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Apresentação

A Casa Lacerda é uma edificação de características luso-brasileiras situ-
ada no Centro Histórico da Lapa, tombada isoladamente tanto em ní-
vel federal, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN), quanto em nível estadual, pelo Conselho Estadual do Patrimô-
nio Histórico e Artístico do Paraná (CEPHA), além de estar inserida em 
área urbana também protegida por tombamento nas duas esferas.

Doada ao IPHAN na década 
de 1980, a casa abriga hoje 
um Museu que reproduz uma 
típica residência lapeana, 
além de funcionar como Casa 
do Patrimônio, sediando ex-
posições, cursos, e atividades 
voltadas à população local, 
como saraus e atividades gas-
tronômicas com tradicionais 
“quituteiras” da região. No 
entanto, o espaço destinado 
a essas atividades é relativa-
mente pequeno e não dispõe 
de infraestrutura adequada 
para atender ao grande nú-
mero de participantes, com-
posto sobretudo por alunos 
de escolas públicas e privadas 
que visitam o museu diaria-

mente, além de turistas e da própria população da Lapa, a qual o IPHAN 
incentiva que se aproprie cada vez mais do espaço.

Pensando nisso, e considerando a existência de um terreno aos fundos da 
Casa Lacerda, já fora da área tombada e também doado ao IPHAN, em 
2019 realizamos, em parceria com o Instituto dos Arquitetos do Brasil 
(IAB), um Concurso Público com a finalidade de selecionar uma proposta, 
em nível de estudo preliminar, para a ampliação do espaço da Casa Lacer-
da por meio da construção de um edifício anexo, integrado ao Museu por 
seus espaços externos, a serem também preservados e qualificados.
Porém, mais do que simplesmente a construção de um anexo para aten-
der às necessidades de espaço para ampliação das atividades do Museu, 
a opção pela realização de Concurso Nacional pretendeu também esti-
mular as práticas de projetos de arquitetura contemporânea em áreas de 
valor cultural, promovendo o debate e a reflexão entre as possibilidades 
de diálogo entre o antigo e o novo. A expectativa era, portanto, a seleção 
de um Estudo Preliminar que, sem abrir mão de sua contemporaneidade, 
fosse capaz de dialogar com o contexto no qual está inserido, respeitan-
do a configuração espacial urbana e arquitetônica do Centro Histórico da 
Lapa e da Casa Lacerda, agregando novos valores ao conjunto.
O presente catálogo traz o resultado dessa experiência, apresentando 
os projetos propostos e selecionados pela Comissão Julgadora, que são 
agora disponibilizados à sociedade brasileira. Esperamos, assim, con-
tribuir para o debate e reflexão sobre intervenções dessa natureza, com 
enfoque na produção arquitetônica contemporânea em contextos his-
tóricos.

Anna Finger 
Superintendente do 
IPHAN-PR - substituta

Moisés Stival 
Chefe da Divisão Técnica 
do IPHAN-PR - substituto

Casa Lacerda 7
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Jeferson Navolar 
Coordenador de Concursos 
Instituto dos Arquitetos do 

Brasil - Departamento Paraná

O Concurso Público de Arquitetura é uma modalidade de escolha para a 
contratação de projetos para obras de Arquitetura, Urbanismo, Paisagis-
mo e áreas afins, previsto em Lei Federal.

O objetivo principal do Concurso Público é garantir a construção de es-
paços de qualidade, através de um processo democrático de escolha da 
proposta técnica pelo critério da qualidade. Este processo garante ao 
PROMOTOR do Concurso Público a transparência desejada, bem como 
oferece o melhor projeto à comunidade.

A Constituição Federal determina, no seu artigo 37, inciso XXI, que, en-
tre outros, os serviços sejam contratados mediante processo de licitação 
pública. A Lei Nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993, que regulamenta este 
artigo da Constituição, institui as normas para licitações e contratos da 
Administração Pública, definindo em seu artigo 22, o Concurso como 
uma das modalidades de licitação. O art. 13 determina que “os contratos 
para a prestação de serviços técnicos profissionais especializados deve-
rão, preferencialmente, ser celebrados mediante a realização de concur-
so, com estipulação prévia de prêmio ou remuneração”.
Consonante as Leis Federais, o Concurso Público de Arquitetura é a melhor 
modalidade de escolha para a contratação de projetos para obras de Ar-
quitetura, Urbanismo, Paisagismo e áreas afins, garantindo a construção 
de espaços com qualidade, processo democrático e transparência.

O Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB, entidade representante da UIA 
– União Internacional de Arquitetos – no Brasil, possui consagrada capa-
citação na organização de concursos.

O IAB é reconhecido por várias instituições do Poder Público como tendo 
comprovada habilitação para a atividade de organização de Concursos 
Públicos de Arquitetura e Urbanismo, não só pelo reconhecimento ad-
quirido durante mais de 98 anos de sua história e pela quantidade de 
Concursos já organizados - tanto para o Poder Público, quanto para enti-
dades privadas - mas também por direito de tradição.

O Departamento do IAB/PR já realizou nos últimos anos vários Concur-
sos, sendo os principais:

• 2007 – Contrato firmado com a Prefeitura de Londrina/PR, para 
a seleção e premiação de Anteprojeto para a sede do Teatro Munici-
pal de Londrina/PR. Área aproximada a 15.000,00 m2;

• 2011 – Contrato firmado com o CREA-PR para a seleção e pre-
miação de Anteprojeto para a sua nova sede na cidade de Curitiba/
PR. Área aproximada a 10.000,00 m2;

• 2017 – Contrato firmado com a Prefeitura do Município de Gua-
ratuba/PR, para a Revitalização, reestruturação e reforma da Praça 
Coronel Alexandre Mafra – Praça Central do Município de Guaratu-
ba/PR. Área aproximada de 18.500,00 m2;

• 2018 – Contrato firmado com a Prefeitura de Maringá, para a 
Remodelação do Eixo Monumental da Cidade de Maringá/PR. Área 
aproximada de 169.020,92 m2.

O Processo Licitatório Modalidade  
Concurso Público Nacional e o IAB
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A Casa Lacerda

O Centro Histórico da Lapa/PR, tombado como patrimônio cultural bra-
sileiro, faz parte do caminho tropeiro que desde o período colonial, até 
o início do século XX, ligou as províncias do Sul ao centro administrativo 
e econômico do Brasil. A comunicação terrestre pela chamada de Estra-
da Geral, Caminho do Viamão ou “Caminho das Tropas”, estendia-se da 
cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul, até Sorocaba, em São Paulo. 
Além de paragem de tropeiros, a cidade é reconhecida por sua impor-
tância histórica e participação na Revolução Federalista, marcada pelo 
episódio conhecido como o “Cerco da Lapa”. 
O município está situado no Bioma Mata Atlântica, entre o primeiro e 
o segundo Planalto Paranaense. Destaca-se em sua geografia a Escar-
pa Devoniana, paredão rochoso onde se encontra a Gruta do Monge, 
parte do Parque Estadual do Monge. O clima predominante na região 
é subtropical, com tempera-
turas médias inferiores a 20°C 
e que podem chegar a -3°C no 
inverno. A população do muni-
cípio é de aproximadamente 
48.000 habitantes, dos quais 
atualmente cerca de 60% se 
concentra no meio urbano.
Possui ainda uma população 
rural significativa, distribuí-
da em 64 comunidades rurais 
interligadas por aproximada-
mente 3.000 km de estradas.

O Centro Histórico da Lapa

A Lapa é um marco referencial no processo de ocupação dos Campos 
Gerais paranaenses nos séculos XVIII e XIX, impulsionado durante os ci-
clos econômicos do tropeirismo e da erva-mate. Em 1768, foi concedida 
a Carta de Sesmaria à Freguesia de Santo Antônio da Lapa. Nessa época, 
restringia-se a 9 fazendas e 12 sítios, com uma população de aproxima-
damente 500 habitantes. Em 1806 foi aberto o Pelourinho e nomeados 
os juízes, e a pequena Freguesia foi elevada à condição de vila, com o 
nome de Vila Nova do Príncipe. Em 1870, tornou-se Comarca, e em 1872 
foi desmembrada de Curitiba e emancipada como município, passando 
a se chamar Lapa, nome pelo qual o lugar era conhecido devido à grande 
quantidade de pedras existentes na região.

Casa Lacerda 9Casa Lacerda 9
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O tropeirismo movimentou o comércio de gado, muares, charque e cou-
raria, ligando os estados da região Sul à São Paulo e Minas Gerais, for-
talecendo laços não só econômicos, mas também culturais, que podem 
ser apreendidos pelo linguajar, pela gastronomia, por hábitos e costu-
mes. Esta ligação foi significativa no processo de separação do domínio 
castelhano ao qual os sulistas estavam subordinados.

A partir das últimas três décadas do século XIX, a economia tropeira 
declinou o que fez com que a exploração de erva-mate ganhasse maior 
destaque. Participam desse processo os imigrantes europeus que se fi-
xaram em chácaras ao redor da cidade, com destaque para os italianos, 
que se reuniram na Colônia São Carlos, e os alemães, que formaram o 
Distrito de Mariental. A presença desses imigrantes fortaleceu o trans-
porte da erva-mate e a economia madeireira da região, bem como a for-
mação identitária da comunidade lapeana.
A história de formação da Lapa é marcada ainda pela luta e resistência à 
Revolução Federalista (1894), durante a qual tropas revolucionárias gaú-
chas, conhecidas por “maragatos” e com presença de descendentes es-
panhóis, opunham-se às tropas republicanas, fiéis ao Marechal Floriano 
Peixoto, chamados de “pica-paus”, por causa das cores azul e vermelha dos 
seus uniformes. No episódio que ficou conhecido como o “Cerco da Lapa”, 
os maragatos marcharam desde o Rio Grande do Sul, avançando em ter-
ritório paranaense, com o objetivo de tomar a capital federal, na época o 
Rio de Janeiro. A resistência republicana foi formada por 639 homens, en-
tre eles muitos voluntários civis, que sob o comando do Coronel Antônio 
Ernesto Gomes Carneiro integraram a guarnição militar da Lapa.

A cidade da Lapa permaneceu sitiada por 26 dias e o con-
flito terminou após muitas baixas e com a morte do Cel. 
Gomes Carneiro. Apesar da derrota, a resistência permi-
tiu tempo e condições para que o exército republicano 
se organizasse e reprimisse a ofensiva dos maragatos no 
estado de São Paulo. Esta resistência e desentendimentos 
entre os próprios revolucionários também determinaram 
o recuo destes para o sul. Durante o cerco, a Casa Lacerda 
serviu de base do comando militar governista e local de 
assinatura da “Ata de Capitulação da Praça”, na sala de vi-
sitas da casa.

Por sua importância para a formação do estado do Paraná 

e sua ligação ao episódio do Cerco 
da Lapa, bem como seu conjunto 
arquitetônico, onde predominam 
exemplares de arquitetura luso-
-brasileira, com influências ecléti-
cas e de imigração italiana e alemã, 
em 1989 o “Setor Histórico da Lapa” 
foi tombado pela Coordenação do 
Patrimônio Cultural – CPC, ligada à 
Secretaria de Estado da Cultura do 
Paraná. Em 1992 o Centro Histórico 
da Lapa foi tombado também pelo 
IPHAN, ainda em caráter provisó-
rio, tendo sido inscrito nos Livros do 
Tombo Histórico, das Belas Artes, e 
Arqueológico, Etnográfico e Paisa-
gístico em agosto de 1998.

Além do conjunto urbano, na Lapa diversos edifícios contam com tom-
bamento isolado, tanto pelo IPHAN quanto pela CPC, com destaque 
para a própria Casa Lacerda, mas também a Igreja Matriz de Santo Antô-
nio, o Teatro São João, a Casa de Câmara e Cadeia, a Casa onde faleceu o 
General Carneiro e a chamada “Casa Vermelha”. Além dessas, a Lapa con-
ta ainda com diversos museus e espaços culturais, como o Museu Histó-
rico, a Casa da Memória (Casa dos Cavalinhos), o Memorial Ney Braga e 
o Panteon dos Heroes, situado em frente à Casa Lacerda.
A Casa Lacerda

A “Casa Lacerda” foi construída entre os anos de 1842 e 1845 para abrigar 
a família do comerciante português Manoel José Corrêa de Lacerda, e de 
sua esposa, Leocádia Cassiana Rezende, descendente de fundadores da 
Lapa. Durante pelo menos quatro gerações a casa abrigou uma tradicio-
nal família lapeana, além de ter servido de base do comando militar go-
vernista durante o Cerco da Lapa, sendo inclusive local de assinatura da 
Ata de Capitulação da Praça. 
Trata-se de uma das principais edificações civis da Lapa, construída em 
alvenaria de pedra, exemplar de arquitetura residencial de tradição por-
tuguesa. Originalmente abrigava um estabelecimento comercial à fren-
te, com a área residencial situada na parte dos fundos do imóvel. A confi-
guração do edifício, no entanto, foi significativamente alterada ao longo 
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das décadas em que foi utilizada 
pela família, com a modificação 
dos vãos e transformação das anti-
gas portas em janelas, construção 
de um novo volume lateral e, após 
a demolição das edificações contí-
guas, abertura de janelas para ilu-
minação e ventilação das antigas 
alcovas.

Há ainda relatos da existência de 
outras estruturas construídas rela-
cionadas à casa, tais como a senzala 
e uma edificação chamada “casa dos 
doces” (que provavelmente abrigava 
a cozinha), que foram demolidas e 
ainda não foi possível precisar sua 
localização exata. Na área lateral 

do lote da Casa Lacerda, no entanto, existem vestígios de antigas estruturas 
edificadas.
A área do lote, que antes se estendia em direção ao Monge, também foi 
parcelada e posteriormente vendida, sendo em sua maior parte edifica-
da por diversos proprietários sem vínculo atual com a família Lacerda, a 
exemplo dos lotes situados aos fundos da Casa. Após a doação do edi-
fício para o IPHAN, no entanto, o lote imediatamente ao fundo e que 
ainda pertencia à família, não havia sido edificado e foi também doado.

A Casa Lacerda como Museu

A Casa Lacerda foi doada ao 
Iphan pelos herdeiros do Coro-
nel Joaquim Corrêa de Lacerda 
no início da década de 1980 e 
atualmente funciona como um 
“Museu-Casa”, por meio de uma 
parceria entre o IPHAN e a Pre-
feitura Municipal, com progra-
mação de exposições temporá-
rias e atividades de Educação Patrimonial para professores e escolas.
A configuração dos cômodos e os objetos ali expostos datam de várias 
épocas, pois uma vez que a casa foi utilizada por quatro gerações, não 
é possível falar em “configuração original”, já que a casa era constante-
mente alterada, reformada, ampliada, assim como o uso dos cômodos 
era constantemente modificado.

No entanto, o museu busca retratar hábitos, tradições e manter viva a 
memória de uma família tradicional da classe média lapeana, de origem 
portuguesa e que esteve diretamente envolvida nos principais processos 
históricos e econômicos ocorridos na região: seu fundador, Manoel José 
Corrêa e Lacerda, era comerciante português que se estabeleceu na re-
gião e construiu a casa para abrigar sua família e seu estabelecimento 
comercial, voltado para abastecer os tropeiros que se deslocavam entre 
o Rio Grande do Sul e São Paulo. Já seu filho mais velho e herdeiro da 
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casa, Joaquim Lacerda, além de comerciante foi também tropeiro, dono 
de fazendas de gado na região, participou diretamente do episódio cí-
vico militar do “Cerco da Lapa” – quando a própria Casa serviu como um 
dos principais pontos de apoio durante o conflito –, após o qual ganhou 
a patente de “Coronel”, e foi ainda Senador da República pelo Paraná, 
após a Revolução Federalista. José Lacerda (filho de Joaquim), por sua 
vez, dedicou-se ao cultivo da erva-mate, exportada para os países plati-
nos (Argentina e Uruguai), e que estruturou a economia da região até a 
metade do século XX. 

O conceito adotado para a Casa Lacerda, enquanto Museu, busca então 
refletir e abordar esses processos históricos, econômicos e sociais a par-
tir da história da Família Lacerda.

A Casa conta com alguns espaços de destaque, que podem ser conferi-
dos nas fotos das páginas seguintes.

O Museu Casa Lacerda é administrado pela Superintendência do IPHAN 
no Paraná, em parceria com a Prefeitura Municipal da Lapa, e está aber-
ta à visitação nos seguintes horários de terça a domingo, das 9h às 12h e 
das 13h às 17h. São realizadas visitas guiadas para grupos, sob agenda-
mento prévio.

Além das funções de Museu, o espaço integra ainda a rede de “Casas do 
Patrimônio”, uma ação de cooperação entre IPHAN entidades da admi-
nistração pública e organizações da sociedade civil, universidades, co-
munidade escolar e associações a partir de objetivos comuns e interes-
ses convergentes. As Casa do Patrimônio foram criadas com o propósito 
de ampliar a capilaridade das ações do IPHAN e interligar espaços que 
promovam práticas e atividades de natureza educativa de valorização 
do patrimônio cultural. Por se constituírem como lugar de referência 
para a difusão do patrimônio cultural, as Casas do Patrimônio abrigam 
também bibliotecas especializadas no campo da preservação do patri-
mônio e referências culturais da região, abertas para consulta pública. 

No entanto, o espaço atual da Casa Lacerda se mostrava insuficiente 
para abrigar todas as atividades previstas, notadamente as atividades 
voltadas à comunidade, realizadas de maneira improvisada nos jardins 
ou na única sala disponível, que intercala exposições, cursos, eventos, 
entre outras atividades. 

Espaços de Destaque 
da Casa Lacerda

Sala de visitas: nesta sala foi assinada a “Ata de 
Capitulação da Praça”, no dia 11 de fevereiro de 1894. 

Alcova da Sala: neste quarto faleceu o Coronel 
Dulcídio Pereira, ferido durante o Cerco da Lapa. 

Sala dos discos: antiga alcova (ou 
quarto sem janelas) destinado 
originalmente a servir de quarto 
para as moças em idade para casar. 
Atualmente abriga a coleção de 
discos de 78rpm que pertenceu a 
Luciano Lacerda. 

12 Concurso de  Arquitetura
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Copa: onde era servido o tradicional “café com 
mistura”, típico das famílias lapeanas.

Cozinha: onde eram preparados os quitutes 
servidos no “café com mistura”.

Sala de exposições e atividades: 
espaço que abriga, atualmente, 
exposições temporárias, 
atividades e cursos voltados à 
comunidade lapeana.

Jardins: na área externa da casa existem 
diversos elementos que compõe o conjunto 
de referências históricas da casa, tais como os 
canteiros de flores, pergolado, poço e piso de 
tijoleira.

Sala do Relógio: 
juntamente com 
a “Sala de Visitas”, 
esconde as pinturas 
decorativas mais 
antigas da casa. 
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A Proposta para o 
Edifício Anexo 

A proposta de construção de um ane-
xo à Casa Lacerda buscou, essencial-
mente, valorizar o imóvel existente e 
reconhecido como Patrimônio Nacio-
nal e Estadual, além de ampliar suas 
possibilidades de uso e apropriação 
social. Conceitualmente, a nova edi-
ficação anexa deveria dialogar tanto 
com o bem tombado, quanto com o 
conjunto histórico da Lapa, contri-
buindo para a valorização desses es-
paços.

Como visto, a Casa Lacerda é fruto de 
um processo histórico de transforma-
ções e adaptações, com a construção 
de novos volumes, de maneira har-
mônica com a edificação pré-exis-
tente. Esperava-se, portanto, que a 
nova edificação se somasse a esse 
processo, agregando valores con-
temporâneos ao bem tombado, mas 
sem causar uma ruptura na sua lei-

tura. Para tanto, deveriam ser respeitadas, preservadas e valorizadas as 
referências históricas e territoriais ainda hoje percebidas a partir da Casa 
Lacerda, incluindo aspectos paisagísticos do terreno e a relação visual 
com o morro (Escarpa Devoniana) por onde se dava o acesso à cidade 
durante o período das Tropas.

Da mesma forma, em relação ao meio urbano, a edificação deveria se 

inserir de maneira a respeitar os padrões arquitetônicos locais, nota-
damente quanto à forma de implantação, altura e materiais de acaba-
mento, sem adotar, no entanto, linguagem historicista. Pelo contrário, 
esperava-se selecionar uma proposta de arquitetura contemporânea, 
assumida como tal, mas que fosse capaz de agregar valor ao conjunto 
sem desconfigurá-lo ou competir com ele.

Funcionalmente a nova estrutura deveria complementar o espaço do 
Museu Casa Lacerda, abrigando as atividades previstas no projeto de 
implantação da Casa do Patrimônio. Para tanto o projeto deveria prever 
uma biblioteca e local de pesquisa, bem como ambientes apropriados à 
realização de palestras, cursos, seminários, exposições, atividades edu-
cativas, oficinas gastronômicas, rodas de conversas, saraus, apresenta-
ções de espetáculos de pequeno porte, entre outras atividades culturais 
diversificadas, voltadas para públicos variados – crianças, educadores, 
grupos escolares, gestores, idosos, adultos, famílias, turistas e visitantes, 
moradores do centro histórico.
Nesse sentido, as principais diretrizes estabelecidas para o desenvolvi-
mento do projeto foram:

• Estimular a compreensão da ocupação da Região, tendo como 
referência o período das Tropas e outros eventos históricos aos quais 
o Museu Casa Lacerda faz referência;

• Estimular a preservação e valorização do patrimônio cultural 
e paisagem urbana do Centro Histórico da Lapa, agregando valor 
àquele espaço urbano;

• Respeitar a escala urbana e padrões arquitetônicos e urbanísti-
cos do Centro Histórico da Lapa;
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• Contribuir para a valorização e a preservação da edificação 
tombada, denominada Casa Lacerda;

• Estimular o acesso e a visitação ao Museu Casa Lacerda;

• Preservar e valorizar os elementos simbólicos e de relevância 
histórica existentes no terreno da Casa Lacerda;

• Preservar e valorizar as relações históricas e territoriais existen-
tes entre a Casa Lacerda e seu local de implantação;

• Minimizar impactos visuais e ambientais negativos;

• Estimular o desenvolvimento de atividades culturais e de conví-
vio;

• Garantir a qualificação dos espaços abertos e fechados com 
acessibilidade universal;

• Promover a relação de qualidade da interface entre o ambiente 
construído e o espaço livre público, considerando a fluidez, permea-
bilidade e integração física e visual;

• Agenciar o uso dos espaços abertos para as atividades culturais 
e de convívio;

• Considerar as questões relativas à qualidade e à sustentabili-
dade ambiental, econômica, social e cultural, empregando soluções 

que traduzam as exigências do conforto ambiental e o menor impac-
to possível, incorporando sempre que conveniente, novas tecnolo-
gias que acarretem maior eficiência e menor manutenção do espaço 
construído;
• Privilegiar a economicidade e a viabilidade construtiva, adotan-
do soluções racionais e eficientes que favoreçam a facilidade de ope-
ração e manutenção dos diversos componentes, materiais e sistemas 
propostos.

Diretrizes técnicas e legais

O IPHAN desempenha um importante papel como órgão de controle 
das transformações das áreas urbanas tombadas, e para tanto impõe 
uma série de regras para a inserção de novas edificações ou modifica-
ções das já existentes, que tem como finalidade resguardar a percepção 
dos valores atribuídos aos bens protegidos e que motivaram seu tom-
bamento. Tais restrições, no entanto, muitas vezes acabam sendo vis-
tas como impeditivos ao desenvolvimento de projetos de arquitetura 
contemporânea, levando à proliferação de edificações com linguagem 
historicista, devido, muitas vezes, à baixa qualidade dos projetos e à di-
ficuldade dos profissionais projetistas em encontrar soluções atuais que 
dialoguem com o conjunto.

Com a realização do concurso esperava-se demonstrar que é possível de-
senvolver bons projetos arquitetônicos em ambientes sensíveis, resul-
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tando em uma obra que agregasse valor ao conjunto, sem competir com 
ele. Desse modo, a nova edificação não deveria adotar linguagem his-
toricista, pelo contrário, deveria se assumir enquanto obra de arquite-
tura contemporânea. No entanto, as soluções adequadas deveriam se 
harmonizar e dialogar com os bens protegidos, considerados como de 
referência para o projeto, não criando tensões com esses elementos, seja 
por meio da implantação, da forma, da cobertura, do gabarito e/ou ma-
teriais de acabamento. 
Do ponto de vista legal, é importante destacar que o terreno que abriga-
rá o anexo à Casa Lacerda situa-se em área de entorno imediato, tanto 
em relação ao conjunto urbano tombado, quanto ao edifício protegido 
isoladamente. Assim, a nova edificação deveria respeitar as diretrizes de 
implantação exigidas para qualquer novo edifício proposto para a área 
de entorno imediato, conforme “Princípios Gerais e Parâmetros” para o 
Setor e para as Edificações estabelecidos nas NORMAS PARA APROVA-
ÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA TOMBADA DO CENTRO HISTÓRICO DA 
LAPA1. 
A altura total da nova edificação era um ponto de atenção, pois a inter-
venção deveria permitir a visualização dos morros circundantes a partir 
das janelas posteriores da Casa Lacerda, notadamente da Sala do Reló-
gio. Há ainda o fato de uma das descendentes da Família Lacerda, Sra. 
Maria Thereza, cujas cinzas, a pedido da própria, foram depositadas em 
um dos canteiros sob uma roseira, manifestou o desejo expresso de ser 

sepultada naquela posição, com vista para os morros, então esperava-se 
que essa perspectiva fosse preservada.

Nesse sentido, tirando partido da topografia, foi sugerida a adoção de 
soluções de pavimento inferior semienterrado a fim de minimizar a al-
tura final da edificação. Para isso deveriam ser previstos sistemas efeti-
vos de drenagem visando evitar problemas de umidade ascendente. Já o 
pavimento superior deveria estar no nível da tijoleira do quintal da Casa 
Lacerda, a fim de conformar um pátio interno para onde estariam volta-
das as áreas destinadas ao público e de convívio, como café, varanda, co-
zinha para oficinas e livraria. O muro existente que separa a Casa Lacer-
da do lote poderia ser suprimido para integração entre os dois espaços.
No caso de propostas que adotassem coberturas em telhado, essas de-
veriam utilizar telhas cerâmicas com acabamento natural, com o intuito 
de se harmonizar com o contexto imediato, e as soluções deveriam mi-
nimizar o impacto da altura da cumeeira na paisagem.

Foi solicitado também atenção aos custos para execução e manutenção 
do edifício. Nesse sentido, a proposta deveria levar em consideração 
questões relativas à funcionalidade, qualidade e sustentabilidade (cul-
tural, ambiental, social e econômica), utilizando soluções que traduzam 
esses quesitos com o menor impacto possível, incorporando, sempre 
que possível, novas tecnologias que acarretem em maior eficiência em 
seus aspectos construtivo, funcional e estéticos, mas sempre respeitan-
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do a relação com a edificação da Casa Lacerda e o contexto do Centro 
Histórico da Lapa.
As soluções construtivas, os sistemas de instalações prediais e especiais, 
o sistema estrutural, os recursos ativos e passivos para climatização, os 
materiais especificados – enfim, todas as decisões de projeto –, deve-
riam considerar sua efetiva coerência, real necessidade e contexto de 
execução em uma cidade do porte da Lapa, buscando soluções que não 
demandassem altos custos de manutenção ou mão de obra qualificada 
de difícil disponibilidade. Da mesma forma, o custo do edifício ao lon-
go do tempo, sua manutenção, a facilidade para acesso e renovação das 
instalações, a facilidade para adequação do edifício para novas funções, 
a economia de água e energia, também são aspectos que não podem ser 
desconsiderados nas edificações públicas, cujas rotinas de manutenção 
demandam planejamento prévio e impossibilitam ações emergenciais 
de grande vulto.

Quanto à execução, os projetos concorrentes deveriam considerar um 
período máximo de 02 (dois) anos, podendo ser prevista sua execução 
em etapas.

Programa de Necessidades para o edifício 

anexo 

A nova edificação poderia contar com até 563 (qui-
nhentos e sessenta e três) m² de área construída. 

O programa de necessidades foi desenvolvido divi-
dindo as atividades conforme sua natureza, e com 
as seguintes metragens aproximadas:

• Áreas voltadas ao público: Foyer, recepção 
e acolhimento (30m2); Biblioteca com espaço 
para consulta (35m2); Área expositiva (míni-
mo de 50m2); Salão multiuso (95m2); Depósito 
(9m2); Sanitários coletivos de apoio ao Museu e 
ao edifício anexo (25m2).

• Serviços: Café (35m2); Loja/Livraria (35m2).

Terreno da Casa Lacerda Lote voltado para a Travessa Brito de Lacerda

Área total 1.380,11 m2 563,62 m2

Área livre 852,67 m2 563,62 m2

Área construída 527,44 m2 -

Acesso Rua XV de Novembro Travessa Brito de Lacerda

Diferença de nível -2,55 m 2,36 m

Legislação de Proteção Tombamento isolado (federal e estadual)
Tombamento em conjunto (federal e estadual)

Entorno imediato de bem tombado 
(federal e estadual)

Ficha Técnica 
dos lotes
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• Áreas Administrativas: Sala administração do museu (15 m2); 
Sala para IPHAN (10 m2); Espaço para reuniões (20 m2); Depósito 
(3m2); Copa com área de descanso (18m2); Sanitários com vestiário 
para funcionários (12m2).

• Outras áreas: Cozinha (45m2); Varanda com fogão a lenha 
(30m2); Despensa (3m2); Lavanderia (6m2); Depósito de Material de 
Limpeza (4m2); GLP (12m2); Garagem (12m2).

Sugeriu-se a seguinte distribuição das funções:

• Pavimento térreo, com acesso pela Travessa Francisco Brito de 
Lacerda: recepção, biblioteca e áreas administrativas;

• Pavimento superior, com acesso à Casa Lacerda: voltado ao 
público, com varanda, café, livraria, cozinha para oficinas e espaço 
expositivo.

Dessas áreas, merece destaque a Cozinha, destinada ao preparo dos 
“quitutes” tradicionais pelas quituteiras, e realização de atividades gas-
tronômicas voltadas à comunidade, e que deveria estar articulada à va-
randa com fogão à lenha, ambos voltados ao quintal (pátio em tijoleira) 
da Casa Lacerda, que seria, assim, convertido em “pátio interno” que ar-
ticularia todo conjunto.

O concurso englobou ainda o agenciamento e paisagismo da área ex-
terna, devendo ser previsto: áreas de estar; espaço para apresentações 
externas; qualificação da área do pomar/ horta; preservação dos dois 
poços existentes e incorporação ao projeto para uso na irrigação dos jar-
dins; qualificação do parquinho; preservação do pátio em tijoleira, per-
golado e canteiro de flores; demolição do edifício anexo existente (cozi-
nha e banheiros), cujas funções deveriam ser incorporadas ao programa 
do anexo; iluminação externa e qualificação do acesso pela Travessa 
Francisco Brito de Lacerda com pavimentação urbana com calçada, e 
controle da entrada e saída de veículos e pedestres.

18 Concurso de  Arquitetura
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A Realização do Concurso
Para a organização e realização do concurso o IPHAN contratou o Insti-
tuto de Arquitetos do Brasil – Departamento do Paraná – IAB/PR, orga-
nização sem fins lucrativos e com grande experiência na realização de 
ações semelhantes.

O edital foi lançado em 21/10/2019, ficando aberto por 45 (quarenta e 
cinco) dias. Nesse período foram recebidas 92 inscrições, das quais 82 
foram homologadas e 72 entregaram os estudos preliminares que par-
ticiparam da seleção.

A Comissão Julgadora foi composta pelos arquitetos Dalmo Vieira Fi-
lho, João Virmond Suplicy Neto  e Tânia Nunes Galvão Verri. 

O julgamento das propostas aconteceu entre os dias 16 e 17 de dezembro 
de 2019, na Sede da Superintendência do IPHAN-PR. No dia 18 de dezem-
bro, também na Sede do IPHAN-PR, foi realizada a cerimônia de divulga-
ção dos vencedores do Concurso, transmitida ao vivo pela página do IAB-
-PR no Facebook, quando foram conhecidos os projetos selecionados:

• Menção Honrosa: escritório PAGUS ARQUITETURA, de Curi-
tiba/PR, dos autores: André Bihuna D’Oliveira, Mariana Steiner 
Gusmão, Gabriela Ingrid de Lima, Leandro Vilas Boas, Joceam 
dos Santos Souza e Charles Jaster de Oliveira.

• Menção Honrosa: escritório ESTUDIO BG ARQUITETURA E DE-
CORACAO LTDA, de São Paulo/SP, dos autores: Antonio Brandão 
de Souza Neto, Murilo Mattiello Gabriele, Lucca Maia, Carolina 
Gonçalves e Luana Ripke.

• Menção Honrosa: escritório MOTE 85 ARQUITETOS, de Porto 
Alegre/RS, dos autores: Iuri Hausen Mizoguchi, Andrei Portu-
guês Rosa e Ivan Mizoguchi.

• Terceiro Lugar: escritório CONCEITO ARQUITETURA, de Brasí-
lia/DF, dos autores: Gabriel Daher Jardim, Luís Henrique Alcan-
târa e Dante Akira Uwai.

• Segundo Lugar:  escritório ZANATTA FIGUEIREDO ARQUITE-
TOS ASSOCIADOS, de São Paulo/SP, dos autores: Vitor Zanatta, 
Vinícius Figueiredo, Henrique Zulian, Breno Quaioti e Ricardo 
Zulques.

• Primeiro Lugar:  escritório FIGUEROA ARQ+URB, de São Paulo/
SP, dos autores: Mario Figueroa, Leticia Tamisari, Matheus Bor-
ges, Augusto Longarine, Lucas de Andrade e Luiz Sakata.
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 João Virmond Suplicy Neto - Arquiteto e Urbanista pela Universidade Federal do Paraná 
(1981), Mestre em Arquitetura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (2002) e Dou-
tor em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São 
Paulo (2008). Atualmente é Conselheiro Vitalício do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB), 
Conselheiro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Paraná (CAU/PR), Presidente 
da Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos (FPAA) mandato 2012-2016, 
Professor Adjunto da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e Professor convidado da 
Universidade Lusíada de Angola. Em 2013 recebeu o título de Membro Honorário e a Me-
dalha Presidencial do American Institut of Architects (AIA). Seu escritório de Arquitetura 
e Urbanismo conta com mais de 250.000,00 m2 de obras projetadas construídas. Publicou 
o livro WINTERVERNO, com poemas e desenhos, em parceria com Paulo Leminski, Ilumi-
nuras, SP, 2011. Coordenou o Livro Memoria do Arquiteto – Pioneiros da arquitetura e do 
urbanismo no Paraná, Editora UFPR, 2012.

Tânia Nunes Galvão Verri - Arquiteta e Urbanista pela Universidade Estadual de Lon-
drina (1994), Mestre em Estruturas Ambientais Urbanas, Arquitetura e Urbanismo pela 
Universidade de São Paulo (2001), Doutora pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da 
Universidade de São Paulo (2016). Atuou como Coordenadora e Coordenadora Adjunta do 
curso de Arquitetura e Urbanismo da UEM entre 2010 e 2012, e chefe do Departamento de 
Arquitetura e Urbanismo de 2012 a 2014. Atualmente, em concomitância com a atividade de 
professora adjunta da graduação, é Diretora de Obras e Projetos da Prefeitura do Campus 
Universitário da UEM. Desenvolve pesquisas sobre Arquitetura Moderna Brasileira, Mo-
biliário Moderno e Projeto Arquitetônico. É membro do Núcleo Maringá do Instituto de 
Arquitetos do Brasil, Departamento Paraná - IAB-PR, desde 2014. Sócia da Verri & Galvão 
Arquitetos desde 1996, empresa de arquitetura dirigida pelo arquiteto Aníbal Verri Junior.

Comissão 
Julgadora

Dalmo Vieira Filho - Arquiteto e Urbanista pela Universidade Federal do Paraná (1980), Especialista em Conservação e Restauro de Sítios e Monumentos Históri-
cos na Universidade Federal da Bahia (1981-1982), e extensões em Patrimônio Cultural na Alemanha (1995), em Planejamento Urbano em Portugal (1990). Foi Secre-
tário de Desenvolvimento Urbano de Itajaí (1981-1982) e de Florianópolis (2013-2015), que incluiu a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e a Su-
perintendência do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis – IPUF. Foi Diretor de Patrimônio Cultural da Fundação Catarinense de Cultura (1990-1994). 
Foi Chefe do Escritório Técnico do IPHAN em Santa Catarina (1988-1990) e Superintendente Estadual do IPHAN no Estado (1994-2006 e 2011-2013). Foi Diretor Nacional 
do IPHAN, chefiando o Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização (2006-2011), e Presidente-Substituto do IPHAN em momentos de impedimentos do 
Presidente (2008-2010). Presidiu o Conselho de Meio Ambiente de Florianópolis; foi Representante titular do Ministério da Cultura MinC no Conselho Nacional 
de Meio Ambiente – CONAMA e no Conselho Nacional de Turismo; Membro do Conselho Consultivo do IPHAN e do Instituto Brasileiro de Museus – IBRAM; 
Presidente do Comitê Brasileiro do ICOMOS-UNESCO; e Representante Regional-Sul do International Concil on Monuments and Sites – ICOMOS. Coordenou o 
projeto de requalificação da área central de São Francisco do Sul, no âmbito do Programa Monumenta e atuou em projetos de qualificação urbana em Laguna 
– SC, Curitiba-PR, Região Metropolitana de Curitiba e no Plano Diretor da Lapa – PR. Foi Idealizador do Museu Nacional do Mar, em São Francisco, dos Roteiros 
Nacionais de Imigração em Santa Catarina, envolvendo dezesseis municípios e o governo estadual. Coordenou a elaboração dos projetos e a restauração das for-
tificações do sistema defensivo da Ilha de Santa Catarina, envolvendo o Forte de Santa Cruz de Anhatomirim, São José da Ponta Grossa, Santo Antônio de Ratones 
e N. S. da Conceição de Araçatuba, além de dezenas de outros monumentos, como a Casa Natal de Vitor Meireles, a Catedral Metropolitana, a Sede do Banco de 
Desenvolvimento de Santa Catarina - BADESC e a Antiga Alfândega, também de Florianópolis. É Membro do Conselho Estadual de Cultura de Santa Catarina, 
coordenando a Câmara de Patrimônio Cultural. Atualmente é professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFSC.
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1o Lugar escritório 
 FIGUEROA ARQ+URB

MARIO FIGUEROA _ Concepción, Chile [1966] Arquiteto e Urbanista formado pela PUC-
CAMP (1988) e com Doutorado pela FAUUSP (2002). Foi Coordenador na FAAP (São Pau-
lo, SP) de 2013 a 2015. Atuou como professor na Universidade Mackenzie (São Paulo, SP) 
de 1993 a 2013, onde também criou e coordenou o curso de pós-graduação “O Projeto 
de Arquitetura para a Cidade Contemporânea” de 2007 a 2013. Desde 2006 é professor 
na Escola da Cidade e desde 2017 é Professor Visitante na UDC (Foz de Iguaçu, Paraná). 
Prepara para 2020 uma cátedra para o curso de pós-graduação da “Escuela Radical” no 
México. A mais de 10 anos tem atuado com muita frequência como conferencista con-
vidado em eventos acadêmicos e profissionais, tanto no Brasil como em quase todos os 
demais países ibero-americanos. Além de distintas premiações e homenagens, tanto 
acadêmicas como profissionais, já obteve 21 prêmios em Concursos Públicos de Arquite-
tura e Urbanismo (entre os quais: 2 internacionais e 7 primeiros prêmios). Sua produção, 
tanto projetos, obras e ensaios, tem sido publicada com frequência em distintos idiomas 
ao redor do mundo. Alguns dos seus croquis para criação do Museu da Memória, em San-
tiago do Chile, estão nas coleções de arquitetura do “Centro George Pompidou” de Paris 
(França) e na “Casa de Arquitectura” de Matosinhos (Portugal). Onde já foram expostos 
nas mostras: “Permanence et Rupture” (Paris, 2015) e “Infinito Vão” (Matosinhos, 2018-19). 

LETICIA TAMISARI _ São Paulo, SP | Brasil [1989] Arquiteta e Urbanista formada pela 
FAU Mackenzie em 2012 com o trabalho final de graduação “Estratégias Contemporâneas 
para Espaços Museológicos”. Além disso possui formação técnica em Design de Interiores 
pela ETEC Getúlio Vargas [2006]. No final de 2011 cria a FIGUEROA.ARQ associada aos 
arquitetos Mario Figueroa. Desde 2015 tem participado regularmente como conferencista 
convidada em seminários e oficinas em distintas cidades no Brasil e no estrangeiro como: 
Bueno Aires {Argentina], Talca [Chile], La Paz [Bolívia], Zacatecas e Cidade Guzmán [Méxi-
co], Chapecó, Itajaí e Joinville [SC], Curitiba e Cascavel [PR], Fortaleza [CE] e São Paulo [SP]. 
Os seus trabalhos profissionais tem sido publicado com regularidade em revista e sites 
especializados. Tem participado regularmente de cursos de especialização nas áreas de 
Arte, Arquitetura e Cultura. Atualmente cursa a pós-graduação “Arquitetura, Educação e 
Sociedade” na Escola da Cidade onde também é Professora Assistente no Estúdio Vertical 
desde 2017.

