
RELATÓRIO DE GESTÃO 2018-2021

Projeto de restauração e modernização do edi  cio e ampliação dos espaços, fru-
to de concurso público, visando a criação de nova entrada sob o platô do edi  cio 
histórico, prevendo, nesta área, recepção, auditório, novos espaços exposi  vos 
e áreas técnicas, bem como a interligação com o edi  cio existente.

No edi  cio histórico, que é tombado pelos órgãos das três esferas públicas 
[Iphan, Condephaat e Conpresp], será inserida torre infraestrutural, com circu-
lação ver  cal e instalações técnicas, serão criadas passarelas de ligação entre a 
torre central e as laterais, e será instalado um mirante sobre a cobertura da torre 
principal.

ÁREA
16.260,63 m² 

PROJETO
Hereñú + Ferroni 
Arquitetos/ Olympio 
Ribeiro Arquitetura e 
Restauração/ Cia. de 
Projetos Engenharia 
Estrutural/ Ramoska 
& Castellani Proje-
 stas Associados/ 

Thermoplan Enge-
nhariaTérmica/ Lux 
Projetos/ Harmo-
nia Acús  ca/ Raul 
Pereira Arquitetos 
Associados/ Proassp 
Assessoria e Proje-
tos/ Be  oni Auto-
mação e Segurança/ 
Feuertec Engenha-
ria de Segurança/ 
Maff ei Engenharia/ 
MCG Consultoria 
e Projetos/ MAG 
Projesolos Engenhei-
ros Assoc./ Nouh 
Engenharia/ Green 
Wa   Clima  zação/ 
Empro Engenharia 
em Transporte Ver-
 cal/ MEM Memó-

rias Assessoria e 
Projetos/ Metrópole 
Arquitetos.

MUSEU DO IPIRANGA
Restauração, modernização e ampliação do edi  cioI PA A 01

M P

Vista do saguão de acesso com a inserção das escadas rolantesVista interna do Acolhimento, sob o platô do edi  cio Espaço interno do mezanino

Novo acesso ao edi  cio a ser criado sob o platô  principal Perspec  va isométrica esquemá  ca das intervenções no edi  cio

EM OBRA



RELATÓRIO DE GESTÃO 2018-2021

Obra de restauração e modernização do edi  cio e ampliação dos espaços, com a 
criação de subsolo e nova entrada para o conjunto, incluindo recepção, auditório, 
novos espaços exposi  vos e áreas técnicas.

No edi  cio histórico, restauração dos elementos originais, instalação de torre 
metálica de circulação e instalações técnicas, instalação de passarela de ligação 
entre as torres e montagem do mirante.

ÁREA
16.260,63 m² 

PROJETO
Hereñú + Ferroni 
Arquitetos Ltda. 

OBRA/GERENCIAM.
Concrejato Serviços 
de Engenharia/
Setex Hidrobrasileira 
Obras e Projetos

CONTRATAÇÃO
FUSP

PERÍODO
out-2019
fev-2022

VALOR DA OBRA
R$ 154.004.738,00

MUSEU DO IPIRANGA
Obra de restauração, modernização e ampliação do edi  cioI PA A 01

M P

Restauração de pisosRestauração dos elementos internos Construção da interligação entre as coberturas Construção do Acolhimento no subsolo

Recuperação das fachadas Laje de cobertura do subsolo 

Restauro dos elementos internos das varandas

EM OBRA
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