONEXÃO / EXPOSIÇÃO 49,5m²
12. ELEVADORES  
13. SANITÁRIOS E APOIO 33,6m²
14. ESCADA PROTEGIDA   
15. ESCADA   
16. SAGUÃO PRINCIPAL 327,0m²
17. CONEXÃO / EXPOSIÇÃO 49,0m²
18. CIRCULAÇÃO  12,0m²
19. CIRCULAÇÃO   9,0m²
20. EXPOSIÇÃO  8,5m²
21. EXPOSIÇÃO  8,5m²
22. EXPOSIÇÃO  8,5m²
23. EXPOSIÇÃO  9,7m²
24. EXPOSIÇÃO  13,5m²
25. EXPOSIÇÃO  12,5m²
26. EXPOSIÇÃO  50,0m²
27. CONEXÃO / EXPOSIÇÃO 110,0m²
28. EXPOSIÇÃO  64,2m²
29. EXPOSIÇÃO  60,0m²
30. EXPOSIÇÃO  34,0m²
31. EXPOSIÇÃO  66,6m²
32. ANTECAMERA  20,0m²
33. ESCADA PROTEGIDA   
34. SALA DA MAQUETE  92,0m²

TOTAL ÁREAS EXPOSITIVAS 1.126,7m²
TOTAL COMPLETO  1.548,3m²
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PLANTA PAVIMENTO B /  CORTE EIXO CENTRAL



PAVIMENTO A - SUBSOLO

PERSPECTIVA DO ACOLHIMENTO

ESCALA 1:250

SEM ESCALA

1.1. SAGUÃO DE ACOLHIMENTO 545,0m²
1.2. ATENDIMENTO INDIVIDUAL  7,5m²
1.3. ATENDIMENTO GRUPOS  26,3m²
1.4. BILHETERIA   7,5m²
1.5. GUARDA-VOLUMES INDIVIDUAIS 9,0m²
1.6. LOJA / LIVRARIA   60,0m²
1.7. CAFÉ    100,0m²
1.8. SANITÁRIOS PÚBLICOS  31,0m²
1.9. BEBEDOUROS   7,0m²
1.10. ENFERMARIA   15,0m²
1.11. ÁREA DE CONFORTO  28,0m²
2.1. SALA MULTIFUNCIONAL  100,0m²
2.2. DEPÓSITO   20,0m²
2.3. SANITÁRIOS   20,0m²
3.1. SALA DE AGENDAMENTO D  VISITAS 7,5m²
3.2. SALA DE APOIO EDUCADORES 84,0m²
3.3. ESCRITÓRIO COORDENADORES 18,0m²
3.4. SALA DE REUNIÕES  27,0m²
3.5. SALA 1 PARA AÇÕES EDUCATIVAS 76,0m²
3.6. SALA 2 PARA AÇÕES EDUCATIVAS 72,5m²
3.7. RESERVA TÉCNICA DIDÁTICA 10,0m²
3.8. EDUCATECA   50,0m²
4.1. SALA 1 EXPOSITIVA  550,0m²
4.2. MONTAGEM   51,0m²
4.3. RECEPÇÃO / QUARENTENA  42,0m²
4.4. DEPÓSITO DE CAIXAS   42,0m²
5.1. ESCRITÓRIO / MANUTENÇÃO 14,0m²
5.2. SALA DE SERVIDORES  19,0m²
6.1. SALA DE SEGURANÇA VALORES 7,5m²
7.1. CABINA DE MEDIÇÃO E  10,0m²
7.2. GERADOR   11,0m²
7.3. AR CONDICIONADO  70,0m²
7.4. ESCRITÓRIO MANUTENÇÃO  10,0m²
7.5. DEPÓSITO MANUTENÇÃO  44,0m²
7.6. SANITÁRIOS FUNCIONÁRIOS 8,0m²
7.8. VESTIÁRIOS FUNCIONÁRIOS 8,0m²
7.9. REFEITÓRIO FUNCIONÁRIOS 20,0m²
8.1. VIGILÂNCIA / BOMBEIRO / LIMPEZA 27,0m²
8.2. SALA DE REUNIÕES  13,5m²
8.3. SALA DE APOIO TERCERIZADOS 63,0m²
8.4. SALA DE MONITORAMENTO  18,0m²
8.5. DEPÓSITO / ALMOXARIFADO 21,0m²
8.6. SANITÁRIOS TERCEIRIZADOS 4,0m²
8.7. VESTIÁRIOS TERCEIRIZADOS 4,0m²
9.1. ACESSO CARGA E DESCARGA 69,0m²
9.2. LIXO RECICLÁVEL  30,0m²
9.3. LIXO ORGÂNICO   35,0m²
10.1. SALA 2 EXPOSITIVA  265,0m²
10.2. AUDITÓRIO (206LUG.) + FOYER 350,0m²

TOTAL ÁREAS EXPOSITIVAS  815,0m²
TOTAL COMPLETO   3.107,3m²
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ACOLHIMENTO: CORAÇÃO PÚBLICO DO MUSEU
O novo setor de acolhimento, localizado na ampliação sob a esplanada, foi desenhado 
com a intenção de potencializar a interação entre as atividades públicas previstas no 
programa.

Ao redor de um amplo saguão central, com vista para as fontes e jardins localizados 
no parque ao lado, distribuem-se as áreas de atendimento ao público, bilheterias, salas 
educativas e de uso múltiplo, acessos às exposições e ao auditório, descanso, loja, café 
e a boca do túnel que realiza a conexão com o Edifício-Monumento.