COLABORADORES _ Matheus Borges, Augusto Longarine, Lucas de Andrade e Luiz Sakata
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ANEXO MUSEU CASA LACERDA
Localizada nos Campos Gerais paranaense, e a cerca de 70 km de Curitiba, 
a cidade da Lapa, fundada em 1769, é uma das cidades mais antigas do es-
tado. Sua origem está intimamente ligada a passagem dos tropeiros que 
atravessavam a região e faziam da localidade uma de suas principais para-
das. A presença dos tropeiros marcou a rotina da cidade pois permaneciam 
cerca de 6 meses na cidade, no período chamado de “invernada do gado”, 
quando os animais que eram levados até Sorocaba, descansavam e engor-
davam. Dentro desse contexto a Casa Lacerda, está inserida no maior con-
junto arquitetônico tombado do Paraná e um dos maiores do sul do Bra-
sil. São 235 lotes dentro de 14 quarteirões que definem o Centro Histórico. 

COMO INTERVIR JUNTO AO UM PATRIMÔNIO HISTÓRICO _ Parece adequa-
do recordar uma definição que consta na Carta de Varsóvia de 1991, onde está 
escrito que “uma intervenção sobre o patrimônio deve ter como objetivo a con-
servação da sua autenticidade e sua apropriação pela comunidade”. Do ponto 
de vista da teoria do conhecimento, de fato podemos considerar que o passado 
é de alguma forma vivenciado no presente e que a partir do ponto de vista da vi-
vência urbana pode ser este o real significado que deveríamos dar a esta herança 
recebida, ela é um passado que ainda experimentamos. Partimos do reconhe-
cimento do valor arquitetônico agregado ao edifício original e das intervenções 
sucessivas que caracterizam o Museu Casa Lacerda tal como é em seu estado 
atual de contemplação e utilização. Diferenciamos os materiais contemporâ-
neos utilizados dos pré-existentes, não criando falsas interpretações de épocas, 
técnicas ou estilos. Além disso, a utilização de materiais distintos permite ex-
plicitar a preocupação de evidenciar os valores existentes em sua condição téc-
nica e intervir harmoniosamente no conjunto de forma respeitosa e autentica. 

CASA E ANEXO, 1+1=1 (um conceito em forma de promenade) _ Entendemos 
o desafio proposto como uma possibilidade para discutir a condição comple-
mentar de um objeto arquitetônico contemporâneo em relação a necessidade 
operacional de um notório exemplar da arquitetura residencial de tradição por-

tuguesa de meados do século XIX, transformado em CASA DE PATRIMÔNIO 
receber um ANEXO. A nossa proposta é uma adição horizontal, entendendo a 
importância da Casa Lacerda e a sua lógica espacial. Procuramos estabelecer 
uma estratégia que unifica e complementa o conjunto, a extensão da cota da 
“tijoleira”, assim como a preocupação com a preservação da vista para a Serra 
do Monge nos pareceram diretrizes precisas e acertadas. Nossa estratégia de 
implantação surge da percepção de um sutil eixo diagonal que será estabele-
cido a partir da existência desse novo ANEXO. O acesso no nível da tijoleira do 
quintal se dá pelo canto de conexão do corpo principal e do CORPO lateral. Por 
este vértice passará o ir e vir de visitantes e funcionários. A diagonal que surge 
ganha força ao atravessar o pergolado e sua glicínia e transformá-los simbo-
licamente no portal de acesso do novo ANEXO transformando o percurso em 
uma “promenade architectural”. A Casa Lacerda é um conjunto arquitetônico 
consolidado, implantado de tal maneira que o “L” gerado lhe permite configurar 
plenamente um quintal. O que propomos morfologicamente e a complemen-
tação do desse quintal e a sua extensão através do pátio do novo ANEXO, que 
propositalmente se implantou de maneira invertida ao “L” da Casa Lacerda.
 
ECO-EFICIÊNCIA e CONFORTO AMBIENTAL _ Aplicamos princípios tradi-
cionais, junto aos requerimentos tecnológicos próprios para o desempenho 
solicitado de cada atividade. A partir da análise climática foram escolhidas es-
tratégias passivas para obter um bom desempenho de conforto ambiental: [1] 
utilização de ventilação natural cruzada; [2] coberturas verdes; [3] fachadas du-
plas ventiladas; [4] superfícies independentes para proteção solar e para som-
breamento. Somando isso aos critérios de eco-eficiência: [1] redução das cargas 
térmicas internas; [2] captação de águas pluviais; [3] baixo impacto ambiental 
_ uso de sistemas construtivos pré-fabricados em grande quantidade; [4] redu-
ção do consumo energético; [5] redução de emissões e resíduos; [6] otimização 
dos materiais e recursos utilizados; [7] diminuição do custo de manutenção 
geram no conjunto um sistema sustentável pleno. Tudo isso permitirá que o 
ANEXO para a CASA LACERDA assuma um caráter demonstrativo-educativo 
estudantes e demais visitantes.
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CORTE AA  _ ESC. 1:150

ANEXO MUSEU CASA LACERDA
CONSTRUINDO UM ESPAÇO DE APOIO PARA O ATIVISMO CONTEMPORÂNEO

Localizada nos Campos Gerais paranaense, e a cerca de 70 km de Curitiba, a cidade da Lapa, 
fundada em 1769, é uma das cidades mais antigas do estado. Sua origem está intimamente ligada 
a passagem dos tropeiros que atravessavam a região e faziam da localidade uma de suas principais 
paradas. A presença dos tropeiros marcou a rotina da cidade pois permaneciam cerca de 6 meses 
na cidade, no período chamado de “invernada do gado”, quando os animais que eram levados até 
Sorocaba, descansavam e engordavam. Dentro desse contexto a Casa Lacerda, está inserida no maior 
conjunto arquitetônico tombado do Paraná e um dos maiores do sul do Brasil. São 235 lotes dentro de 
14 quarteirões que definem o Centro Histórico.

COMO INTERVIR JUNTO AO UM PATRIMÔNIO HISTÓRICO _ Nossa proposta oferece uma condição 
contemporânea para que a arquitetura possa ser um suporte cidadão para as manifestações da cultura 
e da vida coletiva. Parece adequado recordar uma definição que consta na Carta de Varsóvia de 1991, 
onde está escrito que “uma intervenção sobre o patrimônio deve ter como objetivo a conservação da 
sua autenticidade e sua apropriação pela comunidade”.

A oportunidade da construção de um novo ANEXO considera não somente a melhor relação com a 
Casa Lacerda, mas a potencialização das suas áreas externas.

Do ponto de vista da teoria do conhecimento, de fato podemos considerar que o passado é de alguma 
forma vivenciado no presente e que a partir do ponto de vista da vivência urbana pode ser este o real 
significado que deveríamos dar a esta herança recebida, ela é um passado que ainda experimentamos.

Nossa proposta se apoia em recomendações internacionais sobre preservação do patrimônio histórico. 
Partimos do reconhecimento do valor arquitetônico agregado ao edifício original e das intervenções 

sucessivas que caracterizam o Museu Casa Lacerda tal como é em seu estado atual de contemplação 
e utilização.

Diferenciamos os materiais contemporâneos utilizados dos pré-existentes, não criando falsas 
interpretações de épocas, técnicas ou estilos. Além disso, a utilização de materiais distintos permite 
explicitar a preocupação de evidenciar os valores existentes em sua condição técnica e intervir 
harmoniosamente no conjunto de forma respeitosa e autentica.

CASA E ANEXO, 1+1=1 (um conceito em forma de promenade) _ Entendemos o desafio proposto 
como uma possibilidade para discutir a condição complementar de um objeto arquitetônico 
contemporâneo em relação a necessidade operacional de um notório exemplar da arquitetura 
residencial de tradição portuguesa de meados do século XIX, transformado em CASA DE PATRIMÔNIO 
receber um ANEXO. A nossa proposta é uma adição horizontal, entendendo a importância da Casa 
Lacerda e a sua lógica espacial. 

Procuramos estabelecer uma estratégia que unifica e complementa o conjunto, a extensão da cota 
da “tijoleira”, assim como a preocupação com a preservação da vista para a Serra do Monge nos 
pareceram diretrizes precisas e acertadas.

Nossa estratégia de implantação surge da percepção de um sutil eixo diagonal que será estabelecido 
a partir da existência desse novo ANEXO. O acesso no nível da tijoleira do quintal se dá pelo canto 
de conexão do corpo principal e do CORPO lateral. Por este vértice passará o ir e vir de visitantes e 
funcionários. A diagonal que surge ganha força ao atravessar o pergolado e sua glicínia e transformá-
los simbolicamente no portal de acesso do novo ANEXO transformando o percurso em uma “promenade 
architectural”.

A Casa Lacerda é um conjunto arquitetônico consolidado, implantado de tal maneira que o “L” gerado 
lhe permite configurar plenamente um quintal. O que propomos morfologicamente e a complementação 

19 07

30

29222120

252627
24 24 23 28

31

32 32

33

3536

343739

38

01

02

09

040607

08

1011
12

13
14

15

1517

18

16

05 03
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PLANTA NÍVEL INFERIOR  _ ESC. 1:150

MUSEU CASA LACERDA QUINTAL DA CASA GRANDE

NOVO ANEXO
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TÉRREO INFERIOR

01 Acesso pela Travessa Brito de Lacerda  

02 Vaga de estacionamento

03 Recepção e Informações

04 Acolhimento

05 Loja / Livraria

06 Pátio do Anexo

07 Arquibancada

08 Elevador hidráulico

09 Escada - Acesso Pav. Superior

10 Sanitários Coletivos

11 Biblioteca

12 Adm. do Museu + IPHAN

13 Copa

14 Depósito

15 Sanitário com vestiário

16 Reuniões

17 Área expositiva

18 Ar condicionado

TÉRREO SUPERIOR

19 Varanda

20 Fogão à lenha

21 Cozinha

22 Café

23 Cozinha do Café

24 Depósito

25 Depósito Material de limpeza

26 Lavanderia

27 GLP

28 Sanitário Coletivo 

29 Escada - Acesso Pav. Inferior  

30 Elevador

31 Salão Multiuso 

32 Depósito

QUADRO DE ÁREAS GERAIS

Área do terreno  563,62 m²

Área projeção (T.O.máx.) 332,53 m² = 59%

Área permeável   109,96 m² = 19,5%

Área construída  562,09 m²

Pavimento Inferior  332,53 m²

Pavimento Superior 229,56m²

LEGENDA

N

MUSEU CASA LACERDA

33 Quintal / Tijoleira

34 Roseiral

35 Horta da Casa

36 Parquinho

37 Sala do Relógio

38 Passagem das Flores

39 Acesso Principal ao Museu

OBS: Poço existente*_Acesso franco e uso da 
água para espelho d’água e irrigação.

N

BB

AA

BB

AA
poço existente*
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA
OBRA ANEXO DA CASA LACERDA, LAPA PR.
ITEM DESCRIÇÃO % Custo por SERVIÇO

1 Serviços Preliminares 3,0% R$ 44.310,00
2 Terraplanagem 1,5% R$ 22.155,00
3 Fundações 3,0% R$ 44.310,00

4 Estrutura 18,5% R$ 273.241,00
5 Impermeabilização 1,5% R$ 22.155,00
6 Alvenarias 7,0% R$ 103.388,00
7 Esquadrias e Divisórias 21,5% R$ 317.551,00
8 Revestimentos 11,5% R$ 169.852,00
9 Instalações Eletricas 7,5% R$ 110.773,00
10 Instalações Hidraúlicas 9,5% R$ 140.313,00
11 Mobiliário Fixo 5,5% R$ 81.233,00
12 Pintura 3,5% R$ 51.694,00
13 Elevador 4,5% R$ 66.464,00
14 Paisagismo 1,5% R$ 22.155,00
15 Limpeza 0,5% R$ 7.385,00

CUSTO TOTAL S/ BDI 100,0% R$ 1.476.979,00
BDI (25%) 25,0 R$ 492.330,00

CUSTO TOTAL C/ BDI R$ 1.969.309,00

do desse quintal e a sua extensão através do pátio do novo ANEXO, 
que propositalmente se implantou de maneira invertida ao “L” da 
Casa Lacerda. 

O ANEXO E SEUS ACESSOS _ Para atender a preservação da 
vista da Casa Lacerda, desde a Sala do Relógio, para a Serra do 
Monge e atender também a conexão da cota do piso superior com 
o quintal da tijoleira, se faz necessário rebaixar a cota do pavimento 
inferior. Desta maneira o acesso ao piso superior atende o edital 
como solicitado. Já o acesso pela Travessa Brito Lacerda se dará 
por uma suave rampa que conduzirá os visitantes a um generoso 
vestíbulo aberto. De lá, junto ao pátio do ANEXO, já se poderá ver a 
Casa Lacerda e grande parte das atividades que serão oferecidas 
pelo novo conjunto. 

O ANEXO E SEUS PROGRAMAS _ O nível superior, conectado 
diretamente com a tijoleira do quintal oferece uma generosa 
varanda, nela temos o forno a lenha junto à COZINHA. O CAFÉ, 
está interligado a cozinha, mas com a possibilidade permanente de 
autonomia através de painéis deslizantes.

Na continuidade da “promenade architectural” encontramos o vazio 
da BIBLIOTECA em frente ao acesso da SALÃO MULTIUSO. Na 
extremidade do percurso, o junto aos sanitários, elevador e escada, 
a vista continua a se perde no horizonte, em busca da mesma 
Serra dos Monges que a família Lacerda teve como paisagem. No 
nível inferior do ANEXO, com acesso pela Travessa Brito Lacerda, 
temos a RECEPÇÃO/INFORMAÇÕES junto a LIVRARIA/LOJA elas 
ordenam e animam a chega e partida dos visitantes.

Ao lado do acolhimento temos a BIBLIOTECA. Apesar de dimensões 
modestas foi desenhada com a “monumentalidade” que um espaço 
desta natureza precisa. Quase como um grito de resistência 
para preservar a história e receber com dignidade leitores e 
pesquisadores. Na sequência do percurso inferior, se caminha 
junto ao pátio jardim, e se acessam as Áreas Administrativas. Os 
ambientes de longa permanência (sala de reuniões e áreas de 

trabalho) ficaram localizadas para receber luz e ventilação natural. 
No final do percurso encontramos a SALA EXPOSITIVA, um “cubo 
branco” climatizado e apto a receber com qualidade qualquer tipo 
de mostra expositiva. Se repetem ao lado da Biblioteca os sanitários 
coletivos que atendem este pavimento.

PAISAGISMO COMESTÍVEL (ou a Horta da Casa) _ O novo 
paisagismo da Casa Lacerda se organiza em 3 setores. O 
primeiro e mais importante, o QUINTAL DA TIJOLEIRA receberá 
a intervenção mais austera. Nos concentramos no restauro das 
jardineiras e no adensamento das roseira para recuperação das 
características originais deste jardim. O segundo setor, o mais 
discreto denominamos de PASSAGEM DAS FLORES. Este pequeno 
jardim, no recuo lateral esquerdo da Casa Lacerda será dedicado 
as flores. O terceiro setor foi denominado de a HORTA DA CASA, 
nele concentraremos um “paisagismo comestível”, comunitário e 
educativo. Junto a horta o pequeno parquinho será restaurado e 
integrado a este setor.

ECO-EFICIÊNCIA e CONFORTO AMBIENTAL _ Aplicamos 
princípios tradicionais, junto aos requerimentos tecnológicos 
próprios para o desempenho solicitado de cada atividade. A partir 
da análise climática foram escolhidas estratégias passivas para 
obter um bom desempenho de conforto ambiental: [1] utilização 
de ventilação natural cruzada; [2] coberturas verdes; [3] fachadas 
duplas ventiladas; [4] superfícies independentes para proteção 
solar e para sombreamento. Somando isso aos critérios de eco-
eficiência: [1] redução das cargas térmicas internas; [2] captação 
de águas pluviais; [3] baixo impacto ambiental _ uso de sistemas 
construtivos pré-fabricados em grande quantidade; [4] redução 
do consumo energético; [5] redução de emissões e resíduos; [6] 
diminuição do custo de manutenção geram no conjunto um sistema 
sustentável pleno. Tudo isso permitirá que o ANEXO para a CASA 
LACERDA assuma um caráter demonstrativo-educativo estudantes 
e demais visitantes.

DG 03_ ESTRUTURA DG 04_ EIXOS VISUAISDG 02_ CHEIOS E VAZIOS

MUSEU CASA LACERDA QUINTAL DA CASA GRANDE

DG 05_ FLUXOS DG 06_ VISUAL PRESERVADO DA SERRA DO MONGEDG 01_ TAXA DE OCUPAÇÃO = 59%
 TAXA DE PERMEABILIDADE = 19,5% 

DG 07_ IMPLANTAÇÕES COMPLEMENTARES

0 5 10 20m

NOVO ANEXO

CORTE BB  _ ESC. 1:150
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2o Lugar ZANATTA FIGUEIREDO 
ARQUITETOS ASSOCIADOS

Edifício anexo e agenciamento externo 
 
A cidade da Lapa e seu centro histórico (tombado como patrimônio) ma-
terializou-se, através de sua rica e diversa cultura, como um cenário de 
extrema importância para o testemunho e narrativa da história da Re-
pública Brasileira e formação do Estado Paranaense. Um projeto inseri-
do neste contexto, onde a Casa Lacerda se apresenta como protagonista, 
deve expressar claro entendimento do seu papel de equipamento demo-
crático e que proponha um diálogo fluido e livre entre a cidade e seus 
usuários. Deste modo, o anexo do museu da Casa Lacerda responde, de 
modo objetivo, à promoção da capilaridade das Casas de Patrimônio no 
tecido urbano, legitimando uma ação sócio cultural por parte do IPHAN. 
A proposta para o anexo do Museu Casa Lacerda propõe uma conversa 
franca entre o equipamento e a cidade. A partir de uma setorização mais 
densa no térreo inferior, uma lâmina repousa sobre o embasamento no 
sentido longitudinal próximo a lateral norte do lote, permitindo uma 
permeabilidade visual para o Museu Casa Lacerda de praticamente dois 
terços da testada da Travessa Francisco Brito de Lacerda. Este gesto per-
mite a configuração de uma Alameda que atravessa o lote em seu com-
primento e conecta o nível da Travessa ao nível do pátio da Casa Lacerda 
através de uma generosa escadaria. Com a lâmina elevada voltada para 
Alameda, o objeto organiza o espaço fluido, fortalecendo assim sua am-
biência para desfrute dos usuários, assim como a fachada envidraçada 
reflete o patrimônio para quem o observa da rua. Sua estrutura é com-
posta por laje em concreto aparente apoiada em conjunto de dois pilares 
centrais (com passagem de infraestrutura entre eles), modulados a cada 
6 metros. A partir desta laje temos o arranque de uma mesa de pilaretes 

metálicos (modulados a cada 6 metros) no pavimento superior que sus-
tentam a laje de cobertura.
O vazio existente entre os dois lotes configura o Pátio das Tijoleiras, ele-
mento de convergência dentro do complexo, tanto pela condição de ser 
a centralidade e rótula de conexão entre os lotes quanto pela vocação de 
respiro do conjunto. O pátio funciona como um espaço a céu aberto de 
contemplação da Casa Lacerda e do entorno, incluso o morro por onde 
passavam os tropeiros outrora. A Alameda convida o usuário a utilizar os 
equipamentos, a viver o Pátio, sem confiná-lo. O pergolado que repousa 
sobre a Alameda será coberto com Glicínias, propondo uma valorização 
e extensão do pergolado existente. O pátio atua também como elemento 
de conexão entre as edificações além de fazer a interlocução com a Pra-
ça do Pomar, na parte do jardim externo ao sul. Para a Praça do Pomar 
propõe-se revitalização paisagística, com a inserção de mobiliário, co-
municação visual e adequações no piso. A inserção do Anexo dentro do 
complexo do Museu Casa Lacerda busca materializar as qualidades mais 
autênticas e inerentes à um espaço cultural: a catalisação na interação 
entre usuários e espaço público com o equipamento dentro do contexto 
urbano. Através da proposta de espaços multiuso para palestras, biblio-
teca, livraria e oficinas, o espaço provê não somente uma amplitude de 
funcionalidades, mas também a possibilidade de expansão de seu ho-
rário de funcionamento, permitindo a cidade de usufruir do complexo 
de modo orgânico e pleno. Equipamentos utilitários em sinergia com a 
vida na cidade, assim como com o patrimônio edificado do entorno, for-
tificam ainda mais o centro histórico da Lapa como vórtice de eventos, 
encontros e mais história.
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LAPA NA HISTÓRIA

a cidade da lapa e seu centro histórico (tombado como patrimônio) 
materializou-se, através de sua rica e diversa cultura, como um 
cenário de extrema importância para o testemunho e narrativa da 
história da república brasileira e formação do estado paranaense. 
um projeto inserido neste contexto, onde a casa lacerda se apre-
senta como protagonista, deve expressar claro entendimento do 
seu papel de equipamento democrático e que proponha um diálogo 
fluido e livre entre a cidade e seus usuários. 
deste modo, o anexo do museu da casa lacerda responde, de modo 
objetivo, à promoção da capilaridade das casas de patrimônio no 
tecido urbano, legitimando uma ação sócio cultural por parte do 
iphan. 

A ALAMEDA E O ANEXO

a proposta para o anexo do museu casa lacerda propõe uma con-
versa franca entre o equipamento e a cidade. a partir de uma seto-
rização mais densa no térreo inferior, uma lâmina repousa sobre 
o embasamento no sentido longitudinal próximo a lateral norte 
do lote, permitindo uma permeabilidade visual para o museu casa 
lacerda de praticamente dois terços da testada da travessa fran-
cisco brito de lacerda.  
este gesto permite a configuração de uma alameda que atravessa 
o lote em seu comprimento e conecta o nível da travessa ao nível 
do pátio da casa lacerda através de uma generosa escadaria. com 
a lâmina elevada voltada para alameda, o objeto organiza o espaço 
fluido, fortalecendo assim sua ambiência para desfrute dos usuá-
rios, assim como a fachada envidraçada reflete o patrimônio para 
quem o observa da rua.
o térreo inferior contempla ambientes que requerem um certo 
grau de privacidade para seu funcionamento otimizado: sala do 
iphan, administração do museu, reuniões, biblioteca, e demais áreas 
de apoio. estes usos de longa permanência são virados para um 
pátio inglês, que promove luz e ventilação para o interior. nesse 
setor, uma malha estrutural regular abriga o programa e susten-
ta a laje da alameda.
neste mesmo pavimento, a área de exposição, bem como o foyer e 
recepção, localizam-se no centro do edifício e articulam vertical-
mente o programa através de um pé direito duplo e uma escadaria 
central.
no térreo superior, paralelo à alameda, estão dispostos em se-
quência os equipamentos de café, livraria, oficina e varanda, com 
ambientes de apoio e a cozinha em posição centralizada permitindo 
a flexibilidade de atender tanto a área de oficina quanto ao café. 
este programa configura a lâmina, transparente em sua face sul, 
e protegida pelo pergolado metálico no verão. o mesmo repousa 
sobre uma empena de concreto que resguarda a alameda da ação 
dos ventos e provê privacidade aos vizinhos. desse modo, funciona 
também o módulo de banheiros (em concreto aparente) junto ao 
limite norte do lote.

sua estrutura é composta por laje em concreto aparente apoiada 
em conjunto de dois pilares centrais (com passagem de infraestru-
tura entre eles), modulados a cada 6 metros. a partir desta laje 
temos o arranque de uma mesa de pilaretes metálicos (modulados 
a cada 6 metros) no pavimento superior que sustentam a laje de 
cobertura. 
as fachadas do café e varanda, à leste e oeste, são protegidas por 
brises móveis em sistema camarão. o controle solar, providenciado 
por ripas de madeira na vertical, é efetivo nestas orientações e 
remetem à materialidade das casas de madeiras paranaenses.

O PÁTIO

o vazio existente entre os dois lotes configura o pátio das tijolei-
ras, elemento de convergência dentro do complexo. 
tanto pela condição de ser a centralidade e rótula de conexão 
entre os lotes quanto pela vocação de respiro do conjunto, o 
pátio funciona como um espaço a céu aberto de contemplação da 
casa lacerda e do entorno, incluso o morro por onde passavam os 
tropeiros outrora. 
a alameda convida o usuário a utilizar os equipamentos, a viver o 
pátio, sem confiná-lo, servindo como espaço tanto de passagem, 
como de permanência. o pergolado que repousa sobre a alameda 
será coberto com glicínias, propondo uma valorização e extensão 
do pergolado existente mantido, com objetivo de integrar visual-
mente e sensorialmente os espaços. um portão elevatório embutido 
no final da escadaria limita o acesso ao interior do complexo nos 
horários de não-funcionamento.
o pátio atua também como elemento de conexão entre as edificações 
além de fazer a interlocução com a praça do pomar, na parte do 
jardim externo ao sul. para a praça do pomar propõe-se revitaliza-
ção paisagística, com a inserção de mobiliário, comunicação visual e 
adequações no piso. onze placas em aço, voltadas ao pantheon dos 
heroes, homenageiam os combatentes que ali jazem. em cada uma 
delas, textos contam um pedaço da história do cerco da lapa e a 
relação da casa lacerda com o importante acontecimento.

A CASA-PRAÇA:  NADA É OBSTÁCULO, TUDO É CIDADE

a inserção do anexo dentro do complexo do museu casa lacerda 
busca materializar as qualidades mais autênticas e inerentes à um 
espaço cultural: a catalisação na interação entre usuários e espa-
ço público com o equipamento dentro do contexto urbano. 
através da proposta de espaços multiuso para palestras, bibliote-
ca, livraria e oficinas, o espaço provê não somente uma amplitude 
de funcionalidades, mas também a possibilidade de expansão de seu 
horário de funcionamento, permitindo a cidade de usufruir do com-
plexo de modo orgânico e pleno. 
equipamentos utilitários em sinergia com a vida na cidade, assim 
como com o patrimônio edificado do entorno, fortificam ainda mais 
o centro histórico da lapa como vórtice de eventos, encontros e 
mais história.       

ORÇAMENTO SIMPLIFICADO

item descrição dos serviço

 valor do item    porc.(%)

1. serviços preliminares   
 r$ 77.164,70    3,86% 
2. demolições e movimento de terra 
 r$ 65.028,00    3,26% 
3. infraestrutura    
 r$ 213.146,70    10,67% 
4. superestrutura   
 r$ 280.126,80    14,03% 
5. paredes e fechamentos  
 r$ 39.750,00    1,99% 
6. escadas e ppv    
 r$ 121.940,00    6,11% 
7. cobertura    
 r$ 314.773,12    15,76% 
8. pisos e revestimentos   
 r$ 315.084,22    15,78% 
9. vidros e esquadrias   
 r$ 101.430,00    5,08% 
10. instalações hidrossanitárias  
 r$ 74.041,15    3,71% 
11. instalações elétricas   
 r$ 132.530,76    6,64% 
12. inst. de prev. e combate à incêndio 
 r$ 38.000,00    1,90% 
13. ar cond. e sistema de exaustão 
 r$ 18.630,00    0,93% 
14. pintura em geral    
 r$ 58.952,80    2,95% 
15. paisagismo  
 r$ 84.633,60    4,24% 
16. serviços complementares  
 r$ 61.724,11    3,09% 

total r$ 1.996.955,96   100,00%
 

índices lote anexo:  
área do terreno: 563,62m² 
área construída computável: 563,00m² 
taxa de ocupação: 362m² (64%) 
área permeável: 95m² (17%) 

SITUAÇÃO  1:1000

SECÇÃO LONGITUDINAL 1:250

HIPÓTESES ESTRATÉGIA

implantação quadrada - bloqueio físico e visual 
pouca interação com a edificação existente

implantação pátio - bloqueio físico e visual 
espaços isolados e desconexos

implantação em lâmina - permeabilidade física e visual 
fluidez e franca integração com o entorno

alameda de conexão entre níveis
extensão do pátio existente

implantação em lâmina permite amplitude e  
integração com os equipamentos do entorno

forma final 
adição pergolado e núcleo de infra
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TIJOLEIRA
a proposta prevê manutenção plena 
da tijoleira existente, contemplando 
apenas readequações e de níveis, para 
melhoria da acessibilidade.

PEDRISCO
forração utilizada para preencher os 
espaços intersticiais configurados 
entre a pavimentação proposta e os 
itens com interesse de preservação e/
ou homenagem.

ESPÉCIES CADUCIFÓLIAS
para novas espécies, propomos árvores 
nativas e caducifólias como o jacaran-
dá, de modo que no verão gerem som-
breamento e no inverno permitam que o 
sol aqueça os espaços.

GLICÍNIA
além da manutenção da espécie no 
pergolado existente, a proposta paisa-
gística visa sublinhá-la como memória, 
aplicando-a também no pergolado que 
flutua sobre a alameda.

CONCRETO APARENTE
para os mobiliários, empena e refor-
ços estruturais será usado concreto, 
permitindo as peças, que mantenham sua 
expressão tectônica e menor manuten-
ção mesmo com a ação do tempo.

AÇO
nas placas de aço em homenagem aos 11 
heróis, terão gravadas a história a lapa. 
serão dispostas na praça do pomar. a 
ação do clima sobre o aço, as tornará 
autênticas testemunhas do tempo.

PISO INTERTRAVADO
seguindo os padrões da tijoleira exis-
tente, propomos completar as demais 
áreas de circulação com pavimento 
intertravado, possibilitando uma transi-
ção de materialidade flúida.

GRAMADO
para forração de jardins e canteiros, 
promovendo a permeabilidade do solo.
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Respeitar o passado vivendo o presente

As cidades são compostas por camadas e isso é o que gera uma rica densidade 
cultural. Propor um projeto contemporâneo que não se esqueça das raízes cul-
turais / históricas é a premissa aqui abordada. O projeto inicia a partir de uma 
análise das riquezas da Casa Lacerda e da tipologia construtiva convencional da 
cidade da Lapa. Dois pontos importantes reconhecidos nessa avaliação foram: 
a implantação e a materialidade, sobretudo do tijolo cerâmico.

Implantação 
A Casa Lacerda está implantada na fração frontal do terreno, próximo a Rua XV 
de Novembro, criando, dessa maneira, o pátio no fundo do lote. Esse mesmo 
partido foi adotado no anexo, criando um diálogo entre o antigo e o novo e inte-
grando o pátio existente a um novo, possibilitando uma generosa praça.

Método Construtivo 
O tijolo cerâmico que é usado no piso da praça é de reconhecida importância pa-
trimonial. Dessa maneira, o foi adotado para construir a base do novo edifício, 
conferindo caráter de unidade ao conjunto. A estrutura é mista: no pavimento 
inferior é em concreto armado com pilares e lajes aparentes. O pavimento su-
perior, por outro lado, é em estrutura metálica, conferindo leveza ao edifício.

Os fechamentos são em vidro temperado duplo, com caixilharia adequada para 
vedação, criando forte relação entre exterior e interior, ao mesmo tempo em 
que isola termicamente o edifício. Os fechamentos foram todos pensados con-
forme as diretrizes da norma de desempenho e a zona bioclimática da região.
O piso do térreo é uma continuação do pátio. Para isso, foi adotado o tijolo cerâ-
mico, enquanto no pavimento superior onde estão locadas as áreas administra-
tivas (de maior permanência) foram usadas réguas de madeira, possibilitando 
maior conforto térmico.
O projeto não prevê grandes esforços estruturais, a malha estrutural gera pe-
quenos vãos o que possibilita uma estrutura esbelta e econômica.

Topografia 
Tirando proveito da geografia, o novo edifício foi implantado criando “2 térre-
os”: um ligando a travessa Francisco Brito de Lacerda e o outro conectando o pá-
tio existente. Dessa sorte, preservando a vista da Casa Lacerda para os morros.

Programa 
Implantando o anexo na área frontal do terreno, cria-se uma forte conexão en-
tre os pátios. Assim sendo, houve uma inversão da disposição sugerida, ambos 
os níveis passam a ter uma forte conexão com o pátio original, sobretudo o nível 
inferior. É nesse nível aonde foram locadas as atividades que exigem maior rela-
ção com a praça como café, espaço de exposições e varanda.

O nível superior foi reservado para as áreas administrativas e espaço multiuso. 
Um núcleo fixo abriga a circulação vertical e sanitária. Sobre ele, cria-se uma 
pequena área na cobertura destinada para área técnica e equipamentos, sem 
que prejudique a vista para os morros.

Paisagismo e Agenciamento 
A paisagem da cidade é formada predominantemente por pequenas constru-
ções e rodeada por áreas verdes - fazenda e áreas de preservação - as constru-
ções são, em geral, de um ou dois pavimentos, o que foi de extrema importância 
para criar um projeto harmônico com o entorno próximo e com a cidade.
Dentro do lote foi seguida a risca as indicações dos itens que deveriam ser pre-
servados. O projeto de paisagismo foi criado a partir dessa premissa. Entretan-
to, foi proposta uma nova disposição dos espaços, criando assim um percurso 
mais organizado e um espaço de mais fácil compreensão. Adentrando o lote 
pela R. Francisco Brito de Lacerda é possível percorrer um confortável caminho 
entre o verde, até chegar no pátio. O piso foi todo proposto em tijolo cerâmico, 
mantendo assim continuidade com o existente e gerando unidade.

Dessa feita, foram criados espaços de estar e espaço para apresentações exter-
nas na escadaria que conecta os edifícios. Foram qualificadas a horta, o pomar, 
o parquinho, o pátio, o pergolado, o canteiro de flores e o poço. Os canteiros que 
ficam ao redor do anexo são cobertos por pedriscos, criando assim uma relação 
mimética com o calçamento público e possibilitando um solo permeável, assim 
como o calçamento do novo pátio, que foi proposto em tijolos cerâmicos inter-
travados que possibilitam e o escoamento das águas da chuva.
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Imagem 01 - Vista do pátio do Museu Casa Lacerda para o Edifício Anexo.Imagem 01 - Vista do pátio do Museu Casa Lacerda para o Edifício Anexo.
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ANEXO | MUSEU CASA LACERDA
Respeitar o passado vivendo o presente

   As cidades são compostas por camadas e isso é o 
que gera uma rica densidade cultural. Propor um projeto 
contemporâneo que não se esqueça das raízes culturais / 
históricas é a premissa aqui abordada.
.
      O projeto inicia a partir de uma análise das riquezas 
da Casa Lacerda e da tipologia construtiva convencional 
da cidade da Lapa.

   Dois pontos importantes reconhecidos nessa 
avaliação foram: a implantação e a materialidade, 
sobretudo do tijolo cerâmico.

Implantação

      A Casa Lacerda está implantada na fração frontal do 
terreno, próximo a Rua XV de Novembro, criando, dessa 
maneira, o pátio no fundo do lote Esse mesmo partido foi 
adotado no anexo, criando um diálogo entre o antigo e o 
novo e integrando o pátio existente a um novo, 
possibilitando uma generosa praça.

Método Construtivo

      O tijolo cerâmico que é usado no piso da praça é de 
reconhecida importância patrimonial. Dessa maneira, o 
foi adotado para construir a base do novo edifício, 
conferindo  caráter de unidade ao conjunto. A estrutura é 
mista: no pavimento inferior é em concreto armado com 
pilares e lajes aparentes. O pavimento superior, por outro 
lado, é em estrutura metálica, conferindo leveza ao 
edifício.edifício.

   Os fechamentos são em vidro temperado duplo, 
com caixilharia adequada para vedação, criando forte 
relação entre exterior e interior, ao mesmo tempo em que 

isola termicamente o edifício. Os fechamentos foram todos 
pensados conforme as diretrizes da norma de desempenho e a 
zona bioclimática da região.

      O piso do térreo é uma continuação do pátio. Para isso, foi 
adotado o tijolo cerâmico, enquanto que no pavimento 
superior onde estão locadas as áreas administrativas (de maior 
permanência) foram usadas réguas de madeira, possibilitando 
maior conforto térmico.

      O projeto não prevê grandes esforços estruturais, a malha 
estrutural gera pequenos vãos o que possibilita uma estrutura 
esbelta e econômica.

Topografia

      Tirando proveito da geografia, o novo edifício foi 
implantado criando “2 térreos”: um ligando a travessa 
Francisco Brito de Lacerda e o outro conectando o pátio 
existente. Dessa sorte, preservando a vista da Casa Lacerda 
para os morros.

Programa

      Implantando o anexo na área frontal do terreno, cria-se 
uma forte conexão entre os pátios.

      Assim sendo, houve uma inversão da disposição sugerida, 
ambos os níveis passam a ter uma forte conexão com o pátio 
original, sobretudo o nível inferior. É nesse nível aonde foram 
locadas as atividades que exigem maior relação com a praça 
como café, espaço de exposições e varanda. O nível superior foi 
reservado para as áreas administrativas e espaço multiuso Um 
núcleo fixo abriga a circulação vertical e sanitária. Sobre ele, 
cria-secria-se uma pequena área na cobertura destinada para área 
técnica e equipamentos, sem que prejudique a vista para os 
morros.

Orçamento

Item
1
2
3
4
55
6
7
8
9
10
11
1212
13
14
15

equipamentos
serviços preliminares
fundações
estruturas
alvenaria
cobertura
instalação hidraúlicainstalação hidraúlica
instalação elétrica
impermeabilização
esquadrias /vidros
brises
revestimentos
pintura
serviços complementaresserviços complementares
paisagismo

porcentagem
5 %
3 %
6 %
17 %
3 %
5 %5 %
7 %
5 %
4 %
15 %
5 %
10 %
4 %4 %
6 %
5 %

100 %

valor do item
R$ 100.000,00
R$ 60.000,00
R$ 120.000,00
R$ 340.000,00
R$ 60.000,00
R$ 100.000,00R$ 100.000,00
R$ 140.000,00
R$ 100.000,00
R$ 80.000,00
R$ 300.000,00
R$ 100.000,00
R$ 200.000,00
R$ 80.000,00 R$ 80.000,00 
R$ 120.000,00
R$ 100.000,00

R$ 2.000.000,00

Paisagismo e Agenciamento

   A paisagem da cidade é formada predominantemente por pequenas 
construções e rodeada por áreas verdes - fazenda e áreas de preservação - as 
construções são, em geral, de um ou dois pavimentos, o que foi de extrema 
importância para criar um projeto harmônico com o entorno próximo e com a 
cidade.

      Dentro do lote foi seguida a risca as indicações dos itens que deveriam ser 
preservados. O projeto de paisagismo foi criado a partir dessa premissa. 
Entretanto, foi proposta uma nova disposição dos espaços, criando assim um 
percurso mais organizado e um espaço de mais fácil compreensão. Adentrando 
o lote pela R. Francisco Brito de Lacerda é possível percorrer um confortável 
caminho entre o verde, até chegar no pátio. O piso foi todo proposto em tijolo 
cerâmico, mantendo assim continuidade com o existente e gerando unidade.

      Dessa feita, foram criados espaços de estar e espaço para apresentações 
externas na escadaria que conecta os edifícios. Foram qualificadas a horta, o 
pomar, o parquinho, o pátio, o pergolado, o canteiro de flores e o poço.

      Os canteiros que ficam ao redor do anexo são cobertos por pedriscos, 
criando assim uma relação mimética com o calçamento público e 
possibilitando um solo permeável, assim como o calçamento do novo pátio, que 
foi proposto em tijolos cerâmicos intertravados que possibilitam e o 
escoamento das águas da chuva.
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Imagem 03 - Vista interna, café e espaço para apresentações.

Imagem 03 - Vista interna, área expositiva

Imagem 01 - Vista externa do Anexo do Museu Casa Lacerda

Casa Lacerda 33Casa Lacerda 33



34 Concurso de  Arquitetura

Menção Honrosa  
escritório PAGUS ARQUITETURA

André Bihuna D’Oliveira - Arquiteto e Urbanista pela Universidade Po-
sitivo (UP 2013). 

Mariana Steiner Gusmão - Arquiteta e Urbanista pela Universidade Fe-
deral do Paraná (UFPR 2016) com intercâmbio sanduíche na Kingston 
University London no Reino Unido (KUL 2013-2014). 

Gabriela Ingrid de Lima - Arquiteta e Urbanista pela Universidade Tec-
nológica Federal do Paraná (UTFPR 2018).

Leandro Vilas Boas - Arquiteto e Urbanista pela Universidade Tecnoló-
gica Federal do Paraná (UTFPR 2018) .

Joceam dos Santos Souza - Graduando em Arquitetura e Urbanismo 
pelo Centro Universitário de Maringá (UNICESUMAR)

Charles Jaster de Oliveira - Engenheiro Civil pela Universidade Federal 
do Paraná (UFPR 2008) com intercâmbio sanduíche na Universät Karls-
ruhe (TH) (2006-2007 / UNIBRAL) e mestrado em Engenharia de Estru-
turas na Universidade de São Paulo (USP 2012).

