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o Museu do Amanhã localizado na Praça Mauá é um museu de ciência 
que se dedica a explorar, pensar e projetar as possibilidades de construção de um 
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O Museu do Amanhã é uma iniciativa da Prefeitura do Rio de Janeiro e da Fundação Roberto 
Marinho, com o Banco Santander como Patrocinador Master e o apoio do Governo do Esta-
do, por meio de sua Secretaria do Ambiente, do Governo Federal, por meio da Financiadora 
de Estudos e Projetos (FINEP), e da Secretaria dos Portos. São ainda instituições parceiras do 
Museu do Amanhã, sob diferentes aspectos, o Smithsonian Institute e a California Academy of 
Sciences, dos EUA; o Parc de La Villette, da França; o Worldwatch Institute e o World Resources 
Institute; e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). A instituição faz parte 
da rede de museus da Secretaria Municipal de Cultura.

O Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG), organização social de cultura sem fins
lucrativos vencedora da licitação promovida pela Prefeitura do Rio, é responsável pela
gestão do museu.

A curadoria do Museu do Amanhã é do físico e doutor em cosmologia Luiz Alberto Oliveira, que 
contou na fase de concepção curatorial com a parceria do jornalista e professor de Cultura bra-
sileira Leonel Kaz. A direção artística é de Andrés Clerici e a concepção museográfica, do desig-
ner americano Ralph Appelbaum.

O museu também tem parceria com algumas das principais instituições da ciência
no Brasil e no exterior, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), a
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e o
Massachusetts Institute of Techonology (MIT), entre outras.

“A idéia é que o edifício fosse o mais etéreo possível,
 quase flutuando sobre o mar,

como um barco, um pássaro ou uma planta. 

O edifício é como um organismo e se relaciona diretamente 
com a paisagem.”

O gerenciamento do projeto de arquitetura ficou a cargo
do escritório Ruy Rezende Arquitetura.

O design de arquitetura pertenece a Santiago Calatrava
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O Museu do Amanhã ocupa 15 
mil metros quadrados, cercado 

por espelhos d’água, jardim, ciclo-
via e área de lazer, numa área total 

de 34,6 mil metros quadrados do 
Píer Mauá.

A intervenção urbana 
que reintegrou a região 
à Baía de Guanabara e 
possibilitou a reformu-
lação da Praça Mauá.

Sua forma longilínea, ins-
pirada nas bromélias do Jar-
dim Botânico, foi projetada 
de
maneira a se integrar à 
paisagem ao redor.

Museu do Amanhã







Novo ícone da revitalização 
da região portuária do Rio de 
Janeiro, o Museu do Amanhã 
nasce na Praça Mauá como 
um museu de ciência que se 
dedica a explorar, pensar e 
projetar as possibilidades de 
construção do futuro. Norteado 
por perguntas
que acompanham desde sem-
pre a humanidade – De onde 
viemos? Quem somos?
Onde estamos? Para onde 
vamos? Como queremos ir? –, 
apoia-se em um conceito
fundamental: o amanhã não é 
uma data no calendário, não 
é um destino final; ele é uma 
construção que começa hoje, 
agora. A partir das escolhas 
feitas no presente, desdobra-se 

O conjunto arquitetônico do 
entorno inclui o Mosteiro de 
São Bento, um dos mais impor-
tantes conjuntos barrocos do 
país o Mosteiro de São Bento, 
o edifício A Noite (primeiro 
arranha-céu da América Latina 
e sede da Rádio Nacional) e o 
Museu de Arte do Rio (MAR) 
- outra parceria da instituição 
com a Prefeitura do Rio de 
Janeiro - que em 2014recebeu 
o selo LEED na categoria Silver, 
segunda classificação entre as 
quatro da certificação. 