Ao colocar-se como um aglutinador de atividades públicas, esse espaço possibilita 
a fricção entre os diferentes tipos de visitantes do museu, os usuários do parque e a 
população de um modo geral.
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PLANTA PAVIMENTO A (ESPLANADA) / ACOLHIMENTO



PAVIMENTO D - TORRES
1:250

01. ESCADA PROTEGIDA   
02. ANTECAMERA  21,1m²
03. EXPOSIÇÃO  19,6m²
04. EXPOSIÇÃO  21,1m²
05. EXPOSIÇÃO  25,1m²
06. EXPOSIÇÃO  22,6m²
07. EXPOSIÇÃO  19,6m²
08. EXPOSIÇÃO  21,2m²
09. EXPOSIÇÃO  20,3m²
10. CONEXÃO / EXPOSIÇÃO 85,0m²
11. EXPOSIÇÃO  55,0m²
12. ELEVADORES  
13. SANITÁRIOS E APOIO 16,0m²
14. ESCADA PROTEGIDA   
15. CIRCULAÇÃO  10,0m²
16. EXPOSIÇÃO  47,4m²
17. APOIO   7,0m²
19. CONEXÃO / EXPOSIÇÃO 70,7m²
21. CIRCULAÇÃO  10,0m²
22. EXPOSIÇÃO  54,0m²
23. EXPOSIÇÃO  47,6m²
24. CONEXÃO / EXPOSIÇÃO 85,0m²
25. EXPOSIÇÃO  20,0m²
26. ANTECAMERA  21,5m²
27. ESCADA PROTEGIDA   
28. EXPOSIÇÃO  22,3m²
29. EXPOSIÇÃO  24,9m²
30. EXPOSIÇÃO  21,3m²
31. EXPOSIÇÃO  19,7m²
32. EXPOSIÇÃO  21,2m²
33. EXPOSIÇÃO  19,6m²

TOTAL EXPOSITIVAS  743,2m²
TOTAL COMPLETO  828,8m²
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PAVIMENTO C - SUPERIOR
1:250

01. ESCADA PROTEGIDA   
02. ANTECAMERA  20,6m²
03. EXPOSIÇÃO  93,0m²
04. EXPOSIÇÃO  64,0m²
05. LOGGIA  113,0m²
06. EXPOSIÇÃO  35,2m²
07. EXPOSIÇÃO  62,4m²
08. EXPOSIÇÃO  67,3m²
09. EXPOSIÇÃO  54,6m²
10. CIRCULAÇÃO  10,0m²
11. CONEXÃO / EXPOSIÇÃO 48,3m²
12. ELEVADORES  
13. SANITÁRIOS E APOIO 16,0m²
14. ESCADA PROTEGIDA   
15. ESCADA   
16. CONEXÃO / EXPOSIÇÃO 82,0m²
17. SALÃO NOBRE  182,0m²
18. CIRCULAÇÃO  10,0m²
19. CONEXÃO / EXPOSIÇÃO 45,4m²
20. EXPOSIÇÃO  54,5m²
21. EXPOSIÇÃO  67,2m²
22. EXPOSIÇÃO  62,5m²
23. EXPOSIÇÃO  35,3m²
24. EXPOSIÇÃO  62,5m²
25. LOGGIA  115,8m²
26. ANTECAMERA  20,4m²
27. ESCADA PROTEGIDA   
28. EXPOSIÇÃO  92,5m²

TOTAL EXPOSITIVAS  1.108,7m²
TOTAL COMPLETO  1.414,5m²
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CORTE LONGITUDINAL
1:250
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MIRANTE
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SAGUÃO / EXPOSIÇÕES
775.24

SUBSOLO
772.27

TORRE INFRAESTRUTURAL
As principais ações destinadas à modernização infraestrutural e à adequação funcional 
do Edifício-Monumento foram agrupadas em uma única intervenção: a inserção de uma 
torre de circulação vertical e serviços (nova escada protegida, elevadores para público e 
transporte de acervo, conjuntos de sanitários, shafts de instalações e áreas técnicas) no 
interior da porção sul de seu corpo central, área já bastante descaracterizada e atualmente 
ocupada por funções de natureza similar.

Essa localização permite alcançar todos os níveis (existentes e propostos) do museu 
com impacto mínimo na volumetria do conjunto: o leve afloramento da torre sobre o plano 
da cobertura tem pouca ou nenhuma visibilidade ao nível do solo devido à presença do 
bosque e aos ângulos possíveis de observação.

Resumo de procedimentos executivos:

- Executar levantamento detalhado do sistema estrutural e elementos decorativos 
existentes, a fim de melhor definir as etapas de intervenção nessa área, iniciando-se com 
eventuais reforços nas alvenarias, pisos e forros a serem mantidos. Executar proteção de 
esquadrias, pisos, forros e demais elementos decorativos a serem preservados. 

- Iniciar os serviços pelo subsolo, com demolições parciais para execução das novas 
fundações. Com os pisos acima escorados, prosseguir com os cortes para instalação da 
estrutura, organizada de modo independente das estruturas do edifício monumento.

- Execução de laje técnica acima do forro existente no último pavimento.

- Execução de pequenos cortes nas alvenarias laterais, na porção inferior dos vãos 
já existentes, a fim de ampliar a largura da conexão entre esse setor e o restante da 
edificação (ver prancha 09).

INSTALAÇÕES, SISTEMAS E CLIMATIZAÇÃO
O novo núcleo infraestrutural posicionado no interior do trecho sul do corpo central do 
Edifício Monumento funciona como uma espinha dorsal dos sistemas infraestruturais. 
Além de shafts verticais que percorrem todos os níveis, esse núcleo dispõe de diversos 
espaços para equipamentos e áreas técnicas. A partir desse eixo central, as redes se 
desenvolvem nos sentidos leste e oeste correndo ora pelo porão, ora pelos espaços entre 
pisos e forros, alcançando todas as salas.