34 Concurso de  Arquitetura



Casa Lacerda 35

Resumo Memorial

Além de serem exigências, a manutenção da visão limpa para os mor-
ros a partir da Casa Lacerda, a preservação da árvore e do poço no lote 
do anexo e o estabelecimento de um diálogo entre o novo e o existente 
foram os pontos que nos orientaram durante a definição da volumetria 
da intervenção. Assim, ao trabalhar com planos horizontais, buscamos 
valorizar o edifício histórico e a paisagem, criando um embasamento 
para a vista dos morros e para a casa a partir da travessa Francisco Brito 
de Lacerda. Os planos configuram três níveis de pátios, que favorecem 
diferentes perspectivas do anexo proposto, do edifício existente e do ho-
rizonte. No pavimento inferior, foi criada uma praça de acolhimento, a 
partir da qual é possível ver a Casa Lacerda. Trata-se de um ambiente 
de encontro; além de um espaço de exposições ao ar livre integrado ao 
edifício, atua também como uma área de apresentações e plateia, que 
se relaciona com os dois níveis de terraço acima. O pátio intermediário 
está no mesmo nível da tijoleira, ampliando a área do quintal da casa. 
Já o terraço, mais acima, possui a função de mirante da paisagem cir-
cundante. O diálogo com o edifício existente também foi obtido a partir 
da interpretação de características da arquitetura luso-brasileira para o 
contexto atual.

Assim, incorporamos elementos típicos dela, como a varanda, a distri-
buição interna dos cômodos, os materiais tradicionais e o desenho do 
guarda-corpo da varanda da Casa Lacerda, através de uma abordagem 
contemporânea. No pavimento superior, criamos uma grande varan-

da, de onde se pode ver a Casa Lacerda. O volume desse pavimento é 
tectônico, leve, para não competir com o existente, e contrasta com o 
pavimento inferior estereotômico, mais pesado em função das paredes 
estruturais. Para esse pavimento, a escolha pelo concreto armado como 
invólucro e paredes internas mais finas remete à dinâmica da casa colo-
nial: uma parede externa robusta e divisões internas delgadas. Seguin-
do essa dinâmica, também nos apropriamos da lógica de organização 
interna da Casa Lacerda para os ambientes do pavimento inferior, evi-
tando a utilização de corredores, de maneira a priorizar a conexão direta 
entre os ambientes. Isso permite que os ambientes ao longo do tempo 
sejam remanejados ou que mudem seu caráter conforme as necessida-
des da época, como aconteceu na Casa Lacerda. Afastamos o anexo da 
tijoleira existente, criando um jardim que, juntamente com outros dois 
jardins menores, promove iluminação e ventilação para o pavimento 
térreo. A conexão entre o anexo e a Casa Lacerda é feito por meio uma 
passarela que toca pontualmente a tijoleira existente e configura um es-
paço de transição entre mais de 100 anos que separam uma edificação 
da outra. Buscamos demonstrar na fachada da rua XV de Novembro que 
houve uma ampliação do conjunto sem alterar a edificação histórica. 
Desse modo, seguindo a mesma linguagem arquitetônica do anexo, na 
área do parquinho, criamos uma cobertura em concreto que serve como 
área coberta para os pais, ao mesmo tempo que marca uma nova inter-
venção aos fundos para quem passa pela rua.
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CONTEXTO
A história da Casa Lacerda se funde à história da Lapa ao preservar não 

apenas registros de uma família mas de acontecimentos marcantes do município. 
Atualmente funciona como um Museu-casa, por meio de uma parceria entre 
o IPHAN e a prefeitura municipal, e abriga exposições temporárias e ações de 
educação patrimonial.

Com o objetivo de ampliar a interface com a comunidade ao expandir as 
possibilidades de uso, é proposta neste concurso a construção de um anexo, que 
irá comportar atividades voltadas ao público e administrativas ligadas ao museu e 
ao IPHAN.

PARTIDO
Além de serem exigências, a manutenção da visão limpa para os morros a 

partir da Casa Lacerda, a preservação da árvore e do poço no lote do anexo 
e o estabelecimento de um diálogo entre o novo e o existente foram os pontos 
que nos orientaram durante a definição da volumetria da intervenção. Assim, 
ao trabalhar com planos horizontais, buscamos valorizar o edifício histórico e a 
paisagem, criando um embasamento para a vista dos morros e para a casa a partir 
da travessa Francisco Brito de Lacerda. Os planos configuram três níveis de pátios, 
que favorecem diferentes perspectivas do anexo proposto, do edifício existente e 
do horizonte. 

No pavimento inferior, foi criada uma praça de acolhimento, a partir da qual é 
possível ver a Casa Lacerda. Trata-se de um ambiente de encontro; além de um 
espaço de exposições ao ar livre integrado ao edifício, atua também como uma 
área de apresentações e plateia, que se relaciona com os dois níveis de terraço 
acima. O pátio intermediário está no mesmo nível da tijoleira, ampliando a área do 
quintal da casa. Já o terraço, mais acima, possui a função de mirante da paisagem 
circundante. 

O diálogo com o edifício existente também foi obtido a partir da interpretação 
de características da arquitetura luso-brasileira para o contexto atual. Assim, 
incorporamos elementos típicos dela, como a varanda, a distribuição interna dos 
cômodos, os materiais tradicionais e o desenho do guarda-corpo da varanda da 
Casa Lacerda, através de uma abordagem contemporânea.  

No pavimento superior, criamos uma grande varanda, de onde se pode ver a 
Casa Lacerda. O volume desse pavimento é tectônico, leve, para não competir 
com o existente, e contrasta com o pavimento inferior estereotômico, mais pesado 
em função das paredes estruturais.  Para esse pavimento, a escolha pelo concreto 
armado como invólucro e paredes internas mais finas remete à dinâmica da casa 
colonial: uma parede externa robusta e divisões internas delgadas. Seguindo 

essa dinâmica, também nos apropriamos da lógica de organização interna da 
Casa Lacerda para os ambientes do pavimento inferior, evitando a utilização de 
corredores, de maneira a priorizar a conexão direta entre os ambientes. Isso permite 
que os ambientes ao longo do tempo sejam remanejados ou que mudem seu 
caráter conforme as necessidades da época, como aconteceu na Casa Lacerda. 

Afastamos o anexo da tijoleira existente, criando um jardim que, juntamente com 
outros dois jardins menores, promove iluminação e ventilação para o pavimento 
térreo. A conexão entre o anexo e a Casa Lacerda é feito por meio uma passarela 
que toca pontualmente a tijoleira existente e configura um espaço de transição 
entre mais de 100 anos que separam uma edificação da outra. 

Buscamos demonstrar na fachada da rua XV de Novembro que houve uma 
ampliação do conjunto sem alterar a edificação histórica. Desse modo, seguindo 
a mesma linguagem arquitetônica do anexo, na área do parquinho, criamos uma 
cobertura em concreto que serve como área coberta para os pais, ao mesmo tempo 
que marca uma nova intervenção aos fundos para quem passa pela rua. 

CONSTRUÇÃO E MATERIALIDADE
Para consolidação de todo partido arquitetônico, a estrutura adotada foi definida 

por paredes estruturais de concreto no primeiro pavimento e pilares no segundo 
pavimento. As lajes são planas protendidas, garantindo assim vão livre nos 
ambientes, uniformização do plano da laje e adequação para a modulação utilizada. 
Em função da escavação no terreno, de modo a absorver o empuxo de solo, todo 
perímetro da nova edificação apresenta um muro de contenção de dois metros de 
altura com paredes impermeabilizadas e drenadas.

Diferentemente da Casa Lacerda, o invólucro e as estruturas no anexo são 
aparentes em concreto claro. As paredes internas são em gesso acartonado pintado 
de branco. Já para os acabamentos de pisos, fizemos uma releitura contemporânea 
dos materiais da construção existente: pedra na praça de acolhimento, madeira e 
ladrilho hidráulico nas áreas internas. Assim como na casa, as esquadrias são em 
madeira, porém se manifestam na sua aparência natural. Os painéis corrediços do 
pavimento superior são do mesmo material que o restante das esquadrias e seus 
desenhos são baseados nos do guarda-corpo da varanda histórica. 

Acreditamos que ambas as construções, a existente e o anexo proposto, são 
registros históricos, marcadas por técnicas construtivas distintas. Dessa forma, 
consideramos todo o conjunto como um museu, sendo a Casa Lacerda o ponto 
central. Criamos, assim, uma proposta que não busca protagonismo e reconhece 
seu papel, ou seja, que valoriza e destaca a história da Lapa, sua arquitetura e 
paisagem. 

VOLUMETRIA ACESSOSLEITURAS DIRETRIZES DE SUSTENTABILIDADEPLANOS E VISUAIS CARACTERIZAÇÃO DOS PAVIMENTOS

acessos principais

acesso veículo

circulação vertical

acessos internos

tectônico

estereotômico

iluminação natural

áreas drenantes

ventilação natural

cobertura verde

captação água pluvial

poços

cisterna

irrigação pomar/ canteiro

alinhamento predial 

praças de acolhimento 

pátios internos

ritmo das aberturas

projeção das varandas

poço existente

árvore existente

visuais

ORÇAMENTO PRELIMINAR
Serviços preliminares R$ 25.000,00 1,6%
Fundação e contenção R$ 141.005,00 9,0%
Superestrutura R$ 197.050,00 12,5%
Drenagem R$ 30.000,00 1,9%
Instalações prediais, climatização e elevador R$ 331.460,00 21,1%
Vedação R$ 197.050,00 12,5%
Acabamento e finalização R$ 419.100,00 26,8%
Agenciamento externo e paisagismo R$ 230.000,00 14,6%
Subtotal R$ 1.570.665,00 100%
Total ( com BDI 20%) R$ 1.884.798,00

LEGENDA
1. CASA LACERDA
2. PARQUINHO
3. ÁREA DE APRESENTAÇÕES
4. POÇO
5. POMAR 
6. HORTA
7. QUINTAL 
8. PASSARELA
9. PÁTIO 
10. TERRAÇO
11. ÁREA TÉCNICA
12. PRAÇA DE ACOLHIMENTO

IMPLANTAÇÃO E COBERTURA
ESC. 1:300
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C
AS

A 
LA

C
ER

D
A

MATERIALIDADE

PISO DE PEDRA PISO DE MADEIRA PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO ESQUADRIA DE MADEIRA GUARDA-CORPOS DE MADEIRA

PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO ESQUADRIA DE MADEIRA PAINÉIS DE MADEIRAPISO DE PEDRA PISO DE MADEIRA

AN
EX

O

LEGENDA
1. CASA LACERDA
2. PARQUINHO
3. ÁREA DE APRESENTAÇÕES
4. POÇO
5. POMAR
6. HORTA
7. QUINTAL 
8. PASSARELA
9. PÁTIO 
10. ESCADA ACESSO PAV. 

INFERIOR

11. VARANDA
12. CAFÉ E LIVRARIA
13. ESCADA ACESSO TERRAÇO
14. I.S. PCD
15. I.S. 
16. CIRCULAÇÃO
17. ELEVADOR
18. LAVANDERIA, DESPENSA, 

DML
19. COZINHA 
20. FOGÃO A LENHA

LEGENDA
1. JARDIM
2. SALÃO MULTIUSO
3. DEPÓSITO
4. ELEVADOR
5. I.S. PCD
6. VESTIÁRIO
7. I.S.
8. CIRCULAÇÃO
9. SALA DE REUNIÕES
10. COPA
11. ADMINISTRAÇÃO 

12. IPHAN
13. GLP
14. ESTACIONAMENTO
15. RAMPA
16. PRAÇA DE ACOLHIMENTO
17. POÇO 
18. ACESSO AO ANEXO
19. ESCADA ACESSO PAV. 

SUPERIOR
20. FOYER/ RECEPÇÃO
21. ÁREA EXPOSITIVA
22. BIBLIOTECA 

PLANTA NÍVEL SUPERIOR
ESC. 1:300

PLANTA NÍVEL INFERIOR
ESC. 1:300

CORTE LONGITUDINAL
ESC. 1:300

CORTE LONGITUDINAL
ESC. 1:300

CORTE TRANSVERSAL
ESC. 1:300

ELEVAÇÃO RUA XV DE NOVEMBRO
ESC. 1:300
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É do chão que o projeto nasce. O tijolo, que já foi piso, sobe, se reinventa 
e, aos moldes da contemporaneidade, vira pele. Ao mesmo tempo que a 
materialidade do novo edifício cria uma continuidade e mimetiza o piso 
do pátio, como um projeto enraizado no chão de onde nasce, o tijolo é 
manipulado, tornando-se permeável à luz, ao som e à vista.

‘’Uma das características mais marcantes da arquitetura contemporânea é o 
nublamento. Edifícios camaleônicos, que parecem trocar de roupa (...) pare-
cem dialogar com o sistema de busca de informações da internet.’’ Guilher-
me Wisnik, Dentro do Nevoeiro.

Ao contrário da arquitetura moderna, ligada à nitidez e a transparên-
cia, na arquitetura contemporânea as fachadas translucidas são cada 
vez mais usadas, reflexo de uma nova sociedade da informação, muito 
mais ligada ao não ver do que ao ver, mais ligada à opacidade do que 
a transparência. Transformar o tijolo em translucidez é aproximar a ar-
quitetura já posta à contemporaneidade, a partir do que é talvez o mais 
vernacular dos seus elementos.

No que diz respeito à forma, o projeto propõe uma implantação com um 
afastamento lateral. O generoso espaço criado, além de fazer a transpo-
sição entre o pátio e a Travessa Francisco Bispo de Lacerda, recebe uma 
arquibancada, com o intuito de tornar o espaço entre o projeto e o muro 
vizinho um ponto de referência e encontro da cidade, sem criar vazios 
que compitam com o pátio existente.
É para esse espaço lateral que estão direcionadas as aberturas do proje-
to. Na cota mais baixa se abre para este espaço a recepção, e na mais alta 
o espaço da cozinha e varanda, equipado com o forno a lenha, criando 
uma relação de sutileza entre cozinha, pátio central e escadaria.
O deslocamento lateral do projeto permite uma condição de duas vistas, 

a primeira, do pátio e de dentro da Casa Lacerda, implanta o novo edifí-
cio abaixo dos morros que estão ao fundo da paisagem, elementos bas-
tante cenográficos da região. Já da entrada pela rua inferior, é possível 
ver a Casa Lacerda ao fundo. Essa condição cria entre os elementos uma 
respeitosa competição pelo olhar, além de sobrepor diferentes momen-
tos da história da casa e da cidade.

Ambas as fachadas translúcidas de tijolo estão distanciadas dos am-
bientes internos por um jardim, protegendo-os do sol e criando uma 
condição favorável de iluminação difusa, mesmo no pavimento inferior, 
além de permitir maior ventilação pela fachada e cobertura. Essa solu-
ção, somada ao fato do bloco de apoio, com banheiros, vestiários, cozi-
nha, lavanderia e elevador, estar voltado para o recuo, com ventilação 
natural permanente, baixam muito o consumo energético e o custo de 
manutenção do edifício.

A construção é pensada para ser simples e rápida. O projeto utiliza ma-
teriais da região que permitem um canteiro dinâmico, que necessite 
pouco tempo e espaço. Além do mais, é uma construção feita com ele-
mentos e técnicas bastante tradicionais da construção civil brasileira, 
não necessitando de mão de obra especializada para que o edifício seja 
bem executado.
O projeto anexo a Casa Lacerda se utiliza do vernacular para atingir o 
novo. Em um projeto com forma, soluções e materiais pensados para 
atenderem a demanda por um edifício que além de ser funcional e eco-
nômico desde sua construção até sua pós-ocupação, esteja bem inserido 
na linha histórica da casa e da cidade. Com uma estética contemporânea 
que não se pronuncia ou se esconde por trás da história.
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É do chão que o projeto nasce. O tijolo, que já foi piso, 

sobe, se reinventa e, aos moldes da contemporaneidade, 

vira pele. Ao mesmo tempo que a materialidade do novo ed-

ifício cria uma continuidade e mimetiza o piso do pátio, 

como um projeto enraizado no chão de onde nasce, o tijolo é 

manipulado, tornando-se permeável à luz, ao som e à vista.

Transformar o tijolo em translucidez é aproximar a arquite-

tura já posta à contemporaneidade, a partir do que é talvez 

o mais vernacular dos seus elementos. ‘’Uma das carac-

terísticas mais marcantes da arquitetura contemporânea é o 

nublamento. Edifícios camaleônicos, que parecem trocar de 

roupa (...) parecem dialogar com o sistema de busca de in-

formações da internet. ’’ Guilherme Wisnik, Dentro do Nev-

oeiro. Ao contrário da arquitetura moderna, ligada à nitidez 

e a transparência, na arquitetura contemporânea as fachadas 

translucidas são cada vez mais usadas, reflexo de uma nova 

sociedade da informação, muito mais ligada ao não ver do 

que ao ver, mais ligada à opacidade do que a transparência. 

 No que diz respeito à forma, o projeto propõe uma 

implantação com um afastamento lateral. O generoso es-

paço criado, além de fazer a transposição entre o pátio e a 

Travessa Francisco Bispo de Lacerda, recebe uma arqui-

bancada, com o intuito de tornar o espaço entre o projeto 

e o muro vizinho um ponto de referência e encontro da ci-

dade, sem criar vazios que compitam com o pátio existente.

 É para esse espaço lateral que estão direciona-

das as aberturas do projeto. Na cota mais baixa se abre para 

este espaço a recepção, e na mais alta o espaço da coz-

inha e varanda, equipado com o forno a lenha, criando uma 

relação de sutileza entre cozinha, pátio central e  escadaria.  

 O deslocamento lateral do projeto permite uma condição 

de duas vistas, a primeira, do pátio e de dentro da Casa Lac-

erda, implanta o novo edifício abaixo dos morros que es-

tão ao fundo da paisagem, elementos bastante cenográficos 

da região. Já da entrada pela rua inferior, é possível ver a 

Casa Lacerda ao fundo. Essa condição cria entre os elemen-

tos uma respeitosa competição pelo olhar, além de sobre-

por diferentes momentos da história da casa e da cidade.

Ambas as fachadas translúcidas de tijolo estão distanciadas dos 

ambientes internos por um jardim, protegendo-os do sol e criando 

uma condição favorável de iluminação difusa, mesmo no pavi-

mento inferior, além de permitir maior ventilação pela fachada e 

cobertura.  Essa solução, somada ao fato do bloco de apoio, com 

banheiros, vestiários, cozinha, lavanderia e elevador, estar vol-

tado para o recuo, com ventilação natural permanente, baixam 

muito o consumo energético e o custo de manutenção do edifício.

A construção é pensada para ser simples e rápida. O projeto 

utiliza materiais da região que permitem um canteiro dinâmi-

co, que necessite pouco tempo e espaço. Além do mais, é uma 

construção feita com elementos e técnicas bastante tradicio-

nais da construção civil brasileira, não necessitando de mão 

de obra especializada para que o edifício seja bem executado. 

O projeto anexo a Casa Lacerda se utiliza do vernacular para 

atingir o novo. Em um projeto com forma, soluções e mate-

riais pensados para atenderem a demanda por um edifício 

que além de ser funcional e econômico desde sua construção 

até sua pós-ocupação, esteja bem inserido na linha históri-

ca da casa e da cidade. Com uma estética contemporânea 

que não se pronuncia ou se esconde por trás da história. 
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Do Projeto Arquitetônico

O elemento central, a essênc1a do projeto é conformada por uma “pas-
sagem-passeio”, bem definida espacialmente, que se inicia na Traves-
sa Francisco Brito de Lacerda, prolonga-se através do foyer, atravessa e 
percorre, em seu sentido longitudinal, todo o novo edifício, ora em pé-
-direito simples, ora em pé-direito duplo - fartamente iluminada pela 
luz solar -, conectando-se e associando-se fortemente aos desníveis e 
espaços que percorre - quer espacialmente, quer funcionalmente, quer 
visualmente - até se espraiar no pátio do Museu Casa Lacerda - chama-
do Tijoleira, com o qual se funde e se integra generosamente. Com esta 
“passagem-passeio” está se propondo uma promenade, um percurso 
que interliga entre si ruas, edifícios, espaços da mesma instituição e es-
tes, com a paisagem natural e com o contexto urbano geral.

Um “núcleo rígido’’ composto por sanitários, vestiários, copa, depósitos, 
escadainterna e plataforma. As principais instalações hidrossanitárias e 
técnicas estão aí localizadas.

Todos os demais espaços são livres e fluidos - tanto espacialmente 
como funcionalmente -, permitindo desta maneira novos rearranjos e 
remanejamentos que se fizerem necessários;

Localização das funções principais em “bloco unitário”, à noroeste do 
prédio, com a “passagem-passeio” à seu sudoeste, permitindo, com 
esta decisão projetual, a tão desejada continuidade visual livre (pos-
sibilitada pela existência da “passagem-passeio”), que se inicia na Sala 
do Relógio do Museu Casa Lacerda e deve continuar até os morros vizi-
nhos. Foi proposto um terraço (localizado sobre o foyer) cujo objetivo é 
o de constituir um espaço de reuniões e encontros informais da comuni-
dade, assim como para desfrute das visuais dos morros próximos.
Da Sustentabilidade

A questão da sustentabilidade será tratada - com projetos especiais -, 
nas fases posteriores de desenvolvimento do projeto arquitetônico. Fa-
zem parte do escopo deste desenvolvimento o uso de energia solar, da 
aplicação de placas fotovoltaicas, do controle das cargas térmicas em 
todos os ambientes (através do uso de vidros especiais, de brise-soleils, 
do uso adequado da vegetação etc), do reaproveitamento das águas das 
chuvas (captadas em cisternas e nos poços existentes) para irrigação e 
limpeza geral, assim como cuidados especiais com a permeabilidade 
das pavimentações.
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1° PAVIMENTO
1. SALA MULTIUSO 2. PÁTIO INTERNO 3. DEP. MULTIUSO 4. COPA 5. SANITÁRIO MASCULINO 6. SANITÁRIO FEMININO 7. DML 8. SANITÁRIO PNE 9. BIBLIOTECA 10. RECEPÇÃO 11. EXPOSIÇÕES 12. JARDIM 13. PRAÇA DO POÇO 14. RAMPA DE ACESSO 15. ESTACIONAMENTO
2° PAVIMENTO
1. DECK DE MADEIRA 2. VARANDA 3. COZINHA 4. LAVANDERIA 5. DESPENSA 6. VESTIÁRIO 7. DEPÓSITO 8. REUNIÕES 9. IPHAN 10. ADMINISTRAÇÃO 11. SANITÁRIO FEMININO 12. SANITÁRIO MASCULINO 13. APOIO CAFÉ 14. TERRAÇO 15. CAFÉ / LIVRARIA
COBERTURA
1. LAJE IMPERMEABILIZADA 2. ABERTURA ZENITAL 3. COBERTURA TRANSLÚCIDA EXPOSIÇÕES 4. PAINÉIS FOTOVOLTÁICOS 5. RESERVATÓRIO DE CONCRETO 6. CHAMINÉ FOGÃO A LENHA

EDIFÍCIO ANEXO DO MUSEU CASA LACERDA
DO TERMO DE REFERÊNCIA DO CONCURSO:
“Espera-se, com o presente concurso, demonstrar que é possível desenvolver bons 
projetos de arquitetura contemporânea em ambientes sensíveis, resultando em uma 

DOS FUNDAMENTOS DO PROJETO ARQUITETÔNICO:
Linguagem arquitetônica claramente contemporânea;

-
-

-
-

dor para a cidade de Lapa;

a cidade de Lapa;

(Peltophorum dubium), que serve de abrigo e 

DO PROJETO ARQUITETÔNICO:
-
-

-

-

DA SUSTENTABILIDADE:

-

-

DOS MATERIAIS CONSTRUTIVOS BÁSICOS:
Concreto aparente em paredes e estruturas;

Alumínio anodizado em coberturas transparentes e esquadrias;

ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM CUSTO ESTIMADO (R$) SOBRE TOTAL (%)

01 SERVIÇOS INICIAIS R$ 79.420,80 4,00%

02 INFRA-ESTRUTURA R$ 119.131,20 6,00%

03 SUPRA ESTRUTURAS R$ 407.031,60 20,50%

04 PAREDES E PAINÉIS R$ 178.696,80 9,00%

05 COBERTURAS E PROTEÇÕES R$ 99.276,00 5,00%

06 REVESTIMENTOS SERRALHERIAS, FORROS E PINTURAS R$ 178.696,80 9,00%

07 PISOS, RODAPES, SOLEIRAS e PEITORIS R$ 238.262,40 12,00%

08 INSTALAÇÕES E APARELHOS R$ 436.814,40 22,00%

09 PAISAGISMO R$ 138.986,40 7,00%

10 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA R$ 89.348,40 4,50%

11 OUTROS R$ 19.855,20 1,00%

CUSTO ESTIMADO TOTAL R$ 1.985.520,00 100%
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 COBERTURA EM ESTRUTURA
 METÁLICA E FECHAMENTO
 EM PLACAS DE VIDRO
LAMINADO TRANSPARENTE

BRISES EM MADEIRA

 POÇO DE ÁGUA  EXISTENTE
 COM FECHAMENTO EM
VIDRO TRANSPARENTE

ÁRVORE EXISTENTE

 ACESSO ATRAVÉS DE
 RAMPA  COM DECLIVIDADE
ADEQUADA

 RESERVATÓRIO EM
CONCRETO
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 FAZEM REFERÊNCIA AOS PILARES
 EXISTENTES NA VARANDA DA
CASA LACERDA

 LAJE DE CONCRETO
APARENTE

 O PÁTIO INGLÊS GARANTE O
 AFASTAMENTO ENTRE A
 CONSTRUÇÃO PRESERVADA E A
  NOVA EDIFICAÇÃO, ALÉM DE
 PERMITIR A ADEQUADA
 VENTILAÇÃO E ILUMINAÇÃO
PARA O PRIMEIRO PAVIMENTO
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TIJOLEIRA

 CANAFÍSTULA - ELEMENTO DE
 ABRIGO E DEFINIÇÃO VIRTUAL
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MUSEU CASA LACERDA
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 VISUAL DESBLOQUEADO
PARA O MORRO

 ÁREA DO CAFÉ VOLTADA
 PARA O ÁTRIO E PARA O
PÁTIO INTERNO

PASSEIO PÚBLICO
(TRAVESSA)

1 SALA MULTIUSO 4 COPA 7 DML 10 RECEPÇÃO 13 PRAÇA DO POÇO 

2 PÁTIO INTERNO 5 SANITÁRIO FEMININO 8 PNE 11  EXPOSIÇÕES 14 RAMPA DE ACESSO

3 DEP. MULTIUSO 6 SANITÁRIO MASCULINO 9 BIBLIOTECA 12  JARDIM 15  VAGA DE ESTACIONAMENTO

1 DECK DE MADEIRA 4 LAVANDERIA 7 DEPÓSITO 10 AMINISTRAÇÃO 13 APOIO CAFÉ 

2 VARANDA 5 DESPENSA 8 REUNIÕES 11 SANITÁRIO FEMININO 14 TERRAÇO

3 COZINHA 6 VESTIÁRIO 9 IPHAN 12 SANITÁRIO MASCULINO 15 CAFÉ/LIVRARIA 

1 LAJE IMPERMEABILIZAÇÃO 4 PAINÉIS FOTOVOLTÁICOS

2 ABERTURA ZENITAL TERRAÇO 5 REVERSATÓRIO DE CONCRETO

3 COBERTURA TRANSLÚCIDA EXPOSIÇÕES 6 CHAMINÉ FOGÃO A LENHA

1 SALA MULTIUSO 4 COPA 7 DML 10 RECEPÇÃO 13 PRAÇA DO POÇO 

2 PÁTIO INTERNO 5 SANITÁRIO FEMININO 8 PNE 11  EXPOSIÇÕES 14 RAMPA DE ACESSO

3 DEP. MULTIUSO 6 SANITÁRIO MASCULINO 9 BIBLIOTECA 12  JARDIM 15  VAGA DE ESTACIONAMENTO

1 DECK DE MADEIRA 4 LAVANDERIA 7 DEPÓSITO 10 AMINISTRAÇÃO 13 APOIO CAFÉ 

2 VARANDA 5 DESPENSA 8 REUNIÕES 11 SANITÁRIO FEMININO 14 TERRAÇO

3 COZINHA 6 VESTIÁRIO 9 IPHAN 12 SANITÁRIO MASCULINO 15 CAFÉ/LIVRARIA 

1 LAJE IMPERMEABILIZAÇÃO 4 PAINÉIS FOTOVOLTÁICOS

2 ABERTURA ZENITAL TERRAÇO 5 REVERSATÓRIO DE CONCRETO

3 COBERTURA TRANSLÚCIDA EXPOSIÇÕES 6 CHAMINÉ FOGÃO A LENHA

1 SALA MULTIUSO 4 COPA 7 DML 10 RECEPÇÃO 13 PRAÇA DO POÇO 

2 PÁTIO INTERNO 5 SANITÁRIO FEMININO 8 PNE 11  EXPOSIÇÕES 14 RAMPA DE ACESSO

3 DEP. MULTIUSO 6 SANITÁRIO MASCULINO 9 BIBLIOTECA 12  JARDIM 15  VAGA DE ESTACIONAMENTO

1 DECK DE MADEIRA 4 LAVANDERIA 7 DEPÓSITO 10 AMINISTRAÇÃO 13 APOIO CAFÉ 

2 VARANDA 5 DESPENSA 8 REUNIÕES 11 SANITÁRIO FEMININO 14 TERRAÇO

3 COZINHA 6 VESTIÁRIO 9 IPHAN 12 SANITÁRIO MASCULINO 15 CAFÉ/LIVRARIA 

1 LAJE IMPERMEABILIZAÇÃO 4 PAINÉIS FOTOVOLTÁICOS

2 ABERTURA ZENITAL TERRAÇO 5 REVERSATÓRIO DE CONCRETO

3 COBERTURA TRANSLÚCIDA EXPOSIÇÕES 6 CHAMINÉ FOGÃO A LENHA

PLANTA BAIXA 1° PAVIMENTO (-5,40m)
1/200

PLANTA BAIXA 2° PAVIMENTO (-2,40m)
1/200

PLANTA  DE COBERTURA (0,60m)
1/200

CORTE LONGITUDINAL AA
1/200

CORTE TRANSVERSAL BB
1/200

-2,40

-2,40

1

15

14

12

13

2 3
4 8

7

7

5

6

6

9

9

10

11

TR
AV

ES
SA

 F
RA

N
CI

SC
O

 B
RI

TO
 D

E 
LA

CE
RD

A

TRAVESSA FRANCISCO BRITO DE LACERDA

VISTA DA TIJOLEIRAVISTA AÉREA DO CONJUNTO

RU
A 

XV
 D

E 
N

O
VE

M
BR

O

VISTA DA TIJOLEIRA VISTA DO POMAR

AGENCIAMENTO PAISAGÍSTICO
1/200

LEGENDA:

MUSEU CASA LACERDA

CANTEIRO EXISTENTE - PRESERVADO - EM HOMENAGEM A MARIA THEREZA 
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PROLONGAMENTO DA VARANDA - DECK QUE DE MADEIRA SOBRE JARDIM

JARDINS

ACESSOS AO ANEXO

ANEXO 

POÇOS DE ÁGUA PRESERVADO
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materialidade paisagismo e arquitetura
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de plantas 
medicinais

Anexo do Museu CASA LACERDA

O projeto para o anexo do Museu Casa Lac-
erda, paisagismo e agenciamento da sua área 
externa surgiu a partir de duas principais von-
tades; sendo a primeira de criar uma relação 
constante com a paisagem circundante 
– tanto natural quanto construída – e a se-
gunda de manter um diálogo com as narrati-
vas históricas do lugar, tanto em um âmbito 
urbano, resgatando eventos que circundam a 
memória coletiva, como em uma esfera íntima, 
homenageando a história da família proprietária 
da casa.

A volumetria do projeto de arquitetura, portan-
to, foi concebida tendo como principal objeti-
vo a manutenção das vistas das janelas da 
casa e do túmulo da Sra. Maria Thereza Lacer-
da; fazendo com que o edifício funcione como 
um ponto de encontro entre a arquitetura 
da Casa Lacerda e a paisagem dos morros; 
estimulando a compreensão da ocupação da 
região e valorizando o seu patrimônio cultur-
al e paisagístico. Para tal, o espaço surgiu a 
partir da concepção de muros horizontais ao 
longo do terreno anexo à casa, perpendiculares 
às janelas da sala do relógio, que repetem o 
ritmo da fachada, marcam as vistas e orga-
nizam o programa. Além disso, o volume do 
anexo faz uma conexão longitudinal entre o 
quintal da Casa Lacerda e a Travessa Fran-
cisco Brito de Lacerda, repousando nos dois 
pontos com uma altura correspondente à es-
cala do entorno; optando-se assim por uma 
solução de pavimento inferior semienterrado 
e um pavimento superior escalonado que 
conecta as duas entradas. A subida entre es-
ses dois níveis garante uma circulação fluída e 
se configura como um percurso que remete 
ao movimento dos tropeiros ao entrarem na 
cidade; com os morros ao fundo e o centro da 
cidade à frente.

O programa, por sua vez, se organiza entre 
os muros; um andar térreo semienterrado rece-
be a biblioteca, as salas multiuso e a ala admin-
istrativa e o andar superior a sala de exposição, 
loja/livraria, café, cozinha e varanda com fogão 
à lenha. No centro do edifício um dos muros 
foi suprimido para dar lugar à um grande pátio 
central - para onde se abrem os programas - 
que estimula o convívio entre os usuários do 
edifício e pode receber desde uma variedade 
de atividades culturais à momentos de con-
templação e descanso. Sem utilizar linguagem 
historicista, as demais soluções arquitetônicas, 
- como materialidade, circulação, espacialidade, 
iluminação, detalhes construtivos e linguagem 
das fachadas - por sua vez, foram feitas de for-
ma à criar um diálogo constante entre a ar-
quitetura colonial da Casa Lacerda e do cen-
tro histórico e o novo edifício. 

Além disso, ao longo da intervenção elemen-
tos remanescentes da história da família e 
do lugar foram preservados e ressaltados como 
maneira de preservar uma memória simbóli-
ca: na entrada pela Travessa Francisco Brito 
de Lacerda o poço e a figueira existentes foram 
transformados em elementos centrais do pá-
tio de recepção; os possíveis resquícios de uma 
senzala foram marcados com uma abertura ze-
nital, o túmulo da Sra. Maria Thereza Lacerda 
com a roseira e o pergolado do pátio foram 
exaltados através das vistas do edifício anexo. 
Ainda, foi proposto o uso de árvores de erva 
mate como condutoras do caminho através do 
jardim, e o aumento e transformação da horta 
existente em uma horta agroflorestal com plan-
tas alimentícias e medicinas, fazendo referen-
cia ao caráter curativo do morro do monge.

O projeto, portanto, propõe uma intervenção 
sutil no que diz respeito ao paisagismo e agen-
ciamento, através da manutenção dos ele-
mentos existentes e exaltação dos artefatos 
simbólicos em respeito ao caráter da edifi-
cação tombada. O edifício do anexo do museu, 
por sua vez, é proposto como um suporte à ar-
quitetura existente, valorizando a edificação 
tombada e o acesso à visitação do museu at-
ravés de um interessante diálogo entre o novo 
e o existente, e entre arquitetura e paisagem. 
O resultado é um edifício que conversa com 
a malha urbana existente e leva à cidade um 
novo elemento de interesse arquitetônico e 
cultural de caráter contemporâneo, estimu-
lando o uso do patrimônio histórico. 

programa | tabela de áreas

foyer | recepção

exposição

loja | livraria

café

varanda

cozinha

biblioteca

salas multiuso

salão aberto para eventos (pátio)

banheiros públicos

adminisração | funcionários

 sala IPHAN
 
 sala administração do museu
 
 sala de reuniões

 copa | descanso

 banheiros

 vaga de garagem
 
 lavanderia e depósitos

área construída total

taxa de ocupação

área permeável

35m2

50m2

25m2

35m2

40m2

50m2

45m2

95m2

140m2

25m2

10m2

15m2

20m2

25m2

15m2

10m2

20m2

560m2

64%

186m2

orçamento básico estimado

demolições

remanejamento de terra

fundação

drenagem estrutura subsolo

estrutura

paredes em concreto

piso interno

piso externo

infra estrutura hidráulica

infra estrutura elétrica

vidros e esquadrias

marcenaria

paisagismo e agenciamento 
externo

valor estimado total

R$ 20.000,00

R$ 60.000,00

R$ 80.000,00

R$ 60.000,00

R$ 230.000,00

R$ 180.000,00

R$ 120.000,00

R$ 80.000,00

R$ 120.000,00

R$ 120.000,00

R$ 200.000,00

R$ 150.000,00

R$ 220.000,00

R$ 1.560.000,00

sinalização sugerida

placas de aço engastadas no 
piso, adaptadas ao local a ser 
sinalizado com gravação em 
baixo relevo

exemplo: sinalização sugerida 
para o túmulo Sra  Maria Thereza 
Lacerda, placa de aço soldada no 
piso à frento do túmulo

soluções de infra estrutura

reutilização de água dos poços existentes para rega 
e armazenamento de água da chuva em reservatório 
inferior
impermeabilização e dreno francês para evitar 
problemas de umidade ascendente

calçamento da entrada pela Travessa Francisco Brito de 
Lacerda com piso drenante e enterramentos dos fios da 
rede de energia elétrica

possibilidade de implantação de placas solares para 
captação de energia solar e priorização de iluminação e 
ventilação naturais

manutenção de árvores e plantas existentes e 
reativação de canteiros degradados

manutenção dos pisos existentes e adequação dos 
nivelamentos para acessibilidade universal

iluminação de áreas externas com luz baixa e discreta, e 
implantação de pontos de iluminação para eventos

1 manutenção de
árvore existente

2 plantio de
árvores de erva 
mate

5 manutenção 
e aumento de 
horta existente com 
implantação de 
horta agroflorestal 
de alimentícias e 
medicinais

6 manutenção de
piso existente e 
tratamento para 
atender a acessibili-
dade universal

7 manutenção de 
poço e cocho exis-
tentes e utilização 
da água do poço 
para rega do jardim

3 plantio de canela

4 plantio de ipê roxo

8 readequação do 
parquinho com 
manutenção do 
espaço, troca de 
brinquedos, ilumi-
nação e construção 
de um banco ao 
longo do muro

9 piso em pedra 
rejuntada adequado 
para acessibilidade

10 manutenção de 
vala existente e 
recolhimento de 
água da chuva

11 manutenção de 
pergolado e glicínia 
existente

12 manutenção de 
tijoleira existente

13 recuperação dos 
canteiros existentes 
com vegetação 
original

14 iluminação - postes 
de iluminação 
discretos a serem 
detalhados em 
projeto executivo

15 piso em pedra 
rejuntada adequado 
para acessibilidade, 
mesclado com 
vegetação

16  manutenção de 
poço existente e 
reutilização de água 
para rega do jardim

17 construção de 
calçada com 
piso intertravado 
drenante e enter-
ramento da fiação 
elétrica

18 sinalização geral 
com indicação 
de acessos, pro-
gramas e caminhos

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO
ESCALA 1:250

traçado das vistas das janelas da sala do relógio

traçado das vistas definem o projeto através de muros 
longitudianis ao terreno

o traçado das vistas organiza o programa entre os muros
que se adaptam ao terreno e revelam a paisagem ao longo 
do percurso pelo edifício

CORTE ESQUEMÁTICO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO

PLANTA DE PAISAGISMO E AGENCIAMENTO
ESCALA 1:250

edifício é rebaixado e se adequa ao terrno para manter as vis-
tas e fazer uma conexão em nível com as duas entradas
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5

6

6
3

3
4

7

8

9

7
10

11
12

15

17

piso em pedra

gangorra

árvore erva mate

trepa trepa colméia

brinquedo de girar

caixa de areia

balanço

goiabeira

pessegueiro

árvore erva mate

bebedouro horta agroflorestal medicinais

piso tijoleira
árvore canela

poço

árvore ipê roxo

árvore erva mate

pé de figo

pé de pêra

árvore erva mate
ameixeira

horta agroflorestal alimentícias

árvore erva mate

piso drenante 
em pedra

cochoárvore erva mate
2

2

árvore erva mate

pé de café

vala

pé de limão

árvore erva mate

pé de laranja

árvore erva mate

árvore erva mate

6

grama

canteiros

roseira

1

piso tijoleira

glicínias1

1

figueira

1

poço

piso pedra drenante

grama

grama

canteiro agroflorestal de medicinais

5

5

5

canteiro agroflorestal de medicinais

canteiro agroflorestal de medicinais

O projeto de paisagismo e agenciamento para 
as áreas externas do Museu Casa Lacerda se 
deu em torno de dois eixos: a manutenção do 
espaço existente, entendendo os elementos 
do terreno como centrais para a preservação 
de sua memória, e intervenções pontuais 
que potencializam a experiência do lugar, 
dialogando, através de novos elementos, com 
a paisagem circundante e com a história da 
família moradora da casa. Propõe-se, portanto, 
a manutenção e recuperação de todos os pisos, 
vegetação e infra estrutura existentes, garantin-
do a acessibilidade; a manutenção dos poços 
e da vala existentes, com o reaproveitamen-
to da água da chuva para rega do jardim, e a 
manutenção do parquinho infantil, com a con-
strução de um banco ao longo do muro e a troca 
dos brinquedos.

