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Resumo do Projeto:  

O Museu de Ciência e Tecnologia da Bahia (MC&T-BA), primeiro museu do 

gênero na América Latina, inaugurado em 1979, encontra-se fechado para 

visitação. Sua arquitetura contemporânea, caracteriza-se como uma obra 

única. O projeto visa reabilitar os espaços arquitetônicos internos e externos 

do MC&T-BA, recuperando suas características e integridades físicas e 

visuais para a revitalização como espaço museal, expositivo e interativo de 

ciência e tecnologia. Pretende-se possibilitar o museu como espaço de 

integração com as comunidades vizinhas, carentes de áreas públicas de 

qualidade, que poderão participar das atividades interativas e utilizar as 

áreas abertas do museu como espaços lúdicos de lazer e convivência. Sua 

execução está proposta em três etapas: A primeira prevê sua integração 

urbana e a reabilitação da área frontal de acesso, que abrigará a Praça da 

Ciência e a exposição “Transportes e Lazer”, e um vagão café/lanchonete. A 

segunda etapa focará na reforma e revitalização expositiva e museal do 

edifício principal, e serão implantados os laboratórios experimentais, de 

fabricação digital, estúdios multimídia, auditório e a administração. A terceira 

compreende o espaço posterior de ligação com o Parque de Pituaçu onde 

serão recuperados os equipamentos existentes e instalados outros que 

caracterizarão o espaço de Energias e Sustentabilidade. 

 

Introdução 

O projeto de extensão é resultado de uma colaboração técnica da Faculdade 

de Arquitetura  da UFBA com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Inovação do Estado da Bahia (SECTI), através da cessão parcial da 

Professora Dra. Griselda Klüppel para elaboração de um novo projeto para o 

Museu de Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia (MC&T-BA), que contou 

com a participação de bolsistas estudantes dos cursos de graduação em 

arquitetura e engenharia, vários dos quais cumpriram o Estágio Curricular 

obrigatório no desenvolvimento do projeto. Os trabalhos iniciados em Junho 

de 2015 foram concluídos em 30 de Maio de 2017, com a entrega dos 



projetos executivos das duas etapas iniciais e encaminhados para 

aprovação e licitação para os órgãos responsáveis do Governo do Estado.  

A nova proposta para o Museu de Ciência e Tecnologia, orçada inicialmente 

em 28 milhões de reais, foi apresentada ao Ministério de Ciência, Tecnologia 

e Inovação, sendo uma das quatro propostas habilitadas entre as cento e 

onze apresentadas ao Programa 2400020150017 – Apoio à Criação e 

Desenvolvimento de Museus e Centros de Ciência e Tecnologia. 

O MC&T-BA, localizado na Avenida Jorge Amado, em Salvador, Bahia, foi o 

primeiro museu interativo do gênero da América Latina. Inaugurado em 

1979, possuía uma área de 85.000 m², vizinha ao Parque Metropolitano de 

Pituaçu e após desmembramentos e doações, sua extensão atual foi 

reduzida para 40.000 m². O MC&T-BA, idealizado no final da década de 

1970, pelo governador Roberto Santos, se configurava como um 

equipamento público de educação não formal, cultura e lazer, voltado, 

sobretudo, para crianças e jovens da cidade de Salvador e da Bahia. 

A edificação, de arquitetura contemporânea, projeto dos arquitetos Wilson 

Andrade e Miguel Wanderley, é um exemplar único em seu desenho, com 

cobertura pênsil em estrutura espacial de alumínio, atirantada com cabos de 

aço, formando catenárias entre oito pilares simétricos laterais, também em 

estruturas metálicas. Seus fechamentos frontal e posterior são feitos por 

grandes portões em estruturas tubulares metálicas e vedações de fibra 

sintética, projetados pelo artista plástico Mário Cravo Jr.  

Mesmo não tendo seu projeto original completamente construído à época, o 

museu se tornou-se um espaço de aprendizado e socialização de ciência e 

tecnologia, funcionando até 1990, sob gestão e administração da Secretaria 

de Planejamento, Ciência e Tecnologia – SEPLANTEC. Após ficar sem 

funcionamento por 16 anos em 1995, passou a ser gerenciado pela 

Universidade do Estado da Bahia - UNEB, sendo reaberto como museu em 

2006, com funcionamento irregular e intermitente, até encerrar suas 

atividades, como museu, em 2010. No    final   de   2013, sua administração e 

gerenciamento para a SECTI, cuja proposta para reabertura está sendo aqui 

apresentada.  



Objetivos gerais e específicos 

O Projeto de Reabilitação Arquitetônica e Revitalização Museal e Expográfica 

do Museu de Ciência e Tecnologia da Bahia tem como objetivo reabilitar os es-

paços arquitetônicos internos e externos do MC&T, e do seu entorno, recupe-

rando suas características e integridades físicas e visuais para sua revitaliza-

ção como espaço museal, expositivo e interativo de ciência e tecnologia. Ca-

racterizado como um espaço privilegiado e de acesso irrestrito, o MC&T possi-

bilitará, através de exposições permanentes e temporárias e diversas ativida-

des, o pleno acesso à compreensão e ao melhor entendimento dos princípios e 

processos científicos, tecnológicos e de inovações. O Museu incentivará o des-

pertar de crianças, jovens e adultos nesses campos do conhecimento, pela 

transposição de linguagens especializadas para linguagens acessíveis e captá-

veis, através de modelos experimentais, instalações e equipamentos interativos 

e expositivos contemporâneos. 