Para atender às solicitações do concurso no que concerne a climatização, foi previsto um 
sistema de água gelada para as áreas críticas (controle de temperatura e umidade) e um 
sistema de Multisplit VRF para as demais áreas de conforto.
Para a instalação dos equipamentos que compõem esses sistemas foram previstas áreas 
técnicas descobertas na cobertura do novo núcleo infraestrutural, áreas no porão do 
Edifício-Monumento (sem interferência na ventilação natural) e três espaços no interior 
da ampliação sob a esplanada.

ORGANIZAÇÃO GERAL DAS 
NOVAS INFRAESTRUTURAS
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PLANTAS PAVIMENTOS C / D / CORTE LONGITUDINAL



GALERIA DE CONEXÃO ENTRE ALAS

PAVIMENTO F - COBERTURA
ESCALA 1:250

MIRANTE
º 802.98

PAVIMENTO E - TORRE CENTRAL
ESCALA1:250

EXPOSIÇÕES
º 799.43

º 799.43

CORTE TRANSVERSAL ALAS
ESCALA1:250

CONEXÃO / EXPOSIÇÕES
791.15

CONEXÃO / EXPOSIÇÕES
782.69

CONEXÃO / EXPOSIÇÕES
775.24

EDUCATIVO
766.40

AUDITÓRIO
764.40

SEÇÃO TÍPICA - CONEXÃO ENTRE AS TORRES 
ESCALA 1:100

NOVAS INSTALAÇÕES
LÓGICA E ELÉTRICA
ELETROCALHA ACESSÍVEL
PARA MANUTENÇÃO 
E REMANEJAMENTO
ALIMENTAÇÃO PELO ENTREFORRO

NOVA COBERTURA METÁLICA:
TELHA (COBRE) COM ISOLAMENTO 
TERMOACÚSTICO / INCLINAÇÃO 
MÍNIMA 5% / JUNTAS VEDADAS NA 
SOBREPOSIÇÃO 

ÁGUAS PLUVIAIS:
CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO 
POR SISTEMA ANTIVÓRTICE 
DE SEÇÕES REDUZIDAS
(UTILIZAÇÃO DOS NICHOS 
EXISTENTES NA ALVENARIA)

IMPERMEABILIZAÇÃO DOS 
TOPOS DAS PLATIBANDAS
E CORNIJAS

CLARABÓIAS/ EXPOSITORES
SISTEMA DE VENTILAÇÃO
CRUZADA/ FILTRO DE PROTEÇÃO 
SOLAR CHAPA PERFURADA (COBRE)

INTERLIGAÇÃO DAS TORRES NO SEGUNDO PAVIMENTO
Para viabilizar a articulação em nível dos espaços existentes nas torres Leste, Central e 
Oeste, foram adotadas duas soluções distintas.

O redesenho do perfil das coberturas instaladas sobre as alas laterais permitiu a inserção 
de discretas passagens cobertas que, além de conectar os espaços, se configuram, elas 
próprias, como galerias de exposição. Na lateral sul, uma superfície inclinada permite a 
disposição de suportes expositivos variados e a instalação de bancos para o descanso. 
Na lateral norte, uma janela contínua se debruça sobre o eixo monumental do Parque e 
permite a visualização de detalhes da ornamentação original do edifício.

O atravessamento da torre central se realiza através do recinto existente sobre a circulação 
do primeiro pavimento posicionado entre o forro do Salão Nobre e as clarabóias da escada 
monumental. Através da substituição dos travamentos em “X” existentes por quadros 
metálicos, viabiliza-se a passagem no sentido longitudinal completando a ligação de um 
extremo ao outro.

COBERTURAS
Todas as coberturas do Edifício-Monumento deverão ser redimensionadas e adequadas 
às novas funções, mantendo-se, no entanto, a mesma linguagem e materialidade 
existentes, já consolidadas na identidade do edifício e considerando que são compatíveis 
com as suas características históricas e estilísticas.

As novas coberturas serão estruturadas por elementos metálicos apoiados nas alvenarias 
existentes, aproveitando-se o mesmo leito de apoio anteriormente utilizado. As novas 
calhas serão posicionadas percorrendo as faces internas das platibandas existentes, 
redimensionadas em função das necessidades atuais da captação de águas pluviais do 
conjunto de telhados.
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PLANTAS PAVIMENTOS E / F / CORTE GALERIAS



CONJUNTO EXPOSIÇÕES / AUDITÓRIO
ALGUMAS DAS CONFIGURAÇÕES POSSIVEIS

EXPOSIÇÕES / AUDITÓRIO INTEGRADO EXPOSIÇÕES

ACOLHIMENTO

SALA ÚNICA / AUDITÓRIO ISOLADO

EXPOSIÇÕES: DIVISÃO TRANSVERSAL
AUDITÓRIO ENTREABERTO

EXPOSIÇÕES: DIVISÃO LONGITUDINAL
AUDITÓRIO INTEGRADO

AUDITÓRIO EXPANDIDO POR MEIO 
DE PLATÉIAS DESMONTÁVEIS OU 
RETRÁTEIS

EXPOSIÇÕES

NOVOS ESPAÇOS

EXPOSIÇÕES

CONEXÃO/
EXPOSIÇÕES

CONEXÃO/
EXPOSIÇÕES

CONEXÃO/
EXPOSIÇÕES

EXPOSIÇÕES

MIRANTE

AUDITÓRIO

EDUCATIVO
MULTIUSO

ACOLHIMENTO

ADMINISTRATIVO/ 
INFRAESTRUTURA
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PERSPECTIVAS: ACOLHIMENTO E EXPOSIÇÕES



SAGUÃO PRINCIPAL

SAGUÃO PRINCIPAL

DETALHE PISO SAGUÃO PRINCIPAL
SEM ESCALA

GEOTECNIA
A necessidade de articular o Edifício Monumento aos novos espaços e acessos localizados 
em cota inferior, sob a área denominada esplanada, implica na criação de uma conexão 
subterrânea que demanda o estudo cuidadoso e detalhado das soluções construtivas de 
modo a garantir a conservação das estruturas existentes e uma construção econômica e 
racional dos novos elementos.