Já os novos elementos, foram propostos com 
o intuito de reforçar a relação do usuário com 
a paisagem circundante e com as narrativas 
deste espaço. Para isso sugere-se o plantio 

de árvores de erva mate – espécie de grande 
importância na história da cidade e da família 
- ao longo do caminho entre a rua e a tijoleira, 
conduzindo e recebendo o visitante; o aumen-
to da horta existente e sua transformação em 
uma horta agroflorestal de plantas alimentí-
cias e medicinais – mantendo o seu uso para 
a produção de alimentos e resgatando o 
imaginário de cura relacionado ao morro do 
monge; e uma iluminação cênica muito sutil 
através de pequenos postes esbeltos que não 
interferem com a visualização da arquitetura e 
respeitando o seu tombamento. O projeto pais-
agístico para o terreno do anexo segue a mes-
ma linguagem, com a manutenção do poço e 
figueira existentes – e o seu enquadramento 
como elementos centrais do pátio de entra-
da – e com o plantio de ervas medicinais no 
pátio central, mantendo na nova arquitetura a 
relação com o imaginário desta paisagem. Fi-
nalmente, propõe-se o calçamento da Travessa 
Brito de Lacerda com um piso drenante e o en-
terramento dos fios da rede elétrica.  

Projeto de Paisagismo e Agenciamento

ponto para coleta de 
lixo e instalações

calçada em 
piso drenante

banco em L ao 
longo do muro

IMPLANTAÇÃO CONTEXTO URBANO
ESCALA 1:1000

CROQUIS
CONCEITUALIZAÇÃO

VISTAS
janelas da sala do relógio
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PLANTA NÍVEL +0,00
ESCALA 1:200

PLANTA NÍVEL -2,36
ESCALA 1:200

COZINHA

CORTE LONGITUDINAL AA
ESCALA 1:200

CORTE LONGITUDINAL BB
ESCALA 1:200

exposição & livraria | loja
espaço abriga os programas 
de exposição e livraria e faz 
a transição entre os pisos

biblioteca 
espaço de pesquisa,abrigado 
no piso semienterrado e vol-
tado para um patio iluminado

pátio central
complemento às salas mul-
tiuso, pode abrigar diversos 
tipos de eventos

salas multiuso
com possibilidade de divisão 
em duas salas ou uso de 
uma grande sala

cozinha
espaço amplo para abrigrar 
cursos e oficinas, pode ficar 
tanto visualmente aberto 
quanto fechado

café & varanda
espaço voltado para o quintal 
da casa lacerda, fazendo a 
conexão entre o novo e o 
antigo; com fogão a lenha e 
possibilidade de fechar em 
dias de frio

PROGRAMAS DE USO ABERTO AO PÚBLICO GERALORGANIZAÇÃO ESPACIAL E PROGRAMÁTICA 
ATRAVÉS DE MUROS QUE DIALOGAM COM AS 
JANELAS DA CASA LACERDA

pátio central
com horta agroflorestal de ervas medicinais 
que remetem ao caráter curativo do morro 
do monge 

figueira e poço
preservação dos elementos existentes no 
terreno e seu enquadramento através de 
pátios

volumetria
andar térreo semienterrado para manter 
a vista dos morros, e percurso através do 
volume que cria uma narrativa de conexão 
com a paisagem circundate (arquitetônica e 
natural) e com a história da cidade

O projeto de arquitetura foi organi-
zado de modo a manter um diálogo 
constante com a paisagem do en-
torno. O percurso através do edifício 
aponta a uma narrativa sensível em 
que o visitante consegue avistar hora 
os morros circundantes, hora a Casa 
Lacerda, conscientizando-se a todo 
mundo do lugar aonde está inserido. 
Os programas foram organizados 
entre os muros que enquadram as 
vistas das janelas da casa, sendo 
que entre um nível e outro circula-se 
por dentro do próprio programa, pas-
sando pela sala de exposição, livrar-
ia e café. O visitando que entra pela 
Travessa Brito de Lacerda se depara 
com um pátio com a figueira e o poço 
que estavam do terreno, e ao camin-
har em direção à Casa Lacerda faz 
o movimento dos antigos caminhos 
das tropas. O projeto de arquitetura, 
portanto, dialoga com a arquitetura 
da casa através de detalhes cons 
trutivos, concepção de espaços, 
materialidade e, principalmente 
através de gestos sutis que vão 
marcando os elementos simbóli-
cos deste lugar.  
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fogão à lenha

VARANDA

VARANDA

CAFÉ

LOJA & LIVRARIA

REUNIÃO IPHAN

COPA & DESCANSO
ADMINISTRAÇÃO

SALAS MULTIUSO

BIBLIOTECA

FOYER | PÁTIO
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1/2ESTUDO PRELIMINAR - ANEXO MUSEU CASA LACERDA - 2019 

A

B

A

B

D

DC

C

CASA LACERDA - NOVAS ROTAS
A proposta tem por objetivo tratar de forma integrada os diversos aspectos que constituem o conjunto edificado: 
dos espaços primitivos aos contemporâneos; da escala arquitetônica à urbanística; da sua dimensão privativa aos 
elementos sociais... São aspectos que evidenciam a complexidade do problema e contribuem para a formulação 
de soluções de conjunto no processo de preservação do bem.
Com essa perspectiva, adotamos duas diretrizes:

a) Privilegiar a dimensão social do equipamento, articulando seus espaços privativos aos espaços públicos;
b) Rebaixar o nível do anexo para garantir premissas programáticas ao mesmo tempo em que criamos uma exten-
são do pátio interno;

Cada uma dessas orientações foi pensada como parte de um sistema mais amplo, porém, de simples execução, 
reduzindo os custos de obra e manutenção. 

I – A DIMENSÃO SOCIAL DO EQUIPAMENTO

A história do museu, sua preservação arquitetônica e da área em que se situa remontam um processo urbano 
original, em que os instrumentos de valoração e proteção dos bens imóveis foram pensados de forma a integrar 
a Teoria da Restauração ao Planejamento Urbano e Regional. Tal aproximação foi reconhecida como parte da 
agenda técnica internacional através de documentos como a Carta de Amsterdã e as Recomendações de Nai-
robi redigidas na década de 1970-80, mesmo período em que o Prefeito Sérgio Leoni encomendou estudos para 
o desenvolvimento de um Plano Diretor que incorporasse a proteção do patrimônio histórico ao planejamento 
urbano da cidade de Lapa. 

A emergência de tais preocupações foi acompanhada de novos modelos não apenas técnicos, mas políticos 
e econômicos de empoderamento dos sítios históricos pela população. Com essa perspectiva, trabalhamos a 
dimensão social da Casa Lacerda a partir da ideia de transformar os espaços não edificados do interior dos lotes 

como partes de uma praça que liga as duas ruas do conjunto. O Partido Paisagístico foi fundamental para afirmar-
mos nossa intenção.

As escolhas paisagísticas se basearam em:

a) Construção de um eixo de circulação marcado por duas marquises em concreto armado, localizadas nos dois 
acessos do terreno, 
b) Execução de amplo pergolado metálico situado nos espaços internos, marcando os principais eixos de circula-
ção;
c) Ajardinamentos com grama, que reforçam as árvores e demais vegetações originais e facilitam a instalação do 
novo playground ao longo do novo eixo.
d) Manutenção de toda a vegetação existente, considerando replantio de 5 árvores (3 da entrada, 2 dos fundos) 
no novo corredor de acesso a partir da Rua Pres. Castelo Branco.
Como se pode perceber, o sentido social do equipamento assume novas feições na medida em que o patrimônio 
histórico é repensado paisagística e urbanisticamente, pelo menos nas alterações propostas na sua relação com 
os espaços públicos ao transformá-lo em uma praça de interior de quadra.

II - ORÇAMENTO 

Para nossa análise, adotamos parâmetros de obras que integramos as equipes técnicas e que permitem a extra-
polação de certos valores, uma vez que trazem valores efetivamente realizados. Sabemos que existem diferenças 
regionais de custos de material e mão-de-obra, o que em si já é problemático. Além do fato de que estudos pre-
liminares permitem análises financeiras preliminares. Evidentemente, à medida em que o projeto for desenvolvido 
serão necessários orçamentos mais completos e precisos.

Mas em virtude da adoção de soluções tradicionais e dos elevados preços praticados no mercado paulistano 
(onde mais atuamos), sabemos que as referências adotadas atendem aos nossos propósitos nesse momento. Ao 
lado apresentamos nossa análise.

0      5      10             20

IMPLANTAÇÃO GERAL
ESCALA 1:500

ATIVIDADES  VALORES

1. Mobilização (5 %) R$ 96.500,00
a) canteiro ( escritório, refeitório, banheiro e vestiário) 
b) cópias e reproduções 
c) instalações provisórias ( eletrica e hidráulica) 
d) contratos e seguros 
e) mobilização de mão-de-obra 
f) proteções ( EPI e EPC) 
 
2. Laudos, relatórios gerenciais e prospecções (2%) R$ 38.600,00
a) sondagem do terreno 
b) arqueologia 
c)) relatórios mensais de obra 
d) relatório final 
 
3.  Demolições/ escavações/ anastilose (10%)  R$ 193.000,00
a) remoção de terra 
b) compactação 
c) taludes/ arrimos 
d) anastilose ( remoção de piso primitivo para recomposição posterior) 
 
4. Fundações e Estrutura (23%) R$ 443.900,00
a) concreto 
b) metálica 
 
5. Impermeabilização (2%) R$ 38.600,00
a) laje de concreto 
b) teto verde 

 
6. Caixilharia (10%) R$ 193.000,00
 
7. Instalações (15%) R$ 289.500,00
a) elétricas 
b) hidrosanitarias  
ATIVIDADES                                                                                 VALORES

8. Revestimentos (10%) R$ 193.000,00
a) anastilose (recomposição) 
b) novos revestimentos de piso  
c) pintura parede 
d) forro de gesso 
e) verniz para concreto 
 
9. Paisagismo (15%) R$ 289.500,00
a) proteção das plantas originais 
b) aquisição de novas plantas 
c) tratamento do solo 
d) plantil 
 
10. Mobiliário (8%) R$ 154.400,00
a) bancos 
b) guarita 
c) bebedouros 
d) mesas e cadeiras 
 
TOTAL R$ 1.930.000,00

ESPAÇOS:
1. BILHETERIA E SALA DE APOIO
2. PLAYGROUND
3. ARQUIBANCADA
4. TETO VERDE - PISOTEÁVEL
5. HORTA COMUNITÁRIA
6. POÇO HISTÓRICO
7. JANELAS PARA ESCAVAÇÕES

1

2

3 4

6

7 57

6TÉRREO
ESCALA 1:200

VEGETAÇÃO
A. ÁRVORE EXISTENTE - A PRESERVAR
B. GOIABEIRA (espécie a ser averiguada)- REPLANTIO
C. PESSEGUEIRO (Prunus persica) - REPLANTIO
D. AMEIXEIRA - REPLANTIO
E. ÁRVORE EXISTENTE - REPLANTIO
F. GRAMA ESMERALDA (Zoysia japonica)
G. GRAMA AMENDOIM (Arachis repens)
H. VEGETAÇÃO EXISTENTE - A PRESERVAR
I. UVAIA (Eugenia pyriformis)
J. AROEIRA PRETA (Schinus terebinthifolius)

G G

G

G

F

F

2 F
F  A

A
A

A

A

A

A

A
A

D E E E A

A

B

B

C

H

A

G

I

I

J

J

J

I

I

I

J

ACESSO - RUA PRES. CASTELO BRANCO
ESCALA 1:200

Roberto Toffoli, Andre Kuhl, Luiz Boschi Grecco e Fernanda Pitombo
Autores
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corte DD

A

B

A

B

D

DC

C

ANEXO LACERDA - PLANTA BAIXA
ESCALA 1:200

CORTE A-A
ESCALA 1:200

CORTE B-B
ESCALA 1:200

CORTE C-C
ESCALA 1:200

CORTE D-D
ESCALA 1:200

FACHADA - RUA XV DE NOVEMBRO
ESCALA 1:200

FACHADA - R. PRES. CASTELO BRANCO
ESCALA 1:200

III – O ANEXO

O anexo é o elemento central do Partido Arquitetônico. Grosso modo, as definições arquite-
tônicas se pautam pela adoção de técnicas atuais, porém tradicionais de construção. Assim, 
o anexo foi tratado como um pavilhão em concreto armado, semienterrado garantindo as 
visuais previstas pelo edital do Concurso. Dessa maneira, foi possível trabalhar seus espaços 
internos de forma flexível, aproveitando sua cobertura também como área útil de arquiban-
cada (voltada para o pátio central) e horta comunitária. É importante frisar também, que nos 
valemos do perfil natural do terreno a fim de assegurar acessibilidade universal e irrestrita sem 
o uso de elevadores. 

O uso da técnica de concreto, além de amplo domínio em todas as regiões do Brasil é de 
custo mais baixo quando comparado às estruturas metálicas. Isso pareceu-nos razoável para 
sua viabilização econômica. Além disso, tecnicamente desejávamos espaços que pudessem 
assumir diversas configurações e cuja estrutura suportasse cargas eventuais de utilização da 
laje superior.

O rebaixamento do nível inferior permite a manutenção das visuais para as montanhas da 
região além de estabelecer um conjunto de níveis distintos interessantes para a produção 
de solução contemporânea. Além disso, reafirma a proposta de consolidar o conjunto como 

uma praça longitudinal, atribuindo novas possibilidades ao pátio interno. Nesse ponto, é dig-
no de nota que as escavações avançam nessa região protegida, nos obrigando a adotar 
anastiloses do piso primitivo para posterior realocação. Essa “invasão” se deu em virtude do 
nosso desejo de recuperar as atividades arqueológicas na área em que se encontram resquí-
cios uma senzala. 

Nos parece oportuno retomar as escavações na área, em questão, propondo uma sala-la-
boratório. Não se trata de encontrar o maior número desses elementos, mas de reforçar a 
importância de tais trabalhos para a construção de um sentido mais amplo de “museu”, em 
que as descobertas e análises científicas se tornam elementos de um processo de educação 
social, ativo e dinâmico.

ESPAÇOS:
8. SALÃO MÚLTIPLO
9. SANITÁRIOS
10. CAFÉ
11. ÁREA DE ESCAVAÇÕES 
12. ÁREA DE OFICINAS
13. ADMINISTRAÇÃO
14. ACESSO À PRAÇA CENTRAL

8
9

10

11

13

14

14

12

0      2        5                 10

0      2        5                 10
0      2        5                 10

811 9

7 7
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PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DO PROJETO NO 
CENTRO HISTÓRICO TOMBADO DA LAPA 
SEGUNDO A PLANTA DE BENS TOMBADOS DO 
CONJUNTO ARQUITETÔNICO E PAISAGÍSTICO DA 
LAPA - IPHAN 1989

LUGAR

O lugar destinado à edificação do anexo ao Museu Casa La-
cerda é um marco do processo singular de desenvolvimen-
to urbano de Lapa, testemunho de condições da paisagem, 
de um sistema morfológico e de valores do passado. Locali-
zado no limite da área de tombamento do Centro Histórico, 
está em uma posição simbólica para o estabelecimento de 
parâmetros da relação entre a edificação e a cidade; o local 
e o distante; o novo e o antigo.

A proposta desenvolvida parte dessa conceituação de 
que além do desenho cuidadoso das interfaces entre o ane-
xo e a Casa Lacerda, é de igual importância a atenção para os 
diálogos estabelecidos com o contexto urbano e a paisagem. 

IMPLANTAÇÃO

O projeto adotou implantação que destaca o caráter público 
dos espaços e reforça a dimensão simbólica da Casa Lacer-
da. Dois blocos ocupam as laterais do terreno, preservando 
um eixo central. Ambos os acessos para a nova edificação 
estão posicionados neste eixo, um em nível com a tijoleira 
do pátio e outro 1m abaixo do nível da Travessa Brito de 
Lacerda.  O visitante que chega pela Travessa ingressa no 
museu descendo uma rampa ao lado do jardim da Figueira 
ao longo de um espelho d´água. A descida é orientada pela 
vista da Casa Lacerda no ponto de fuga, emoldurada pela 
nova edificação no final da rampa e inserida na atmosfera 
institucional da praça de entrada. Por outro lado, aquele 
que ingressa pela Rua XV de Novembro chega ao anexo 
e tem no horizonte do eixo a vista da paisagem do morro. 
Enquanto a Casa Lacerda simboliza a memória, a paisagem 
representa o olhar para o futuro.

VOLUMETRIA

A volumetria adotada para a edificação se organiza em 
função desse fluxo pretendido entre a Casa Lacerda e a 
paisagem. Ambos os blocos se desenvolvem de maneira 
longitudinal a fim de preservar a vista através do eixo cen-
tral, bem como por cima das edificações que se elevam o 
mínimo possível no horizonte.

O bloco norte possui coberturas em laje com 7% de in-
clinação evidentes na composição das fachadas de forma a 
harmonizar os volumes com esta característica marcante 
do Centro Histórico mas mantendo técnicas construtivas e 
linguagem contemporânea. Por outro lado o bloco sul pos-
sui cobertura mais baixa que, junto ao eixo central, permi-
te melhor apreciação do horizonte.

PROGRAMA

O anexo se organiza em dois pavimentos. No inferior en-
contra-se a recepção que indica, para um lado, a circulação 
vertical, banheiros e salão multiuso (localizados no bloco 
norte) e para o outro lado o setor administrativo (localizado 
no bloco sul). No pavimento superior, no bloco norte, bi-
blioteca, área expositiva, café, livraria e banheiros compar-
tilham um espaço integrado e balizado pelas circulações e 
vazios de iluminação. No bloco sul a cozinha e suas áreas 
de apoio ocupam todo o espaço com grande integração ao 
eixo central, que estabelece generosa relação entre o café, 
a varanda da cozinha e o pátio de tijoleira.  

Esta organização do programa reforça mais uma vez o 
fluxo simbólico entre a Casa Lacerda e os morros do hori-
zonte, além de proporcionar e direcionar ricas visuais de 
dentro do anexo para a edificação da Casa.

PAISAGISMO

O paisagismo busca integrar todos os espaços garantindo 
a distinguibilidade e preservando os elementos originais. 
Nas áreas livres do terreno da Casa Lacerda as interven-
ções promovem um melhor aproveitamento dos espaços e 
valorizam a edificação e elementos históricos. A área do 
parquinho é acrescida de um novo patamar; o poço é in-
serido em um lugar de descanso e contemplação; e a hor-
ta, pomar e jardins são organizados ao longo de um novo 
percurso dotado de acessibilidade universal. No pátio de ti-
joleira um mobiliário solto será colocado sem nenhuma in-
tervenção no piso ou desenho dos canteiros, visando ocu-
par e dar apoio a atividades de lazer e cultura. Ele promove 
ainda a superação de desníveis garantindo a acessibilidade 
sem descaracterizar o método construtivo e os valores so-
ciais associados à essa pavimentação.

No terreno do anexo, as áreas livres e permeáveis são 
projetadas com conceito contemporâneo. Os jardins assu-
mem papel articulador e se integram aos espaços internos 
a fim de garantir iluminação, conforto térmico e constituir 
uma atmosfera de aproximação à natureza. As estratégias 
formais e materialidade de todas as intervenções paisagís-
ticas aproximam e dão linguagem comum a todos os espa-
ços nos dois terrenos.

VISTA À PARTIR DA SALA DO RELÓGIO

ACESSO PELA TRAVESSA BRITO DE LACERDA

ACESSO PELO PÁTIO DA CASA LACERDA

LEGENDAS ANEXO

1. Sala do Relógio
2. Café
3. Loja/Livraria
4. Circulação
5. Sanitários
6. Área expositiva
7. Biblioteca
8. Varanda
9. Varanda/Fogão à lenha
10. Cozinha
11. Lavanderia

35,0m²
25,5m²
31,6m²
19,7m²
53,0m²
35,0m²
7,56m²
30,4m²
42,0m²
8,00m²

21,0m²

293 m²

20,45m²

LEGENDAS PAISAGISMO

A. Pavimento de pedras existente
B. Parquinho reformado
C. Pavimento de tijolos existente
D. Ampliação do parquinho
E. Poço
F. Espaço para apresentações
G. Jardim
H. Horta
I. Caminho acessível
J. Cocho
K. Pomar

PLANTA NÍVEL PÁTIO - PAVIMENTO SUPERIOR
Escala 1:200

IMPLANTAÇÃO 
Escala 1:1000

SITUAÇÃO
Sem escala

CORTE LONGITUDINAL L01 
Escala 1:200

CORTE LONGITUDINAL L02 
Escala 1:200

2.

1.

3.

9.

B.

A.

C. E. G. I.

L.

N. P.O. Q.

R.

S.

T.

U.
V.

F.

M.

F. J.

K.

H.D.

10.

12.

11.

13.

14.

4.

5.

PRAÇA DE ACESSO PELA 
TRAVESSA BRITO DE LACERDA

PÁTIO-MIRANTE DO CAFÉ 
COM VISTA PARA O MORRO

MOBILIÁRIO SOLTO DESENHADO 
PARA CRIAR ESPAÇOS DE ESTAR 
COM RAMPAS E SINALIZAÇÃO 
EMBUTIDOS

MOBILIÁRIO SOLTO PERMITE DAR 
NOVOS USOS FLEXÍVEIS AO PÁTIO

CAFÉ E LIVRARIA EM NÍVEL 
COM O PÁTIO DA CASA

JARDIM INTERNOÁREA EXPOSITIVABIBLIOTECA SALA MULTIUSO

ACESSO PELA TRAVESSA 
BRITO DE LACERDA
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ACESSO PELA 
TRAVESSA BRITO 
DE LACERDA

5.

6. 7.

8.

ORÇAMENTO BASE
ESCOPO UN. QTD. CUSTO UNIT. MÉDIO TOTAL

ARQUITETURA

Projeto executivo de Arquitetura e Paisagismo 01  R$ 265.000,00  R$ 265.000,00 

Demolição Casa de doces e muro de divisa m² 35  R$ 120,85  R$ 4.229,75 

Terraplenagem e bota fora de terra m³ 612  R$ 65,00  R$ 39.780,00 

Contenção m² 135  R$ 431,84  R$ 58.298,40 

Fundação profunda estimada un. 14  R$ 2.039,81  R$ 28.557,34 

Fundação rasa estimada m² 110  R$ 227,00  R$ 24.970,00 

Estruturas de concreto m³ 60  R$ 516,51  R$ 30.990,60 

Lajes m² 361,00  R$ 130,95  R$ 47.272,95 

Contrapiso m² 704  R$ 75,12  R$ 52.849,92 

Alvenarias m² 800  R$ 144,09  R$ 115.237,42 

Coberturas m² 159  R$ 520,05  R$ 82.687,95 

Revestimento de piso m² 703,54  R$ 250,00  R$ 175.885,00 

Revestimentos de parede diversos m² 600  R$ 200,00  R$ 120.000,00 

Revestimento de parede pintura m² 1000  R$ 55,00  R$ 55.000,00 

Portas un. 11  R$ 523,00  R$ 5.753,00 

Janelas un. 25  R$ 6.856,31  R$ 171.407,75 

Instalações elétricas e hidrosanitarias  
(áreas molhadas)

m² 104,43  R$ 1.150,00  R$ 120.094,50 

Demais instalações elétricas e iluminação un. 200  R$ 597,00  R$ 119.400,00 

Luminárias un. 100  R$ 700,00  R$ 70.000,00 

Elevador un. 1  R$ 75.000,00  R$ 75.000,00 

Sistema de energia fotovoltaiva un. 1  R$ 60.000,00  R$ 60.000,00 

R$ 1.722.414,58

PAISAGISMO

Equipamentos playground un. 03  R$ 14.606,00  R$ 43.818,00 

Gramados e forrações m² 150,94  R$ 21,30  R$ 3.215,02 

Vegetação arbustiva diversa un. 200,00  R$ 1,80  R$ 360,00 

Muda árvore un. 02  R$ 95,00  R$ 190,00 

Novas pavimentações m² 205,05  R$ 300,00  R$ 61.515,00 

Pavimento de areia m² 48  R$ 80,00  R$ 3.800,00 

Iluminação externa un. 55  R$ 766,00  R$ 42.130,00 

 R$ 155.028,02 

TOTAL  R$ 1.877.442,61

12. Despensa
13. DML 
14. Varanda da Lavanderia

Área construída pavimento 

L. Mobiliário solto
M. Pátio de tijoleira
N. Jardim de pedras
O. Pátio café
P. Mirante 
Q. Praça de acesso
R. Espelho d’água de reuso
S. Jardim filtrante
T. Vaga garagem
U. Rampa de acesso
V. Pergolado
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PAINEIS 
FOTOVOLTAICOS

PARQUINHO

MOBILIÁRIO SOLTO

Na pátio de tijoleira foi desenhado um 
mobiliário solto, não constituindo uma 
intervenção permanente que possa causar 
danos ao piso existente. Ele permite 
diferentes layouts e garante  
a acessibilidade em todo pátio. 

PAINEIS FOTOVOLTÁICOS

CAFÉ / LIVRARIA

ÁREA EXPOSITIVA

BIBLIOTECA

COZINHA

ADMISTRAÇÃO

SALA MULTIUSO

JARDIM INTERNO

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

GSEducationalVersion

LEGENDAS ANEXO

1. Sanitários
2. Sanitário PNE
3. Depósito
4. Foyer/Recepção
5. Salão multiuso
6. Copa
7. Área de descanso
8. Depósito administrativo

PLANTA NÍVEL TRAVESSA BRITO DE LACERDA - PAVIMENTO INFERIOR
Escala 1:200

LEGENDAS PAISAGISMO

A. Calçada
B. Abrigo de lixo
C. Jardim
D. Vaga de garagem
E. Jardim filtrante
F. Poço
G. Rampa de acesso
H. Espelho d’Água

CORTE TRANSVERSAL T02
Escala 1:200

JARDIM INTERNO EXTENSÃO DA ÁREA 
DE DESCANSO DOS FUNCIONÁRIOS

COZINHA PÁTIO-MIRANTE 

CORTE TRANSVERSAL T01
Escala 1:200

HALL DE ACESSOÁREA ADMINISTRATIVA PRAÇA DE ACESSO 

ACESSO PELA 
TRAVESSA BRITO 
DE LACERDA

4.

5.

3.

3.

3.

1.

1.

2.

6.

7.

9.

8.

10. 11. 11. 12.

B.

E.

F.
G.

C.

J.

K.

I.

A.

D.

H.

PÁTIO-MIRANTE DO CAFÉ

VISTA DA VARANDA DA ÁREA EXPOSITIVA EM DIREÇÃO À CASAVISTA DA ÁREA EXPOSITIVA EM DIREÇÃO À BIBLIOTECA

VOLUMETRIA VAZIOS PROGRAMA

VISTA DA PAISAGEM PRESERVADA DESDE A CASA E O PÁTIO

COBERTURA INCLINADA COM CUMIEIRA PARALELA À RUA

MATERIALIDADE 
Os volumes do anexo foram projetados com base em 
uma modulação estrutural que constitui vão peque-
nos para a laje de piso do pavimento superior. As 
coberturas são feitas com uma estrutura mista de 
madeira laminada colada e concreto. Internamente 
a presença da madeira remete ao material constru-
tivo típico dos telhados e externamente a laje recebe 
revestimento de placas cerâmicas constituindo faces 
harmônicas com os tradicionais telhados. As facha-
das brancas enfatizam a volumetria do anexo e o tor-
nam suficientemente discreto a fim de não interferir 
no protagonismo do conjunto histórico preservado 
de Lapa. As aberturas e recortes dos volumes são 
pontuais e direcionam vistas da casa e da paisagem. 
Formam uma linguagem contemporânea preservan-
do a característica tradicional de distinção entre pla-
nos cegos e aberturas. 

NOVO MUSEU
Com a edificação do anexo e agenciamento do pai-
sagismo, o Museu Casa Lacerda assume a posição 
de novo centro protagonista do turismo e da preser-
vação da memória lapeana. Sua posição central em 
relação aos principais pontos de turismo histórico, 
gastronômico e religioso pode ser explorada em con-
junto com uma nova possibilidade pioneira de ex-
pansão dos sentidos de preservação de Lapa, abrindo 
novos horizontes fora da poligonal do centro históri-
co, na direção da Fonte do Quebra-Pote, da paisagem 
do Parque Estadual do Monge e dos valores ambien-
tais tão caros à contemporaneidade.

ESPAÇO LIVREDOIS BLOCOS DEFINEM UM EIXO CENTRAL QUE CONECTA O PÁTIO DA CASA 
LACERDA À TRAVESSA BRITO DE LACERDA E À VISTA DA PAISAGEM. DE UM 
CONUNTO DE VOLUMES SÓLIDOS, ASSIM COMO O DA CASA ORIGINAL, SÃO 
FEITAS SUBTRAÇÕES PARA CRIAR ESPAÇOS ABERTOS ENTREMEADOS QUE 
ILUMINAM, VENTILAM E DÃO DINAMISMO E RITMO À FORMA CONSTRUÍDA.

COZINHA E VARANDA COBERTA

VARANDAS DESCOBERTAS CAFÉ E LIVRARIA

EXPOSIÇÃO E BIBLIOTECAJARDINS INTERNOS DO ANEXO

ADMINISTRAÇÃO

SALAS MULTIUSO

ISOMÉTRICA EXPLODIDA

REÚSO

Ampliação do parquinho 
existente e colocação de 
brinquedos lúdicos

ESPAÇO PARA APRESENTAÇÕES

Arquibancada para pequenas 
apresentações 

HORTA REORGANIZADA

CAMINHO ACESSÍVEL

POMAR

Comunica os diferentes programas 

9. Sala do Iphan
10. Administação
11. Vestiários
12. Sala de reuniões

Área construída pavimento

Área construída total

I. Praça de Acesso
J. Jardim interno
K. Central gás

Área permeável total

9,37m²
2,40m²
9,00m2

34,4m²
93,2m²
20,8m²

2,70m²

19,82m²

89,30m²

6,88m²
11,7m²
30,45m²

24,9m²

12,4m²
18,9m²

270,13m²

563,13m²

CISTERNAJARDIM 
FILTRANTE

ESCOAMENTO
SUPERFICIAL

POÇO

MANUTENÇÃO
ÁREAS LIVRES

CAIXA DE ÁGUAS 
CINZAS

USOS 
NÃO POTÁVEIS

CANALETA
SUPERFICIAL

HORTA 
COMUNITÁRIA

POMAR E
ÁREA VERDESPOÇO

IRRIGAÇÃO
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RUA DUCA LACERDA

Imagem 03 - V1

Imagem 04 - V2

Imagem 05 - V3 

Os Pica-Paus e a 
vegetação - As cores 
presentes na massa 
vegetal do projeto 
paisagístico foram 
inspiradas no farda-
mento dos soldados 
republicanos.

Imagem 02

Legenda Masterplan

Jacarandá
Jacaranda brasiliana

Dracena-vermelha
Cordilyne terminalis

Hibisco
Hibiscus rosa sinensis

Antúrio
Anthurium andraeanum

Capim-dos-pampas
Cortaderia selloana

Moreia
Dietes bicolor

Roseira
Rosa sp.

Pseudo-íris-azul
Neomarica caerulea

Agapanto
Agapanthus africanus

Hortênsia
Hydrangea macrophylla

Tumbérgia-azul
Thunbergia grandiflora

A Casa Lacerda está inserida em um contexto histórico de alta 
singularidade, um bem tombado de tal importância deverá tratar 
do seu entorno imediato com alto grau de responsabilidade de 
forma que haja integração harmônica com o edifício. Sendo 
assim estabelece-se uma leitura espacial fundamentada na rica 
história da cidade da Lapa e das características da família lapea-
na tradicional sem estabelecer necessariamente uma hierarquia 
entre os momentos que fazem parte das pátinas do tempo do 
lugar, mas com enfoque no simbolismo do espaço para o enten-
dimento da história local e para a educação patrimonial através 
de uma organização espacial que busque harmonia entre o 
espaço natural e o edificado. Na busca de estimular o entendi-
mento da história do lugar está proposto um conjunto de escultu-
ras em forma de silhuetas no decorrer do caminho (ver Imagem 
01), esses elementos buscam trazer um caráter de intervenção 
singela e delicada em respeito a arquitetura da Casa Lacerda, 

enquanto protagonista do cenário tombado. Essas esculturas 
são acompanhadas por guarda corpos que de forma orgânica 
criam uma espécie de linha do tempo do lugar, passando desde 
a cultura da erva-mate ao tropeirismo e o Cerco da Lapa até a 
relação da família lapeana com a história da casa e do próprio 
sítio histórico em que se insere. Como forma de inspirar e home-
nagear um importante fato histórico como foi o Cerco da Lapa, o 
conceito de cor da paisagem, mais especificamente o de sua 
floração, foi baseado no fardamento das tropas republicanas que 
resistiram a Revolução Federalista (1894) em curso, nas cores 
azul, vermelho e branco (ver Imagem 02), além de uma rigorosa 
eleição de espécies baseada na sua fácil sobrevivência e adapta-
ção ao clima local. O usuário adentra o jardim a partir da Rua XV 
de Novembro onde poderá visualizar tanto a fachada lateral da 
Casa Lacerda quando o playground mantido e agora requalifica-
do. 

Além das esculturas instaladas estrategicamente e que per-
meiam todo o caminho de paralelepípedos de pedra São Tomé 
Amarela assentados de forma a dar acessibilidade universal ao 
conjunto, a sua esquerda o poço existente é cercado de belos 
Agapantos (Agapanthus africanus) de flores azuis (ver Imagem 
04) seguidos por um renque de Capim dos Pampas (Cortaderia 
selloana) e sua floração branca rente a fachada da Casa Lacerda 
(ver Imagem 05), já à direita todo o muro estará permeado por 
Heras (Hedera helix) acompanhado por um renque de Antúrios 
(Anthurium andraeanum) e sua flores avermelhadas que seguem 
passando pelo pomar, formado por espécies arbóreas já existen-
tes, algumas realocadas como forma de concentrar as espécies 
frutíferas num único perímetro. Esses Antúrios têm sua sequên-
cia linear quebrada por Hibiscos vermelhos (Hibiscus rosa-si-
nensis) que formam parte de um espaço circular no jardim, feito 
especialmente para contemplação e atividades de debate e edu-
cação patrimonial ao ar livre (ver Imagem 03). Os Hibiscos 
formam uma espécie de túnel que leva o usuário a um novo 
microclima no pátio da Casa Lacerda ao ser recebido pelas deli-
cadas flores brancas das Moréias (Dietes bicolor) plantadas em 
vasos e por esculturas que agora fazem referência direta a histó-
ria da família e da Sra. Maria Thereza, numa perspectiva históri-
ca sob o ponto de vista da mulher lapeana, que teve suas cinzas 
depositadas em um dos canteiros, devidamente destacado não 
apenas com a intervenção escultórica e a roseira original, mas 

com arbustos de rosas brancas (Rosa sp.) em contraste com o 
azul das Hortensias (Hydrangea macrophylla) dos demais cantei-
ros, sendo mantidos o Buchinho e a Palmeira existentes. A 
fachada do novo edifício anexo, que tomou partido do pergolado 
das glicínias como eixo de circulação interna principal, tem as 
laterais de seu recuo compostas por jardineiras com Dracenas 
vermelhas (Cordyline terminalis) e trepadeiras de Tumbérgias-
-azuis (Thunbergia grandiflora) nas paredes. O edifício é compos-
to por pátio interno com um imponente Jacarandá-mimoso 
(Jacaranda brasiliana) central, com acesso pela recepção, tendo 
o recuo lateral do edifício ocupado por um renque de Pseudo-iris 
azuis (Neomarica caerulea) que aparecem na composição da 
fachada principal, que conta ainda, abaixo do seu balanço, à 
frente da biblioteca, com uma linha de Capim dos Pampas (Cor-
taderia selloana).

Imagem 01 Silhuetas metálicas criam uma linha do tempo em meio ao jardim.

01 - Playground
02 - Poço dos Agapantos
03 - Parede com Heras e Antúrios
04 - Pomar
05 - Canteiro Capim dos Pampas
06 - Estar Verde
07 - Túnel de Hibiscos
08 - Canteiro das Hortênsias e Roseiras

A - Escultura Camponês
B - Escultura Tropeiro
C - Escultura Cerco da Lapa

D - Escultura Família Lapeana
E - Escultura Sra. Maria Thereza

      Vistas (ver imagens referenciadas)

09 - Pátio Casa Lacerda 
10 - Pergolado das Glicínias 
11 - Varanda das Dracenas
12 - Pátio do Jacarandá
13 - Canteiro Pseudo-Íris-Azul
14 - Novo Edifício Anexo
15 - Figueira
16 - Casa Lacerda
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ORÇAMENTO RESUMO GERAL
Obra: Agenciamento externo Museu Casa Lacerda e construção do edifício anexo

Cliente: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN

Local: Lapa - PR 

BDI SERV: 18,58%

Método: Valor estimado - referência SEINFRA

Método Base: CUB NOV 2019

Área do edifício: 563,00m²

Método 2: Valor estimado - referência SINAPI

Item

01 Serviços no terreno R$16.664,85 0,84%

descrição Total item (R$) % Total

R$1.695.182,87

R$1.978.371,20

R$2.316,14

02 Canteiro da obra R$36.081,63 1,98%

03 Muro perimetral R$10.715,25 0,54%

04 Estruturas R$530.500,00 26,81%

05 Trabalhos em paredes R$220.500,00 11,15%

06 Trabalhos em teto R$53.856,52 2,72%

07 Impermeabilização R$46.599,25 2,36%

08 Instalações hidrosanitárias R$45.800,00 2,32%

09 Combate a incêndio R$30.200,00 1,53%

10 Instalações de gás R$12.500,00 0,63%

11 Instalações elétricas R$175.400,00 8,87%

12 Climatização R$49.600,00 2,51%

13 Comunicação e lógica R$15.493,70 0,78%

14 Pisos internos R$145.500,00 7,35%

15 Trabalhos em esquadrias R$175.000,00 8,85%

16 Acessibilidade R$23.560,00 1,19%

17 Paisagismo R$115.600,00 5,84%

18 Limpeza final R$6.800,00 0,34%

19 Projeto R$265.000,00 13,39%

Valor total da obra R$1.978.371,20 100,00%
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O partido de intervenção no importante contexto histórico em que 
está inserido para a criação de novo edifício anexo, baseia-se no 
uso da contemporaneidade de sua arquitetura enquanto modo de 
valorizar o bem tombado como único e deixar evidente a diferen-
ça entre o original e a intervenção moderna, seguindo princípios 
fundamentais das Cartas Patrimoniais, uma operação necessá-
ria à nova demanda de uso e ampliação do lugar enquanto impor-
tante espaço de reflexão e debate sobre o bem patrimonial e 
instrumento de valorização da cultura local e sua história. A loca-
ção do edifício é produto da união organizada entre questões 
relativas ao atendimento de exigências da legislação urbana 
local, programa de necessidades e termo de referência, além de 
seguir princípios de sustentabilidade, circulação, acessibilidade, 
conforto ambiental, funcionalidade, economia e exequibilidade, 
todos esses ítens rigorosamente alinhados a uma proposta de 
edifício que possua sua imponência, no âmbito da qualidade do 
objeto arquitetônico, mas sem qualquer tipo de agressão ao bem 
tombado ou ao sítio histórico em que estará inserido, procurando 
referenciá-lo, quando possível, ainda que de forma sutil. Possui 
recuos laterais onde um deles permite a entrada de automóvel, 
criando assim um corredor de serviços que dá entrada e saída a 
todos os ambientes de acesso restrito como cozinhas, lavanderia 
depósitos e área administrativa, sendo os de pavimento superior 
acessados através de escada e passarela metálica engastada ao 
edifício. Estruturalmente projetado com pilares e vigas em perfis 
com chapas conformadas a frio (chapa dobrada) e laminados a 
quente, laje tipo Steel Deck (ver Detalhe 02 e parte 04 do Diagra-
ma Axonométrico) e vedações em sistema Drywall (ver Detalhe 
01), a locação estrutural e compartimentação da planta foi total-
mente pensada em padrão modular, através de módulos de vão 
livre em razão de 60cm, o que permite uma considerável malea-
bilidade na disposição da planta de acordo com futuras necessi-
dades ou através de conversas mais aprofundadas sobre o pro-
grama de necessidades para posterior desenvolvimento de pro-
jeto executivo, sem necessariamente intervir na espinha dorsal 
do conceito eleito. O edifício possui fachada ativa em parte do 
acesso principal pela Travessa Francisco Brito de Lacerda, 
assim como exige a Normativa do Centro Histórico da Lapa¹, mas 
precisou ter parte recuada com o objetivo principal de preservar 
e tomar partido da beleza e imponência da Figueira existente e 
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manter o poço localizado logo ao lado. Essa fachada teve como 
inspiração a composição das esquadrias da Casa Lacerda (Ver 
Diagrama 02), numa referência sutil a um elemento historicista 
de destaque, mas numa roupagem totalmente contemporânea 
através do uso das chapas perfuradas que muito além da estética 
pura e simples permitem a passagem de luz natural diurna de 
fora para dentro e compõem sua fachada em período noturno 
através dos feixes de luz vindos da iluminação interna da sala de 
exposição, conjunto esse complementado por grande painel de 
pedra, numa referência a origem etimológica do nome da cidade. 
Ao adentrar o edifício o usuário terá acesso a um lobby de recep-
ção com pé-direito duplo (ver Imagem 06) onde visualiza a sua 
frente a escadaria e torre de plataforma elevatória que dão 
acesso ao pavimento superior e o pátio interno envidraçado que 
conta com um suntuoso Jacarandá central e logo a sua direita 
rampas de acesso aos níveis enterrados em dois patamares 
como forma de atender a ligação direta da laje do pavimento 
superior com o pátio da Casa Lacerda, mas minimizando ao 
máximo o movimento de terra. No primeiro desnível o usuário 
encontra a biblioteca e os banheiros, descendo ao desnível 
seguinte as salas multiuso e mais ao fundo a área administrativa 
do anexo que tem corredor de acesso com vista direta ao Jaca-
randá do pátio interno ao nível do peitoril da janela. Já no pavi-
mento superior encontra a área de exposição, bateria de banhei-
ros e livraria, seguindo até uma cozinha aberta com ligação 
direta ao Forno e a Cafeteria num único e integrado espaço que 
tem seu piso a nível do pátio interno da Casa Lacerda (ver Ima-
gens 07 e 08) e conta com transição simbólica em sua paginação 
de piso que se desconstrói e representa a proximidade de transi-
ção entre o contemporâneo e o conjunto histórico (ver Detalhe 
03). A fachada de integração com o pátio é recuada e minimalista 
em sua forma integrando-se em eixo com o pergolado das glicí-
nias, cumpre sua função de apoio ao Museu Casa Lacerda sem, 
no entanto, trazer para si qualquer tipo de protagonismo dentro 
de uma ambiência naturalmente delicada, mas como um coadju-
vante de alta qualidade. Sua cobertura foi trabalhada com o 
sistema de teto verde e a altura do edifício segue rigorosamente 
abaixo dos limites estabelecidos por normativa e consequente-
mente mantém quase intacta a relação visual com o morro a 
partir da Casa Lacerda. 