A importância histórica da re-
gião se completa com marcos 
como a Pedra do Sal, o porto 
que recebeu o maior número 
de escravos no mundo; o bairro 
da Gamboa, um dos berços do 
samba; e a histórica Fortaleza 
da Conceição.

uma gama de amanhãs.
O museu examina o passado, 
apresenta tendências do pre-
sente e explora cenários
possíveis para os próximos 50 
anos a partir das perspectivas 
da sustentabilidade e da con-
vivência. O visitante é estimu-
lado a refletir sobre a era do 
Antropoceno – a era geológica 
em que vivemos hoje, o mo-
mento em que o homem se 
tornou uma força planetária 
com impacto capaz de alterar o 
clima, degradar biomas e inter-
ferir em ecossistemas – e a se 
perceber como parte da ação e 
da transformação.
Um dos protagonistas do reen-
contro do Rio de Janeiro com 
a Baía de Guanabara, possível 

com a demolição do Elevado da 
Perimetral, e da ‘reapropriação’ 
da região do porto como es-
paço de convivência, o Museu 
do Amanhã olha para o futuro 
transformando o presente e 
valorizando o passado. 



Em um domo de 360°, como 
um grande ovo negro, o Portal 
Cósmico é a primeira experiên-
cia do visitante e faz um pas-
seio visual por dimensões que 
não se costuma testemunhar: 
percorre galáxias, mergulha no 
mundo subatômico das partícu-
las elementares, entra no cora-
ção do Sol, observa a formação 
da Terra, acompanha o surgi-
mento da vida e a constituição 
do pensamento.
Produzido pela O2 Filmes, com 
direção de Ricardo Laganaro 
e produção executiva de Fer-
nando Meirelles, o filme de oito 

Depois de se explorar o Uni-
verso, a segunda área do 
percurso, Terra, investiga as 
condições singulares que possi-
bilitaram o surgimento da vida 
no planeta e o desenvolvimen-
to da inteligência e da cultura 
humanas.
O visitante experimenta as di-
mensões de 

“Matéria”, “Vida”
“Pensamento” 

das organizações da matéria 
emergem as formas de vida, da 
qual se formam as invenções 

COSMOS
DE ONDE VIEMOS?

TERRA
QUEM SOMOS?

Cinco perguntas que guiam o museu:

Cosmos
                    Terra

A exposição principal, com con-
cepção museográfica do desig-
ner Ralph Appelbaum e direção 
de criação de Andres Clerici, se 
divide em cinco áreas, a partir 
das cinco perguntas que guiam 
o museu: 

Cosmos, Terra, Antropoce-
no, Amanhãs e Nós. 

Em cada uma das áreas, o 
público tem acesso a um pa-
norama geral sobre os temas e 
pode aprofundá-lo em seguida. 
A visita começa pelo Cosmos, 
experiência imersiva em um 
domo de 360°, grande ovo ne-
gro em que o público faz uma 
viagem sensorial pelo universo, 
desde as galáxias mais distan-
tes até as partículas microscó-
picas. Na Terra, três cubos de 

sete metros de largura por sete 
metros de altura representam 
as três dimensões da existên-
cia: Matéria, Vida e Pensamen-
to. Aqui, o público conhece 
mais sobre o funcionamento do 
planeta, a biodiversidade, as 
relações entre as espécies e o 
desenvolvimento da cultura e 
do pensamento humanos.
Integrante da chamada terceira 
geração de museus de ciência 
– da primeira fazem parte os 
museus que examinam vestí-
gios do passado, como os de 
história natural; a segunda re-
fere-se aos museus demonstra-
tivos, que difundem as expe-
riências do presente, como os 
museus de ciência e tecnologia 
–, o Museu do Amanhã propõe 
uma abordagem de exploração 
e interrogação em sentido ao 

futuro.
O objetivo foi transformar o 
conteúdo científico em uma 
experiência poética, lúdica e 
envolvente, que combina insta-
lações, audiovisuais e ativida-
des interativos criados a partir 
do conteúdo criado pelo time 
de consultores do museu, além 
dos dados e análises científicas 
de instituições científicas.
A narrativa se divide em cin-
co grandes áreas, cada uma 
com estruturas geométricas e 
ambientações diferentes. São 
várias camadas de acesso ao 
conteúdo, que podem ser apro-
fundadas de acordo com o in-
teresse individual, em acessos 
navegáveis que apresentam o 
grande volume de informação 
científica de maneira acessível 
a todos os públicos.

do pensamento, que, por sua 
vez, é capaz de investigar e 
elucidar questões da matéria e 
da vida. 
Nesta área, três grandes cubos, 
de sete metros de largura por 
sete metros de comprimento, 
dedicam-se a cada um desses 
três elementos – o lado de fora 
do espaço destaca a unidade, 
o que é comum à humanidade; 
do lado de dentro, explora-se a 
multiplicidade.
As experiências são acompa-
nhadas por mesas interativas, 
que aprofundam o conteúdo.

minutos passeia pela história 
do universo de forma poética e 
prepara o público para embar-
car na narrativa do museu. 
Logo na entrada da área, a Ter-
ra é apresentada da perspec-
tiva de um astronauta, refor-
çando a sensação de que, pela 
primeira, tomamos consciência 
de nossa casa como um todo. 
A organização dos ecossiste-
mas, a estruturação do DNA, a 
formação da biodiversidade e o 
processo evolutivo do cérebro 
também serão temas de insta-
lações e ambientes multimídia.