Para o túnel proposto, de seção circular com diâmetro de 5 metros, adotou-se o método 
não-destrutivo (MND) de construção por meio de anéis modulares em chapa de aço 
corrugado parafusados. Esta técnica, além de ser a mais econômica para obras dessa 
natureza, permite a construção do túnel sem provocar nenhum impacto nas preexistências 
localizadas acima. O trecho diagonal, de menor diâmetro e que contém as escadas 
rolantes que desembocam no saguão de acesso, provoca interferências pontuais em um 
trecho das fundações existentes, resolvidas por meio de seu reforço utilizando a técnica 
de jet-grouting.

Para a ampliação sob a esplanada foi previsto um sistema de contenção do solo constituído 
de estacas justapostas grampeadas que, uma vez executado, permite a escavação de 
forma rápida e segura.

ILUMINAÇÃO
Para os ambientes internos do Edifício Monumento, propõe-se a modernização tecno-
lógica total dos dispositivos de iluminação, preservando, no entanto, a funcionalidade 
das sancas associadas aos forros e os globos pendurados ao longo das circulações e 
no interior de algumas salas. A iluminação complementar se resolve por meio de spots 
de destaque instalados em micro-trilhos eletrificados incorporados discretamente aos 
detalhes arquitetônicos preexistentes.

Para a iluminação das fachadas, buscou-se uma solução que proporcione maior equi-
líbrio entre os planos externos, os espaços intermediários (varandas, galerias e etc) e 
os interiores. O entorno densamente arborizado cria um pano de fundo relativamente 
escuro que permite conferir destaque ao edifício por meio de soluções mais sutis e de 
menor intensidade luminosa.

Devido à natureza conservativa do Museu e seu acervo, propõe-se a utilização de spots 
dimerizáveis individualmente em todas as áreas de exposição, garantindo a devida ade-
quação da intensidade luminosa para cada peça exposta.
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PERSPECTIVAS SAGUÃO DE ACESSO



TORRE CENTRAL CONEXÃO ENTRE ALASCOROAMENTO TORRE CENTRAL: SALA DE EXPOSIÇÃO

COROAMENTO TORRE CENTRAL: CLARABÓIAS / EXPOSIÇÕES / MIRANTE

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
Para garantir a plena adequação do Edifício Monumento com o menor impacto espacial 
possível, foi feita uma minuciosa análise da legislação e instruções técnicas vigentes. 
Isto permitiu resolver o projeto com a inserção de apenas uma nova escada protegida, no 
interior do corpo central do edifício, e a adaptação das escadas helicoidais existentes nas 
torres leste e oeste. Nesta configuração, o edifício passa a contar com cinco Unidades 
de Passagem (UP) protegidas, podendo receber com segurança até 1500 visitantes 
simultaneamente (sem contar o anexo sob a esplanada).

A adaptação das escadas existentes prevê a inserção de portas corta-fogo e, caso se 
verifique a necessidade, a instalação de janelas resistentes ao fogo por trás das janelas 
atuais. Todos os ambientes deverão possuir sistema de detecção e alarme de incêndio.
Para o fechamento da nova escada central, foi previsto um sistema de caixilhos corta-
fogo que proporciona luz natural ao seu interior e transparência ao longo de seu percurso, 
estabelecendo um intenso diálogo visual com as preexistências.
(Referências: IT 11/2015, IT 40/2015 e IT 43/2015)

EDIFÍCIO-MONUMENTO:
ESCADAS PROTEGIDAS

ESCADA 
EXISTENTE 
ADAPTADA 
(01 UP)

ESCADA 
PROPOSTA
(03 UP)

ESCADA 
EXISTENTE 
ADAPTADA 
(01 UP)

OCUPAÇÃO DO COROAMENTO DA TORRE CENTRAL
O espaço vazio localizado no interior do coroamento da torre central será reconfigurado 
com a construção de uma nova cobertura de vidro para as claraboias centrais e a inserção 
de um volume que abriga uma nova sala expositiva em seu interior e cria um mirante ao 
ar livre em sua cobertura (cuja acessibilidade é prevista por meio de plataforma lateral à 
escada).

Todos os elementos estruturais da cobertura original serão preservados e recuperados, 
sendo removidas apenas as atuais telhas metálicas e de vidro, que apresentam diversos 
problemas de estanqueidade. A nova estrutura metálica proposta permite a sua montagem 
em duas fases, instalando-se por cima da cobertura existente e preservando a área 
permanentemente abrigada durante a sua execução. 

Passarelas ligadas ao novo núcleo de circulação vertical (Torre Infraestrutural) habilitam 
percursos até então inéditos, atravessando vazios com espacialidades intrigantes 
(Piranesianas) nas quais podem ser observadas as belíssimas estruturas metálicas 
originais das claraboias, as grandes tesouras de madeira do antigo telhamento e os 
potentes arcos de tijolos que suportam as alvenarias do coroamento.