Considerando sua localização ao lado do Parque Metropolitano de Pituaçu, 

também será proposto, dentro do plano geral, formas de interações diretas com 

o parque, através de trilhas ecológicas, para apreciação e identificação de es-

pécies da mata Atlântica, e outras atividades educativas ligadas à natureza. Em 

segundo plano, a reintrodução do Museu ao cotidiano dos baianos trará aos 

bairros da Boca do Rio, Pituaçu, Patamares e Imbuí, áreas próximas ao museu, 

consequentes melhorias na qualidade urbana e mais investimentos em infraes-

trutura. O projeto possibilitará ainda tornar-se um espaço de integração com as 

comunidades vizinhas onde crianças, jovens e adultos possam, além de visitar 

e participar das atividades interativas do MC&T, utilizar suas áreas externas 

como espaços lúdicos de lazer e convivência. 

O projeto prevê a criação de um espaço expositivo “Transportes e Lazer” na 

área externa frontal do museu, com aviões, carros antigos, carro de boi, entre 

outros meios de transporte, e na locomotiva existente, do século XIX, será aco-

plado um vagão adaptado como café e lanchonete, além de estacionamentos e 

acessos diferenciados, incluindo-se vagas para pessoas com deficiência 

(PCD). Propõe-se para o edifício principal espaços de exposições permanente 

e temporárias, auditório equipado para múltiplas funções com lotação de 200 



pessoas, com locais reservados para PCD; espaço receptivo com guarda-

volumes e loja especializada; área técnica para armazenagem de peças do 

acervo; laboratório de conservação preventiva e manutenção do acervo; setor 

administrativo para gerenciamento e segurança do museu. Para a área dos 

mezaninos estão previstos espaços para ateliê de criação e desenvolvimento 

de pesquisas específicas, arte e inovação, e laboratórios experimentais; labora-

tório de fabricação digital; estúdios de gravação multimídia e espaços comple-

mentários ao ensino formal, que funcionarão através de parcerias com univer-

sidades e centros de pesquisa, além de receber artistas que mesclem arte, ci-

ência e tecnologia. No espaço externo posterior, se propõe a Exposição “Ener-

gias e Sustentabilidade” que exibirá, entre outros, a maquete em escala da Bar-

ragem de Sobradinho, modelos de torres eólicas, uma torre de petróleo e ele-

mentos geradores de energia, como uma roda d’água, bicicletas e um muro 

d’água. Essa área posterior ao museu se integra ao Parque Metropolitano de 

Pituaçu, possibilitando a criação de um mirante para integração visual a essa 

área de preservação ambiental.  

Dentre outras medidas para garantir sua manutenção e funcionamento conti-

nuado, serão firmadas parcerias com entidades e instituições financiadoras, 

bem como estão incluídas ações com vistas à preservação ambiental e apro-

veitamento de energias renováveis, como a reciclagem de águas pluviais e ins-

talação, em toda a cobertura do edifício principal (com área aproximada de 

3060 m2), de células solares fotovoltaicas, capazes de gerar em torno de 

495.000 watts/hora, garantindo grande parte da energia a ser consumido pelo 

museu.   

Em segundo plano, porém com grande impacto urbano, a reintrodução do mu-

seu ao cotidiano dos baianos, trará para as áreas próximas ao MC&T, como os 

bairros da Boca do Rio, Pituaçu, Patamares, e Imbuí, consequentes melhorias 

na qualidade urbana, pois, passará a ser mais visitado e valorizado o que im-

plicará em receber mais investimentos de infraestrutura, criando uma maior in-

tegração entre essa região e os demais bairros da cidade do Salvador. O proje-

to possibilitará ainda tornar-se um espaço de integração com as comunidades 

vizinhas, carentes de áreas públicas de qualidade. 



 

Incialmente foram feitos os levantamentos cadastrais de todas as áreas 

externas e internas da edificação e do entorno do Museu de Ciência e 

Tecnologia com a elaboração de plantas e cortes e de maquetes física e 

virtual, para embasar a proposta de projeto arquitetônico e de reabilitação a 

ser desenvolvido. 

Depois foi procedido um Diagnóstico de Conservação do edifício e áreas 

externas com mapeamento de danos e elaborado um relatório técnico 

completo contendo desenhos e fotos explicativas, para embasar as 

propostas de restauração e requalificação edilícia e ambiental e os projetos 

paisagísticos das áreas externas.  

Os estudos preliminares foram desenvolvidos e apresentados à equipe 

gestora e ao Secretário de Ciência de Tecnologia sendo aprovados e a partir 

das decisões coletivas e ajustes necessário iniciou-se a elaboração dos 

projetos executivos com respectivos orçamentos para as obras. Em paralelo 

aos projetos arquitetônicos foram elaborados o projeto paisagístico das 

áreas externas e as propostas museográficas externas e interna ao edifício 

principal. 

Os projetos executivos das duas primeiras etapas foram entregues aos 

órgãos responsáveis pelas licitações e obras do Governo do Estado. Por 

questões referentes à mudança de gestão da Secretaria de Ciência e 

Tecnologia e Inovação a equipe do projeto foi desfeita e não acompanhou a 

implantação do projeto. 

 