(1) Normas para aprovação de projetos na área tombada do Centro Histórico da Lapa. Secretaria 
da Comunicação Social e da Cultura - Patrimônio Cultural, 2019. Disponível em: <http://www.pa-
trimoniocultural.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=245>. Acesso em: 07 de 
nov. de 2019.

Imagem 06

Imagem 07

Imagem 08

Diagrama 02

Diagrama 01

Detalhe 01

Detalhe 02

Planta Baixa Térreo

Planta Baixa Pav. Superior

Corte CC

Corte AA

Corte BB

Corte DD

Detalhe 03

01 - Volume inicial

02 - Volume final

03 - Setorização

serviços

administração banheiros

04 - Estrutura

05 - Produto final
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A disposição geométrica das aberturas que 
compõem a fachada do edifício anexo foram 
inspiradas no desenho das janelas da Casa 
Lacerda.

Perspectiva axonométrica do edifício

A decomposição do piso da circulação de 
acesso à área de café e forno representa a 
transição entre o contemporâneo e o histórico.

01 - Foyer/ Recepção
02 - Circulação Vertical
03 - Biblioteca
04 - Depósito de Lixo
05 - Depósito
06 - Circulação

07 - Sanitários Coletivos
08 - Salão Multiuso
09 - Espaço para Reuniões
10 - Sala IPHAN
11 - Sala Administração Museu
12 - Copa Funcionários

13 - Depósito Administrativo
14 - Sanitários com Vestiário
15 - Circulação de Serviço
16 - Pátio Interno

17 - Área Expositiva
18 - Foyer Exposição
19 - Circulação Vertical
20 - Sanitários Coletivos
21 - Loja/ Livraria
22 - Depósito Livraria

23 - Circulação
24 - Cozinha
25 - Lavanderia
26 - Despensa
27 - Depósito de Material de Limpeza
28 - Varanda com Fogão a Lenha

29 - Varanda para o Pátio Interno
30 - Balcão Café
31 - Cozinha Café
32 - Despensa Café
33 - Varanda Externa
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EDIFÍCIO ANEXO DO MUSEU CASA LACERDA 
Construída entre os anos de 1842 e 1845 e tombada pelo IPHAN em 1938, uma casa 
térrea com cobertura de três águas, alvenaria de pedras e paredes internas de estuque, 
se insere no Centro Histórico de Lapa, Paraná. 
Palco de relevantes eventos históricos, museu de costumes dedicado à memória da 
cidade e ao morar de outras épocas, também parte representativa de notável conjunto 
urbano ainda preservado, o Museu Casa Lacerda deverá considerar seus próprios 
atributos arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos como base para a construção de 
seu edifício anexo e para a articulação de suas áreas externas.
Como construir um novo edifício – capaz de abrigar programas característicos de um 
museu contemporâneo – em sintonia com este patrimônio, com suas áreas livres e seu 
entorno?
Como pensar em uma proposta voltada para o futuro e que, simultaneamente, valorize 
seu passado?
Propomos para o novo anexo do Museu Casa Lacerda um edifício silencioso, quase 
invisível a partir do ponto de vista do antigo casarão. Desenhado como “quinta fachada”, o 
plano de cobertura inclinado pavimentado com tijolos, não só dá continuidade à circulação 
da varanda da casa, ao seu pátio rebaixado ou ao quintal lateral, como preserva as 
visuais das distantes montanhas do entorno.
Aproveitando o desnível do terreno, a entrada pela Travessa Francisco Brito de Lacerda 
revela um edifício de dois pavimentos – em sintonia com a escala das residências vizinhas 
– capaz de estabelecer um percurso ascendente por meio de rampas e arquibancadas 
em direção ao pátio de tijolos e ao casarão. 
Em meio a estes percursos, evita-se o confinamento excessivo das diversas salas 
solicitadas pelo programa de necessidades ao longo de corredores. De maneira diversa, 
a organização desta nova “casa do patrimônio” prevê um vazio articulador, espaço de 
encontro entre as diversas funções como café, exposições, salas multiuso, biblioteca e 
cozinha experimental.
Tal disposição espacial cria um agenciamento funcional entre os diversos programas e 
garante o caráter público e institucional necessário a este novo anexo do Museu Casa 
Lacerda, em sintonia com seu passado e sua paisagem.
A relação entre ambiente construído e seus espaços livres foi garantida com a integração 
entre a proposta do novo anexo, a casa existente e suas áreas externas. A criação do 
terraço na cobertura do edifício, conjuntamente com a qualificação das demais áreas 
de paisagismo – ampliação da horta, playground e consolidação do pátio interno – 
possibilitam a permeabilidade física e visual do conjunto.
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Administração

Multiuso

Exposição
Loja

Biblioteca

Mirante

2 - CAFÉ

1 - PRAÇA

3 - HALL EXPOSIÇÕES

4 - HALL EXPOSIÇÕES

ISOMÉTRICA PROGRAMA ISOMÉTRICA CORTE

HISTÓRIA
A Casa Lacerda é um monumento histórico, importante cenário da história do Brasil, onde 
episódios do cerco da Lapa ocorreram. Devido ao respeito por essa casa, que abrigou diversas 
gerações da família Lacerda, construída por mão de obra de escravos, se faz relevante um 
anexo para abrigar atividades de promoção da cultura Lapeana para a população da região. 

ANEXO
Com área construída de 563m², o anexo surge a partir do pátio central, o elemento 
arquitetônico mais forte da casa, que servirá como elemento de conexão entre o antigo 
e o novo. Todo o programa é distribuído em 2 pavimentos de planta livre e fl exível, sendo 
o superior no nível do pátio da Casa Lacerda e o inferior a meio nível abaixo da rua. As 
áreas de apoio e serviço se concentram em duas torres de serviço nas laterais do terreno.  
Assim como na casa histórica, um jardim contorna todo o edifício. O afastamento das 

divisas fornece iluminação e ventilação natural a todos os ambientes, garantindo conforto e 
sustentabilidade, com janelas que se abrem para ventilação natural.

PROGRAMA
O pavimento superior situa-se no mesmo nível do pátio e abre-se completamente para ele 
para que as atividades de café, cozinha e varanda possam se estender para essa área externa 
e dialogar com a casa existente. Eles recriam importantes traços da cultura da Lapa como 
a produção dos quitutes e doces. Adentrando mais ao anexo o visitante se encontrará na 
biblioteca, que é um espaço integrado à circulação e não um cômodo isolado para incentivar 
seu uso. Como nos tempos antigos em que a vista do morro era de crucial importância para a 
dinâmica dos moradores da casa, abrimos um mirante na direção do parque do Monge onde 
os visitantes poderão reviver a experiência de aguardar no horizonte a chegada dos tropeiros.
O espaço de exposições interliga os dois pavimentos e permite uma relação visual entre todos 
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CORTE BB - esc. 1/150

TÉRREO - ACESSO RUA - esc. 1/150
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os programas do edifício. 
No pavimento inferior, semi-enterrado, o principal acesso se dá pela rampa junto à calçada 
da rua Pre. Castelo Branco, para recepção coberta e loja. Assim como no pavimento superior, 
a planta é toda integrada em um único ambiente. O espaço multiuso pode funcionar como 
uma extensão da área de exposições ou como sala de aula com fechamento em cortinas 
acústicas. Por fi m estão as áreas administrativas separadas por divisórias em vidro e rodeada 
pelo jardim como todo o edifi cio.

CONSTRUÇÃO
A estrutura em concreto e laje nervurada vence o vão de 12m e mantém a menor altura 
possível do edifício para minimizar impacto no entorno histórico. Todo o edifício segue a 
modulação de 60cm da forma da laje: desde divisórias, esquadrias, paginação de piso e 
modulação do espaço. 

Todo o edifício e seus jardins são envoltos por uma malha metálica perfurada. Os jardins 
laterais e a varanda ainda são espaços externos e atendem a área mínima de permeabilidade 
exigida pela legislação. A malha além de defi nir a volumetria do edifício, protege as fachadas 
predominantemente envidraçadas da insolação excessiva e reduz o aquecimento indesejado 
do edifício. 

ORÇAMENTO - TOTAL: R$ 2.000.000,00
Estrutura + Fundações R$ 500.000,00 - 25%; Revestimentos R$= 300.000,00 - 15%; 
Instalações elétrica/hidráulica/outras R$= 300.000,00  - 15%; 
Mobiliário R$= 170.000,00 - 8,5%; Esquadria R$= 340.000,00 - 17%; 
Telas metálicas R$= 180.000,00 - 9%; Pintura R$= 80.000,00 - 4%; 
Cobertura = 50.000,00 - 2,5%; Alvenaria R$= 40.000,00 - 2%.
Paisagismo R$= 40.000,00 - 2%.
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01. CASA LACERDA
02. QUINTAL DE TIJOLEIRA
03. ACESSO PRESERVADO 

04. PARQUINHO REQUALIFICADO
05.  TIJOLEIRA PRESERVADA

06. MEMORIAL CASA DOS DOCES (área de estar)
07. POÇO PRESERVADO
08. HORTA / 09. POMAR

10. PRAÇA DO POMAR
11. ROSEIRA SRa. MARIA THEREZA

12.  PERGOLADO PRESERVADO
13. PRAÇA DAS TROPAS / ESPAÇO CULTURAL

14. ÁTRIO DE ACESSO
15.ANEXO MUSEU CASA LACERDA
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B CO programa proposto deve se espacializar 
respeitando o patrimônio, atendendo à legislação 
vigente e integrando-se ao entorno, seu potencial 
histórico e paisagístico. Um prisma com a taxa de 
ocupação máxima é posicionado no terreno para dar 
partida as estratégias de ocupação. 

Um átrio, onde se encontra a árvore no térreo, 
confere luz aos pavimentos e os desenhos de canteiro 
viabilizam a taxa de permeabilidade exigida. No 
pavimento superior, a Praça das Tropas se encontra em 
nível com o Quintal de Tijoleira, onde uma cobertura 
vazada respeita o pergolado preservado e conduz 
o usuário aos espaços multiuso e de exposição. Este 
caminho se posiciona no eixo do canteiro onde estão 
as cinzas de Maria Thereza. 

No pavimento superior, cozinha, café e livraria se 
abrem para o Quintal e conformam um avarandado 
com o fogão a lenha no centro, enquanto exposições 
e multiuso se voltam para a Travessa F. Lacerda. 
No térreo a recepção e biblioteca se voltam para as 
Praças de Acesso e do Conhecimento. Já as áreas 
administrativos se abrem para um jardim privativo, 
e se organizam a partir da circulação conformada 
pelas prateleiras da biblioteca. 

O volume do edifício se conforma através de linhas 
simples e linguagem contemporânea, respeitando a 
história e valorizando o presente. A leveza das curvas 
propostas conduzem o usuário aos espaços do projeto 
conferindo conectividade aos usos do programa. O 
paisagismo ao longo do espaço externo, da horta e 
do pomar configura a unidade da proposta e reforça a 
integração entre o novo anexo e o Museu Casa Lacerda. 

O volume prismático é movido do quintal em 
direção à Travessa para ampliar o espaço aberto 
de integração entre a Casa Lacerda e o anexo 
proposto através dos usos no pavimento superior. 
O pavimento térreo é semi-enterrado em relação ao 
nível da Travessa. 

No térreo a proposta se apropria  da árvore 
preexistente, e em seu eixo o volume se abre para 
conectar este pavimento ao superior. Para quem chega 
através da Travessa Francisco Lacerda, uma linha 
diagonal conforma a praça de acesso em direção à 
recepção e a biblioteca. 

A

A

B
B

TÉRREO
SUPERIOR
TOTAL

209,00m²
352,00m²

561,00m²

PAVIMENTO

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA FECHADA

66%

PÁTIO LATERAL

RUA XV

QUINTAL

TRAVESSA

TÉRREO: setor administrativo e biblioteca

SUPERIOR: áreas coletivas e de visitação

ORÇAMENTO ESTIMADO VALOR %
SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 23.400,00 1,2%
FUNDAÇÕES R$ 19.500,00 1%
ESTRUTURA R$ 585.000,00 30%
COBERTURA R$ 58.500,00 3%
IMPERMEABILIZAÇÕES R$ 19.500,00 1%
VEDAÇÕES R$ 87.750,00 4%
ESQUADRIAS R$ 195.000,00 10%
REVESTIMENTOS R$ 156.000,00 8%
FORRO R$ 23.400,00 1,2%
DIVISÓRIAS E PAINÉIS R$ 29.250,00 1,5%
BRISES METÁLICOS R$ 68.250,00 3,5%
ACESSIBILIDADE R$ 48.750,00 2,5%
HIDROSSANITÁRIO R$ 39.000,00 2%
PREVENTIVO R$ 9.750,00 0,5%
ELÉTRICA R$ 87.750,00 4,5%
TELECOM R$ 9.750,00 0,5%
PAISAGISMO R$ 39.000,00 2%
COMUNICAÇÃO VISUAL R$ 11.700,00 0,6%
LIMPEZA R$ 9.750,00 0,5%
ADMINISTRAÇÃO BDI R$ 429.000,00 22%
TOTAL R$ 1.950.000,00 100%

Memórias e afetos que atravessam o tempo e o espaço, 
uma casa que transpira costumes e a história de uma 
cidade, de um período de lutas e fatos que mudaram os 
rumos do país. Uma família que estabelece sua casa e 
seu comércio a partir da influência tropeira, e transpassa 
gerações. Marcante episódio histórico, o Cerco da Lapa 
foi significativo não somente para a resistência republicana, 
mas particularmente para a familia Lacerda e sua casa em 
alvenaria de pedra, base militar governista, hoje Museu 
Casa Cel. Joaquim Lacerda. Ampliar sua capacidade 
significa respeitar o passado em diálogo com o novo, 
proporcionando experiências que valorizam o presente. 
Das janelas da Sala do Relógio uma nova linha marca o 
horizonte, logo abaixo da curvas dos morros por onde 
vinham as tropas uma laje plana cobre o edifício proposto. 
Ao mesmo tempo uma nova praça se estende ao nível 
da tijoleira do quintal da Casa Lacerda e conforma o 
avarandado para onde se abre o café, a livraria e a cozinha 
oficina. Ao centro da varanda o fogão a lenha, espaço de 
encontro, de trocas e tradição. Do pergolado mantido, onde 
crescem glicínias que marcavam o retorno dos filhos ao 
lar, nasce o desenho de uma cobertura vazada que conduz 
o usuário ao interior do edifício, quando se transforma 
em forro e encontra com o espaço de exposições e foyer 
do multiuso. É onde a luz entra no edifício e a árvore 
preexistente transpassa seus pavimentos. O caminho 
percorrido se alinha respeitosamente ao canteiro onde 
estão as cinzas e a roseira de Maria Thereza Lacerda. 
Uma arquibancada e escadaria conduz ao nível inferior. 
Quem chega pela Travessa Francisco Brito Lacerda encontra 
um átrio e o térreo recuado ao alinhamento da rua, e desce 
de modo suave uma pequena praça em direção ao edifício 
que tem o pavimento inferior semi-enterrado. O eixo da 
árvore preexistente se encontra com o da arquibancada 
proposta, e desenha um espaço de passagem e estar, 
para onde se voltam a recepção e a biblioteca. Já as áreas 
administrativas e privativas de funcionários se abrem para 
um jardim voltado a orientação norte, privilegiando a 
insolação nos setores de maior permanência. 

clúsia 
[Clusia fluminensis]

grama amendoim
[Arachis repens]

grama esmeralda 
[Zoysia japonica]

pomar existente
[preservado]

agapanto 
[Agapanthus africanus]
liríope 
[Liriope gigantea]

Quem chega pela Travessa Francisco Brito Lacerda encontra a Praça de Acesso,  onde um canteiro circunda a 
árvore preexistente e o poço preservado. Um declive suave conduz à Praça do Conhecimento, onde é possível 
acessar a Recepção e Biblioteca, ou subir ao Quintal da Tijoleira.  O volume do térreo, monocromático, recua do 
alinhamento frontal, enquanto o pavimento superior se solta através da estrutura proposta.   

Felipe Cemin Finger, Arthur Eduardo Becker Lins, David Sadowski e Vitor Sadowski
Autores
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Espaço com resquícios de 
antiga senzala. Reservado 
para futura visitação após 
escavação arqueológica, 
com acesso ao lado da 
arquibancada. 

As técnicas construtivas propostas para a edificação contemplam soluções de baixo impacto e 
custo otimizado de manutenção. O projeto se atenta a legislação vigente, parâmetros urbanísticos 
exigidos, normativa da área tombada do centro histórico da Lapa, dentre outras. Em atendimento 
à normativa contra incêndio e pânico do CBM/PR a edificação se classifica dentro do grupo F1, com 
altura menor que seis metros, que exige escada não enclausurada, e demais considerações. 
Em relação a estrutura do anexo, é proposto sistema de concreto armado em função da dimensão 
da edificação e do predomínio da mão de obra e disponibilidade de material. Para a laje superior, 
adota-se padrão nervurado com preenchimento; para a cobertura, laje plana protendida. 
Para as esquadrias opta-se por solução em vidro e alumínio, com as aberturas posicionadas de 
maneira adequada em relação à orientação solar e ventilação. Para os banheiros e áreas técnicas do 
pavimento superior é proposta uma solução em domos na laje de cobertura, localizada ao lado de 
painéis de aquecimento solar.  
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Os brises complementam o sistema de aberturas. Presentes na fachada principal e na varanda 
voltada ao Quintal da Tijoleira, são compostos por um padrão triangular, metálicos, e em tom de 
cinza. Ora mais fechados, ora mais abertos, permitem um agenciamento de luz natural que dá 
dinâmica aos diferentes espaços 
Em tons que se assemelham aos do Quintal da Tijoleira, mas em material contrastante, as lajes e 
paredes do pavimento térreo são compostas, respectivamente, de concreto alisado e alvenaria 
rebocada. O mesmo vale para o piso do pavimento superior, conferindo fluidez e continuidade ao 
partido proposto. 
O forro suspenso em madeira ripada se prolonga da cobertura vazada que respeita o pergolado 
preservado, ao passo que a iluminação proposta valoriza os elementos de projeto bem como o 
patrimônio preservado da Casa Lacerda.

Da janela central da Sala do Relógio se descortina a vista dos morros e suas curvas, por onde vinham as tropas. Logo abaixo, a linha da laje plana de 
cobertura se insere discretamente no entorno.  À esquerda, a Roseira sob a qual se encontram as cinzas da Sra. Maria Thereza: o caminho que conduz ao 
multiuso e exposições se alinha respeitosamente à este eixo. Entre a Praça das Tropas e o Quintal da Tijoleira poderão ocorrer as apresentações externas.  

Na Praça das Tropas, sob o brise metálico, se conforma o avarandado com fogão a lenha: espaço de  encontro e de trocas, 
ou uma simples roda de chimarrão, lembrando a tradição da erva-mate. Café, cozinha e livraria se abrem para este espaço. 

O eixo em direção à Casa Lacerda: presente e passado  em diáologo a partir da nova edificação. Área de exposições e espaço multiuso se voltam para o átrio  que preserva a  árvore preexistente.

A permeabilidade visual da edificação a partir do átrio de acesso.
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Duas premissas básicas foram adotadas e associadas. A 
primeira de caráter mais amplo e urbano: o conjunto urbanísti-
co da Lapa contém 10 locais de interesse cultural e histórico que 
podem ser articulados a partir da intervenção na Casa Lacerda 
e da nova Casa do Patrimônio - Anexo e seu entorno imediato. 
A segunda, de caráter arquitetônico, em obediência ao Termo 
de Referência, mas também com uma profunda concordância 
de que a nova edificação deve respeitar visadas e gabaritos a 
partir das salas e varanda lateral da Casa Lacerda e do pátio 
em tijoleira: valorizar a presença desse pátio estendendo-o pela 
cobertura, criando uma promenade fluida e clara na forma de 
se deslocar pelo espaço tanto vertical quanto horizontalmente. 
A nova edificação deve ser tratada como um grande espaço de 
transição que liga e aproxima o usuário da paisagem, tanto do 
ponto de vista da experiência sensorial com a Casa Lacerda, 
seu pátio e sua nova articulação com a cidade, quanto com a 
mirada do morro que sustenta grande parte do valor histórico 
da edificação.

A partir daí, redesenhou-se o espaço urbano externo à 
Casa Lacerda, de modo a criar um circuito que começa com o 
Panteão dos Heroes e amplia o adro a sua frente para privilegiar 
o pedestre e domar a velocidade e o tráfego de automóveis por 
meio da troca do piso por blocos  de pedra ou concreto condi-
zentes com os diversos pavimentos em paralelepípedo identifi-
cados no entorno, bem como pela elevação do nível da Rua XV 

“Defender o nosso 
patrimônio histórico e 
artístico é alfabetização”

Mário de Andrade

de Novembro em frente a esse novo espaço coletivo. Essas inter-
venções levam em conta o conteúdo da carta de Veneza (1964) 
e, principalmente, da carta de Washington (1986), visando a 
articular a nova edificação ao contexto urbano maior:

“A melhoria do habitat deve ser um dos objetivos funda-
mentais da salvaguarda.

No caso de ser necessário efetuar transformações dos 
imóveis ou construir novos, todo acréscimo deverá 
respeitar a organização espacial existente, especialmente 
seu parcelamento, volume e escala, nos termos em que o 
impõem a qualidade e o valor do conjunto de constru-
ções existentes. A introdução de elementos de caráter 
contemporâneo, desde que não perturbe a harmonia do 
conjunto, pode contribuir para o seu enriquecimento.”

Carta de Washington (1986)

Para tanto, o circuito se amplia para a lateral direita da 
fachada frontal da Casa Lacerda, e reconfigura o parque infan-
til como equipamento de uso público, portal de entrada para 
as funções de educação patrimonial com crianças e jovens que 
seguem para um pequeno anfiteatro, defronte ao primeiro poço, 
dedicado a aulas externas, debates e pequenas apresentações 
artísticas. Esse caminho é seguido de uma horta didática e co-
munitária que amplia em grande medida a horta existente e se 
insere na proposta paisagística desse espaço que hoje é tratado 
como residual. Embora tenha sido considerado como elemento 
fundamental a ser mantido, o muro que separa a rua do parque 
infantil da Casa Lacerda, mantido em nossa proposta, pode 
eventualmente evoluir para um redesenho ou reconfiguração 
de suas aberturas para reforçar as intenções acima, baseados 
principalmente nas Cartas de Veneza (1964) e Burra (1980).

fachada posterior

fachada frontal – diurnafachada frontal – noturna terraço

parque infantil arborizado

panteon dos heroes

anfiteatro

horta comunitária

tijoleira original

muros verdes

muros verdes

casa lacerda

mirante

travessa brito de lacerda

circuito urbano 
cultural

O espaço arquitetônico é mais feliz nos espaços de 
transição. É onde ele se realiza de forma mais profundamente 
artística, desvinculando-se do dilema fundamental das artes 
aplicadas: não pode ou não deve ser considerada arte aquela que 
tem utilidade. É nesses espaços que a pessoa percebe intenções e 
toda a profunda relação que o edifício estabelece com a paisa-
gem, com o contexto, com a configuração e a aposição de uma 
segunda natureza ao lugar.

A arquitetura moderna brasileira se notabilizou por uma 
série de inovações a partir da matriz europeia latina. Destaca-
ram-se a artesania e a maestria no trato com as possibilidades 
da plasticidade do concreto armado e da estrutura independen-
te das vedações. Pilotis, grandes vãos, balanços, praças cobertas 
e descobertas, varandas, terraços, brise-soleil. A exploração das 
possibilidades que essa desvinculação oportunizou em termos 
de explosão do uso dos espaços e elementos de transição, com 
grandes planos abertos e espaços sem paredes ou qualquer 
vedação que o clima tropical permitiu, passou, paulatinamente, 
a ser a grande contribuição da arquitetura brasileira à cultura 
arquitetônica mundial.

Para a presente discussão colocada por este Concurso, 
destaca-se, ainda, o fato de que a vanguarda artística brasileira 
formulou a teoria nacional sobre o patrimônio cultural. Fez 
evoluir e materializou um processo claudicante iniciado no sé-
culo XVII. A amplitude e competência do anteprojeto de Mario 
de Andrade e sua simplificação pragmática e realista constante 
no Decreto-Lei 25 de 1937 instituíram com raízes profundas a 
nossa política de preservação cultural. 

Os modernos visibilizaram o passado em amplas pers-
pectivas culturais, reconhecendo as manifestações imateriais e 
uma antropologização do conceito de cultura para além da ideia 

puramente artística ou histórica. Fundaram nossa perspectiva de 
preservação. Claro que não sem dogmas, não sem atropelos ou 
sem autoritarismos típicos da época e do próprio modernismo.

As ações iniciais do então SPHAN, na década de 1930, já 
se defrontavam com o problema fundamental da preservação de 
sítios históricos urbanos e obras arquitetônicas vivas, para além 
do patrimônio arqueológico ou puramente histórico: elas conti-
nuam a ter uma função social e por isso mesmo, culturalmente, 
estão em constante transformação; deparam com profundas 
contradições impostas pelos câmbios tecnológicos; têm uma fun-
ção turística e econômica que podem reforçar sua própria noção 
coletiva de bem a ser preservado.

Por isso, parece-nos adequada a preocupação do Termo de 
Referência em “ampliar possibilidades de uso e apropriação so-
cial” e em “pretender estimular as práticas de projetos de arqui-
tetura contemporânea em áreas de valor cultural, promovendo 
o debate e a reflexão entre as possibilidades de diálogo entre o 
antigo e o novo.”

A força e a dominância do moderno em nosso campo de 
conhecimento estão em xeque após a recuperação de sua hege-
monia no país, superada a fase crítica ensaiada pelo pós-moder-
nismo arquitetônico. O que nos parece é que atualmente há um 
domínio de um neomoderno acrítico, que não se assenta mais 
sobre as mesmas perspectivas sociais e estéticas da vanguarda 
moderna, mas que vem respondendo estilisticamente aos novís-
simos problemas sociais.

Traços fundamentais da contemporaneidade líquida são 
a fluidez e a validade de arranjos conceituais conforme a con-
veniência das perguntas e problemas colocados. Este concurso, 
portanto, é uma oportunidade de se ensaiar a validade de novas 
articulações no território que visem responder ao problema 

da paisagem colocada pela cultura, que ressalte a beleza dos 
espaços de transição da Casa Lacerda, especialmente o pátio em 
tijoleira, expandindo-o com um novo rigor intencional que se 
faça compreensível aos visitantes e trabalhadores do museu-casa 
e da nova Casa do Patrimônio que ali se potencializará.

situação/implantação e agenciamento paisagístico - sem escala

cód. un. preço unitário preço total
01

1.1 m² 200,00 10.000,00
1.2 vb - 5.000,00
1.3 vb - 10.000,00
1.4 demolição antiga casa de doces m² 150,00 4.576,50

02
2.1 m³ 30,00 28.560,00
2.2 m 150,00 24.000,00

03
3.1 m² 50,00 40.000,00
3.2 m³ 1.000,00 30.000,00
3.3 m³ 2.000,00 280.000,00

04
4.1 m² 60,00 15.780,00
4.2 m² 40,00 2.620,00
4.3 m² 200,00 29.400,00

05
5.1 m² 1.000,00 54.500,00
5.2 un. 250,00 2.250,00
5.3 un. 5.000,00 35.000,00
5.4 m² 150,00 8.175,00
5.5 m² 500,00 39.000,00
5.6 m 500,00 43.500,00

06
6.1 m² 120,00 48.600,00
6.2 m² 80,00 15.440,00
6.3 un. 280,00 42.000,00

07 instalações
7.1 hidráulica / esgoto / pluviais

7.1.1 vb - 30.000,00
7.1.2 vb - 30.000,00
7.1.3 vb - 20.000,00

7.2 elétrica / telefonia 
7.2.1 vb - 120.000,00
7.2.2 vb - 80.000,00

7.3 ar condicionado
7.3.1 vb - 96.000,00

08 louças / metais / bancadas / luminárias / aparelhos
8.1 vb - 4.000,00
8.2 vb - 4.000,00
8.3 vb - 10.000,00
8.4 vb - 40.000,00
8.5 plataforma de acessibilidade un. 20.000,00 20.000,00

09 revestimentos
9.1 paredes internas

9.1.1 m² 20,00 6.570,00
9.1.2 m² 100,00 5.450,00

9.2 paredes externas
9.2.1 m² 18,00 6.300,00

9.3 pisos
9.3.1 m² 150,00 52.800,00
9.3.2 m² 180,00 96.480,00

10 forro
10.1 m² 300,00 24.000,00
10.2 m² 150,00 12.900,00

11 pintura
11.1 m² 50,00 9.650,00

12 urbanização / paisagismo
12.1 m² 80,00 132.600,00
12.3 vb - 10.000,00

13 serviços complementares
13.1 vb - 5.000,00

1.584.151,50
14

14.1 25% - 396.037,88
1.980.189,38

descrição 

1.657,50

536,00

qtd.

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

infraestrutura
terraplenagem (escavação)
fundação de concreto estacas
super estrutura
forma para estruturas de concreto 

abrigo provisório 
ligações provisórias
locação da obra, execução de gabarito

serviços preliminares

divisórias especiais
esquadrias e vidros
esquadria de alumínio

portas especiais

concreto estrutural aparente
laje de concreto protendido

portas de madeira

 alvenaria e vedações
bloco concreto 14x19x39cm (contenções)
bloco concreto 09x19x39cm

50,00
-
-
30,51

952,00
160,00

800,00
30,00

140,00

263,00
65,50

147,00

54,50
9,00
7,00

54,50
78,00
87,00

405,00
193,00

pergolado de madeira 150,00
impermeabilização outros

vidros
vidros especiais (fachada)
guarda-corpo
 cobertura e impermeabilização
impermeabilização cobertura

instalações de ar condicionado

louças sanitárias
metais sanitários
bancadas de granito
luminárias

instalações hidráulicas
instalações sanitárias
instalações de águas pluviais

instalações elétricas
instalações de dados e voz e CFTV

granitina em placas

forro acústico em placas
forro de gesso cartonado com tabica

pintura acrílica sobre massa acrílica

pavimentação

1,00

emboço e reboco 328,50
cerâmica pastilha ou porcelanato 54,50

selador hidrofugante 350,00

tijolo cerâmico assentado 352,00

valor total da obra 

193,00

86,00
80,00

vegetação -

limpeza geral da obra -
valor dos insumos com mão de obra 

bdi
bdi -
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4.3 m² 200,00 29.400,00
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5.1 m² 1.000,00 54.500,00
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5.3 un. 5.000,00 35.000,00
5.4 m² 150,00 8.175,00
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8.2 vb - 4.000,00
8.3 vb - 10.000,00
8.4 vb - 40.000,00
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9.1.1 m² 20,00 6.570,00
9.1.2 m² 100,00 5.450,00
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9.2.1 m² 18,00 6.300,00

9.3 pisos
9.3.1 m² 150,00 52.800,00
9.3.2 m² 180,00 96.480,00
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10.1 m² 300,00 24.000,00
10.2 m² 150,00 12.900,00
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11.1 m² 50,00 9.650,00

12 urbanização / paisagismo
12.1 m² 80,00 132.600,00
12.3 vb - 10.000,00
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13.1 vb - 5.000,00

1.584.151,50
14

14.1 25% - 396.037,88
1.980.189,38
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536,00

qtd.
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-
-

-

-

-

-

-
-

-

infraestrutura
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instalações de águas pluviais
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forro acústico em placas
forro de gesso cartonado com tabica

pintura acrílica sobre massa acrílica

pavimentação

1,00

emboço e reboco 328,50
cerâmica pastilha ou porcelanato 54,50

selador hidrofugante 350,00

tijolo cerâmico assentado 352,00
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fachada posterior/tijoleira original

1/2ESTUDO PRELIMINAR - ANEXO MUSEU CASA LACERDA - 2019 2/2

01. mirante nova tijoleira marrom escuro
02. plataforma elevatória
03. terraço nova tijoleira marrom escuro
04. rampa de acesso
05. tijoleira original
06. café/fogão a lenha
07. loja/livraria
08. salão de exposições
09. lavanderia/DML

terraço – esc.: 1:200

primeiro pavimento – esc.: 1:200

térreo – esc.: 1:200

legenda

O circuito leva, na sua metade, ao pátio em tijoleira, e dali diversos caminhos e funções são possíveis, uti-
lizando a cobertura do Anexo. Ele segue na rampa à direita da nova edificação, vista a partir do pátio, que tanto 
leva ao primeiro pavimento do Anexo quanto leva à Travessa Brito de Lacerda. Desta via, o circuito se articula aos 
demais locais de interesse cultural e histórico, valendo-se de sinalização condizente e normatizada pelo IPHAN, 
bem como de arborização que qualifique esse alongamento do espaço público útil e dilua a noção de muro ou lote 
da nova proposta. A segurança é garantida, em nossa proposta, por meio de portões recuados nas duas rampas late-
rais, discretos e que se escondam na vegetação dos muros. Um grande portão de correr vedado por vidro translúci-
do abre todo o vão do pavimento térreo semienterrado.

No primeiro trecho do circuito, a proposta é uniformizar o piso e sinalizar o caminho público, separando 
seu caráter funcional daquele da tijoleira que se afirma como local de permanência e introspecção. Essa postura 
pode ser adotada nos demais locais de interesse cultural e histórico e servir de marco visual e conceitual do que se 
propõe, fazendo eco a tantas estratégias de requalificação urbana com viés turístico bem-sucedidas na região sul do 
Brasil, especialmente Curitiba, ressalvadas as diferenças nas proporções urbanísticas.

10. banheiro masculino
11. banheiro feminino
12. banheiro PCD
13. poço existente
14. árvore existente
15. reservatório de água
16. jardim interno
17. salão multiuso
18. foyer do salão

19. biblioteca
20. recepção/estar
21. banheiro PCD feminino
22. banheiro PCD masculino
23. vestiário
24. copa
25. escritório 01
26. sala de reuniões
27. escritório 02

pergolado com 
glicínias existente tijoleira existente

reestruturação da caixa viária para 
intergração da casa lacerda com o 
panteon dos heroescasa lacerda

visão do horizonte 
e da rua a partir da 

casa lacerda panteon dos heroes
visão da casa lacerda a partir da 

travessa brito de lacerda

terraço possíveis achados 
arqueológicos preservados 
no jardim interno

salão de 
exposições e café

salão 
multiuso

mirante

mirante

terraço

circulação vertical

primeiro pavimento:
salão de exposições e café

casa lacerda

térreo:
salão multiuso, foyer e 
administração

salão de exposições

salão de exposições

vista do interior da casa lacerda de dentro da “sala do relógio ou varanda” para o pátio

corte aa – esc.: 1:150

O programa se divide em dois pavimentos, sendo o térreo semienterrado conforme sugerido pelo Termo de 
Referência. No térreo estão as funções administrativas, recepção, biblioteca, e salão multiuso com possibilidade 
de compartimentação em duas salas. Este se encontra ao fundo do lote, aproveitando-se do arrimo gerado pela 
escavação. O pé-direito elevado decorre da ligeira elevação do terraço em nova tijoleira, que se articula ao pátio em 
tijoleira existente. O descolamento dessa laje nas três faces desse espaço e um pergolado de madeira vazado garan-
tem um espaço com luz natural, ajardinado e drenante entre o arrimo e a esquadria do salão multiuso, de modo a 
minimizar os problemas de umidade e infiltração, além de ambientar, amenizar a sensação de subsolo e ajudar nas 
taxas de permeabilidade e ocupação do lote.

Além disso, as salas multiuso, por sua posição no lote e dimensões, são uma espécie de “coringa” para uma 
eventual área de exposição de achados arqueológicos que, porventura, venham a existir no lote do Anexo. Tanto 
podem ser remanejadas, ou transformadas, e deixar o sítio intacto, hipótese em que o terraço superior poderia se 
transformar no pavimento de acesso e visada das ruínas (à semelhança de emblemáticas arquiteturas contempo-
râneas, embora cobertas, realizadas recentemente: o novo museu da Acrópole, projeto de Bernard Tschumi; Pra-
ça Nova do Castelo de São Jorge, projeto de João Luís Carrilho da Graça; e o abrigo às ruínas romanas em Chur, 
projeto de Peter Zumthor), quanto, a depender da altura, poder serem visitadas, acessadas pelo pavimento térreo 
semienterrado, hipótese na qual o salão multiuso viraria uma galeria especial para mostra desses achados.

O primeiro pavimento encontra-se exatamente no nível em que o caimento natural do terreno e a laje se en-
contram. Garante um acesso lateral rampado, fluido e que contribua para a noção de promenade entre os diversos 
espaços de transição com vistas enquadradas e modificadas pelo movimento, onde o sujeito pode perceber as diver-
sas miradas, tanto da paisagem distante, quanto do bem tombado. Nele estão as funções mais coletivas e educativas 
de uma Casa do Patrimônio: a cozinha, o café, a livraria, o espaço de exposições e as áreas de apoio. Estas ficam 
em um pequeno bloco de concreto aparente que não chega até a laje de cobertura, o que serve a uma dupla função: 
manter a percepção do vão estrutural e continuidade do plano de cobertura, e servir de local de onde se irradia a 
iluminação indireta e onde estarão localizados os insufladores de ar-condicionado.

O pavimento de cobertura foi o ponto de partida do desenho do projeto e das estratégias de implantação do 
Anexo. Ele articula as duas premissas iniciais da proposta, a articulação entre escalas diversas da paisagem, espe-
cialmente na perspectiva mais urbana, e a arquitetônica por meio de seus espaços de transição. Desta forma, dois 
planos de “novas tijoleiras” são criados. O deslocamento em duas alturas permite uma permeabilidade visual dupla 
e mútua, com visadas que enquadram, a partir da Casa Lacerda, a Travessa Brito de Lacerda e denotam as ativida-
des coletivas e de atração dos visitantes no primeiro pavimento, bem como enquadram a própria Casa Lacerda a 
partir da mencionada travessa.

Assim, os três planos úteis do Anexo se hierarquizam em uma gradação do nível de publicidade e abertura 
ao público: do mais amplo e acessível espaço de cobertura em terraços, ao térreo mais reservado e privado, passan-
do pelo nível superior em que ocorrerão atividades coletivas abrigadas.

Buscou-se uma construção simples, adequada ao terreno e às técnicas mais comuns e acessíveis na nossa 
cultura construtiva atual, que responda ao clima ameno e proteja principalmente os usuários nos momentos de frio 
intenso no inverno, deixando o sol entrar de modo regulado e controlado nas fachadas mais críticas.

A estrutura é essencialmente formada por elementos de concreto armado, sendo as lajes protendidas, com 
25cm de espessura, e os pilares cilíndricos apoiando-as em capitel embutido nelas. Os vidros serão temperados 
laminados e incolores, sendo que os da fachada principal serão vidros de baixa emissividade e alta transparência.

O sistema de climatização será o VRF (Fluxo de Gás Refrigerante Variável), e as condensadoras ficarão aloca-
das no recuo lateral direito do Anexo (a partir da Travessa), discretamente escondidas do público em função das 
vigas laterais da edificação. Abaixo dessa laje técnica, está a caixa d´água que abastecerá o térreo semienterrado por 
gravidade e o primeiro pavimento por meio de pressurização simples, em função da pequena demanda simultânea 
que há no pavimento.

Os pisos em tijolo do anexo devem, tanto quanto possível, ser da mesma olaria ou fabricante da tijoleira ori-
ginal. Entretanto, faz-se extremamente necessário, para se atender aos ditames das cartas patrimoniais e à prática 
mais corrente em intervenções contemporâneas no patrimônio histórico e cultural, que essa nova tijoleira seja em 
um tom diferente, no caso em um marrom escuro acinzentado, somente pela mudança na composição da argila. 
Isso deverá ser estudado durante o desenvolvimento do projeto em função das possibilidades da tradição local e em 
conversa com as olarias originais.