ALARGAMENTO DAS PASSAGENS/ TORRE CENTRAL
As passagens existentes de acesso ao novo núcleo de circulação vertical (Torre 
Infraestrutural, Primeiro e Segundo Pavimentos) serão alargadas em aproximadamente 
30/40cm por meio de intervenções pontuais que não afetam a funcionalidade das 
estruturas existentes.

Os frontões em alvenaria do trecho central, tem, na continuidade das fachadas adjacentes, 
contrafortes capazes de absorver os esforços horizontais do arco e, no entroncamento das 
alvenarias, com espessuras bastante generosas, a resistencia nescessária para suportar 
os esforços de compressão destas cargas, tornando viável o alargamento proposto.

TORRE CENTRAL:
CORTE ESQUEMÁTICO ESTRUTURA

1.TIRANTES DO ARCO

2. PROJEÇÃO DA COBERTURA EXISTENTE

3. ARCO DE ALVENARIA
AMPARADO PELOS CONTRAFORTES 
(PLANO DAS FACHADAS ADJACENTES AO 
ARCO)

4. ENTRONCAMENTO DAS ALVENARIAS

5. CONTRAFORTES (FACHADAS 
ADJACENTES AO ARCO)

6. INTERVENÇÕES PONTUAIS
(PAV. 1 e PAV.2)
REFORÇO DAS ALVENARIAS NESTE 
TRECHO E ALARGAMENTO DA PASSAGEM 
DAS CIRCULAÇÕES (30 / 40 cm, ALTURA DE 
2.20m)

1

2
3

4 5

6

6

6

6

ESTUDO PRELIMINAR

Folha nº 

Data

Título da Folha

CONCURSO
 
NACIONAL

  
PARA

 
RESTAURO

 
E
 
MODERNIZAÇÃO

 
DO

 
EDIFÍCIO

MONUMENTO
 
DO

 
MUSEU

 
PAULISTA

 
DA

 
UNIVERSIDADE

 
DE

 
SÃO

 
PAULO

ESCALA

09/10

15/11/2017

indicada

PERSPECTIVAS COROAMENTO TORRE CENTRAL



CORTE TÍPICO 
LOCALIZAÇÃO DE SITUAÇÕES TÍPICAS DE INTERVENÇÃO
1:100

1 2

3

5 6

7

9 10

11 12

13 14

8

4

INTERVENÇÕES/ 
SITUAÇÕES TÍPICAS
ESCALA 1:25 

DET. 06
INSTALAÇÃO DE NOVAS COBERTURAS / CAPTAÇÕES (AP)

DET. 05  
IMPERMEABILIZAÇÃO DO TOPO DAS PLATIBANDAS E CIMALHAS

DET. 04
TERRAÇOS, BALCÕES E PEITORIS

DET. 03
ABERTURAS DO PORÃO

DET. 02 
CALÇAMENTO (FACE SUL)

DET. 01
PISO DO PORÃO

REGULARIZAÇÃO DO PISO 
EXISTENTE

CONCRETO MAGRO

CONTRAPISO

BARREIRA 
INSETICIDA

IMPERMEABILIZAÇÃO

CANALETA
DRENAGEM
SUPERFICIAL

CALÇADA
PEDRA PORTUGUESA
SOBRE CONTRAPISO
IMPERMEABILIZADO

IMPERMEABILIZAÇÃO
(ÁGUA ASCENDENTE)

VENTILAÇÃO
INSTALAÇÃO DE
ESQUADRIA
REGULÁVEL

VALETA
COLETORA

IMPERMEABILIZAÇÃO
CHAPA DE COBRE
(INTERVENÇÃO
REVERSÍVEL)

COBERTURA
INSTALAÇÃO DE NOVO 
SISTEMA DE COBERTURA
SOBRE A GEOMETRIA
DO TELHADO EXISTENTE

TELHA DE COBRE
SUBCOBERTURA
TERMOACÚSTICA

ÁGUAS PLUVIAIS
CAPTAÇÃO E CONDUÇÃO 
POR SISTEMA ANTIVÓRTICE 
DE SEÇÕES REDUZIDAS
(UTILIZAÇÃO DOS NICHOS 
EXISTENTES NA ALVENARIA)

PINGADEIRA

INCLINAÇÃO
DA PEDRA

BUZINOTE
AFASTADO
DA PEDRA

GRADIL PARA PROTEÇÃO 
CONTRA INTRUSÃO

REMOÇÃO DAS
OBSTRUÇÕES EXISTENTES

DIRETRIZES DE RESTAURO: 
DIAGNÓSTICO E PROPOSIÇÃO DAS INTERVENÇÕES

APRESENTAÇÃO
Para elaboração do diagnóstico preliminar de conservação e danos 
observados no edifício-monumento, procedeu-se a análise do 
conjunto como um todo, incluindo-se o seu interior e exterior enquanto 
um sistema composto e complexo, desde o embasamento até a sua 
cobertura.

Considerou-se a sua implantação no terreno; a topografia do entorno 
imediato, sua área envoltória, sua orientação cardinal e características 
climáticas, correlacionando-se as possíveis interferências e fatores 
responsáveis pelas patologias encontradas no conjunto edificado.
Neste sentido, esta análise procura inter-relacionar as diferentes 
áreas da edificação (incluindo-se o sistema de cobertura/drenagem 
e o porão) com as possíveis causas para os danos identificados, 
vista que, as patologias muitas vezes são geradas por problemas 
provenientes de outros setores do conjunto.
Para melhor entendimento, a seguir serão apresentadas análises 
e propostas específicas para as patologias por ora mais evidentes; 
cientes de que o diagnóstico de base para tais intervenções deverá 
ser atualizado para o desenvolvimento do projeto executivo.

