
INTRODUÇÃO
 O presente 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 foram iniciados em Junho de 2015 e 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 foi o primeiro museu interativo do gênero da América Latina. Inaugurado em 1979, possuía uma área de 85.000 m². 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. A edificação, de 

arquitetura contemporânea, 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. 

 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. 

SITUAÇÃO ATUAL
  O MC&T-BA, ainda não foi reaberto ao público devido ao estado precário e que se encontra. A área 

externa frontal já não possui uma guarita de acesso segura e seus gradis de fechamento da área estão 
parcialmente danificados. O estacionamento possui desnivelamentos e toda área verde precisa 

ser recuperada, através de um projeto paisagístico. 
 A edificação também precisa de reforma e manutenção. Sua cobertura, por exemplo, 

requer uma revisão estrutural para recuperação das treliças metálicas, que sofrem com 
a ação dos ventos e salinidade. Várias telhas metálicas da cobertura necessitam ser 

substituídas, por conta de diversos pontos de infiltrações. Os portões metálicos 
sofrem de desgaste e corrosão em sua estrutura e nos trilhos. Áreas 

internas, como o auditório estão comprometidas com presença de mofo, 
esquadrias danificadas, os sanitários possuem peças quebradas e 

faltantes e os antigos equipamentos e brinquedos estão avariados 
devido às más condições de armazenamento. 

 Na área externa posterior, há necessidade de 
revitalizar as lagoas existentes, bem como de um 

projeto paisagístico para permitir a implantação 
de atividades museais no espaço. Antigos 

equipamentos como a roda d’água e o 
modelo da Barragem de Sobradinho 

estão quebrados e abandonados, 
necessitando recuperação, 

pois fazem parte da 
história do MC&T-BA. 
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1ª Etapa - área externa frontal; 

2ª Etapa - o edifício principal; 

3ª Etapa - área externa posterior. 

 Na área externa frontal será feita a integração 
urbanística com a Av. Jorge Amado. É proposta a instalação 
de uma guarita para controle dos acessos diferenciados, 
a requalificação do estacionamento e a implantação dos 
percursos interativos expositivos da Praça da Ciência e de 
Transporte e Lazer. 

 Será construída uma estação de trem simulada para 
instalação de sanitários,  sala de segurança e apoio ao vagão 
café/restaurante proposto, a ser acoplado à locomotiva do 
século XIX, que ainda existe no local. 

 No edifício principal serão instaladas as exposições 
permanentes e temporárias de Ciência, Tecnologia e 
Inovação. Está prevista  a reabilitação do auditório, 
adequando-o para multiusos, bem como a instalação de 
áreas para guarda volumes, bilheteria, loja de souvenires, 
administração, além das salas técnicas de apoio ao 
funcionamento pleno do museu. 

  Nos mezaninos, estão previstos um estúdio de gravação multimídia, laboratórios de 
fabricação digital, experimentais de criação, desenvolvimento e incentivo à startups, para apoio 
à instituições de ensino, pesquisa e extensão.

 Na área externa posterior, dedicada ao tema Energias e Sustentabilidade, serão recuperados 
os equipamentos originais do museu, como a barragem de Sobradinho, a roda d’água e a torre 
de petróleo, e implantados novos equipamentos geradores de energia.Serão renovadas as trilhas 
de conexão como o Parque de Pituaçu e procedida a limpeza das lagoas.
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 ETAPA 01
 Compreende a área externa frontal do museu, 

com a criação da Praça da Ciência, e implantação de 
equipamentos educativos, interativos e lúdicos de ótica, 
dinâmica, mecânica e cinemática, dentre outros, além do 
espaço expositivo Transportes e Lazer, onde serão exibidos 
exemplares de meios de transporte, tais como aviões, carroças 
e carro de boi, entre outros. Esta praça funciona como a conexão 
direta entre a  cidade e o museu, um espaço público destinado para 
atrair os visitantes.
 Nesta etapa, os projetos arquitetônicos, já desenvolvidos, estão em 