O agenciamento do paisagismo consiste na articulação dos níveis e pisos reconfigurados e novos terraços que 
articulam a paisagem em diversos momentos de proximidade e distância. Ele se expande para fora dos dois lotes, 
buscando reconfigurar o urbano imediato, à frente, na Rua XV de Novembro, como extensão do adro à frente do 
Panteão dos Heroes e aos fundos como continuação do piso proposto no circuito com arborização e permeabilida-
de para a infiltração de águas pluviais. Além dessa estratégia mais ampla, o parque infantil recebe novo desenho 
com arborização e topografia remodelada a partir das golas dessas árvores, um anfiteatro para atividades lúdicas, 
horta comunitária ampliada e redesenhada com acessibilidade universal, e jardim interno ao salão multiuso. Como 
forma de amenizar os muros laterais com os vizinhos é proposto um jardim vertical.

As taxas de ocupação estão atendidas pelos recuos laterais, frontais e pelo jardim descoberto interno que se-
para o salão multiuso do arrimo no limite do lote. A taxa de permeabilidade conta com essa área ajardinada e mais 
um percentual de menos de 50% do piso de concreto permeável que recobre todas as rampas e recuo frontal, além 
de pequenas aberturas junto aos muros e golas de árvores.
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AGENCIAMENTO EXTERNO E 
PAISAGISMO

1. ÁREA DE ESTAR
2. AUDITÓRIO AO AR LIVRE
3. POMAR/ HORTA
4. POÇO
5. PARQUINHO
6. PÁTIO

GUIAS DE 
CONCRETO

PISO 
DRENTANTE DE 
CONCRETO

PISO 
CERÂMICO 
ELEVADO

MOBILIÁRIO 
MODULAR

JUNTA DE 
DILATAÇÃO EM 
BRONZE

memória são ativadas através de atuações do presente. 

A construção do Anexo do Museu Casa Lacerda permite que seja dada sequência ao vínculo entre o sítio que 
pertenceu à família Lacerda e a história da Lapa. 

CONCEITO

“É a presença do novo que, por contraste, faz a vetustez ganhar profundidade” – Lúcio Costa

vetustez
1. estado ou atributo do que é vetusto; ancianidade, velhice.
2. POR EXTENSÃO - atributo do que merece reverência; respeitabilidade.

História e Geografia concorrem igualmente na construção da paisagem deste sítio. A Geografia, através das vistas 
para os morros no horizonte. A história,W por meio das construções dos séculos XVIII e XIX – muitas tombadas – 
não apenas de dentro do próprio lote designado para o projeto, como também de toda uma área de 14 quarteirões.

O Anexo do Museu Casa Lacerda nasce do desejo de pertencer e acrescentar a essa paisagem. Uma proposta de 
arquitetura contemporânea - ambientalmente sustentável, dotada de espaços flexíveis e estrutura racional - que, a 
partir da interpretação não literal das proporções, cores e ritmos das construções históricas visa compor com seu 
entorno sem cair na tentação de parecer aquilo que não é: uma edificação do século XVIII. 

ENTRE A PAISAGEM NATURAL E A HISTÓRICA

LUGAR

O terreno para o Anexo do Museu Casa Lacerda goza de condição privilegiada na Cidade da Lapa – PR. Sua 
posição em declive nas bordas do setor histórico permite que a nova edificação se relacione tanto com as 
construções coloridas, horizontais e ritmadas de arquitetura colonial luso-brasileira como com o morro que dava 
acesso à cidade durante o período das tropas.

Além de sua situação geográfica notável, o sítio para a intervenção arquitetônica também possuí inestimável valor 
histórico. Além da relevância arquitetônica da tombada Casa Coronel Joaquim Lacerda lá construída e que hoje 
funciona como museu, os descendentes do comerciante estão associados aos principais acontecimentos políticos, 
econômicos e sociais do desenvolvimento da cidade da Lapa.

PROGRAMA

As Casas do Patrimônio visam fomentar e favorecer a construção do conhecimento e a participação social para o 
aperfeiçoamento da gestão, proteção, salvaguarda, valorização e usufruto do patrimônio cultural. Fazer do Anexo 
do Museu Casa Lacerda uma Casa do Patrimônio é uma iniciativa condizente com o desafio de uma intervenção 
arquitetônica sobre bem histórico. Intervir sobre patrimônio é uma tarefa que transcende a mera conservação de 
um “objeto de valor”. Um patrimônio vivo é habitável, um espaço para atividades cotidianas aonde a história e a 

ESTRATÉGIA

ESTIMATIVA DE CUSTOS

1. Para a liberação da vista a partir da Sala do 
Relógio da Casa Lacerda, o edifício anexo fica 
semienterrado em relação à tijoleira e à Rua 
Francisco Brito de Lacerda.

2. O edifício busca ser compacto para criar duas 
frentes para duas cotas diferentes. O pátio da Casa 
Lacerda ganha uma extensão plana - propícia para 
eventos e festividades - que se integra à varanda e 
ao café. Na frente voltada para a rua é desenhada 
uma praça junto à Figueira e ao poço preexistente.

3. Visando um pé direito mais confortável, espaços 
flexíveis e uma obra racional, o anexo foi projetado 
com pilares e vigas metálicas com vãos de 4,80 x 
5,30m e 4,80 x 7,10m e lajes painel.

4. A cobertura é vista com destaque a partir da 
Casa Lacerda. É a “quinta fachada”, um jardim que 
se estende até os morros no horizonte. A proporção 
horizontal da construção é marcada pelo ritmo dos 
brises verticais em cobre que varia de frequência de 
acordo com a orientação e a privacidade desejada 
para o ambiente interno.

PAISAGISMO E AGENCIAMENTO EXTERNO

O projeto de paisagismo e agenciamento externo parte dos mesmos princípios do que o do edifício anexo: 
a promoção da história e da cultura através de um patrimônio vivo e habitável.

Através de cinco operações são criados espaços que, ao mesmo tempo, valorizam a história e são 
propícios para a realização de palestras, seminários, exposições, feiras, oficinas, rodas de conversas, 
saraus e apresentações de espetáculos de pequeno porte ao ar livre:

1. Marcação das preexistências historicamente relevantes. Projeções e perímetros são destacados no 
piso com marcações em bronze e acompanhadas de ficha explicativa;

2. Instalação de novo piso elevado em tons cerâmicos na extensão da varanda. É possível assim, 
simultaneamente, manter as características paisagísticas do local e evidenciar as distintas épocas de 
construção de cada parcela do pátio;

3. Criação de auditório ao ar livre. Ao lado da horta, se aproveitando do desnível de pouco mais de um 
metro, guias de concreto configuram uma arquibancada que convive com a vegetação existente;

4. Iluminação dos principais espaços externos. O jardim e o pátio lateral passam a ser iluminados 
predominantemente por duas torres com holofotes direcionais;

5. Delimitação de espaços de permanência. Peças de mobiliário modular são dispostas ao ar livre para 
dar apoio às mais variadas atividades.

VISTA A PARTIR DA RUA FRANCISCO BRITO DE LACERDA

ESPAÇO EXTERNO DE APRESENTAÇÕES VISTA PARA OS MORROS

IMPLANTAÇÃO
ESC: 1:250
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CASA LACERDA ANEXO

Heitor Tonissi, Sergio Tonissi e Victor Piza
Autor
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VISTA A PARTIR DA VARANDA

HALL DE EXPOSIÇÕES

RECEPÇÃO COZINHA

ÁREAS VOLTADAS AO PÚBLICO
1. FOYER
2. BIBLIOTECA
3. ÁREA EXPOSITIVA
4. SALAS MULTIUSO
5. DEPÓSITO
6. SANITÁRIOS COLETIVOS

SERVIÇOS
7. CAFÉ
8. LIVRARIA 

ADMINISTRAÇÃO
9. SALA DE ADMINISTRAÇÃO
10. SALA PARA IPHAN
11. SALA DE REUNIÕES
12. ALMOXARIFADO/DEPÓSITO
13. COPA

14. VESTIÁRIOS

OUTRAS ÁREAS
15. COZINHA
16. VARANDA
17. DESPENSA
18. LAVANDERIA
19. DML
20. GLP
21. GARAGEM

ÁREA PAVIMENTO INFERIOR: 286,13m²
ÁREA PAVIMENTO SUPERIOR: 256,00m²
ÁREA TOTAL: 542,00m²

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO: 0,96
TAXA DE OCUPAÇÃO: 63,4%
TAXA DE PERMEABILIDADE: 26%

PLANTA INFERIOR
ESC: 1:200

PLANTA SUPERIOR
ESC: 1:200
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CORTE A
ESC: 1:200

CORTE B
PERSPECTIVADO

CAIXA D’ÁGUA DE AÇO INOXCLARABOIAS

BRISES EM COBRE 
LAQUEADO

PELE DE VIDRO

FORRO DE GESSO 
ACARTONADO

PISO DE 
CONCRETO POLIDO

VIGA METÁLICA 
W310X38,7

LAJE PAINEL

PLATAFORMA 
ELEVATÓRIA P/ PNE
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1/2ESTUDO PRELIMINAR - ANEXO MUSEU CASA LACERDA - 2019 

You were made from light and therefore you 
must live with the sense that light is important. 
Without light there is no architecture.

Louis I. Kahn

CONCEITO
Na concepção de um anexo para um museu histórico é adequado 
seguir certas diretrizes que apontam no sentido de respeitar 
aquilo que preexiste. Ainda mais em um contexto de uma cidade 
histórica como Lapa. Assim o conceito geral do projeto passa 
pela criação de uma arquitetura singela e respeitosa, que busca 
certa neutralidade através da abstração de suas formas. 
O anexo não clama para si o protagonismo do conjunto, 
mas serve de acessório ao museu, fornecendo novos espaços 
que permitem usos que o edifício histórico da Casa Lacerda 
não suporta. Neste sentido, buscou-se através de soluções 
contemporâneas, espacialidades diferentes daquelas existentes 
no museu com o objetivo de proporcionar espaços adequados 
aos novos usos requisitados pelo programa. 

FORMA
O projeto incorporou a premissa dada de criar um piso térreo 
semienterrado de maneira a preservar a vista dos morros no 
horizonte. Mas o faz de maneira que o volume construído não 
toque os limites do terreno. A criação dos recuos laterais e 
de fundos proporciona um entorno livre e ventilado, além de 
garantir as taxas limites de ocupação do terreno. 
Os recuos laterais são aproveitados para criação de rampas que 
organizam as circulações que integram o anexo à Casa Lacerda. 
O recuo dos fundos permite ao piso térreo maior flexibilidade de 
uso, criando um pátio rebaixado limítrofe ao pátio do museu. 
Este espaço externo é qualificado com um espelho d’água que 
o caracteriza com uma ambientação própria. 
O edifício é dividido em dois blocos separados no piso superior 
por um pátio elevado que organiza os acessos que conectam 
o anexo à Casa Lacerda. As rampas respeitam a NBR 9050, 
tratando a questão da acessibilidade universal não como 
acessória, mas como integrada à própria organização do 

edifício. No pátio do museu são inseridas pequenas rampas que 
vencem os degraus e uma rampa que liga o pátio ao interior do 
Casa Lacerda, garantindo acesso irrestrito por todo o conjunto.
A organização do edifício com seus pátios garante transparência 
para boa iluminação natural dos espaços e possibilidade de 
ventilação cruzada. Os fechamentos longitudinais da envoltória 
por sua vez são de pedra grês. Mais espessos, controlam a 
penetração de luz e aumentam a inércia térmica das fachadas. 
Essas estratégias garantem um bom desempenho energético e 
econômico das instalações com o uso de soluções passivas de 
conforto térmico. Somado a isso, a utilização do poço, captação 
de águas pluviais e aquecimento solar de água mitiga o impacto 
ambiental do edifício, além de reduzir os custos de operação do 
anexo.

ESPAÇOS
A organização espacial prioriza os espaços voltados ao público, 
localizando-os nas extremidades do edifício. As áreas mais 
privadas são posicionadas no miolo do volume. No térreo temos 
a recepção voltada para a Travessa Brito de Lacerda; áreas 
administrativas, copa para funcionários e sanitários no miolo 
do edifício; e cozinha voltada para o pátio inferior. Na lateral 
do terreno, do lado externo, temos a vaga para funcionários, 
o depósito de lixo e a área de descanso dos funcionários. No 
primeiro andar a biblioteca e os outros espaços se voltam para 
o pátio superior, para a frente estão as salas multiuso e olhando 
a Casa Lacerda estão o café e espaço de exposições.
No terreno do museu, o pátio de tijoleira se encerra agora não 
mais em um muro de fundos, mas em uma “varanda” para o 
anexo. Os canteiros são potencializados com a criação de um 
roseiral e o parquinho é ampliado mantendo a atual cota de 
nível circunscrevendo o piso tijoleira a ser preservado na lateral 
do terreno. O pomar é potencializado com o plantio de mais 
unidades das frutíferas existentes. Em torno do pomar cria-se 
um piso que organiza a horta ampliada, o poço reestruturado e 
conecta este espaço até o pátio de tijoleira. 

ESTRUTURA
A estrutura do conjunto foi concebida para ser a mais simplificada 
possível utilizando a solução convencional de concreto armado 

moldado in loco e lajes pré fabricadas. A estrutura da cobertura 
é feita em madeira e as telhas são cerâmicas. Vãos pequenos 
e regulares formam um grid econômico que permite pequenas 
alturas estruturais, favorecendo uma menor altura piso a piso, e 
consequentemente um menor gabarito do edifício. As empenas 
laterais de pedra são solidarizadas a estrutura de concreto do 
edifício, estabilizando os grandes panos de paredes. 

MATERIALIDADE
O edifício é marcado pelo uso de materiais locais utilizados 
de maneira contemporânea. Os acabamentos são simples e 
naturais, buscando dar ao conjunto um adequado aspecto de 
sobriedade. 
Em referência às janelas do centro histórico, os caixilhos são de 
madeira e a cobertura em telhas cerâmicas. A transparência dos 
fechamentos transversais no piso superior permite a permanente 
visão da Casa Lacerda e contrasta com as empenas longitudinais 
de pedra grês. As pedras são cuidadosamente afastadas umas 
das outras em alguns pontos das fiadas criando aberturas por 
onde entra a luz filtrada. Do lado de dentro fechamentos de 
vidro pivotantes garantem a estanqueidade do edifício, além 
de permitir que as aberturas sejam utilizadas para ventilação 
quando conveniente. O acabamento do piso é feito com cimento 
polido e ao fundo, no pátio inferior, um deque de madeira 
encontra o espelho d’água. 
      

01-SALA MULTIUSO
02-EXPOSIÇÃO
03-CAFÉ
04-BIBLIOTECA
05-SANITÁRIOS
06-DESPENSA
07-DEPÓSITO
08-PÁTIO SUPERIOR
09-ROSEIRAL
10-POMAR
11-HORTA
12-POÇO
13-PARQUINHO
14-RECEPÇÃO

15-DEPÓSITO/ÁREA POÇO
16-COPA
17-ADMINISTRAÇÃO
18-SALA IPHAN
19-SALA REUNIÃO
20-DML
21-COZINHA
22-DESPENSA/LAVANDERIA
23-PÁTIO INFERIOR
24-ESPELHO D’ÁGUA
25-DEPÓSITO DE LIXO
26-ÁREA DESCANSO
27-VAGA
28-GLP
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VOLUME SEMIENTERRADO RECUOS E PÁTIO ACESSOS E CIRCULAÇÃO FECHAMENTOS E TRANSPARÊNCIAS

PLANTA 1º ANDAR | 1:250

IMPLANTAÇÃO | 1:500

PLANTA TÉRREO | 1:250

CORTE A | 1:250

ÁREA TERRENO

ÁREA CONSTRUÍDA

CF. APROVEITAMENTO

TX. OCUPAÇÃO

563,62 m²

559,76 m²

0,993

58,94%

Gabriela Giraldez Barros, Guilherme Albamonte Mejias e Robert Serafini Mejias
Autores
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Descrição Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 Mês 13 Mês 14 Mês 15 Total

1 Canteiro obra 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,06% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 0,07% 1,00%

1.197,60        1.197,60        1.197,60        1.197,60        1.197,60          1.397,20          1.397,20          1.397,20        1.397,20          1.397,20          1.397,20          1.397,20             1.397,20          1.397,20          1.397,20          19.960,00            

2 1,00% 1,00% 2,00%

19.960,00     19.960,00     39.920,00            

3 Movimento de terra 1,00% 1,00% 2,00%

19.960,00     19.960,00     39.920,00            

4 Fundação 1,00% 2,50% 3,50%

19.960,00     49.900,00     69.860,00            

5 Infra estrutura 2,00% 2,00% 4,00%

39.920,00     39.920,00        79.840,00            

6 Muro de arrimo 1,50% 1,50% 3,00%

29.940,00        29.940,00        59.880,00            

7 Super estrutura 3,00% 5,00% 4,00% 12,00%

59.880,00        99.800,00        79.840,00        239.520,00          

8 Fechamento 2,00% 2,00% 3,00% 7,00%

39.920,00        39.920,00     59.880,00        139.720,00          

9 Cobertura 2,00% 2,00% 1,00% 5,00%

39.920,00        39.920,00        19.960,00        99.800,00            

10 0,40% 0,50% 0,50% 0,70% 0,70% 0,70% 3,50%

7.984,00        9.980,00          9.980,00          13.972,00        13.972,00           13.972,00        69.860,00            

11 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,50% 1,50% 7,00%

19.960,00     19.960,00        19.960,00        19.960,00        29.940,00           29.940,00        139.720,00          

12 1,00% 1,00% 2,00% 2,00% 6,00%

19.960,00           19.960,00        39.920,00        39.920,00        119.760,00          

13 Esquadrias 1,50% 5,00% 6,50%

29.940,00        99.800,00        129.740,00          

14 Revestimentos 0,50% 0,50% 1,00% 1,00% 3,00%

9.980,00          9.980,00          19.960,00        19.960,00           59.880,00            

15 Acabamentos 1,00% 1,00% 1,50% 1,50% 5,00%

19.960,00           19.960,00        29.940,00        29.940,00        99.800,00            

16 Pisos 0,50% 0,50% 1,00% 1,00% 1,00% 4,00%

9.980,00        9.980,00          19.960,00        19.960,00        19.960,00           79.840,00            

17 Forros 1,50% 2,00% 3,50%

29.940,00        39.920,00        69.860,00            

18 Vidros 4,00% 4,00%

79.840,00        79.840,00            

19 Pintura 1,00% 1,50% 2,50%

19.960,00        29.940,00        49.900,00            

20 Mobiliários 3,00% 3,00%

59.880,00        59.880,00            

21 Paisagismo 3,00% 3,00%

59.880,00        59.880,00            

22  Impermeabilizações 0,25% 0,25% 0,50% 1,00%

4.990,00          4.990,00          9.980,00          19.960,00            

23 1,00% 2,50% 3,50%

19.960,00        49.900,00        69.860,00            

24 Serviços externos 1,00% 1,50% 1,50% 4,00%

19.960,00        29.940,00        29.940,00        79.840,00            

25 Limpeza 0,50% 0,50% 1,00%

9.980,00          9.980,00          19.960,00            

26 Total 1,06% 2,06% 2,06% 4,56% 6,81% 6,82% 6,57% 3,97% 7,57% 5,07% 4,77% 6,27% 8,27% 14,57% 19,57% 100,00%

21.157,60     41.117,60     41.117,60     91.017,60     135.927,60      136.127,20      131.137,20      79.241,20     151.097,20      101.197,20      95.209,200      125.149,200      165.069,20      290.817,20      390.617,20      1.996.000,00      

Instalações hidro 
sanitárias

 Serviços 
complementares 

Serv. Preliminares

Instalações elétricas

Instalações especias

ELEVAÇÃO SUL | 1:250

ELEVAÇÃO LESTE | 1:250 ELEVAÇÃO OESTE | 1:250

ELEVAÇÃO NORTE | 1:250
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Pimentel Arquitetura - Valdemir Pimentel, Vagner 

Roberto Claro Junior, Fernanda Mendes Tozim, Isabel 

Carolina Wirth Spiller, Gerhard Heinrich Spiller, Caio 

Prestupa Malta Rolin, Guilherme Sasson Goldberg e 

Patrícia Seigner Palloni
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AGENCIAMENTO E PAISAGISMO

VALOR ESTIMADO
Vegetações: R$  45.000,00
Percursos e equipamentos: R$ 80.000,00

A proposta para o Agenciamento Externo e Paisagismo contempla a revitaliza-
ção dos canteiros de �ores ornamentais dos corredores lateral e dos fundos da 
casa, mantendo no primeiro as roseiras e, no segundo, toda a vegetação existen-
te. É intenção também dar condições para a continuidade produtiva das árvores 
frutíferas, por intermédio de poda, adubação e outras técnicas de proteção e 
revitalização.
Para a revitalização do parque infantil, está proposta a implantação de brinque-
dos tradicionais (balanço, gangorra, passeio do macaco e um gira-gira acessível 
a crianças portadoras de necessidades especiais)
A ligação entre a Casa Lacerda e o Anexo será materializada pela continuidade 
de algumas características, tais como a cor e textura da tijoleira reproduzidas no 
novo pátio, e com bastante destaque, pela presença de uma via de circulação, 
construída com material drenante, proveniente de borracha reciclada, suavizan-
do a topogra�a e tornando-a acessível. O percurso inicia no parque e permeia os 
jardins, o pomar e a horta, numa ordem cronológica paisagística, proporcionan-
do um visual bucólico, agradável e instrutivo sobre o modo de vida das pessoas 
no século XIX

LEGENDA

1. NOVO CANTEIRO COM ROSEIRAS ALTAS, TEXTURIZANDO O MURO. NA BASE GRAMAS; SÃO CARLOS E FORRAÇÃO DE 
GRAMA-PRETA
2. MANTER AMEIXEIRA
3. MANTER PALMEIRA E CANTEIROS EXISTENTES NA TIJOLEIRA
4. MANTER TIJOLEIRA
5. MANTER PERGOLADO E GLICÍNIA EXISTENTES
6. COMPOSIÇÃO COM;  COSTELA DE ADÃO E MATACÃO.  FORRAÇÃO COM GRANITO ROLADO
7. JABOTICABEIRAS DE MÉDIO PORTE EM VASOS
8. FORRAGEM:  GRAMA AMENDOIM
9. COMPOSIÇÃO ASCENDENTE COM ;   MATACÕES, YUCCA MANSA E YUCCA ELEFANTE
10. UM EXEMPLAR DE PALMEIRA JERIVÁ- TBM NESTE LOCAL ACESSO AO POÇO QUE FICA DESTINADO A IRRIGAÇÕES
11. FORRAÇÃO COM GRAMA AMENDOIM
12. PARQUINHO INFANTIL; PISO AREIA, BRINQUEDOS ACESSÍVEIS,  CONVENCIONAIS E PISO DRENANTE PARA CADEIRANTES.
13. MANTER ÁRVORES FRUTÍFERAS.
14. MOBILIÁRIO URBANO DE MADEIRA RECICLADA E CONCRETO, GUARNECIDOS DE UM MACIÇO DE LAVANDA VOLTADOS 
PARA ÁREAS CONTEMPLATIVAS.
15. MANTER POÇO E ROSEIRA EXISTENTES
16. PISO DRENANTE DE BORRACHA RECICLADA MOLDADO NO LOCAL , SUAVISANDO A TOPOGRAFIA COM “QR CODE” EM 
DETERMINADOS TRECHOS PARA MAIORES INFORMAÇÕES DO LOCAL
17. PLANTAS MEDICINAIS; CAPIM CIDREIRA, BOLDO, ERVA-DOCE ENTRE OUTRAS
18. HORTA; COUVE, CEBOLINHA, CENOURA ENTRE OUTRAS
19. MANTER; PÉ DE CAFÉ E LIMOEIROS

FACHADA:    VEGETAÇÃO TROPICAL DE BAIXA MANUTENÇÃO -  PEDRAS ELEMENTO PREDOMINANTE

AGENCIAMENTO:    PERCURSO EM BORRACHA RÍGIDA, RECICLADA E DRENANTE

VISTA POSTERIOR:    TRANSIÇÃO ENTRE A TIJOLEIRA E NOVO PÁTIO. COZINHA E PÁTIO VOLTADOS PARA O MUSEU
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ESPAÇO PARA EXPOSIÇÕES E BIBLIOTECA : PROTEÇÃO ACUSTICA NA BLIBLIOTECA COM VIDRO LIVRARIA E CAFETERIA: INTEGRAÇÃO DOS AMBIENTES COM OPERAÇÕES INDIVIDUAIS COZINHA DAS QUITUTEIRAS: COZINHA INDUSTRIAL COM CAPACIDADE PARA 32 PESSOAS SENTADASPRAÇA DE ALIMENTAÇÃO :FOGÃO A LENHA E VITRINE DAS QUITUTEIRAS VOLTADAS PRA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO

ARQUITETURA

VALOR ESTIMADO

O partido arquitetônico adotado é percebido pelas formas ortogonais na 
formação dos espaços numa tentativa de manter a leitura racional e continuada 
da Casa Lacerda e demais edi�cações brasileiras do século XIX. A ruptura com o 
passado se torna ainda mais presente pelos elementos de época dispostas em 
nova ordem plástica, desde a entrada com gabiões que faz referência aos velhos 
muros de pedra grês aos ladrilhos hidráulicos em paredes e tetos para que o 
usuário desfrute da contemporaneidade arquitetural sem perder o historicismo 
local a ser preservado.

Seguindo as diretrizes do Termo de Referência, o Programa de Necessidades foi 
distribuído em dois pavimentos, buscando colocar os ambientes para as ativida-
des públicas no mesmo nível do pátio da Casa Lacerda e aquelas administrativas 
e de atendimento a público mais restrito (biblioteca e área de exposições) no 
pavimento ao nível da Travessa Francisco Brito de Lacerda.

Em virtude da imposição programática de ser mantida a visual das elevações ao 
longe, a partir da janela da Casa Lacerda, foi necessário criar um desnível (100 
cm) entre a Recepção e os demais ambientes do pavimento inferior.

A questão da acessibilidade, em virtude do espaço restrito para implantação de 
rampa, está sendo solucionada com elevador; bem como com a colocação de 
banheiros acessíveis nos dois pavimentos.

SERVIÇOS PRELIMINARES  R$ 37.500,00 
FUNDAÇÕES  R$ 93.750,00 
ESTRUTURA  R$ 243.750,00 
ALVENARIAS  R$ 75.000,00 
COBERTURA  R$ 168.750,00 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$ 75.000,00 
INSTALAÇÕES ELETRICAS E EQUIPAMENTOS  R$ 112.500,00 
IMPERMEABILIZAÇÕES  R$ 75.000,00 
ESQUADRIAS  R$ 168.750,00 
REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS  R$ 562.500,00 
VIDROS  R$ 187.500,00 
PINTURA  R$ 56.250,00 
SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$ 18.750,00 

1

13

2 3 4 14 1615 17 18 19

1211109865 20 21 22 23 24 257

LEGENDA
1. BIBLIOTECA E CONSULTAS DIGITAIS
2. ÁREA PARA EXPOSIÇÕES
3. CICULAÇÃO VERTICAL – PLATAFORMA CABINADA
4. CIRCULAÇÃO VERTICAL – ESCADAS
5. DML (DEPÓSITO DE MATERIAIS DE LIMPEZA)
6. LAVANDERIA
7. VESTIÁRIOS
8. COPA / DESCANSO
9. SALA IPHAN
10. SALA ADMINISTRAÇÃO
11. SANITÁRIOS ACESSÍVEL/FEMININO E SANITÁRIO MASCULINO
12. SALA DE REUNIÕES
13. GARAGEM
14. PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO COM FOGÃO A LENHA
15. DEPÓSITO
16. LIVRARIA
17. CAFETERIA
18. CIRCULAÇÃO VERTICAL – PLATAFORMA CABINADA
19. CIRCULAÇÃO VERTICAL – ESCADAS
20. COZINHA DAS QUITUTEIRAS
21. DESPENSA
22. SANITÁRIOS
23. DEPÓSITO
24. SALA DE EVENTOS 1 (INTEGRADA)
25. SALA DE EVENTOS 2 (INTEGRADA)

1 2 3 4
4

3
2

1

ACESSO
PEDESTRES

ACESSO
VEÍCULOS
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A

F

GOIABEIRA

B
PESSEGUEIRO

D

PÊRA

E

AMEIXEIRA

FIGO

CAFÉ

C
Pyrus comunis

Psidium guayara

Prunus persica

Prunus salicina

Ficus carica

Coffea sp.

G

ÁRVORE EXISTENTE

H

I

J

L

M

LIMOEIRO

Citrus limonium

LARANJEIRA

Citrus sinensis

MACIEIRA
Malus sylvestris

PITANGUEIRA
Eugenia uniflora

BUTIAZEIRO
Butia eriospatha

PALMEIRA ARECA BAMBU

Dypsis lutescens

N
GRAMA ESMERALDA EM TAPETES
Zoysia japonica

1/2

MEMORIAL JUSTIFICATIVO.

ANEXO MUSEU CASA LACERDA / LAPA, PR.

SITUAÇÃO

O LOTE DESTINADO AO ANEXO ESTÁ SITUADO NA ZONA HISTÓRICA, CONTÍGUO AO MUSEU
CASA LACERDA, COM ACESSO PELA TRAVESSA FRANCISCO BRITO DE LACERDA.

O CONJUNTO DO MUSEU CASA LACERDA APRESENTA UMA IMPLANTAÇÃO EM “L”, E AO
OLHAR OS TERRENOS APRESENTAM “L” ESPELHADO EM RELAÇÃO À EDIFICAÇÃO.

ESTA CONDIÇÃO INDUZ A IMPLANTAÇÃO DA COBERTA DO ANEXO NO SENTIDO
LONGITUDINAL DO LOTE, PERMITINDO QUE O PÁTIO VENHA A USUFRUIR A VENTILAÇÃO
NORTE DOMINANTE NA REGIÃO, DESENHO 01.

O PARTIDO ARQUITETÔNICO

A IMPLANTAÇÃO BUSCOU VALORIZAR O PÁTIO DA CASA LACERDA COM O RECUO DO
ANEXO E A CRIAÇÃO DE UMA ÁREA DE ESTAR INTEGRADA AO PÁTIO, DESENHO 04.

ORÇAMENTO BASE PRELIMINAR

O LOTE APRESENTA UMA TOPOGRAFIA EM ACLIVE COM DESNÍVEL DE 2,00m NO SENTIDO
LONGITUDINAL, DEFININDO A IMPLANTAÇÃO DO ANEXO, DESENHO 02.

A IMPLANTAÇÃO DO ANEXO, BUSCOU APROVEITAR OS VENTOS DOMINANTES VINDO DO
NORTE COMO FORMA DE PERMITIR O CONFORTO AMBIENTAL DO PÁTIO DE EVENTOS E
ÁREAS DE ESTAR, DE MAIOR USO PÚBLICO, AO MESMO TEMPO EM QUE PROTEGE A
FACHADA OESTE COM A IMPLANTAÇÃO DA MARQUISE/ VARANDA E COBERTA EM TELHAS
CERÂMICAS APARENTES, MINIMIZANDO A DISPERSÃO DO CALOR NO AMBIENTE, DESENHO
03.

NO PAVIMENTO DO FOYER FORAM LOCALIZADOS A RECEPÇÃO, A ESPERA E A BIBLIOTECA,
ALÉM DA VAGA DE VEÍCULO.

NO PAVIMENTO INFERIOR FORAM LOCALIZADAS AS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E A SALA DE
MULTIUSO.

NO PAVIMENTO SUPERIOR FORAM LOCALIZADOS A VARANDA, A ÁREA EXPOSITIVA, A
COZINHA, O CAFÉ E A LIVRARIA.

A SOLUÇÃO ESTRUTURAL ADOTADA É CONSTITUÍDA POR PILARES E VIGAS VEM
CONCRETO ARMADO, LAJES CONSTITUÍDAS POR FAIXAS PROTENDIDAS E LAJES
NERVURADAS, TIPO CABACINHA, COBERTA EM TELHAS CERÂMICAS NATURAIS SOBRE
ESTRUTURA DE MADEIRA APARENTE. ESTA SOLUÇÃO ENRIQUECE O ESPAÇO DE USO
PÚBLICO, CONSTITUINDO-SE EM ELEMENTO DE VALORIZAÇÃO ESPACIAL, DESENHO 06.

O FOYER EM NÍVEL DA RUA (PEQUENO DESNÍVEL) PROPORCIONA CONFORTO A CHEGADA
DO USUÁRIO E AO MESMO TEMPO DISTRIBUI AS FUNÇÕES DO EDIFÍCIO ATRAVÉS DE
ESCADAS E ELEVADOR DE USO EXCLUSIVO PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU
MOBILIDADE REDUZIDA.

O ZONEAMENTO DO PROGRAMA DE NECESSIDADES, ALIOU A SUGESTÃO DOS
ORGANIZADORES À NECESSIDADE DE USO DE CLIMATIZAÇÃO NOS AMBIENTES DE
TRABALHO DEFININDO SUA LOCALIZAÇÃO, DESENHO 05.

O FECHAMENTO DO EDIFÍCIO ANEXO NA FACHADA OESTE, EM VIDRO TEMPERADO,
OFERECE A TRANSPARÊNCIA NECESSÁRIA A VIZUALIZAÇÃO DO BEM TOMBADO,
GARANTINDO QUE SEJA VISTO DESDE O ACESSO DO ANEXO, DESENHO 07.

A INTEGRAÇÃO DO ANEXO AO ENTORNO, OCORRE COM A RELEITURA DOS ASPECTOS
REPETIDOS ENTRE CHEIOS E VAZIOS, EXISTENTES NA FACHADA LESTE, DESENHO 08.

A VOLUMETRIA DO EDIFÍCIO ANEXO É SINGELA E CONTEMPORÂNEA, CRIANDO UMA
GRANDE SOMBRA SOBRE ESPAÇOS VISUALMENTE INTEGRADOS, RESSALTADA PELA
COBERTA COM SUA ESTRUTURA EM MADEIRA, DOMINANDO O NÍVEL SUPERIOR, DESENHO
09.

A CRIAÇÃO DE PLATÔ NO PÁTIO DA CASA LACERDA, COM A REUTILIZAÇÃO DAS TIJOLEIRAS
PARA REVESTIMENTO DO PISO REVITALIZA O ESPAÇO DE CONVÍVIO NECESSÁRIO A
REALIZAÇÃO DE EVENTOS AO MESMO TEMPO EM QUE O INTEGRA AS ÁREAS DE LAZER
PROJETADAS NO ANEXO, DESENHO 10.

NO ESPAÇO EXTERNO A FACHADA LESTE TRATADA COM BRANCO, DIALOGA ATRAVÉS DO
TRATAMENTO ENTRE CHEIOS E VAZIOS MODULADOS E RITIMADOS ENCONTRADOS NAS
EDIFICAÇÕES DO SÍTIO HISTÓRICO DE REFERÊNCIA LUSO-BRASILEIRA, DESENHO 12.

O TRATAMENTO PAISAGÍSTICO, OCORRE NO NOVO DESENHO DO POMAR, PLAYGROUND E
NO TRATAMENTO DAS ÁREAS DE ESTAR INTEGRADAS AO PÁTIO DE EVENTOS DA CASA
LACERDA.

O SISTEMA SANITÁRIO, ABAIXO DO NÍVEL DA RUA, SERÁ INTERLIGADO A POÇO
ELEVATÓRIO PARA LANÇAMENTO À REDE PÚBLICA EXISTENTE NA TRAVESSA FRANCISCO
BRITO DE LACERDA.

A DRENAGEM DAS ÁGUAS PLUVIAIS NAS ÁREA DE ESTAR SERÃO REALIZADAS POR
GRAVIDADE ATRAVÉS DE CANALIZAÇÕES INSTALADAS SOBRE O FORRO DO PAVIMENTO
INFERIOR ATÉ O SHAFT DE DESCIDA PARA A GARAGEM ONDE SERÁ LANÇADA NA REDE
PÚBLICA.

O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO UTILIZARÁ EQUIPAMENTOS TIPO SPLIT VHF, TENDO AS
UNIDADES CONDENSADORAS INSTALADAS NA ÁREA DE GARAGEM ACIMA DAS
ESQUADRIAS DO FOYER.

ETAPAS CONSTRUTIVAS

1. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO
2. SERVIÇOS ARQUEOLÓGICOS
3. MOVIMENTO DE TERRA
4. FUNDAÇÃO
5. ESTRUTURA
6. PAREDES
7. COBERTA
8. IMPERMEABILIZAÇÕES
9. ESQUADRIAS
10. INSTALAÇÕES PREDIAIS
11. REVESTIMENTOS
12. URBANIZAÇÃO
13. PAISAGISMO
14. LIMPEZA DE OBRA

LEGENDA:

1. MUSEU CASA LACERDA
2. PÁTIO
3. POMAR
4. PLAYGROUND
5. ANEXO
6. ÁREA DE ESTAR

IMPLANTAÇÃO E PAISAGISMO
ESCALA: 1/200

VISTA AÉREA - RUA XV DE NOVEMBRO

DESENHO 01 - IMPLANTAÇÃO

DESENHO 02 - IMPLANTAÇÃO DESENHO 04 - PARTIDO ARQUITETÔNICO

DESENHO 03 - ORIENTAÇÃO

DESENHO 05 - ZONEAMENTO

DESENHO 06 - VISTA DA VARANDA

DESENHO 07 - PERMEABILIDADE VISUAL DESENHO 09 - VISTA DA ÁREA DE ESTAR

DESENHO 08 - VOLUMETRIA DESENHO 12 - INTEGRAÇÃO  DOS VOLUMES

O USO DE CORES OCORRE NO INTERIOR DO EDIFÍCIO COM O USO DO OCRE NO FOYER E
REVESTIMENTO CERÂMICO ESTAMPADO NA COZINHA, DESENHO 11.

DESENHO 10 - VISTA DA ÁREA DE ESTAR/ PÁTIO CASA LACERDA

DESENHO 11 - VISTA DA RECEPÇÃO DO ANEXO

VISTA ANEXO - ACESSO TRAVESSA FRANCISCO BRITO DE LACERDA

VISTA DO PÁTIO - FACHADA OESTE

ESTUDO PRELIMINAR - ANEXO MUSEU CASA LACERDA - 2019 

Emanoela Mesquita de Brito, Marcos 

Germano dos Santos Silva, Helena Pryscila 

Santos Fraga e Terezinha de Jesus Pereira 

da Silva
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1. FOYER/ RECEPÇÃO/ ACOLHIMENTO .......... 40,00m²
2. BIBLIOTECA .................................................... 42,00m²
3. REUNIÕES ....................................................... 20,25m²
4. IPHAN .............................................................. 12,00m²
5. ADMINISTRAÇÃO MUSEU ............................. 12,00m²
6. COPA ............................................................... 18,00m²
7. VESTIÁRIO FEMININO ..................................... 5,25m²
8. VESTIÁRIO MASCULINO .................................. 5,25m²
9. SANITÁRIOS VISITANTES ............................... 8,50m²
10. DEPÓSITO ADM ................................................ 3,00m²
11. SALÃO MULTIUSO .......................................... 90,00m²
12. DEPÓSITO SALÃO MULTIUSO ...................... 12,25m²
13. SANITÁRIOS COLETIVOS ................................ 9,00m²
14. SANITÁRIO ACESSÍVEL ................................... 3,60m²
15. VARANDA ........................................................ 31,25m²
16. FOGÃO À LENHA
17. ÁREA EXPOSITIVA ......................................... 45,00m²
18. CAFÉ ................................................................ 33,75m²
19. LOJA/ LIVRARIA .............................................. 18,00m²
20. COZINHA ......................................................... 45,00m²

21. DESPENSA ........................................................ 3,00m²
22. DML .................................................................... 3,00m²
23. LAVANDEIRA ..................................................... 7,50m²
24. GLP .................................................................... 2,00m²
25. GARAGEM ....................................................... 18,00m²
26. SHAFT
27. ELEVADOR
28. POÇO ELEVATÓRIA
29. RESERVATÓRIO INFERIOR 5.000l
30. RESERVATÓRIO SUPERIOR 2.000l
31. DOMUS
32. DEPÓSITO DE LIXO .......................................... 2,00m²
33. POÇO ARTESIANO
34. ÁREA DE ESTAR
35. PÁTIO DE EVENTOS
36. POMAR
37. HORTA
38. PLAYGROUND
39. ANTIGO COCHO
40. EXAUSTÃO MECÂNICA

NÍVEL -2,30m
PLANTA BAIXA - ESCALA: 1/200

NÍVEL -5,50m
PLANTA BAIXA - ESCALA: 1/200

LEGENDA (ÁREAS MEDIDAS DE EIXO):

CORTE BB
ESCALA: 1/200

CORTE CC
ESCALA: 1/200

CORTE AA
ESCALA: 1/200

FACHADA OESTE
ESCALA: 1/200

CORTE DD
ESCALA: 1/200

FACHADA LESTE - TRAVESSA FRANCISCO BRITO DE LACERDA
ESCALA: 1/200

TETO:

MATERIAIS ADOTADOS:

PISO: PAREDE:

1. MASSA ÚNICA COM PINTURA.
2. PASTILHA ESMALTADA ATLAS.
3. CERÂMICA PORTOBELLO, ESTAMPADA.
4. PAINEL IDEACUSTIC 32 CLASSE 1.
5. CARPETE INSTITUCIONAL 10mm.
6. DIVISÓRIA DRYWALL ARTICULADA.
7. PAREDES EM DRYWALL.