AÇÕES PREVENTIVAS GERAIS E DE SEGURANÇA
Antes de qualquer intervenção na edificação, todo acervo integrado 
(mobiliário, esquadrias e peças do acervo), que permanecerá no museu 
durante as obras de recuperação e reabilitação do edifício, deverá 
ser rigorosamente protegido de acordo com as normas técnicas para 
esse fim e com as especificidades de cada elemento; garantindo-se 
a sua total segurança contra impactos, sinistros ou acontecimentos 
fortuitos que possam ocorrer durante o período das obras.

Será elaborado um manual de segurança e procedimentos tanto 
para a embalagem especial de acordo com a peça ou componente 
a ser acondicionado, como para sua retirada ao final dos trabalhos. 
Do mesmo modo, serão estabelecidos roteiros e rotinas de inspeção 
desses elementos para assegurar sua proteção continuada com a 
verificação de possíveis ocorrências de infestação ou de microclima 
inadequado, que possam afetar cada item ao longo das obras até seu 
final. 

SISTEMA DE COBERTURA E CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
Fotos 13, 14

Todas as áreas de cobertura do edifício-monumento deverão ser 
redimensionadas para resolver os sérios problemas de infiltração que 
atualmente acometem o edifício.

Além de prover a total estanqueidade do conjunto e a facilidade de 
acesso e manutenção, o novo sistema será dimensionado para garantir 
o devido conforto termoacústico dos espaços internos, adequando-se 
às novas funções propostas para as galerias de conexão das torres. 
Tendo-se em vista que as coberturas sofreram alterações desde a sua 
origem, o seu redimensionamento é possível, desde que se respeite a 
linguagem existente e já incorporada à identidade do edifício. Sugere-
se, portanto, o uso de telhas em chapa de cobre associadas aos 
dispositivos de isolamento termoacústico.

Neste sentido, a primeira etapa dos trabalhos deverá ser a de 
identificação e mapeamento do sistema de captação de águas pluviais, 
antes de sua substituição por um novo sistema com materiais de maior 
durabilidade e menor demanda de manutenção. O novo sistema será 
definido em função do atual regime de chuvas e da proposta para o 
novo telhado, cuja solução prevê a captação de águas pluviais e seus 
devidos escoamentos por dutos horizontais e verticais.

ALVENARIAS
Os danos mais frequentes responsáveis pela deterioração das 
alvenarias da edificação estão diretamente relacionados à presença 
de água, alterando a umidade residual estabilizante dos materiais, e 
resultando em umidade excessiva nas mesmas

De imediato, algumas causas identificadas são: as infiltrações 
provenientes da percolação de águas descendentes das coberturas 
por rupturas e descontinuidades no sistema geral de captação de águas 
pluviais; a falta de proteção impermeabilizante e de caimento correto 
na cabeceira das paredes e  platibandas; a ausência de pingadeiras; 
a capilaridade ascendente, desde a base do edifício, proveniente 
do acúmulo de águas pelo escorrimento de chuvas nas fachadas, 
pela irrigação da grama, pela vegetação arbustiva do entorno e pela 
retenção de água da própria vegetação. Somam-se também a isso 
as águas perdidas pelos problemas e descontinuidades do próprio 
sistema de escoamento das águas pluviais.

Esse excesso de água nas alvenarias altera sua composição 
estabilizante, causando a fragilização da coesão material e favorecendo 
o surgimento de criptoflorescências, eflorescências e cristalização dos 
sais nas extremidades dos poros — com sua consequente expansão 
e ruptura — o que provoca a contínua e repetida desagregação das 
argamassas de revestimento das alvenarias chegando muitas vezes 
aos tijolos, após a perda do reboco de revestimento, deixando os 
tijolos à vista.

Outro ponto relevante observado nas fachadas são as manchas 
escuras e o desenvolvimento de biofilme decorrentes do escorrimento 
de águas pluviais em elementos verticais, da retenção de águas nos 
elementos horizontais decorativos, saliências, frisos e cornijas, devido 
à ausência de inclinação adequada, de valetas, buzinotes, pingadeiras 
ou outras soluções que conduziriam e afastariam o escorrimento da 
água sobre os paramentos verticais.

A retenção de água em frestas e descontinuidades dos paramentos 
também é responsável pelo desenvolvimento de biofilme ou 
microorganismos que são visíveis por sua coloração esverdeada, 
marrons escuros ou negros, de vegetação de pequeno porte em 

diferentes áreas das fachadas, principalmente em áreas elevadas. 
Essa vegetação é proveniente de sementes trazidas pelos ventos, e 
ou deposições de pássaros, que se desenvolvem pela presença de 
água depositada em descontinuidades do paramento. As raízes dessa 
vegetação ampliam o problema pois, ao se desenvolverem, penetram 
nas paredes e expandem as fendas propiciando maior acúmulo de 
águas pluviais e a deterioração e perda de coesão dos materiais.
Intervenções inadequadas nas fachadas com utilização de 
argamassas cimentícias, incompatíveis química e higroscopicamente 
com a materialidade das argamassas originais, são outros fatores 
responsáveis pela desagregação das alvenarias, que atualmente se 
encontram em fase avançada de deterioração.

