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A MISSÃO DA
DIRETORIA DO
PATRIMÔNIO HISTÓRICO
E DOCUMENTAÇÃO DA MARINHA
Preservar e divulgar o patrimônio histórico, documental e 
cultural da Marinha, a fim de contribuir para a conservação 
de sua memória e para o desenvolvimento da consciência 
marítima.

A  FUNDAÇÃO DE
ESTUDOS DO MAR - FEMAR
(Proponente do projeto)

A Fundação foi instituída em 1966 pelo Clube Naval e outras organizações 
ligadas ao mar.

Desde então a FEMAR, proporciona, financia ou canaliza recursos, através 
de convênios, contratos ou iniciativas próprias para a realização de 
pesquisas, edição de publicações, desenvolvimento de projetos, planos, 
programas, cursos, estudos e assistência técnica relacionados com a 
difusão de conhecimentos afins, todos inerentes ao meio marítimo.

O DEPARTAMENTO CULTURAL 
DO ABRIGO DO MARINHEIRO - DCAMN
(Proponente do projeto)
O DCAMN, criado em 1995, foi estabelecido para dinamizar as atividades 
sociais de cunho cultural e recreativo do Abrigo do Marinheiro (AMN), 
fundado em 1919. É uma associação civil de direito privado, sem fins 
lucrativos e considerada de utilidade pública. Seu objetivo é promover, 
dirigir, incentivar e colaborar com as iniciativas e eventos de caráter cívico, 
cultural, social e recreativo, bem como despertar o apreço à Marinha e às 
tradições navais, contribuindo para criar e manter junto à sociedade uma 
consciência sobre a importância do mar para o País.



Primeiro museu marítimo público do País, o Museu 
Marítimo do Brasil é um equipamento cultural sendo 
criado para tratar da pluralidade do universo ligado aos 
mares e rios sob as perspectivas artística, ambiental, 
científica e tecnológica. Tem como objetivo conscientizar a 
população a respeito da rica relação do brasileiro com os 
oceanos, mares, rios e lagos.

A ideia de sua criação nasceu em 2016, impulsionada pela 
necessidade de oferecer ao público uma instituição 
condizente com a reurbanização da região portuária no 
Centro do Rio de Janeiro. Ao ser construído no Espaço 
Cultural da Marinha, o Museu Marítimo se integrará ao 
circuito da região e fará parte do patrimônio histórico, 
natural e urbanístico da cidade. 
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O local escolhido para abrigar o Museu 
Marítimo é o píer histórico do Espaço Cultural 
da Marinha, centro cultural situado no bairro 
do Centro da cidade do Rio de Janeiro. Com 
uma área expositiva de cerca de 1,1 mil m², 
localiza-se na Orla Conde, entre o Largo da 
Candelária e a Praça XV.

Instalado nas antigas docas da Alfândega, 
sobre uma área aterrada na segunda metade 
do século XIX, o local abriga parte importante 
do acervo da Marinha do Brasil e é também de 
onde saem os passeios marítimos pela Baía de 
Guanabara e as visitas para a Ilha Fiscal.

O Museu Marítimo integrará também um 
conjunto de equipamentos culturais públicos, 
sobretudo museus, de grande relevância para 
a cidade e para o Brasil, como o Museu do 
Amanhã, o Museu de Arte do Rio, o Paço 
Imperial e o Museu Histórico Nacional.

Neste sentido, o Museu Marítimo será uma 
instituição que contribuirá não somente para a 
renovação da estrutura cultural existente na 
área portuária e adjacências, mas também 
atuará de forma complementar e articulada 
com os demais equipamentos já existentes, de 
modo a potencializar ainda mais a cultura e o 
turismo no Rio de Janeiro. 



O Museu Marítimo do Brasil tem como sua 
missão engajar públicos na valorização e 
popularização da consciência marítima repre-
sentativa das vozes e sujeitos sociais da histó-
ria e memória dos mares e rios no Brasil.

Que o Museu Marítimo do Brasil seja reconhecido
como instituição de referência e re�exão sobre a 
importância dos mares e rios para o desenvolvi-
mento sustentável e a a�rmação da diversidade 
cultural no Brasil contemporâneo.

Afirmar o museu como espaço de educação, instrumento de democratização do conheci-
mento e promoção da cidadania através da cultura, sem perder de vista sua inserção na vida 
urbana e na paisagem cultural do Rio de Janeiro, particularmente de seu entorno.

Oportunizar lugar de fala e expressão aos diferentes segmentos e sujeitos sociais que têm 
nos mares e nos rios sua historicidade, além de promover diálogos e trocas com os públicos 
do museu.

Construir pontes entre públicos presenciais e não-presenciais e entre diferentes escalas 
de territórios (comunitário, regional, nacional e internacional), encorajando o debate sobre os 
grandes desafios do nosso tempo relacionados aos mares e rios.

Divulgar o conceito de Amazônia Azul nas vertentes ambiental, científica e econômica.