1. CONCRETO APARENTE.
2. FORRO MODULAR COM BORDA TEGULAR,

MICROPERFURADO EM FIBRA MINERAL,
ACÚSTICO COM ESPESSURA DE 15mm,
MÓDULO DE 0,625m x 0,625m NA COR
BRANCA.

3. TELHAS CERÂMICAS, NATURAIS, SOBRE
ESTRUTURA APARENTE DE MADEIRA EM
MASSARANDUBA.

4. TETO EM BLOCO DE VIDRO ARAMADO

1. PARALELEPÍPEDO.
2. PEDRA NATURAL.
3. TIJOLEIRA NATURAL.
4. PORCELANATO TÉCNICO 0,60m x 0,60m.
5. BLOCO DE VIDRO ARAMADO.
6. CHAPA DE AÇO XADREX, 2,7mm.

OUTROS MATERIAIS:

 PILARES, VIGAS E LAJES EM CONCRETO
APARENTE.

 BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA.
 TORNEIRAS TEMPORIZADAS.
 METAIS SANITÁRIOS DECA.
 VIDRO TEMPERADO 10mm, INCOLOR.
 PORTAS EM FOLHAS LISAS.
 CORREMÃO EM AÇO INOX.
 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA EM AÇO INOX.
 IMPERMEABILIZAÇÃO EM MANTA DE PVC.
 SPLIT TIPO CASSETE

O ANEXO PASSA A PERTENCER AO CONJUNTO EDIFICADO DO MUSEU CASA LACERDA, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DO
BEM TOMBADO ATRAVÉS DAS ÁREAS ENVIDRAÇADAS DIALOGANDO COM O ENTORNO NO TRATAMENTO DE SEU VOLUME.
DESTA FORMA O EDIFÍCIO APRESENTA UMA LEITURA INTERNA DINÂMICA E AUSTERA NO ESPAÇO URBANO.

A PREDOMINÂNCIA DO BRANCO, RESSALTA O VOLUME NA FACHADA LESTE, ATRAVÉS DO TRATAMENTO ENTRE CHEIOS E
VAZIOS, EM ESPECIAL O ACESSO AO ANEXO.

A SEPARAÇÃO FUNCIONAL DO PROGRAMA, AGREGA VALOR AS ÁREAS DE USO PÚBLICO, COM SUA INTEGRAÇÃO AO
PÁTIO DA CASA LACERDA AO MESMO TEMPO EM QUE OFERECE A TRANQUILIDADE NECESSÁRIA AS ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS DA INSTITUIÇÃO.

RESUMO DE ÁREAS (ANEXO)
(MEDIDAS DE EIXO):

ÁREA DO TERRENO ............ 563,62m²
PAVIMENTO INFERIOR ........ 327,00m² (58,00%)
PAVIMENTO SUPERIOR ...... 228,00m²
DEPÓSITO DE LIXO ................. 2,00m²
TOTAL DE CONSTRUÇÃO ... 557,00m²
ÁREA DE SOLO NATURAL .. 105,40m² (15,70%)
ÁREA DE COBERTA ............. 398,50m²

VISTA DA COZINHA

ACESSO ANEXO - VISTA NOTURNA VISTA DA ÁREA DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS VISTA DA ÁREA DE ESTAR IMPLANTAÇÃO DO  ANEXO DO MUSEU CASA LACERDA

PAVIMENTO SUPERIOR - PLANTA HUMANIZADA

ESTUDO PRELIMINAR - ANEXO MUSEU CASA LACERDA - 2019 
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PARTIDO DE INTERVENÇÃO PAISAGÍSTICA

O projeto de paisagismo partiu de uma arqueo-
logia do lugar, encontrando e revalorizando as-
pectos que mostram num espaço tão pequeno, 
tantos elementos de vida campestre e de um mi-
crocosmo de produção rural. Esses elementos 
são, por exemplo, o velho bebedouro dos cava-
los, transformado agora em um ponto de interes-
se do jardim e a horta, e as inúmeras espécies 
frutíferas, que são, também, usadas no espaço 
do anexo, reafirmando e acentuando os aspectos 
fundamentais do lugar.

O novo jardim do Museu Casa Lacerda levará o 
visitante a entender e participar da filosofia de re-
lação com a natureza dos antigos moradores: por 
um lado, a fruição da beleza das flores e o prazer 
de estar ao ar livre. Por outro, o aproveitamen-
to econômico de espécies frutíferas e de plantas 
que proporcionassem alimento. De um lado, as 
glicínias, roseiras, jasmins, margaridas de ouro, 

PARTIDO DE INTERVENÇÃO ARQUITETÔNICA

O objeto do concurso é o Anexo ao Museu Casa 
Lacerda onde o bem cultural preservado é a pró-
pria Casa da Família Lacerda, seus interiores e 
sua arquitetura como memória histórica. Nosso 
projeto, portanto, tem como referência direta esta 
arquitetura, sem competir ou rivalizar com esta, 
ampliando suas instalações e possibilidades.

Se refere utilizando materiais utilizados à época 
da construção do Museu, como alvenaria de pe-
dra e tijolo, além dos pisos atijolados. Se refere 
na escala do edifício anexo adequada à escala 
urbana da cidade da Lapa-PR, respeita quando 
tem a cota mais alta de sua cobertura coincidente 
com a cota do parapeito das janelas da sala do 
relógio cuja  visada deve ser preservada. Se re-
fere também na ocupação do recuo frontal e na 
cor branca utilizada, e respeita na austeridade 
do projeto sem eloquências externas rivalizando 
com o Museu.

o café, a laranja, o limão, a ameixa, a goiaba e a 
horta.

Através da introdução das árvores de erva mate e 
da horta de espécies medicinais, tentamos acres-
centar elementos que faltavam, para que o relato 
da relação com a natureza extrapolasse a história 
dos moradores da casa e falasse também da his-
tória dos ciclos econômicos da região, e da prática 
da medicina com ervas locais a erva mate planta-
da no espaço do anexo, por exemplo, poderá ser 
usada, no museu, para explicar, ao vivo, o proces-
samento de suas folhas até a obtenção do chá. O 
tanque de água com três bicas de latão, no espa-
ço do anexo, com desenho simples e sem rebus-
camento, rememora a ideia das antigas cisternas, 
reservatórios ou bebedouros para animais. A pri-
mazia do funcional e necessário. Os fundamentos 
mais simples de uma vida em família.

Se destaca na arquitetura contemporânea, no 
agenciamento dos espaços internos, na caixilha-
ria metálica, com cobertura em laje de concreto 
impermeabilizada e iluminação zenital protegida.

O edifício projetado desenvolve-se entre duas 
grandes empenas em alvenaria de pedras com 
pouca permeabilidade externa exceto aberturas 
que acessam o jardim lateral, e abrigam ambien-
tes internos integrados e iluminados zenitalmente 
criando espaços inéditos. São dois pavimentos 
onde o térreo aberto para a Travessa Francisco 
Brito Lacerda abriga a recepção e a biblioteca, 
através da pequena rampa se acesso o salão mul-
tiuso e a área administrativa semienterrados. O 
pavimento superior é acessado a partir da recep-
ção por escada ou elevador diretamente na sala 
de exposições e dai se alcança o café, livraria e 
a cozinha abertos para a varanda e desta ao pá-
tio atijolado do Museu, onde se preveem múltiplas 
atividades.
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14. SALÃO PARA EXPOSIÇÕES................. 
 
15. BANHEIROS PARA PÚBLICO................ 
 
16. COZINHA................................................ 
 
17. DESPENSA............................................ 
 
18. LAVANDERIA.......................................... 
 
19. DEP. DE MATERIAIS DE LIMPEZA........ 
 
20. G.L.P....................................................... 
 
21. CAFÉ......................................................

22. LIVRARIA................................................

23. VARANDA...............................................

TOTAL EDIFICADO PAV. SUPERIOR..........

QUADRO DE ÁREAS
 
TOTAL EDIFICADO TÉRREO.......................

TOTAL EDIFICADO PAV. SUPERIOR..........

ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL........................

ÁREA OCUPADA - 58,9%.............................

ÁREA LIVRE.................................................

ÁREA DO TERRENO....................................

TAXA DE OCUPAÇÃO - 60%........................

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO 1...

 
 
60,35 m²
 
17,55 m²   
 
45,35 m²  
 
3,00 m² 
 
7,35 m² 
 
2,60 m²  
 
2,25 m² 

36,25 m²

25,00 m²

30,60 m²

230,30 m²

 
 
332,35 m²
 
230,30 m²

562,65 m²

332,35 m²

231,27 m²

563,62 m²

338,17 m²

563,62 m²

PAVIMENTO SUPERIOR 
escala 1:125

PAVIMENTO TÉRREO
escala 1:125

LEGENDA TÉRREO 
 
1. BIBLIOTECA............................................ 
 
2. RECEPÇÃO............................................. 
 
3. FOYER..................................................... 
 
4. SALA ADMINISTRAÇÃO E DO IPHAN..... 
 
5. SALA DE REUNIÃO.................................. 
 
6. DEPÓSITO DE MATERIAIS...................... 
 
7. COPA E DESCANSO FUNCIONÁRIOS... 
 
8. BANHEIROS FUNCIONÁRIOS................. 
 
9. BANHEIROS PARA PÚBLICO..................

10. SALA MULTIUSO....................................

11. DEPÓSITO ............................................. 
 
12. JARDIM DE SOMBRA

13. PÁTIO LATERAL

TOTAL EDIFICADO TÉRREO.......................

 
 
 
35,00 m² 
 
43,05 m²   
 
41,60 m² 
 
25,35 m² 
 
21,05 m² 
 
4,80 m²

18,55 m²

12,30 m²
 
17,65 m²

101,00 m²

12,00 m²

332,35 m² 

1

23

3 210

14 14

78
1 2

5 4

15 22 21 23

9 10 11513

1623

7

6

549

10

10

11

9

9

8

12

13

14

16

21 22

E

D

B

C

A

F

23

17 181920

15

15

15

8

8

11

CORTE CC 
escala 1:125

CORTE AA 
escala 1:125

0 1 3 6 9

CORTE BB 
escala 1:125

PAV. SUPERIOR

COBERTURA
5,60

2,30

0,00
-0,50 TÉRREO

ADM E MULTIUSO

PAV. SUPERIOR

COBERTURA
5,60

2,30

0,00
-0,50 TÉRREO

ADM E MULTIUSO

Casa Lacerda 85



86 Concurso de  Arquitetura
1/2ESTUDO PRELIMINAR - ANEXO MUSEU CASA LACERDA - 2019 

Inserida no entorno imediato ao centro histórico da pequena 
e charmosa cidade da Lapa-PR essa é uma edifi cação que 
é apreciada em comunidade, que respeita, que dialoga, que 
recebe visitantes, funcionários, artistas, crianças, idosos, 
alguns deles ou todos de uma vez. Uma edifi cação que certo 
dia amanhece no farfalhar suave das folhas da vegetação no 
pátio, que entardece no cheiro doce das geleias recém feitas 
pelas quituteiras e anoitece vestindo os gritos das crianças que 
brincam ao redor do fogão à lenha aceso na varanda. 

Na poética dessas apropriações subjetivas, o Anexo surge em 
um diálogo respeitoso no tênue elo entre o que sobrevive, o que 
persiste em nossa memória e o que está por vir. Um diálogo 
traçado pelo vazio delimitado na forma dos pátios (existente 
e proposto) os quais permitem que ambas edifi cações – Casa 
Lacerda e Anexo – se olhem, se conectem, se relacionem. O 
novo pátio, então, é mantido na inclinação original do terreno 
que, apesar do contraponto topográfi co com o existente, 
respeita o solo e fortalece a hierarquização entre as duas 
edifi cações.

Assim como o Anexo recebe a Casa, ela própria se prepara 
para recebê-lo. O último platô da tijoleira é retirado e 
posteriormente recolocado no mesmo lugar a fi m de criar o 
nivelamento necessário no delicado ponto de junção entre os 
dois tempos. No processo de recolocação, optou-se por alterar 

ANEXO MUSEU CASA LACERDA
a sua paginação, enfatizando o gesto projetual da sutil diferenciação 
entre o que é histórico e o que é contemporâneo.

O que resta do terreno é preenchido pelo volume com implantação 
e proporção que remetem à própria Casa Lacerda reforçando a 
apropriação da pré-existência como premissa inicial e, portanto, 
principal para a nova concepção. Nesse sentido, a relação da 
Casa com o morro não somente é preservada pela altura da nova 
edifi cação como também enfatizada pela criação de um eixo, – 
duplamente, visual e estrutural – que rasga a forma. Tal elemento, 
assim como conduz o visitante diretamente até o pátio superior onde 
estão a varanda e café, marca a vista desde a janela da sala do 
relógio replicando a mesma sensação que a Dona Cecília sentia 
quando se sentava a esperar D. Joaquim chegar a partir do morro. 

Essa icônica paisagem cultural da Lapa é, então, reenquadrada 
em uma perspectiva contemporânea desde a nova edifi cação 
e enfatizada pela singela, porém simbólica, presença do banco 
voltado ao pano de vidro na fachada frontal do Anexo. Esse eixo cria 
ainda o percurso entre os dois elementos: a água, no antigo poço 
transformado em espelho d’água e fogo, na nova varanda, ambos 
apropriados simbolicamente. 

Existe respeito à inserção histórica não somente na implantação e 
forma, mas também na materialidade. Sua base se ergue do solo e 
se petrifi ca no material denso da própria pedra arenítica local. É a 
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SERVIÇOS PRELIMINARES

DISCRIMINAÇÃO

TOTAL DA OBRA

TOTAL SEM BDI

1.594.800,00

11.004,12

47.844,00

45.688,00

413.850,60

170.165,16

56.934,36

394.553,52

111.636,00

63.792,00

213.384,24

15.948,00

11.004,12

60.049,00

120.098,01

519.523,89

213.574,29

71.458,32

495.204,12

80.065,34

140.114,34

267.818,56

20.016,33

%

100%

0,69% 

3,00% 

6,00% 

25,95% 

10,67% 

3,57% 

24,74% 

7,00% 

4,00% 

13,38% 

1,00% 

TOTAL COM BDI

1.998.826,33

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E ESCAVAÇÕES

FUNDAÇÕES

ESTRUTURA

PAREDES

COBERTURA

PAINÉIS E ESQUADRIAS

PAVIMENTAÇÃO

REVESTIMENTOS

INSTALAÇÕES  (ELÉTRICA E HIDRÁULICA)

PAISAGISMO

História e Materialidade

história sustentando a nova edifi cação. 

Nesse primeiro nível, em contato direto com o solo e acessado 
por meio da Travessa Francisco Brito de Lacerda, está localizado 
o setor administrativo. Em contraponto a ele, pousa sobre tal base 
uma estrutura leve o sufi ciente para deixar transparecer a Casa 
Lacerda, enquadrando-a como pano de fundo. Esse nível, por sua 
vez, abriga as funções diretamente relacionadas ao público. 

Composta por chapas minimamente perfuradas em metal branco, 
a estrutura completa a obra com a leveza do que se assenta sobre 
um entorno histórico e, portanto, delicado.  A cobertura, por fi m, é 
tratada como a quinta fachada, recebendo o revestimento cerâmico 
sobre a laje plana impermeabilizada costurando e inserindo a 
edifi cação suavemente em meio ao seu contexto. 

Nesse percurso entre tempos, o esforço contínuo vai além do 
diálogo entre materialidades, formas, funções, ausências ou 
presenças, ele busca, acima de tudo, trazer à tona o invisível que 
habita a obra, seus sons, seus cheiros, sua história. Gesto digno 
de um projeto Anexo a uma Casa com corpo e alma.   

VISTA DO ACESSO  PRINCIPAL DO ANEXO

IMPLANTAÇÃO

VISTA AÉREA DA TRAVESSA FRANCISCO BRITO DE LACERDAVISTA AÉREA DA RUA XV DE NOVEMBRO
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ESC. 1/2500

1. Paróquia Santo Antônio 2. Praça General Carneiro 3. Teatro 
São João 4. Museu Histórico da Lapa 5. Panteon dos Heróis 
6. Casa da Memória 7. Biblioteca Municipal 8. Museu Casa 
Lacerda 9. Terreno para o anexo do Museu Casa Lacerda

Planta de localização

2

3

4
1A

D

B

C

A. acesso principal casa B. acesso secundário casa C. acesso principal anexo D. acesso secundário 
anexo 1.percurso histórico 2.percurso educativo 3.percurso cultural 4.térreo:percurso administrativo/ 
suporte à comunidade / 1o pavto: percurso cultural/ eventos

Orçamento preliminar
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totem informativo

1
2
3

3

1.Placa cerâmica 2.Camada 
impermeabilização 3.Laje 
de concreto 4.Viga metálica 
perfi l “I” 5.Viga metálica perfi l 
“I” 6.Brise metálico em chapa 
perfurada 7.Esquadria de 
vidro

4

4

5
6
7

1.Edifi cação vizinha 2.Treliça 
metálica em vergalhão para 
tratamento da empena 
sem encostar no muro 
3.Trepadeiras: dama da noite, 
maracujá e Hera 4.Tijoleira de 
pedra Grês 12x25cm 

1
2
3

4
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PLANTA BAIXA PAVIMENTO SUPERIOR

ESC. 1:250

CORTE AA
ESC. 1/250

CORTE BB
ESC. 1/250

1

1

2

2

3

3

4

4

banco modular

banco duplo

módulo bicicletário

ÁREAS EXTERNAS
1. Parque Infantil/Exercício
2. Horta
3. Pomar
4. Pátio externo

PLANTA BAIXA TÉRREO

ESC. 1:250

15

1617
18

20

21

22
23

25

14

24

19

B
A

A C

PLANTAS ORNAMENTAIS
A. Dama da noite - Ipomoea alba
B. Pata de vaca - Bauhinia forfi cata
C. Lírio da paz -  Spathiphyllum 
cannifolium
D. Hera - Hedera helix
E.* Glicínia - Wisteria sp

ÁREAS PÚBLICAS
5. Varanda + Café    50,13m²
6. Cozinha     42,21 m²
7. Despensa                   4,61 m²
8. Lavanderia        11,06 m²
9. Depósito                    5,71m²
10. Banheiros      18,00 m²
11. Saláo Multiuso 01      41,29m²
12. Salão Multiuso 02      41,56m²
13. Área expositiva     50,00m²  
14. Circulação      51,87m² 

PONTOS DE MEMÓRIA
Q.Coxo - restaurado
R.Poço - restaurado
S. Canteiro Histórico 
restaurado

Área total: 547,51m²
Taxa de ocupação: 54,26%
Taxa de permeabilidade: 15,23%

    50,13m²
     42,21 m²
                   4,61 m²
      11,06 m²
                    5,71m²
     18,00 m²
      41,29m²
      41,56m²
                                                                                          50,00m²

51,87m²

ÁREAS ADMINISTRATIVAS
15. Acolhimento + Livraria   38,73m²
16. Biblioteca     29,60m² 
17. Sala administração + Sala IPHAN  27,46m² 
18. Banheiros     16,00m²
19. Banheiros + Vestiário Funcionários  13,00m²
20. DML       2,47m²
21. Depósito       3,34m²
22. Copa     22,33m²
23. Sala de Reuniões    23,28m²
24. GLP       1,70m² 
25. Garagem     12,00m²

PLANTAS POMAR E HORTA
F.* Laranjeira - Citrus sivnensis
G.* Pé de limão - Citrus limon
H.*  Pé de café - Coff ea sp.
I.*  Ameixeira - Eriobotrya japonica
J.* Pé de pera - Aspidosperma pyrifolium
K. Figueira - Ficus carica
L. Caqui Chocolate - Diospyros kaki
M. Pessegueiro - Prunus persica
N. Maracujá - Passifl ora edulis
O.* Goiabeira - Psidium guajava
P. Hortaliças e temperos variados

Mobiliário 

Paisagismo 
A composição paisagística é compassiva ao conectar o novo e 
o antigo. O caminhar pelo quintal está carregado de sensações 
que afl oram novas memórias ao mesmo tempo em que elas se 
entrelaçam com as antigas. O som dos passarinhos que moram 
no pomar, o sabor das frutas colhidas direto do pé, as texturas do 
andar entre as pedras e o doce aroma da dama da noite tornam 
a vivência do espaço uma experiência nostálgica e sensitiva. A 
calçada do quintal é afastada da Casa Lacerda permitindo que 
o visitante admire a edifi cação ao mesmo tempo que recorda as 
funções tradicionais de um quintal com a horta, o pomar e o lugar 
do exercício (parque infantil). 

A tijoleira que, em sua nova proposição, se expande para todo o 
terreno, unifi ca a paisagem do complexo e emoldura as plantas 
protagonistas do projeto paisagístico: a glicínia e as fl ores dos 
canteiros históricos são a única vegetação presente no plano do 
piso dos espaços comuns. Em um gesto de respeito a elas, o novo 
verde se limita as laterais por meio das trepadeiras e dos planos 
superiores através das copas das árvores, enaltecendo a relação 
simbiótica entre a casa e o anexo. 

As árvores situadas em renque direcionam o olhar do visitante que 
chega pelo anexo para a Casa Lacerda. As tímidas e perfumadas 
fl ores brancas da nova vegetação dialogam com a romanticidade 
do jardim histórico de forma contemporânea e leve, assim como o 
próprio Anexo. O mobiliário também traz essa qualidade e convida 
o visitante a sentir-se em casa para mudar móveis do lugar, ora ao 
sol do novo pátio, ora na sombra, fortalecendo a fl exibilidade de 
usos no espaço. É através do espaço externo que as memórias 
simbólicas do Museu revivem, se abrindo para ser casa das novas 
dinâmicas sociais da comunidade Lapeana.

44

TR
AV

ES
SA

 F
R

AN
C

IS
C

O
 B

R
IT

O
 D

E 
LA

C
ER

D
A

AA AA

B
B

P

VISTA DO PÁTIO DA CASA LACERDA VISTA DA VARANDA COM FOGÃO A LENHAVISTA DA RECEPÇÃO E LIVRARIA VISTA DA HORTA E DO POMAR

Casa Lacerda 87



88 Concurso de  Arquitetura

 
Corte BB  
ESC 1:200

ESC 1:500

Implantação

R. XV de N
ovem

bro

R. Duca Lacerda Travessa Franscico Brito de Lacerda

ESC 1:200
Fachada Rua XV de Novembro ESC 1:200

Corte AA - Pátio Cívico e Pátio Pomar

ESC 1:200
Fachada T.  F. Brito de Lacerda 

A MATERIALIDADE

Pedra, terra e madeira são os materiais 
primordiais da Casa Lacerda. Para que o 
anexo converse com a construção e ao 
mesmo tempo ganhe uma identidade 
própria, usamos estes mesmos 
elementos, mas dessa vez, de uma forma 
contemporânea. As paredes são de solo 
cimento, a cobertura de madeira laminada 
de pinho e o piso de concreto.

Para manter as proporções e a escala do 
entorno dividimos o anexo em três volumes 
integrados que surgem na topografia da 
mesma maneira que a casa original, como 
se nascessem da terra, com bases maciças e 
bem apoiadas no chão. A maneira de ocupar 
o terreno também remete a arquitetura da 
época que se encostava nas divisas criando 
ela mesma a delimitação dos espaços 
públicos e privados.

A cobertura subverte a geometria dos 
telhados da região – todos em telhas de 
barro. A estrutura é de madeira mas ao invés 
de apontar para cima se inclina para baixo, 
deixando a parte central levemente mais 
baixa, o que preserva a vista da serra que se 
tem da sala do relógio. 

No lugar da telha de barro, chapas de aço 
cortem e no lugar das pequenas aberturas, 
grandes vãos garantidos por perfis 
metálicos que integram os espaços da 
nova edificação. Para proteger do sol e dar 
privacidade quando desejada colocamos 
brises móveis de madeira. 

Esses são os elementos contemporâneos 
que qualificam a construção e amplificam a 
conversa entre o novo e o antigo.

O PERCURSO

Os espaços estão estruturados ao longo de 
um caminho com acessibilidade universal 
que liga a rua XV de Novembro a travessa 
Brito Lacerda. O pomar fica acessível e 
ganha um pátio de esculturas e um jardim 
vertical.

Um pátio cívico surge delimitado pelo 
Bloco 01  do anexo e pelos dois volumes 
do Casarão. No primeiro nível deste bloco 
o espaço é fluido, um volume central 
concentra os ambientes funcionais e 
proporciona um entorno todo contínuo 
integrado aos espaços externos que pode 
ser usado como base para exposição.

Uma rampa mais larga que liga os espaços 
articulados em meio nível pode receber uma 
exposição. Os três volumes delimitados 
pelas paredes transversais de solo cimento 
dão forma a um novo pátio central que 
conversa com o salão multiuso. Através de 
divisórias móveis (ref. Wall system Hufcor) 
salão e pátio se tornam um grande ambiente 
para eventos e apresentações. 

   Com a intervenção a Casa Lacerda ganhou 
dois pátios: um para o pomar e outro no 
quintal. No anexo seguimos essa mesma 
lógica, com um pátio principal citado acima 
e um pátio menor público que delimita o 
novo acesso ao conjunto. 

 
ETAPA 1
 
Bloco 01
370,00 M²
Pav. Superior – serviço, lazer e exposição.
Pav. Inferior – administrativo
Cub CSL-16-N = R$ 1.908,60
Subtotal: R$ 706.182,00

Pátio pomar
455,00 M²
¼ Cub CSL-16-N = R$ 477,15
Subtotal: 217.103,25

ETAPAS E CUSTOS

ETAPA 2

Bloco 02 e Bloco 03
176,00 M²
Administrativo e circulação vertical 
acessível
Salão multiuso bloco 01
Cub CSL-16-N = R$ 1.908,60
Subtotal: R$ 335.913,60

Pátios 
125,00M² + 39,50 M²
Salão multiuso e acesso Travessa Brito 
Lacerda
¼ Cub CSL-16-N = R$ 477,15
Subtotal: R$ 78.491,20

TOTAL: R$ 1.337.690,65

BDI (25%): R$ 334.422,55

CUSTO DA OBRA: R$ 1.672.113,20

 

 

1. Casa Museu Lacerda 
2. Anexo - Blocos de atividades 
3. Pátio Esculturas - Pomar 
4. Pátio Cívico (antigo quintal) 
5. Patio Multiuso 
6. Patio Público - Acesso 

1

2

3

4

5
6

Vista da Sala do Relógio - Pátio Cívico e Bloco 01 do Anexo Pátio Público - Acesso pela Travessa F. Brito de Lacerda

Gabriel R. Grinspum, Isabel Teixeira, Lais Silva e Catarina Raposo
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Viga metálica

Viga metálica
Viga de Concreto

Brises basculantes
de madeira

Travessa Brito de Lacerda

Viga metálica

A

A

B B

EE

C

CD

D

1

2

3
45

6 7
8

9

10

11

12

13

14

15

16
17

ESC 1:200

ESC 1:200
Corte CC - Recepção e Biblioteca

ESC 1:200
Corte DD - Pátio Multiuso, Aquibancada e Rampa

EE

C

CD

D

ESC 1:200
Corte EE - Rampa entre os niveis

1. Casa Museu Lacerda
2. Piso de pedra reassentado – i = 4.99%
3. Piso de tijolo reassentado – i = 4.99%  
4. Pátio de esculturas (concreto) – i = 4.99% 
5. Playgroud
6. Horta
7. Pomar requalificado
8. Jardim vertical h=4m
9. Rampa acessível (aço cortem) – i = 8.33%

10. Pátio cívico (antigo quintal)
11. Café – 35,00 m²
12. Loja – 20,00 m²
13. Varanda – 25,00 m²
14. Cozinha, Lavanderia, Despensa – 34 m²
15. Sanitário – 7,50 m²
16. Sala expositiva + galeria rampa – 94,00 m²
17. Estrutura - treliças de pinus laminado
           

PAVIMENTO SUPERIOR

área construída anexo – 214,00 m²
área requalificada pomar – 455,00 m²

18. Foyer, Recepção, Acolhimento – 28,00 m²
19. Biblioteca – 32,00 m²
20. Administração – 45,00 m²
21. Pátio de acesso + Vaga
22. GLP, Lixo, Entrada De Água e Luz – 4,50 m²
23. Pátio Multiuso + Arquibancada
24.  Salão Multiuso – 96,00 m²
25.  Depósitos – Mobiliário, Almoxarifado e Limpeza – 20,00 m²
26. Sanitário Acessivel – 5,00 m²
27.  Funcionarios – Copa, Estar, Vestiários – 28,00 M²

           

PAVIMENTO INFERIOR

área construída anexo – 336,00 m²

Terreno existente 
 inclinação de 7%

Pérgola existente

Travessa Brito de Lacerda

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Treliças de madeira 
laminas de pinus

Travessa Brito de Lacerda

Volume 01 

Volume 02 

Volume 03 

Pátio Cívico 
(Quintal)

Pátio Sala Multiuso

Pátio de Acesso 

Travessa Brito de Lacerda

Corte do terreno – bloco 01

Corte do terreno – Pátio multiuso

Travessa Brito de Lacerda

Planos escalonados 
na topografia existente

Travessa Brito de Lacerda

Muros transversais de solo cimento

7 ESC 1:200

ESC 1:50Detalhe da Cobertura

A B
10.80

Perfil WLaminada de 
Pinus 

Cabo de açoCompensado 
naval de pinus

Capa de 
Concreto Leve

Chapa aço 
cortem

Solo 
cimento

Sala de exposição, Varanda e Café Arquibancada, Pátio Multiuso e Sala Multiuso

ESTRATÉGIAS DE PROJETO

.7
5
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1/2

2 a 4 2,0 R$ 40.000,00IMPERM./TRATAMENTOS
4 a 10

15 a 32

MÉDIA %

4 a 6
4 a 6
1 a 3

ESQUADRIAS/BRISES

SERV. COMPLEMENTARES

PERCENTUAL DA OBRA

PINTURA
VIDROS
REVESTIMENTOS

TOTAL
R$ 2.000.000,00

9,1

% ADOTADO

5,6
5,5
2,5
31,0

R$ 182.000,00
R$ 620.000,00
R$ 50.000,00
R$ 110.000,00
R$ 112.000,00

7 a 11

14 a 22

5 a 7

4 a 8
2a 5

3 a 7
2 a 4
5 a 12EQUIPAMENTOS

INSTALAÇÃO ELÉTRICA
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
COBERTURA
ALVENARIA
ESTRUTURA
FUNDAÇÕES
SERVIÇOS PRELIMINARES

ORÇAMENTO BÁSICO

5,0 R$ 100.000,00

6,5
5,7
3,8
11,5
4,7
2,4

4,7

R$ 48.000,00
R$ 94.000.,00
R$ 230.000,00
R$ 76.000,00
R$ 114.000,00
R$ 130.000,00
R$ 94.000,00

ESCALA 1:500                                                                                                                              ÁREA TOTAL DO ANEXO = 560m²

IMPLANTAÇÃO
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 Café com Mistura

O "Café com Mistura",

Lapa, reconhecida  reconhecida como berço do

 tropeirismo, tem a simplicidade como marca que

 a define. Mais que um simples café no meio da

  tarde, é um momento de reunião das famílias.

 Entendemos que dois aspectos são fundamentais

 para nortear a construção do anexo à Casa Lacerda

 e suas áreas externas: 

a                        e a vocação para o                .

Entre o novo e o antigo,

 marcada pela pela continuidade da tijoleira que

 se estende até a Travessa Francisco Brito

 de Lacerda, deixando livre a vista para o morro

 ao fundo. O edifício anexo é colocado no sentido

 longitudinal e à direita do terreno, reservando a

 faixa da esquerda para um anfiteatro para

 atividades externas. 

                 completam a ponte entre o passado e presente.

O Edifício Anexo,

casarão de modo discreto, respeitando a hierarquia

 e a escala das edificações do entorno imediato.

 Fazendo uso de técnicas e materiais disponíveis

 na Lapa, o programa é acomodado em dois

 pavimentos alternados, acompanhando a declividade

 do terreno, unidos por rampas suaves capazes de

conferir aos percursos uma boa visualização dos

O conforto térmico 

 estruturados a partir da orientação do edifício no 

 sentido norte / sul, garantindo boa aeração e 

 iluminação natural, sem a necessidade de

 climatização mecânica. O lado sul da edificação

 recebe boa carga de luz natural e pouca incidência

 de raios solares diretos. O lado norte é voltado

 para a divisa lateral e conta com uma parede de

 proteção com rasgo contínuo de luz e umaespaços internos e externos. A acessibilidade

universal é ainda garantida pela presença de 

uma                                    , unindo a recepção

no pavimento térreo ao piso superior.

 pérgula em toda a sua extensão, permitindo

 uma                                  em todos os ambientes 

 de uso prolongado.

 simplicidade  encontro

 plataforma elevatória ventilação cruzada 

tradição das famílias da a conexão é claramente

 O          e  a varanda café 

contemporâneo, dialoga com o e a eficiência energética são 

Nonato Veloso, Laís Martins e Máwere Portela
Autores
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1 - GARAGEM 12m2   | 2 - RECEPÇÃO 30m2   |   3 -  ADMINISTRAÇÃO 15m2   |    4 -  PLATA\FORMA ELEVATÓRIA PNE
5 - SANITÁRIO ACESSÍVEL 13,5m2 |   6 -  IPHAN 10m2 | 7 - SALÃO MULTIUSO 95m2    |    8 - VESTIÁRIO ACESSÍVEL 12,5m2

PLANTA TÉRREO -  NÍVEL 0,00 / - 0,60
ESCALA 1:150                                    ÁREA = 309m²

1 - EXPOSIÇÕES 48m2   |   2 - REUNIÕES 20,5m2   |   3 -  RAMPA   | 4 -  PLATA\FORMA ELEVATÓRIA PNE   |    5 - SANITÁRIO ACESSÍVEL 13,5m2
6   -  LOJA/ LIVRARIA 22m2   | 7 - DEPÓSITO 3m2    |    8 - COZINHA 45m2   | 9 -  LAVANDERIA 6m2   | 10 - CAFÉ 35m2    |   11 - VARANDA 30m2

0 1 5

PLANTA SUPERIOR -  NÍVEL 2,40 / + 3,80
ESCALA 1:150                                          ÁREA = 251m²
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TRAVESSA FRANCISCO BRITO DE LACERDA
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área quintal

anexo, vista travessa brito lacerda anexo, vista casa lacerda

entrada anexo

assentos informais

parquinho

travessa brito lacerda

recepção/foyer

implantação

assentos informaisespelho d’água

horta original

pavimento em pedra protuguesa

varanda

Tr
av

es
sa

 B
rit

o 
La

ce
rd

a

palquinho
pedra grês

assentos informais

espelho d’agua
ps. ligado ao poço, capta água fluvial-
do bloco ao lado com destino á águas 
cinzas do anexo.

1 5 10 
A área total do projeto é de 686,28m² distribuídos em dois pavimentos. 
O orçamento estipulado para a respectiva obra é de aproximadamente 
1.391.382,00 R$, considerando a complexidade do edifício e dados for-
necidos pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil dos Municípios 
do estado do Paraná referentes ao mês de Novembro de 2019.

Orçamento prévio 

1/2ESTUDO PRELIMINAR - ANEXO MUSEU CASA LACERDA - 2019 Isadora de Borba Coelho Celuppi e Érik Andrei Alexandre
Autores
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diagrama, rampa

corte esquemático

térreo

superior

rampa

corte a

corte b

corte c

biblioteca
corte esquemático

acesso café, livraria

dinâmica rampaárea de acervoentrada com área expositiva

área social

cozinha

guarda-corpo com obra de Alceu 
Gonçalvez

varanda

fogão a lenha
piso vermelho indica circulação 

1

23

4

5

6

7
8 9 10
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23 24 25 25

26
272829
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31

3233

33

11
12

13

1. recepção/ foyer
2. circulação / espação expositivo
3. biblioteca
4. pátio interno

20. livraria
21. café
22. cozinha
23. depósito

5. sala de reunião
6. sala iphan
7. sala adm museu
8. depósito

24. lavanderia
25. depósito
26. sala multiuso
27. wc masculino

9. GLP (área externa)
10. garagem
11. wc feminino
12. wc pcd 

28. wc pcd
29. wc feminino
30. escada
31. varanda externa  

13. wc masculino
14. copa funcionários
15. wc pcd
16. wc feminino

32. palquinho
33. assentos informais

17. wc masculino
18. rampa
19. portão elétrico

rampa

1 5 10 

2/2ESTUDO PRELIMINAR - ANEXO MUSEU CASA LACERDA - 2019 
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O anexo a ser construído para a Casa Lacerda deve ser mais que 
uma extensão programática ao museu. A presença do novo objeto 
deve explorar a complexidade que há na coexistência de diferentes 
tempos. Construir em um território cercado por patrimônios históri-
cos deve trazer, desde o início de seu processo, uma busca pela 
identificação das qualidades materiais e imateriais do lugar, que 
servirão de base para uma resposta contemporânea de contraste e 
complementaridade ao existente.
No contexto urbano, a intervenção deve potencializar a apropriação 
do patrimônio por grande pa�e da população lapeana, reforçando 
um valor cultural pela sua significação social. Nesse sentido, o 
esforço da parceria entre o IAB-PR e IPHAN para promoção de um 
debate público de idéias e propostas é fundamental para a valori-
zação e devida proteção desta paisagem cultural.
Sob estes conceitos iniciais, a proposta apresentada a seguir se 
fundamenta.

Palco de episódios históricos da cidade da Lapa, a Casa Lacerda, construí-
da entre 1842 e 1845, exemplar de uma arquitetura residencial de tradição 
po�uguesa, foi construída com alvenaria de pedra, paredes caiadas em 
amarelo, estrutura de madeira para os telhados de telha colonial, janelas 
guilhotinas, dentre outras qualidades materiais. Sua implantação define 
uma inte�ace urbana com a Praça Joaquim Lacerda, ao mesmo tempo em 
que reserva um largo espaço em seus fundos para o quintal atijolado e em 
seus afastamentos laterais para ho�as, pomares, jardins e outros usos 
bucólicos da casa. 
Das cinzas enterradas da Sra. Maria Thereza, às espécies centenárias nos 
pomares, à sombra da glicínia que cresce no pergolado, ao piso de tijolo que 
expressa a passagem do tempo e a vista do morro histórico da cidade que 
se revela no quintal, aos poucos as qualidades materiais e imateriais são 
reveladas e identificadas, de modo a serem preservadas, potencializadas, 
confrontadas e complementarizadas. 

O projeto arquitetônico para o anexo do Museu Casa Lacerda se 
fundamenta em quatro gestos duplos:

1. Estender e Enquadrar 

Estender o piso de tijolo do quintal para o nível superior do anexo. 
Conformar um terraço-mirante para a paisagem do morro histórico. 
Encerrar um percurso que se inicia na visita à casa. Compreender a 
totalidade da geografia que nos circunda neste lugar.

2. Escavar e Empilhar

Para além do sentido de retirar a terra, escavar um solo que possui 
valor histórico e possivelmente descobrir vestígios da senzala outrora 
ali presente. Construir dois platôs para serem a supe�ície térrea. 
Empilhar as pedras para segurar a terra. Expor as pedras. Expor os 
possíveis vestígios no pátio do edifício. Reaproveitar a terra em pare-
des de taipa de pilão.

3. Suspender e Apropriar 

Elevar o terraço-mirante para ser possível construir no nível da 
travessa no térreo. Tirar proveito da ruptura para se apropriar do 
plano inclinado que conecta. Além da rampa, uma arquibancada ao 
ar livre pode ser apropriada em eventos dos mais diversos tipos.

4. Transpor e Ocupar 

Três inte�aces definem os encontros fundamentais nesta inter-
venção. 

Inte�ace Travessa - Anexo: Paredes em taipa de pilão da terra retira-
da definem os muros para a rua, uma exibição imediata de uma peça 
museológica. A calçada larga com jardins, o po�ão permeável, a 
sombra do pergolado de entrada recolhem os visitantes para trans-
por seus corpos em um percurso de sobreposição de tempos.

Inte�ace Anexo - Anexo: O encontro do edifício com si próprio. O 
pátio que divide e estrutura os diferentes níveis é um reco�e do céu e 
da terra ali presente, para onde se abrem grandes janelas e por onde 
perpassam diversos fluxos.

Inte�ace Anexo - Casa Lacerda: O encontro do antigo com o novo é 
nada mais do que uma grande varanda com uma cozinha. Um 
cômodo da casa fragmentado, anexo. Iluminado por brises no teto 
translúcido, compõem uma continuidade espacial do pergolado 
existente. Painéis de correr permitem uma ampla abe�ura para o 
quintal e quando fechados, formam um plano de fundo homogêneo 
que reflete de maneira translúcida o patrimônio existente.

Uma coisa é o lugar físico, outra coisa é o lugar para o projeto. E o lugar não é 
nenhum ponto de partida, mas é um ponto de chegada. Perceber o que é o 
lugar é já fazer o projeto.