A partir deste quadro, as diretrizes para as intervenções restaurativas 
das alvenarias são:

PROPOSIÇÕES PARA OS TOPOS DE PLATIBANDAS E 
CIMALHAS, E BUZINOTES Fotos 01, 02, 08

Deve-se proceder a impermeabilização dos topos de platibandas e 
cimalhas, utilizando-se chapas de cobre com pingadeiras, evitando-
se assim a infiltração de águas a partir destes elementos, bem como 
a percolação através dos componentes verticais das fachadas. Pela 
mesma razão, deverão ser instalados buzinotes para escoamento das 
águas dos terraços, balcões e peitoris. Após instalação, as chapas 
deverão receber pintura na mesma cor das paredes.

PROPOSIÇÕES PARA REVESTIMENTOS DE PINTURA E 
ARGAMASSAS Fotos 01, 03, 06, 11

Deve-se, inicialmente, proceder a decapagem integral das camadas 
de pintura existentes nas fachadas, assim como a retirada total dos 
enxertos de argamassa cimentícia utilizada para preencher lacunas 
na argamassa original (a base de cal) das fachadas. Tais lacunas 
deverão ser preenchidas com argamassa mineral compatível com a 
original.Nas novas pinturas externas deverão ser utilizadas tintas de 
base mineral, compatíveis com a argamassa original.

Para as áreas internas do porão deverão ser aplicadas tintas de 
base sintética, cuja película força a evaporação de água pelas 
faces externas de suas paredes, impedindo-se assim a criação de 
microclimas diferenciados com umidade relativa acentuada no local. 
Quanto à coloração das fachadas e dos ambientes internos, esta deverá 
ser definida após análise documental e estratigráfica em diferentes 
pontos das paredes, na busca de definição da coloração original e da 
composição das tintas já utilizadas. No caso dos ambientes internos, 
deverão também ser consideradas as demandas museológicas por 
espaços visualmente neutros.

PROPOSIÇÕES PARA SITUAÇÃO ESPECÍFICA DE 
DESPRENDIMENTO DAS ARGAMASSAS
Na atualização do diagnóstico de conservação que servirá de base 
para a elaboração do projeto executivo, também serão identificadas 
— por percussão ou aparência — e mapeadas todas as áreas das 
paredes internas e externas do edifício que apresentam falta de 
aderência e/ou desprendimento da argamassa de revestimento. 
Para proceder a recuperação dessas áreas deverá ser retirado todo 
o reboco já afetado, ou parcialmente solto, e recomposta a parede 
com nova argamassa com traço e composição semelhantes às da 
argamassa de revestimento original da área afetada.

PROPOSIÇÕES PARA ELIMINAÇÃO DE MICROORGANISMOS E 
VEGETAÇÃO NAS ALVENARIAS Fotos 04, 05, 06, 09, 10, 11

Após a limpeza superficial com a retirada de todas camadas de tinta 
dos elementos da fachada afetados pelo biofilme, deverá ser aplicado 
um biocida no local antes da repintura.

SUJIDADE DAS CANTARIAS
Todos os elementos de pedra que apresentam sujidades e ou biofilme 
serão devidamente tratados com uma limpeza não abrasiva. Para 
tanto serão necessárias análises detalhadas para caracterização da 
patologia e diferentes testes para definir o procedimento de limpeza 
a ser adotado na obra de forma a garantir o menor desgaste material 
possível, tanto nas fachadas como nos muros e elementos decorativos. 

PROPOSIÇÕES PARA ORNATOS E ELEMENTOS DECORATIVOS
As fachadas do Museu Paulista são ricamente adornadas com 
elementos decorativos e escultóricos agregados às suas alvenarias 
ou simplesmente como decoração sobreposta.

Propõe-se um estudo detalhado a partir de referências documentais 
e informações bibliográficas, assim como da análise in loco, 
considerando-se tanto a leitura imagética, quanto a materialidade de 
todos esses adornos para sua recomposição. Indica-se, como ação 
restaurativa, a retirada das pinturas inadequadas, a consolidação e 
recomposição física dos elementos existentes que sofreram perdas 
parciais, assim como das peças que foram desprendidas e recolhidas. 
Deverão, então,  acrescentar-se novos elementos nas lacunas e nas 
perdas totais, para assim se reestabelecer a imagem e a integridade 
visual de toda edificação nos diferentes níveis das fachadas e no seu 
interior.

CAIXILHOS E ESQUADRIAS 
Foram identificadas patologias de diferentes origens nos caixilhos e 
esquadrias de madeira. Estas deverão ser devidamente tratadas com 
imunização, recomposição das perdas e/ou de elementos deteriorados. 
Deverá ser realizada análise estratigráfica para identificar sua pintura, 
tipo de tinta e coloração originais, para uma releitura da imagem 
primordial desses elementos. A partir desse estudo será procedido 
o tratamento devido dessas peças; com lixamento, embasamento e 
pintura de todos os caixilhos e respectivas esquadrias.

ELEMENTOS ESPÚRIOS E SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DAS 
FACHADAS
Foram identificados inúmeros elementos espúrios agregados às 

fachadas: saídas e entradas de cabos, dutos, fiações, spots de 
iluminação, drenos e aparelhos de ar condicionado, entre outros. 
Todos esses elementos deverão ser retirados das fachadas, propondo-
se soluções específicas para cada caso, de acordo com projeto 
integrado de infraestrutura de comunicação, dando-se  preferência 
para sistemas que dispensem o cabeamento.

Todo sistema elétrico do edifício também deverá ser avaliado e 
reproposto, retirando-se os antigos sistemas inoperantes e as 
improvisações acrescentadas ao longo do tempo (fiações aparentes, 
caixas abertas, etc).