Mitigar as barreiras físicas, sensoriais e cognitivas, assim como econômicas, sociais e cultu-
rais, promovendo o respeito às diferenças.

Apoiar o uso de meios tecnológicos e a criação de um aparato de linguagem que motive os 
públicos para um interesse emocinado pelo amplo acervo de memórias e objetos que circun-
dam o universo dos mares e rios.

Assumir em suas ações o respeito e a defesa do meio-ambiente, além da promoção do 
desenvolvimento sustentável, em especial em relação aos mares e rios.

Garantir a gestão institucional ética e aberta ao controle social.

MISSÃO VALORES

OBJETIVOS



CRONOLOGIA



ETAPAS
DO PROJETO

FASE 0 - Concluída (2016 - 2017)
+ Estudo arquitetônico preliminar
+ Projeto conceitual preliminar
+ Lançamento do projeto Museu Marítimo do Brasil

FASE 01 - Concluída (2017 - 2022)
+ Programa Museológico e de Necessidades
+ Recuperação do píer do ECM
+ Plano Museológico
+ Concurso Nacional de Estudos Preliminares de Arquitetura
+ Concurso de Identidade Visual
+ Seminário virtual internacional de museus marítimos
+ Ciclo de palestras

FASE 02 - Em andamento (2022-2023)
+ Pesquisa de acervo
+ Revitalização do Espaço Cultural da Marinha
+ Estudo de Viabilidade Econômico Financeiro
+ Abertura de nova exposição da Galeota Real na llha Fiscal

FASE 03 - (2023-2026)
+ Início e finalização das obras de construção
+ Inauguração do Museu Marítimo do Brasil



O primeiro grande passo para a criação e construção do Museu Marítimo foi realizado com a 
execução do projeto “Museu Marítimo do Brasil – Fase 1”, entre dezembro/2021 e março/2022, 
junto ao Programa Nacional de Apoio à Cultura. Este projeto viabilizou a realização do Concurso 
Nacional de Estudos Preliminares de Arquitetura, organizado em parceria com o Instituto de 
Arquitetos do Brasil (IAB/RJ). 

Neste concurso, foi definido o perfil arquitetônico da nova instituição e seu resultado será a base 
para a elaboração do Projeto Executivo compreendido nesta nova proposta. Se ocupará tanto da 
criação do Museu Marítimo do Brasil, quanto da revitalização física do Espaço Cultural da Marinha 
como um todo.

Este projeto se configura então como a segunda fase do processo de criação do Museu Marítimo, 
contendo ações voltadas, principalmente, para a elaboração dos projetos arquitetônicos ainda 
necessários à próxima etapa de construção da nova instituição. Desenvolveremos o Estudo 
Preliminar resultado do referido concurso até as etapas de Projeto Executivo e Projetos 
Complementares, com a intenção de iniciarmos a efetiva construção do Museu Marítimo em uma 
posterior Fase 3.

Situação atual Valor do projeto
R$ 7.449.698,12

MUSEU MARÍTIMO DO BRASIL: FASE 2
PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA
PRONAC 220761

Em fase de captação de recursos



Programação cultural inédita:
12 podcasts
12 vídeos
Pesquisas sobre o acervo

Objetivos Valor do projeto
R$ 1.767.260,73

Total captado (até JUL 2022): R$ 287.598,34 

Patrocinadores

Pesquisa de acervo para o
Museu Marítimo do Brasil
PRONAC 220037

Seguindo a tendência de fortalecimento da presença digital dos 
museus, esta é uma proposta de acompanhamento das fases de criação 
do novo museu pelo seu público desde o primeiro momento de seleção 
do acervo que será exposto. O projeto viabilizará o início da constituição 
da coleção do Museu Marítimo, com o levantamento, seleção e pesquisa 
do acervo existente em instituições que venham a formar o cabedal de 
conhecimento a ser compartilhado.

Para uma maior visibilidade da constituição do Museu Marítimo, este 
projeto compreende também o desenvolvimento de produtos que terão 
por objetivo promover a ideia de que o museu está vivo e que irá, desde 
já, contribuir para promover a consciência marítima, pensando o Brasil e 
suas identidades. Serão disponibilizados ao público uma programação 
cultural gratuita de vídeos, podcasts e pesquisas que abordarão o 
acervo e alguns dos temas associados ao vasto universo marítimo, com 
foco no território brasileiro.

Proponente







Divulgação e
Comunicação
Instalação de painel do projeto na entrada do Espaço Cultural da Mari-
nha.

Site oficial do Museu Marítimo.

Lançamento de série de podcasts e vídeos sobre temas relacionados ao 
universo marítimo.

Assessoria de comunicação e imprensa.

Matérias em sites de instituições parceiras.

Divulgação em redes sociais.

Evento aberto ao público para apresentação do Museu Marítimo.



CMG (RM1-T) Regina Boanerges Siqueira
 

dcamn-patronos@abrigo.org.br
(21) 98045-0083
(21) 3819-3202

 
 

Rua Dom Manuel, 15, Centro
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 20.010-090

 
 

 www.marinha.mil.br/dphdm
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