Antropoceno

                         Amanhãs 

            e Nós



MATÉRIA
Mais de 180 imagens da Terra 
vista do espaço, sob o ângulo 
que o astronauta russo Yuri Ga-
garin apresentou pela primeira 
vez – um marco na ciência, 
quando o planeta é visto por 
inteiro, como um astro único 
e finito – revestem o cubo da 
Matéria.
Em seu interior, os quatro “flu-
íres” responsáveis pela confi-
guração do clima do planeta 
ganham tradução poética na 
instalação do artista plástico 
americano Daniel Wurtzel,
como um balé de tecidos.
O movimento lento das placas 
tectônicas, o ritmo mais ágil 
dos mares, o movimento rápi-
do dos ares da atmosfera e a 
enorme velocidade da luz do 
sol são representados por teci-
dos que “dançam” soltos no ar, 
simbolizando o contínuo movi-
mento que é a base da existên-
cia da vida. “Os tecidos voando 
livremente, sem aparente meio 
de propulsão,
compõem um clima mágico”, 
descreve Daniel, que já assinou 
trabalhos para o Cirque du So-
leil, o Instituto Smithsonian e 
a marca Louis Vuitton, e expõe 

VIDA
“O DNA é o material genético 
de todos os seres vivos. Por 
isso, é chamado de molécula 
da vida”, explica a bióloga Elia-
na Dessen, uma das consulto-
ras do museu. A vida na Terra
é escrita na linguagem do DNA. 
Na experiência, as quatro ba-
ses do ácido desoxirribonucléi-
co – adenina (A), citosina (C), 
guanina (G) e timina (T) – re-
vestem o cubo da Vida.
No interior do cubo, a biodiver-
sidade da Baía de Guanabara é 
exibida em 200 fotos e vídeos, 
nos seis extratos do ecossis-
tema no qual o museu está 
inserido: campos de altitude, 
floresta de montanha, floresta 

PENSAMENTO
Da diversidade, surgem o homem 
e o pensamento. No terceiro cubo, 
a atividade cerebral ganha forma 
visual em painéis de luz que mos-
tram neurônios formando conexões, 
pulsando e processando estímulos. 
“O cérebro é um órgão plástico em
permanente transformação, causada 
pela vida do indivíduo; pelo mundo 
em que ele vive e o que o mundo 
impõe a ele. O cérebro reage tanto a 
estímulos físicos, quanto a estímulos 
simbólicos”, explica o psicanalista 

de baixada, litoral, manguezal 
e água da baía. Desde o topo 
da Pedra do Sino, no Parque 
Nacional da Serra dos Órgãos, 
até o fundo do mar da ilha de 
Paquetá, as fotos mostram 
flagrantes raros, como os botos 
cinza, os micos-leões dourados 
e a ave saudade. “Mesmo com 
o crescimento desordenado 
na região, ainda há pequenos 
oásis com áreas preservadas”, 

conta o biólogo, fotógrafo
e cinegrafista Cristian Dimi-
trius, que produziu mais de 10 
mil fotos na expedição para o 
museu. As fotos se revezam 
com minidocumentários produ-
zidos pela Giros, sob
direção de Belisário Franca, 
e um jogo que mostra como 
funciona um ecossistema e as 
consequências do desequilíbrio 
entre as espécies.

Benilton Bezerra Jr., consultor do 
museu para a área do pensamento.
Se o funcionamento do cérebro é um 
fenômeno comum a toda a humani-
dade, a diversidade das culturas que 
daí emerge é imensa: um labirinto 
de mais de mil imagens retrata a 
forma como, em diferentes partes 
do mundo, os seres humanos ce-
lebram, habitam, amam, falam, se 
alimentam, se vestem, têm conflitos, 
residem, num total de mais de 20 
temas. O espaço ganha sonoridade 
por meio de dez trilhas assinadas 
por Lucas Marcier, que representam 
a diversidade do pensamento huma-
no.