A definição dos novos sistemas de elétrica, lógica e luminotécnica  
deverá se pautar, no atendimento às novas demandas impostas pelo 
Museu, pela mínima intervenção física nos elementos existentes. 
Considera-se para tanto, a possibilidade de distribuição horizontal 
das principais redes de infraestrutura pelos níveis do porão e do 
sótão (cujo redesenho permitirá o fácil acesso para manutenção e 
remanejamento das redes) das duas alas laterais do edifício, valendo-
se também da nova prumada de instalações proposta junto à ala Sul 
do edifício.

Para o projeto de iluminação das fachadas será considerada a 
possibilidade de incorporação de tecnologias de menor impacto visual 
e baixo consumo energético, evitando-se maiores interferências na 
fachada e eliminando-se as caixas enterradas para iluminação nas 
proximidades do edifício. A nova iluminação deverá ser capaz de 
valorizar o edifício-monumento e seu entorno, sem no entanto afetar 
sua linguagem arquitetônica.

INFILTRAÇÕES NO EMBASAMENTO, NO PERÍMETRO DA 
EDIFICAÇÃO
Para mitigar o problema de infiltração na base das paredes, propõe-
se inserção de uma calçada perimetral impermeável, com caimento 
oposto à base do edifício e canaleta de drenagem. Para reduzir a 
infestação de térmitas de solo propõe-se uma barreira subterrânea 
com pesticida específico, em toda área do terreno próxima à 
edificação. 

SOMBREAMENTO DAS FACHADAS Fotos 01, 03, 04, 07, 08, 12

Deve-se proceder o levantamento das espécies vegetais no entorno 
de toda a edificação, a fim de identificar e classificar os tipos a serem 
mantidos e/ou removidos de forma a minimizar o sombreamento e 
o impacto visual negativo notadamente nas fachadas leste e oeste. 
Essa medida visa garantir uma maior insolação e ventilação dessas 
paredes, aumentando a evaporação das águas nas argamassas e 
evitando a continuidade das patologias e deterioração das mesmas. 
Indica-se a remoção de toda vegetação arbustiva no entorno imediato 
do edifício, podendo-se prever o seu plantio parcial ao longo do meio 
fio da calçada proposta.

TRATAMENTO AMBIENTAL DO PORÃO Fotos 04, 07, 11

O edifício do Museu Paulista teve em sua concepção a solução 
construtiva de porão alto, muito utilizada nas construções ecléticas. 
Tinha o sentido de isolar as áreas nobres do edifício da influência 
das águas do terreno nas paredes e pisos e, com isso, criar melhores 
condições de conforto, pela redução da umidade relativa nessas 
áreas nobres. Complementava essa solução arquitetônica a inclusão 
de aberturas em paredes opostas (que, neste caso, estão previstas 
em todo o perímetro da edificação).

Durante as obras para ampliação das áreas do museu, em que o piso 
do subsolo foi rebaixado, parte destas aberturas foram fechadas, no 
intuito de se otimizar a nova funcionalidade interna do porão.

Para viabilizar o retorno da ventilação do porão, importante para a 
qualidade ambiental do andar superior (museu), propõe-se a retirada 
das vedações parciais posteriormente incluídas, de modo a garantir-
se o cruzamento pleno das correntes de ar, além da remoção 
das divisórias internas acrescidas posteriormente. Recomenda-
se a realização de um diagnóstico ambiental do porão, através de 
dataloggers com levantamento contínuo da temperatura e da umidade 
relativa do ar em diferentes pontos do subsolo, para se avaliar o 
comportamento psicrométrico de todo espaço e, caso seja necessário, 
indicar a posterior inclusão de um sistema mecânico de ventilação e 
exaustão de  baixo custo energético, para auxiliar e garantir o processo 
convectivo de evaporação do excesso de água.

Além disso, foram identificadas muitas perdas em seu piso de madeira 
por infestação de xilófagos e deterioração material, provavelmente 
pela ascensão de água do terreno por capilaridade. Como solução 
para esse problema, indica-se a retirada total do piso de madeira, a 
compactação do terreno, seu capeamento com um concreto magro, 
impermeabilização e a execução  de um contrapiso simples para 
acesso técnico. 

FUNDAÇÕES
A exposição e corte nos maciços das fundações no porão, certamente 
podem ser responsáveis pela desestabilização da edificação, pela 
alteração no travamento continuo das mesmas, tipo radier, resultando 
no aparecimento de fissuras e trincas em alguns trechos da edificação. 
Deverá, portanto, ser feito o monitoramento dessas trincas e fissuras 
e um diagnóstico na geometria das deformações para análise e 
avaliação da situação atual. Os levantamentos anteriormente feitos 
pelo IPT também deverão ser considerados para se identificar a 
situação de estabilidade do conjunto edificado. Em caso de persistência 
de movimentação e instabilidade contínuada da edificação será feito 
um estudo detalhado para a definição dos travamentos e reforços 
nas áreas das fundações que sofreram alterações, com técnicas 
apropriadas para estabilizar todo conjunto edificado. Depois seriam 
fechadas as trincas e fissuras existentes.

ESTUDO PRELIMINAR

Folha nº 

Data

Título da Folha

CONCURSO
 
NACIONAL

  
PARA

 
RESTAURO

 
E
 
MODERNIZAÇÃO

 
DO

 
EDIFÍCIO

MONUMENTO
 
DO

 
MUSEU

 
PAULISTA

 
DA

 
UNIVERSIDADE

 
DE

 
SÃO

 
PAULO

ESCALA

10/10

15/11/2017

indicada

DETALHAMENTO AÇÕES DE RESTAURO/CONSERVAÇÃO