fase preparatória de licitação para obras,  junto à SUPAT, e a aquisição dos 
equipamentos da Praça da Ciência. Na área frontal de acesso ao museu, 
estão previstos acessos diferenciados, incluindo um específico para carga 
e descarga e para o estacionamento com vagas destinadas às pessoas com 
deficiências (PCD). 
 Propõem-se a recuperação da antiga locomotiva inglesa Baldwin, adaptando-a 

para funcionar como um café/restaurante, integrado à estrutura que remete a uma 
estação ferroviária. Exemplo único na Bahia, esta locomotiva fazia parte da exposição 
inicial do museu, sendo parte da exposição ‘Transporte e Lazer’. Busca-se assim estabelecer 
uma conexão com a proposta inicial do Museu.
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PROPOSTA
 O Projeto de Reabilitação Arquitetônica e Revitalização Museal e Expográfica do MC&T-BA, tem como objetivo reabilitar os espaços arquitetônicos 

internos e externos do museu e de seu entorno, bem como, recuperar suas características e integridades físicas e visuais. A nova revitalização visa, também,  
ampliar seu conceito museal pois, além da ciência e tecnologia, dará foco em suas atividades ações de incentivo à sustentabilidade e à inovação. 
 Caracterizado como um espaço privilegiado e de acesso irrestrito, o novo MC&T-BA possibilitará, através de exposições permanentes e temporárias, 

o pleno acesso de crianças, jovens e adultos à compreensão e ao melhor entendimento dos princípios e processos científicos, tecnológicos, de inovações 
e sustentabilidade através da transposição de linguagens especializadas para linguagens acessíveis e captáveis, através de modelos experimentais, 
instalações e equipamentos expositivos e interativos contemporâneos. Na nova proposta, o MC&T-BA se caracterizará como um espaço multiuso, onde 
os visitantes poderão não apenas interagir com as instalações, mas também, pró-ativamente, desenvolver atividades ligadas à cultura, à ciência e à 
tecnologia. Além disso, poderão apreender, de forma educativa e lúdica, processos e métodos de economia e reuso de energias naturais. 
 O projeto prevê a criação de três espaços expositivos e interativos com sua implantação em três etapas:

ETAPA 03

 Essa etapa contempla o espaço externo 
posterior do museu, propondo a Exposição 

Energias e Sustentabilidade. Todos os 
equipamentos da proposta original do museu 

serão recuperados e postos em funcionamento.  
Serão instalados novos modelos de geração de 

energias alternativas como as torres eólicas, um 
muro d’água e bicicletas geradoras de energia.

 Estão previstas demonstrações de economia 
de energia e sustentabilidade como uma estação 

de tratamento das águas negras, através de jardim 
filtrante, e também uma estação demonstrativa 

de tratamento de águas pluviais, oriundas da 
cobertura da edificação, que serão reaproveitadas. 

Integração direta com o parque será através de 
trilhas ecológicas.
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ETAPA 02

 Essa etapa tratará do edifício principal. Está prevista a revisão estrutural de todo o 
conjunto arquitetônico. Na cobertura serão instalados painéis solares fotovoltaicos para 

a geração de energia, capaz de abastecer parte da demanda energética do museu. 
Na entrada do edifício, encontram-se a bilheteria, o guarda-volumes e a loja. O 

auditório multifuncional prevê a lotação de 200 pessoas. A área central será para 
exposições, com módulos permanentes de biologia, física e meio ambiente, 

além das demais instalações interativas de eletricidade, mecânica, 
astronomia e equipamentos que remetam às memórias do museu 

original. No térreo, estão previstas áreas administrativas 
e técnicas, para pleno funcionamento do museu.

   Nos mezaninos estão propostos os espaços 
para o Fablab, ateliê de criação e desenvolvimento, 

laboratórios experimentais de pesquisas, 
de artes e inovações. Também terá um 

estúdio de gravações de multimídia, 
plataformas para acesso 

vertical universal e espaços 
de realidade virtual.