Depois de entender de onde viemos, no Cosmos, e como nos inserimos dentro do ambiente 
da Terra, é o momento de perceber “onde estamos” na trajetória da espécie humana. 

A N T R O P O C E N O

O N D E  E S TA M O S ?

Em seis totens com 10 me-
tros de altura e três de largura 
– dispostos em círculo numa 
instalação que faz alusão ao 
monumento Stonehenge, na 
Inglaterra – o filme exibe, com 
grande impacto visual, a ace-
leração da atividade humana 
na Terra e suas consequências 
hoje. A partir de imagens reais 
e dados de instituições cien-
tíficas de todo o mundo, são 
expostas as ações do homem 
– em temas como exploração 
do petróleo, produção de lixo, 
avanços tecnológicos, teleco-
municações, crescimento da 

Las formas del tiempo

população urbana, produção
agrícola, poluição da água e 
desperdício de alimentos – e 
como o planeta reage a elas.
Os dados são atualizados de 
acordo com as informações di-
vulgadas por instituições  cien-
tíficas. O objetivo é provocar 
o visitante à ação. “A força do 
Antropoceno é a força de cada 
um de nós, o impacto é indivi-
dual e de todos. Cada atitude 
conta”, destaca o diretor Vi-
cente Kubrusly, da Conspiração 
Filmes, que dirigiu o filme com 
Melissa Flores. O visitante pode 
ainda explorar mais o tema em 

quatro “cavernas”, onde vídeos 
(produzidos pela TV Zero) e 
interativos (da 32 Bits) mos-
tram causas e consequências 
do Antropoceno, além da ace-
leração das atividades econô-
micas e de seus impactos. De 
forma lúdica, as telas passeiam 
por temas como os avanços 
tecnológicos que delinearam 
a sociedade de hoje (como a 
descoberta da penicilina e a 
invenção do cinematógrafo) 
e as ações empreendidas por 
governos e sociedade que têm 
possibilidade de reverter danos 
em relação ao cenário atual.



Antropoceno: Este momento do percurso será 
dedicado a pensar o hoje, suas características e 
seus sintomas: a expansão planetária, o crescimen-
to das cidades, o aumento do consumo, a explosão 
do conhecimento, a transformação dos ambientes 
naturais.

O impacto da ação do homem no pla-
neta e seu poder como força geológica 
– o chamado Antropoceno, a era do 
humano – estão na experiência cen-
tral do Museu do Amanhã, tanto do 
ponto de vista arquitetônico, quanto 
conceitual. 

A ideia é mostrar que o planeta 
está sendo modificado por essa 
grande força em que a humani-
dade se transformou e que essas 
modificações terão longa duração. 
Portanto, as escolhas feitas hoje 
vão moldar os futuros possíveis.



AMANHÃS
PARA ONDE VAMOS?
Na quarta área do percurso central do Museu, o Amanhã surge como um entre-
laçamento de cinco tendências: mudanças no clima; aumento da população e 
longevidade; integração e diversificação crescente de pessoas, povos e regiões; 
crescimento do número, variedade e capacidade dos artefatos; diminuição da 
biodiversidade.

Como vamos viver no planeta? 

Depois de entender o momento 
histórico em que a humanidade 
está, o visitante passa a explo-
rar o amanhã. A quarta área, 
Amanhãs, apresenta as ten-
dências para os próximos
50 anos e os cenários possí-
veis, sempre explorados de 
forma a permitir que o visitante 
compreenda que eles são re-
sultado das ações do presente. 
As experiências entrelaçam seis 
grandes tendências que vão 
moldar as próximas décadas e 
são temas centrais do museu: 
mudanças climáticas; alteração 
da biodiversidade; crescimento 

A área se desdobra em uma estrutura de origami, dividida em três setores: 

Recursos audiovisuais que 
mostram tendências e cenários 
se alternam com atividades in-
terativas que situam o visitan-
te no mundo, como agente e 
parte da construção de futuro. 
As simulações e projeções são 
baseadas em estudos e da-
dos divulgados por instituições 
científicas.
Já o jogo das Civilizações, 
desenvolvido pela SuperUber 
e baseado em algoritmo da 
NASA, é colaborativo: em uma 
civilização virtual, um grupo de 
quatro jogadores deve con-
trolar os recursos disponíveis 
(sejam materiais, de popula-
ção, financeiros, naturais) para 
manter a civilização sustentá-
vel. A partir das decisões de 
cada um, o mundo pode ou não 
caminhar para a extinção. 
Na terceira área, o game Hu-

Planeta

Sociedade 

Humano

Como vamos conviver? 

Como vamos ser?

Como a sociedade vai encarar esses 
amanhãs?

da população e da longevida-
de; maior integração e dife-
renciação de culturas; avanço 
da tecnologia; e expansão do 
conhecimento. A partir dessas 
tendências, são abordados seus 
desdobramentos e conseqüên-
cias, em temas como cidades 
conectadas, produção de ener-
gia, manipulação genética, 
bioética, integração do corpo 
humano a artefatos tecnoló-
gicos, efeitos das alterações 
climáticas, migrações, densida-
de populacional, desigualdade 
social, entre muitos outros, e 
as relações entre esses temas.

“Quantos planetas seriam ne-
cessários para sustentar a hu-
manidade se todos tivessem o 
seu padrão de consumo?” Essa 
é a reflexão a que o visitante é 
levado no primeiro
ambiente do origami, Planeta. 
É a chamada pegada ecológi-
ca – o cálculo do impacto de 
cada um de acordo com hábitos 
de vida e consumo, segundo a 
métrica divulgada pela
ONG Global Footprint Network. 

mano do Amanhã instiga a 
imaginação do público. A partir 
da teoria humoral (que divi-
de as pessoas em colérico, 
fleumático, sanguíneo e me-
lancólico), criada na Grécia e 
base do início da medicina, o 
visitante responde a perguntas 
e é classificado de acordo com 
sua disponibilidade frente aos 
desafios do amanhã. “Há os 
que são mais abertos às trans-
formações, os mais resistentes, 
os mais céticos”, descreve o 
jornalista, apresentador e ator 
Marcelo Tas, responsável pelo 
desenvolvimento do jogo com 
sua produtora, Donaranha.



NÓS

A área Nós é a última do percurso de 
visitação de forma simbólica, com uma 
experiência de luz e som. O ambiente é 
inspirado em uma oca, “casa” de conhe-
cimento indígena, onde os mais velhos 
contam aos mais jovens os conhecimen-
tos que fundamentam a cultura. Seu 
elemento central é um churinga, objeto 
da cultura aborígene australiana que
representa os conhecimentos passados 
adiante e é um elo entre gerações. É a 
única peça física presente na narrativa 
principal do Museu do Amanhã.

Com sua forma alongada e as inscri-
ções em sua extensão, o churinga pode 
ser visto como um símbolo do próprio 
museu, que tem design semelhante e 
também transmite conhecimento. “O 
que nós instalamos no museu são as 
‘inscrições’ do churinga para o visitan-
te entender a conexão entre passado e 
futuro”, resume o diretor geral da Fun-
dação Roberto Marinho, Hugo Barreto. 

A estrutura de madeira ganha vida e 
movimento com mais de mil lâmpadas, 
que se acendem e mudam de cor – os 
tons remetem ao nascer e pôr-do-sol – 
em sintonia com uma suave trilha sono-
ra, numa experiência sensorial assinada 
pela arquiteta Mônica Lobo, o designer 
Muti Randolph e o compositor Lucas 
Marcier. A ideia é que o Amanhã é sem-
pre agora, já que há sempre um ama-
nhecer em alguma parte do mundo;
e o amanhecer é sempre diferente, por-
que o dia que nasce é novo. “As luzes 
fazem a estrutura pulsar”, explica Môni-
ca, que assina também a iluminação do 
museu todo.

COMO QUEREMOS IR?

COMO QUEREMOS IR?



As orientações de sustenta-
bilidade pautam o Museu do 
Amanhã. Entre as ações de 
arquitetura estão a utilização 
de água da Baía de Guanabara 
no sistema de ar condicionado 
e a captação de energia solar 
através de painéis fotovoltai-
cos instalados na obertura do 
edifício. 
Uma das âncoras do projeto 
Porto Maravilha, o museu tem 
arquitetura sustentável e segue 
as especificações para obter a 
certificação LEED (Liderança 
em Energia e Projeto Ambien-
tal), concedida pelo Green Buil-
ding Council (USGBC). Entre 
suas diretrizes para sustentabi-
lidade está o melhor aproveita-
mento de recursos naturais da 

O aproveitamento das águas da 
Baía de Guanabara no sistema 
de climatização é um exem-
plo do uso racional de recursos 
naturais no Museu do Amanhã. 
Seis bombas instaladas no sub-
solo do prédio puxam as águas 
frias do fundo da Baía para que 
elas sejam utilizadas na troca de 
calor com o sistema de refrige-
ração, o que reduz o consumo 
de energia e dispensa o uso de 
equipamentos e de água potável 
em torres de resfriamento.

A racionalização do consumo 
de água do museu se dá em 
várias ações. Calhas captam
a água das chuvas, que é ar-
mazenada na estação de trata-
mento de água de reuso. No
reservatório de reuso também 
é armazenada a água prove-
niente de lavatórios, chuveiros
e do sistema de ar-condicio-
nado, depois de tratada. Esse 
volume é reutilizado nas
descargas dos banheiros, na 
irrigação dos jardins e na lava-
gem do chão, reduzindo o
consumo de água potável. 

ARQUITETURA E SUSTENTABILIDADE

região. A água da Baía de Gua-
nabara é captada pelo museu 
com duas finalidades diferen-
tes: para abastecer os espelhos 
d’água e para o sistema de re-
frigeração, onde é utilizada na 
troca de calor. Depois de usada 
na climatização, ela é devolvida 
mais limpa ao mar, num gesto 
simbólico.
Na refrigeração, são utilizados 
trocadores de calor entre a 
água do mar e a água de
condensação que circula pelos 
chillers. Eles são responsáveis 
pela geração da água
gelada a ser utilizada no siste-
ma de condicionamento de ar 
do prédio.
Depois de utilizada no sistema 
de climatização, a água é de-

volvida mais limpa à Baía,
em forma de cascata nos fun-
dos do prédio, em um gesto 
simbólico. A água da Baía
também é utilizada de outra 
forma: para abastecer os espe-
lhos d’água. Esses espelhos
não têm apenas função es-
tética, eles contribuem para 
reduzir em até 2 graus a tem-
peratura ambiente. Estima-se 
que, com a captação da água 
da Baía, sejam economizados 
9,6 milhões de litros de água 
por ano.



São 48 conjuntos de
asas móveis instaladas na 
cobertura metálica. O sistema 
será capaz de suprir até 9%
do consumo energético do edi-
fício. Como o projeto persegue 
a eficiência energética,
sistemas de climatização e 
iluminação de baixo consumo, 
além de bombas e motores de
alta eficiência, possibilitarão 
também uma economia de até 
50%, em comparação com
edificações convencionais.

ALETAS

Outro destaque é a cobertura móvel do 
edifício, em que grandes estruturas de aço 
servem de base para as placas de painéis fo-
tovoltaicos de captação de energia solar. Ao 
longo do dia, elas se movimentam como asas 
para acompanhar o posicionamento do sol. O 
prédio tem aletas que carregam 5.492 placas 
de painéis fotovoltaicos. As placas, divididas 
em 24 módulos fixados na cobertura, acom-
panham o percurso solar (L-O) e produzem 
250 KWh/ano, totalizam-se 48 conjuntos que 
se movem de acordo com o ângulo do Sol, 
buscando sempre o maior aproveitamento 
da luz, de modo que a aparência externa do 
museu muda ao longo do dia. 

O movimento das aletas móveis é automa-

Outro recurso natural do qual 
o museu tira proveito é a luz 
solar. A cobertura do edifício,
na qual foram instalados pai-
néis solares, se movimenta de 
acordo com a trajetória do
Sol ao longo do dia, o que po-
tencializa a captação de ener-
gia.

tizado e feito por 184 pistões hidráulicos 
interligados em um único eixo de cada lado. 
A captação produz 250 KWh/ano, o que 
representa entre 7% e 9% da energia total 
utilizada pelo museu.

Além desse recurso, 2.532 luminárias LED 
garantem a eficiência. O projeto também 
valoriza a entrada de luz natural. 
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