Alvaro Siza Vieira
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ANEXO MUSEU 
CASA LACERDA

Mapa sinalizando edificações com valor histórico 
próximas à Casa Lacerda e o terreno para o 
anexo marcado em vermelho.
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Requalificação da ho�a

Requalificação do parquinho

Placa de sinalização

Balizador de iluminação

Requalificação do pomar

Pergolado sobre projeção da 
antiga Casa dos Doces

Replantio das árvores retiradas 
do acesso de serviço

Novo passeio em piso cimentício

Banco em concreto

Avenca - Adiantum raddianum

Guaimbé - Philodendron bipinnatifidum

Filodendro rasteiro - Philodendron renauxii   

Xanadu - Philodendron xanadu

Sálvia - Salvia splendens

Samambaia paulista - Nephrolepis pectinata

Falso-íris  - Neomarica caerulea

DIRETRIZES GERAIS

Estimular a compreensão da ocupação da Região, tendo como referência o período das 
Tropas e outros eventos históricos aos quais o Museu Casa Lacerda faz referência;
A conformação de um mirante sobre a laje do novo edifício com vistas desimpedidas para 
paisagem do Morro por onde se dava o acesso à cidade durante o período das tropas 
expande a experiência de visita ao museu.

Respeitar a escala urbana e padrões arquitetônicos e urbanísticos do Centro Histórico 
da Lapa;
Os padrões urbanísticos referentes à taxa de ocupação, taxa de permeabilidade, número 
máximo de pavimentos, afastamentos e áreas ditados pela ZCH - Zona do Centro Histórico 
foram rigorosamente seguidos no desenvolvimento do projeto.

Contribuir para a valorização e a preservação da edificação tombada, denominada 
Casa Lacerda;
A nova edificação se implanta no terreno anexo com o cuidado de não impedir a vista para 
o morro da sala dos relógios. Sua linguagem se apresenta como uma arquitetura silenciosa, 
contemporânea, que possui uma identidade e um tempo próprio, contrastante ao da casa, 
características que reforçam a presença histórica do casarão. A inte�ace mais imediata do 
novo edifício com a casa se dá pela varanda com uma grande cozinha que se configura, 
espacialmente, como se fosse mais um cômodo da Casa Lacerda.

Estimular o acesso e a visitação ao Museu Casa Lacerda;
A extensão do piso do quintal, a configuração de um eixo de circulação com rampas de 
descida e subida, conformam um percurso fluido entre a travessa, os diferentes níveis do 
anexo e o quintal da casa, conectando e estimulando fluxos. 

Preservar e valorizar os elementos simbólicos e de relevância histórica existentes no 
terreno da Casa Lacerda;
A intervenção paisagística segue a diretriz de inserir elementos mínimos nos jardins, 
canteiros e quintais, com o intuito de requalificar, sinalizar, preservar e destacar elementos 
históricos: Árvores, espécies nativas, mobiliários, texturas de pisos, entre outros. 

Minimizar impactos visuais e ambientais negativos;
Da sala do relógio, as visuais se estendem por cima da cobe�ura do pavimento superior, 
onde se vê o pergolado da cozinha e o terrraço-jardim que se insere na paisagem do morro, 
promovendo uma continuidade visual. Um pátio com jardins no centro do terreno a�icula os 
diferentes níveis da construção, trazendo iluminação natural e ventilação cruzada entre os 
ambientes, além de ser uma supe�ície permeável para a água da chuva. 
 
Estimular o desenvolvimento de atividades culturais e de convívio;
Seja por meio do mirante, da arquibancada voltada para a livraria, do grande mesão de 
convívio na cozinha, ou do pátio, todas as supe�ícies da nova arquitetura são pensadas de 
modo a estimular a apropriação cultural e coletiva pelas diversas atividades que ela 
receberá.

Garantir a qualificação dos espaços abe�os e fechados com acessibilidade Univer-
sal;
Todas as áreas da nova arquitetura seguem rigorosamente a NB9050, dispondo acessi-
bilidade por meios de rampas em todos os níveis, circulações com larguras ideais, 
banheiros públicos adaptados a po�adores de necessidades especiais, entre outros.

Promover a relação de qualidade da inte�ace entre o ambiente construído e o espaço 
livre público, considerando a fluidez, permeabilidade e integração física e visual;
A inte�ace do anexo com a travessa se dá por meio de dois muros de taipa de pilão 
recuados, alargando a calçada e doando jardins para o espaço público em um gesto de 
gentileza urbana. Os po�ões de gradio são permeáveis visualmente e da rua já é 
possível ver as cabeças de pessoas no terraço mirante logo acima.

Agenciar o uso dos espaços abe�os para as atividades culturais e de convívio;
O terraço-mirante se dispõe como uma grande supe�ície de apropriação para 
atividades voltadas para a compreensão da paisagem histórica presente. O plano 
inclinado que conforma uma arquibancada é supo�e para realização de palestras e 
saraus. Nas áreas livres da Casa, elementos mínimos são inseridos para potencializar o 
espaço, como dois bancos lineares no quintal que formam uma mini-arquibancada. 
Destaca-se também a inserção de novos bancos no quintal lateral da casa, no alarga-
mento do passeio, na pausa da sombra do novo pergolado. 

Considerar as questões relativas à qualidade e à sustentabilidade ambiental, 
econômica, social e cultural, empregando soluções que traduzam as exigências do 
confo�o ambiental e o menor impacto possível, incorporando sempre que conveni-
ente, novas tecnologias que acarretem maior eficiência e menor manutenção do 
espaço construído;
A ventilação cruzada é garantida por meio de janelas altas em todos os ambientes, além 
do pátio como núcleo ambiental central do edifício. A grande viga de concreto moldado 
in loco que conecta os dois blocos permite a abe�ura de janelas acima do muro de 
arrimo para os afastamentos laterais do terreno, de modo a trazer iluminação natural e 
ventilação para os espaços administrativos. Brises ve�icais fazem um controle da 
incidência solar no espaço de exposição e quando utilizados no teto translúcido, trazem 
um confo�o térmico no inverno rigoroso. Outras soluções como terraço-jardim e construir 
paredes em taipa de pilão reaproveitando a terra retirada são soluções ambientalmente 
sustentáveis com impacto social na comunidade. 

Privilegiar a economicidade e a viabilidade construtiva, adotando soluções racionais 
e eficientes que favoreçam a facilidade de operação e manutenção dos diversos 
componentes, materiais e sistemas propostos.
Dá-se preferência ao uso, sempre que possível, de elementos estruturais pré-fabricados, 
devido às vantagens econômicas e ambientais de tal processo, como vigas metálicas, 
lajes pré-moldadas e brises pré-fabricados. Utiliza-se também técnicas tradicionais, 
como a parede po�ante de tijolo maciço e o uso da taipa de pilão como elementos estru-
turais de lajes e o muro de arrimo em pedra para estruturar o terreno em declive. 

No que diz respeito à intervenção no uso bucólico da casa, em seus espaços externos, considera-se de funda-
mental relevância adotar uma postura de mínima ação: Restaurar elementos prejudicados pelo tempo como 
trechos da tijoleira, do piso de pedra, da grama dos jardins e inserir elementos novos que sirvam de apoio como 
banco, cobe�ura, placas sinalizadoras e iluminação paisagística. Propõe-se o redesenho de um trecho da grama 
sem borda muito definida, alargando o passeio e substituindo este trecho de piso sem valor histórico para um piso 
que expresse uma nova marca, em concreto pigmentado, encontrando o tijolo e a pedra antiga. No quintal da 
tijoleira, além de placas sinalização para compreensão maior da história da casa, balizadores e arandelas fazem 
uma iluminação sutil por trás dos arbustos e do pergolado. 
No plano de plantio, propõe-se a utilização de espécies nativas da Mata Atlântica, que supo�em as condições 
climáticas da Lapa - clima subtropical, podendo chegar a baixar temperaturas no inverno. Levando em consider-
ação o pomar existente, para sua requalificação foram replantadas as árvores retiradas do jardim e propostas 
novas espécies de forração, herbáceas e arbustivas. Usar plantas nativas reequilibra o meio ambiente local, 
preserva a fauna e flora e educa para a preservação dos remanescentes naturais, além de economizar água de 
irrigação, crescer mais rapidamente e requerer menor manutenção. 

O QUINTAL HISTÓRICO

CORTE AA

QUINTAL/COZINHA

RECEPÇÃO/PÁTIO

LIVARIA/TERRAÇO

CORTE CC

Laje pré-moldada de concreto

Terraço-Jardim

Estrutura metálica 

Parede em tijolo maciço

Brise pré-fabricado em argamassa 
armada vedado com chapas de 
policarbonato translúcido

Paredes estruturais em taipa de pilão

Brises ve�icais metálicos

Arquibancada em concreto apoiada 
em vigas metálicas, revestido por 
tijolos maciços

Reservatório Superior em Concreto

Pergolado de acesso em brise 
pré-fabricado em argamassa 
armada vazado

Estrutura primária: Par de vigas em 
concreto moldado in loco estruturan-
do os dois níveis superiores

Muros de arrimo duplos 
em pedra argamasssada

Laje pré-fabricada de concreto 
revestido por tijolos maciços, apoia-
da em vigas metálicas

Abe�uras entre o muro de arrimo e a 
estrutura em concreto para o afasta-
mento lateral

Pilares em concreto moldado in loco

Muro em taipa de pilão
fluxo visitantes

fluxo saída de lixo/descarga

fluxo administrativo/visitantes

Item Quantidade Unidade Preço Un. Preço total $
Plantio de novas espécies 220 m² 16,9 3718

Banco em concreto 10 unid 250 2500
Novo Pergolado Metálico 50 m² 1400 70000

Iluminação 55 unid 350 19250
Sinalização 7 unid 150 1050

Escavação do terreno 520 m³ 8,91 4633,2
Murro de Arrimo 38,034 m³ 499,2 18986,5728

Fundação em Concreto 54,8 m³ 1908,75 104599,5
Estrutura primária em concreto 78,6857 m³ 1908,75 150191,3299
Estrutura secundária metálica 11690,83 kg 12,06 140991,4098

Lajes pré fabricadas de concreto 307 m³ 73,63 22604,41
Escadas 11,949 m³ 2255,14 26946,66786

Paredes em alvenaria po�ante 99,45 m² 41,63 4140,1035
Paredes em alvenaria 204,8786 m³ 106,5 21819,5709

Paredes em Taipa de Pilão 23,84 m² 150 3576
Contrapiso 942 m² 26,24 24718,08

Piso em tijolo maciço 394 m² 59,57 23470,58
Piso área externa 210 m² 59,8 12558

Piso Interno 338 m² 26,5 8957
Infraestrutura Hidrossanitária 120 ml 33 3960

Infraestrutura Elétrica 50 unid 155 7750
Drywalls 224,13675 m³ 88,13 19753,17178
Brises 59,275 m² 116,8 6923,32

Louças e Metais 16 unid 400 6400
Revestimentos Áreas Molhadas 197,4 m² 39,17 7732,158

Esquadrias 45 unid 524,46 23600,7
Serralheria 44,44 m² 728,69 32382,9836

Vidro Temperado 184,46 m² 258,08 47605,4368
Policarbonato Translúcido 34,5 m² 500 17250

Po�as em Compensado Naval 27 unid 400,27 10807,29
Pintura 1135 m² 12,42 14096,7
Total 862.972,18

ETAPAS CONSTRUTIVAS E ORÇAMENTO ESTIMADO

Área total construída  -  548m²

Taxa de ocupação máxima - 66%

Taxa de permabilidade mínima - 15%

SEIL/PRED N° 003/2019

Paisagismo 
Casa Lacerda

ETAPA 1
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Infraestrutura
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O pergolado coberto pelo pé de glicínia, devido sua posição limítrofe e central à tijoleira, representa o 
elemento de transição entre os dois mundos. Quando transposto, o visitante é imergido para a narrativa 
do tempo presente, por meio de uma escada metálica, leve e vazada, até o pavimento térreo. Seguindo 
no mesmo nível da tijoleira, uma varanda aberta e coberta faz o convite para os novos usos do Anexo. 

O PONTO FOCAL do projeto é o percurso dado por meio de uma arquibancada acessível, que leva o usuário 
a explorar diferentes visuais, até chegar a um mirante, de onde descortina-se o skyline dos Morros do 
Alto da Lapa. O espetáculo também se dá do lado oposto, sentado na arquibancada, de onde é possível 
assistir à pequenas apresentações no pátio em tijoleira.

As visuais foram idealizadas sempre em ambos sentidos de uso: da Casa para o Anexo e do Anexo para 
Casa.

A S  V I S U A I S :  E S C O L H A S  E  C O N T R O L E S

 “Contra o muro, à esquerda, um pé de glicínia tinha um significado especial: quando as flores roxas 

desabrochavam era sinal de que o verão se aproximava...” (Maria Thereza Brito de Lacerda em Livro Magia do 

Casarão).

‘

A N Á L I S E   D E   C O N T E X T O   E   I M P L A N T A Ç Ã O

O resultado é um programa distribuído entre dois volumes paralelos, semi-enterrados e adjacentes ao terreno - um volume de dois 
andares e outro de apenas um que busca manter a visual para a edificação histórica. 
Tais volumes definem claramente usos e circulações público e privadas.

ESTRATÉGIAS DE IMPLANTAÇÃO E SEQUÊNCIA PROJETUAL:  do conceito ao partido

A implantação no novo Anexo em U traz a interação entre os dois pátios: o pretérito, da Casa Lacerda, carregado de memórias e 
significados e o pátio do Anexo. Este último é voltado para a rua dos fundos e libera os limites do espaço público, atraindo a comunidade 
a explorar as atividades complementares ao museu.

1) definição das linhas limites do contexto

3) definição das promenades (rasgos e vazios de transição
4) definição dos planos externas materialidade

2) definição dos volumes

O acesso pela Rua propõe o percurso inverso, conduzindo o usuário pelo pátio interno até a recepção.

Os blocos concentram o programa e definem usos e circulações lineares.
O Bloco Administrativo possui dois pavimentos e um caráter de serviços. Abriga, primeiramente os 
espaços de uso público, como instalações sanitárias de visitantes e sala de reuniões, hall de circulação 
vertical composto por elevador e monta carga, seguido de uma circulação que interliga o setor 
administrativo à copa e instalações sanitárias de funcionários - até a saída� entrada de serviços do 
edifício.
No Bloco Multiusos, inteiramente de funções públicas, estão localizadas a biblioteca e o salão multiuso 
- sob a arquibancada - com acesso exclusivo pela recepção.

D I S T R I B U I Ç Ã O  D O  P R O G R A M A 

Ao descer a escada metálica o visitante adentra a recepção foyer, disposta em posição central ao 
projeto. Permeável ao olhar, é possível transpô-la até o pátio, em torno do qual estão dispostos dois 
blocos paralelos e adjacentes ao terreno - Bloco Administrativo e Bloco Multiuso.

Pavimento térreo - acesso pela escada através do pergolado - acesso pela rua

As formas são delimitadas pelas linhas que ampliam a perspectiva para a Casa Lacerda (quando observado da Travessa 
Francisco Brito de Lacerda) e das perspectivas dos Morros do Alto da Lapa (quando observado da janela da sala do relógio). 
Como consequência, os volumes da casa se flexibilizam para enquadrar com gentileza os traços do passado.

E S T R U T U R A ,  V O L U M E T R I A  E  M A T E R I A L I D A D E

A extensão das texturas do piso das tijoleiras permite a continuidade do percurso para as arquibancadas, usufruindo da 
cobertura do anexo que integra as áreas de café e cozinha. Esta mesma continuidade amplia o uso do pátio da Casa Lacerda e 
abre seus antigos limites para as perspectivas dos Morros. 

A estrutura do Anexo é distribuída em uma malha de pilares de concreto e cobertura solta em viga metálica de seção I. A soltura 
desta cobertura, do volume de maior altura, diferencia a transição de materiais entre vedação à medida que enquadra a Casa 
Lacerda, com base nos alinhamentos de sua fachada posterior. 
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1/2ESTUDO PRELIMINAR - ANEXO MUSEU CASA LACERDA - 2019 

a casa museu

ORÇAMENTO BASE

INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 18.537,00

MOVIMENTO DE TERRA E DEMOLIÇÕES R$ 14.857,00

FUNDAÇÕES, ESTRUTURA ,LAJES E ESCADAS R$ 472.172,00

VEDAÇÕES E CONTRAPISOS R$ 133.789,00

IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 73.904,00

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  |  LUMINOTÉCNICA R$ 98.498,00

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E GÁS R$ 58.459,00

LOUÇAS E METAIS R$ 41.662,00

BANCADAS E REVESTIMENTOS DE PEDRAS R$ 69.949,00

PINTURA R$ 21.802,00

GESSO R$ 42.480,00

CAIXILHOS  | CLARABOIAS R$ 145.864,00

MARCENARIA R$ 85.400,00

SERRALHERIA R$ 10.145,00

AR CONDICIONADO E INFRAESTRUTURA CIVIL R$ 83.000,00

EQUIPE DE APOIO / EQUIPAMENTOS / LIMPEZA R$ 174.300,00

PAISAGISMO R$ 100.000,00

ELEVADOR R$ 100.000,00

Subtotal R$ 1.744.818,00

DESPESAS ESCRITÓRIO R$ 78.400,00

B.D.I R$ 84.740,90

IMPOSTOS R$ 85.800,00

Subtotal R$ 248.940,90

TOTAL R$ 1.993.758,90

 O edifício anexo se insere como um discreto e consistente prisma 
branco pousado sobre o embasamento semi-enterrado de caráter telúrico. 
Sua cota da cobertura foi determinada de forma a atender ao gabarito 
máximo exigido, preservando a vista das montanhas a partir da Sala do 
Relógio. 
 
 Da proximidade com os vizinhos resulta o partido de voltar o programa 
para um vão central em pé-direito duplo, que banha os interiores com 
dramática iluminação zenital. Complementarmente, a laje plana nervurada 
da cobertura parece flutuar sobre as sólidas paredes periféricas, gerando 
uma potente e sutil linha de luz no contorno do edifício que dá elegante 
leveza ao conjunto.

 O pavimento superior, de caráter mais público, abre-se francamente 
para o conjunto da a casa-museu. Seu piso se estende em continuidade ao 
histórico tijoleiro, convidando à entrada pela varanda, onde se encontram 
o café - com fogão à lenha - e a loja do museu, com áreas de estar e 
contemplação junto à sombra do caramanchão. Seguindo adiante, a 
exposição temporária surge como espaço de uso dinâmico - exposição 
e circulação - servindo de acesso à sala multiuso ao fundo, onde a 
única “janela” enquadra a vista dos morros. Ao centro, atrás do café, a 
cozinha junto ao vão central é servida pela dupla circulação, que acomoda 
banheiros, escada e elevador, e permite a divisão da sala multiuso em dois 
ambientes com acessos independentes.

 No térreo semi-enterrado, com entrada pela Travessa Brito de 
Lacerda, encontram-se as áreas administrativas do Museu e Iphan, os 
serviços, além da biblioteca com jardim no recuo frontal. O vão central 
em pé-direito duplo, com sua bela iluminação zenital, banha de luz o 
interior do edifício e serve a múltiplos usos, podendo abrigar exposições 
temporárias, pequenas apresentações ou reuniões. A rampa de acesso se 
configura como generosa extensão da calçada, abrindo o edifício para a 
cidade convidando à entrada.

partido programa implantação

_varanda pergolada
_claraboia central

_perímetro opaco que 
preserva a relação entre 
interior e os vizinhos. 
_iluminação através de janelas 
em fita em todo o edifício.
_janela que abre para a 
paisagem dos morros.
_pé-direito duplo central para 
iluminação e ventilação do 
interior

embasamento
em tijolo seguindo
a materialidade 
do tijoleiro existente

acesso

biblioteca
sanitários

copa funcionários

administração

sala de reunião

sala multiuso

sanitários

espaço expositivo

cozinha-escola coletiva 
varanda café/loja 

acesso

parquinho

cocho existente

área de estar

poço existente

área de estar

pátio externo mantido
área para apresentações

1
2

3

4

2

3
5

6

4

7

8

paisagismo

1. canteiro com grama 
esmeralda, íris, borboleteiro, 
alecrim e pennisetum verde
2. grumixama
3. jabuticabeira
4. pitangueira
5. laranjeira 
6. cereja do rio grande 
7. limoeiro
8. capim do texas

espaço expositivo

O partido do paisagismo tomou como base 
os jardins da casa antiga, usamos flores nos 
canteiros do tijoleiro, inclusive as roseiras que já 
existem no local, e um caminho ligando a entrada 
lateral passando por um pomar com frutíferas de 
ambos os lados.  Neste caminho a idéia foi utilizar 
tijolo no mesmo padrão existente, formando um 
pequeno pátio com bancos antes do tijoleiro. Na 
construção nova, utilizamos um conjunto de Ipês 
que garantem movimento vertical na fachada e 
uma canteiro de capins no canteiro frontal.

Acayaba Rosenberg - Marina Acayaba e Juan Pablo Rosenberg
Autores
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1. café
2. varanda 
3. loja/livraria
4. cozinha escola-coletiva 
5. depósito

10

11. sala administração
12. sala IPHAN
13. sala de reuniões 
14. lavanderia-depósito
15. sanitário acessível

11

12

13

14

15

16

17

18 19

20

21

5

22

16. copa
17. sanitários masculino e 
feminino, vestiário
18. biblioteca 
19. jardim

6. exposições temporárias 
7. sala multiuso
8. depósito
9. sanitário acessível
10. sanitários coletivos

20. sanitário
21. acesso
22. depósito

0 1 5 0 1 5

piso térreo piso inferior

acesso / tr. brito de lacerda área expositiva / biblioteca  cozinha-escola coletiva / área expositiva

corte
escala 1:100

tr. brito de lacerda 

r. xv de novembro
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1.   RECEPÇÃO / FOYER/ ACOLHIMENTO - 41,5m2

2.   SALA MULTIUSO 1 - 45,5m2

3.   SALA MULTIUSO 2 - 45,5m2

4.   SALA DE REUNIÃO - 17m2

5.   ADMINISTRAÇÃO- 29,7m2

6.   SALA IPHAN- 17,3m2

7.   COPA / DESCANSO - 22,9m2

8.   VESTIÁRIO FUNC. - 7m2

9.   SANITÁRIOS PcD - 4,8m2

10. DEPÓSITO MULTIUSO - 9m2

11. DML - 2,5m2

12. DEPÓSITO- 3m2

13. VIGIA - 9,5m2

14. ABRIGO LIXO
15. GLP
16. CIRCULAÇÃO/ GALERIA - 39,5m2
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“(...) cada novo acréscimo, por independente que seja a sua 
concepção, tem uma existên¬cia física dentro de um contexto 
predeterminado. Esse contexto é não somente diverso em termos 
formais, mas também tem uma dimensão própria no tempo, que 
deve ser levada em consideração toda vez que quiser se modificar 
o contexto.” 
Aldo Rossi – 1975

O Museu Casa Lacerda é de inegável importância para a história da cidade, 
tanto pelo seu caráter arquitetônico luso-brasileiro e suas influências ecléticas, 
como pelo registro da memória do processo de formação da região. O imóvel 
foi construído entre 1842-1845 e doado ao IPHAN pelos herdeiros do Coronel 
Joaquim Corrêa de Lacerda, no início da década de 1980, onde desde então 
funciona como   “Museu-Casa”. 
A proposta de projeto para ampliação do Museu, tem como objetivo apresentar 
diretrizes gerais na forma de estudo preliminar de arquitetura à criação de um 
novo edifício contemporâneo, situado em lote adjunto, estabelecendo com a 
pré-existência relações de consonância em sua volumetria, escala, ocupação e 
ritmos.
A proposta de intervenção parte da percepção que o patrimônio histórico em 
questão deve ser compreendido em sua autenticidade e que o novo edifício, 
deve ser  implantado de forma a dialogar com a volumetria existente, sem 
adotar, no entanto uma linguagem historicista.

Memorial Justificativo

A partir da implantação do Museu casa Lacerda propõe-se a junção das ruas 
XV de Novembro e a Travessa Francisco Brito de Lacerda com um edifício que 
conecta e estabelece um novo percurso pelo meio dos programas requeridos e 
pátios, uma transposição urbana, que valoriza as duas frentes. Um eixo público 
novo em relação à praça Joaquim Lacerda e o Panteón dos Heróis que une o 
presente e a memória da cidade.
A implantação proposta para o novo edifício busca equilibrar o conjunto 
arquitetônico existente permitindo a leitura de duas épocas distintas de 
construção.
O partido adotado para o edifício anexo para responder ao programa proposto 
pelo edital, foi estabelecer uma cota de implantação que permite a continuidade 
do pátio (tijoleira) com o primeiro pavimento, ampliando as relações entre as 
áreas externas com as novas áreas de convivência.
A geometria e inclinação da cobertura do novo edifício anexo, estabelece as 
relações visuais com o entorno. 
A amplitude visual, leitura dos morros e a relação com pátio permanece 
inalterada , preservando a vontade da Sra. Maria Thereza.
A cobertura é construída como mirante, o acesso por escada e elevador 
proporcionará aos novos usuários uma contemplação à cavaleira da cidade e 
da vista da cidade como um todo. 
O edifício anexo foi organizado a partir do desenho do pátio aberto no térreo, 
que possibilita iluminação natural em todos os ambiente. Constitui como espaço 
vazio agregador fundamental ao projeto e permite a contemplação do edifício 
existente em sua totalidade estabelecendo a integridade do conjunto proposto.

Memorial Descritivo

Os usos foram distribuídos no conjunto de acordo com a relação pretendida e a 
situação possível com o edifício existente. O pavimento térreo semi-enterrado 
(50cm) faz a interface deste com a cidade, mantendo proporções de gabarito e 
respeitando a escala urbana e os padrões volumétricos do entorno.
As entradas de serviço e público são independentes e se dão pela Travessa 
Francisco Brito de Lacerda.  
A área administrativa (IPHAN) solicitadas no edital foram implantadas de 
maneira a ficarem apartadas de ruídos e outros usos do museu, todas as salas 
com acesso visual para pátio interno aberto.  
As salas multiuso estão próximas ao foyer de entrada e também se voltam para 
o pátio interno, podendo contemplar a residênciada Casa Lacerda existente.
O programa cultural público ocupa o primeiro pavimento, possibilitando a 
interação e integração entre o pátio externo / jardim existente e o programa do 
Museu Casa.
Biblioteca, Sala de Exposições, Livraria, Café, Cozinha e Varanda estão 
posicionados estrategicamente para garantir coerência com o programa e 
relação visual com a casa histórica.

Estimativas de custo anexo Casa Lacerda custo em reais

Seviços Preliminares 0,69%
Demolição de Edícula / Piso Externo 13.000,00
Total 13.000,00

Fundações 3,29%
Profundas / Blocos de Concreto / Aço / Formas 62.000,00
Total 62.000,00

Estruturas de Concreto Armado 14,50%
Laje 1o. Pavimento / Cobertura / Vigas / Pilares 242.815,65
Escadas  em concreto armado 30.625,00
Total 273.440,65

Fachadas /  Fechamentos /  Guarda-Corpo 10,76%
Peitoris Metálicos / Corrimão 24.862,50
Paredes em Alvenaria ( revestimento incluído ) 139.924,00
Painéis móveis de madeira (Salão Multiuso) 38.000,00
Total 202.786,50

Esquadrias 23,42%
Portas e Venezianas de Madeira 97.900,00
Esquadrias de Madeira 343.740,00
Total 441.640,00

Instalações 20,68%
Sistema de Aquecimento Solar / Reservatórios 33.000,00
Sistemas de Climatização 63.000,00
Instalações Elétricas / Hidráulicas 206.850,00
Entrada de Energia / Água 15.000,00
Elevador ( 3 paradas) h = 6,75 m 72.000,00
Total 389.850,00

Isolamentos e impermeabilizações 3,66%
Impermeabilização / Proteção Mecânica/Contrapiso 69.000,00
Total 69.000,00

Revestimentos / Acabamentos 22,00%
Pintura 61.280,00
Pisos / Revestimentos Áreas Molhadas 253.470,00
Louças / Metais 38.000,00
Iluminação 62.000,00
Total 414.750,00

Paisagismo 1,01%
Readequação / Plantio 19.000,00
Total 19.000,00

Total do orçamento R$1.885.467,15 100,00%
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perfil natural do terreno
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TERRAÇO DO CAFÉ - VISTA PARA PERGOLADO E MUSEU LACERDA

SUPERESTRUTURA / INFRAESTRUTURAACESSOS E CIRCULAÇÕESVOLUMETRIA E PROGRAMA PAISAGISMO

RITMO E MATERIALIDADE

PERGOLADO - VARANDA COBERTA - ACESSO PARA COBERTURA

PÁTIO INTERNO - VISTA PARA CASA LACERDA 

FORMA ARQUITETÔNICA E 
SEUS ASPECTOS

COBERTURA-MIRANTE PARA HORIZONTE

PAISAGISMO
A intervenção paisagistica no projeto se dá em dois pontos 
específicos e tratados de maneiras diversas.
Dentro do espaço de pré-existência  uma organização da região do 
pomar e horta, criando um canteiro amplo e espaço para criação 
de maior número de espécies hortaliças e preservando as árvores 
frutíferas existentes e criando um novo piso, organizando o parque 
infantil, o piso tijoleira a preservar e a intervenção.
A intervenção paisagística no edifício novo anexo se dá dentro de 
pátio interno central criado, em alusão ao pátio existente. 
Para ele será prevista a plantação de uma árvore da região espécie 
araucária, que tem como característica, por não ser pioneira, 
precisa de pouca luz para crescer no inicio de sua vida, onde o 
pátio é ideal para isso e por ter tronco longilineo, não prejudicará 
a vista de quem estiver no edifício novo, contemplando o edifício 
existente patrimônio histórico e nem romperá com a vista para o 
horizonte de quem olha desde a casa existente para o edificio novo.      

SUPERESTRUTURA / INFRAESTRUTURA
Solução estrutural econômica com pilares e laje maciça em concreto armado 
moldado in loco,solução  que possibilita o uso da mão-de-obra não específica 
e local. Previsão de reuso de água, aquecimento solar são condicionantes 
para a sustentabilidade da construção. A planicidade geométrica da laje de 
cobertura cria frestas na irregularidade dos muros de divisa. Estas frestas são 
utilizadas para a passagem de instalações hidráulicas ( áreas molhadas ), 
elétricas, climatização e nas áreas de exposição permitem a entrada de luz para 
as áreas de exposição, biblioteca e café. A adoção destas soluções privilegia 
a economicidade e a viabilidade construtiva favorecendo a integração dos 
sistemas propostos.

RITMO
A Casa Lacerda, diferente do entorno imediato da quadra, preserva 
um ritmo de fenestrações ordenado e de distribuição equilibrada, 
possibilitando uma leitura íntegra do volume da construção. 
A edificação proposta se utiliza desta mesma regularidade existente 
no acesso para criar relações com o museu e permitir um grau de 
em relação a rua. 
Os acabamentos cerâmicos de tijolo no piso e elementos vazados 
assim como os fechamentos das  esquadrias de madeira e vidro 
conversam com a edificação existente.  

VOLUMETRIA
A relação entre o antigo e o novo exercita a prática de interação volumétrica 
e histórica em arquiteturas desenvolvidas em diferentes períodos históricos. A 
volumetria proposta respeita a geometria das edificações existentes, apresenta 
harmonia em relação ao entorno. Promove a relação de qualidade e interface 
entre o ambiente construído e o espaço livre público, preserva aspectos de 
fluidez, permeabilidade e integração física e visual.

MATERIALIDADE
A materialidade das edificações preexistentes, em sua maioria, se dá pela pin-
tura em cores claras sobre alvenaria. A edificação proposta remete à preexistên-
cia em suas cores, e explora a textura de tijolo nos pisos para criar uma relação 
de respeito, continuidade e consonância com a Casa Lacerda. Caixilhos de 
madeira e elementos vazados em cerâmica remetem algumas composições e 
materialidade da casa existente. A materialidade proposta incorpora critérios de 
permanência,  fator presente em todas as construções históricas preservadas.

RELAÇÕES VISUAIS

INTERIOR / EXTERIOR: RELAÇÃO VISUAL COM OS 
MORROS, POR ONDE SE DAVA O ACESSO À CIDADE 
DURANTE O PERÍODO DAS TROPAS.

EXTERIOR / INTERIOR: VISUAIS DA CASA EXISTENTE 
FORAM PRESERVADAS. EDIFÍCIO PROPOSTO NÃO 
COMPETE COM O EXISTENTE, PERMITINDO A SUA 
MELHOR COMPREENSÃO.

terraços
áreas públicos
serviços / técnicos
administrativo / IPHAN circulações verticais

circulações técnicas

circulações públicas

árvore proposta
araucaria angustifolia

pomar

horta

parquinho

novo piso  em tijolo

proposto existente
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Das memórias afetivas, das tardes de conversas na varanda, do café com mistura, dos 
esconderijos inventados pelas crianças, dos antigos modos de viver. Dos acontecimentos, do 
caminho comercial tropeiro, da resistência na Revolução Federalista. Da paisagem, das grutas, 
dos morros. Da preservação do patrimônio cultural: construído, vivido ou imaginado. Do porvir.

A atmosfera espacial deste anexo é composta pelas camadas temporais que perpassam 
histórias particulares e públicas dos quase dois séculos de existência da Casa Lacerda. 

José Lacerda, antigo morador, gostava de ter sempre ao alcance da visão o morro para onde 
a Sala do Relógio está voltada. Por essa razão esse é o único ambiente da casa cujas janelas 
estiveram permanentemente livres de cortinas. 

Com o intuito de manter o máximo da paisagem desobstruída, foram traçados três eixos a partir 
da Sala do Relógio. Dois deles originam-se das alvenarias delimitadoras do perímetro da sala 
e saem em direção ao lote vazio para desenhar a praça, extensão do quintal. O terceiro, eixo 
central, alinha a porta na Rua XV de Novembro à entrada do anexo na Travessa Francisco Brito 
de Lacerda. 

Quintal e praça constituem um espaço contínuo por meio do desenho do piso. Leves dobras 
interligam os níveis revestidos por tijoleira e conformam um pátio, onde a nuvem de glicínias 
sob a pérgola está enquadrada. No piso também foi marcada a conexão virtual entre casa e 
anexo. A faixa de granito, elemento lúdico, materializa o eixo e transpassa tijolos, água, concreto 
e jardim até chegar à calçada. Em seu sulco penetra a água nos dias de chuva fazendo com que 
um pequeno córrego escorra longitudinalmente por todo o projeto. 

Externamente aos eixos, brotam duas protuberâncias: de um lado a lâmina ligada aos programas 
de refeição e livraria; enquanto do outro, um volume de madeira, alinhado ao porão da residência 
(outrora utilizado como esconderijo pelas crianças), anuncia a entrada para o subsolo. Um grande 
plano de vidro na face do volume revela a exposição ao visitante, convidando-o à descida.

Outras aberturas no decorrer do percurso inferior trazem perspectivas da casa e da antiga 
figueira para o anexo que, desde a vista da travessa, aparecem misturadas a ele. A sequência 
de enquadramentos para quem percorre o eixo central tem seu ápice na chegada ao foyer, 
momento de maior campo visual, no qual a casa é vista acima do espelho d’água.

Os dois caráteres do projeto, mais silencioso quando ao nível da Casa Lacerda e mais presencial 
quando se afasta dela, resulta do entendimento de que a vista principal da casa é o morro e a 
vista principal do anexo é a própria casa. Isto não significa um demérito ao novo edifício, ao 
contrário, a relação que estabelece com o contexto potencializa seu importante lugar como 
centro cívico, educacional e recreativo.

O projeto paisagístico mantém todas as espécies pré-existentes na Museu 
Casa Lacerda e propõe um complemento do jardim utilizando espécies 
nativas do bioma da Mata Atlântica a fim de valorizar a biodiversidade local 
bem como atrair avifauna e polinizadores.

1. Parque infantil: O uso de parque infantil foi mantido junto ao pomar. 

2. Hortas: Duas clareiras entre as árvores frutíferas foram mantidas para 
abrigar as hortas propostas com insolação necessárias.

3. Poço: Um piso foi desenhado ao redor do poço a fim de valorizar o 
elemento existe e criar uma área de contemplação. A proposta também 
prevê a aproximação com elemento da água, presente em todo o partido 
do projeto, por meio de seu afloramento.

4. Pomar: A proposta de complementação do pomar visa enriquecer 
a biodiversidade local a partir do plantio de espécies nativas. Espécies: 
Psidium cattleianum, Schinus terebinthifolia, Eugenia uniflora, Eugenia 
involucrata, Eugenia brasiliensis, Eugenia pyriformis, Philodendron 
bipinnatifidum

5. Caminho: Prevê a aproximação das pessoas com as árvores frutíferas e 
dá acesso às hortas, o poço e o parque infantil.  O desenho do piso mescla 
pedras e tijolos, mantendo a proposta da materialidade existente com uma 
nova leitura.

6. Canteiros das rosas: Foram mantidos e  complementados com rosas 
para criar volume e valorizar a espécie apreciada pela família Lacerda.

7. Canteiro lateral: Faz a transição entre o desenho tradicional do quintal 
existente e a contemporaneidade da proposta do anexo. Espécies:  
Heliconia psittacorum, Philodendron bipinnatifidum, Galphimia 
brasiliensis, Baccharis trimera

8. Espelho d’água: A vegetação aquática acompanha a linha do nível d’água 
para manter a permeabilidade visual bem como permitir o eventual uso do 
espaço para exposição de esculturas. Espécies: Victoria amazonica.

9. Pátio: O caráter mais sóbrio visa valorizar o eixo central que norteia todo 
o projeto. Espécies: Cyperus compressus, Philodendron bipinnatifidum.

SOBRE O PAISAGISMOSOBRE A ARQUITETURA
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01. pátio das glicínias     -
02. dobras de conexão     -
03. acessos ao piso inferior     -
04. varanda / fogão a lenha            30,80m2

05. café               36,60m2

06. cozinha              43,43m2

07. sanitários               08,73m2

08. sanitário p.c.d.              03,74m2

09. despensa                 02,40m2

10. g.l.p.               02,00m2

11. depósito de limpeza                02,70m2

12. lavanderia                04,97m2

13. loja / livraria                      25,72m2

14. área expositiva            51,48m2

15. salão multiuso              95,62m2

16. depósito                   09,24m2

17. sanitários de funcionários        17,16m2

18. copa / área de descanso        20,72m2

19. sanitários                               12,19m2

20. sanitário p.c.d                  03,60m2

21. depósito                    04,00m2

22. espaço para reunião           22,56m2

23. sala para iphan           13,39m2

24. sala para administração         19,39m2

25. garagem               -
26. biblioteca             35,36m2

27. foyer / recepção           30,72m2

28. acolhimento     -

14
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18 19

19 20

21
22

23 24 25
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A. ORÇAMENTO PRELIMINAR

01 fundações / estrutura     R$ 122.625,25

02 supraestrutura      R$ 367.876,35

03 vedações       R$ 160.170,82

04 esquadrias       R$ 140.233,23

05 cobertura / impermeabilização    R$ 69.765,80

06 pintura       R$ 52.500,00

07 pisos, rodapés, soleiras e peitoris    R$ 234.000,00

08 INSTALAÇÕES PREDIAIS

08.1 hidráulica       R$ 92.230,00

08.2 elétrica       R$ 216.000,00

08.3 instalações de drenagem     R$ 105.456,21

08.4 instalações de prevenção e combate a incêndio  R$ 82.063,41 

08.5 sistema de exaustão / ar condicionado   R$ 103.000,00

08.6 louças, metais e aparelhos sanitários   R$ 13.058,65

09 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

09.1 paisagismo       R$ 177.000,00

09.2 limpeza da obra      R$ 14.990,56

TOTAL GERAL                    R$       1.950.610,28

B. ÁREAS

01 programa                        485,25m2

02 circulação                             75,64m2

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA                560,89m2
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PLANTA BAIXA - SUPERIOR
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CORTE A-A
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CORTE B-B
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FACHADA - VISTA V3
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ESPAÇO PIC-NIC
PARA OFICINAS 
DE CULTIVO

HORTA LAJE GRÉS 30X45PARQUINHO COM 
ESTRUTURA TUBULAR
REFERÊNCIA NO 
SÉCULO XIX

BANCO QUE 
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TIJOLEIRA - 
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PALCO
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DO ESPELHO D’ÁGUA

LINHA D’ÁGUA. 
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VALORIZAÇÃO 
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ROSEIRAS MANTIDAS JARDIM DE BROMÉLIAS 
PROPOSTO

PERGOLADO COM 
INSTALAÇÃO DE 
VARAL DE LUZ

FIO DE LED 
DESTACANDO O 
CANTEIRO QUE 
ACOLHE AS CINZAS 
DE MARIA TEREZA
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CONCEPÇÃO DO PAISAGISMO

O antigo poço torna-se elemento estruturante da requalifi-
cação do jardim da Casa Lacerda. Como fonte da memória, 
o poço abastece a linha d’água que conduz a experiência 
da paisagem através da horta e do pomar, conectando o 
usuário ao espelho d’água. O cocho sobre a lâmina d’água 
enaltece a história do lugar e o desenho do espelho dirige o 
caminhante ao pátio da Casa Lacerda.

ESPELHO D’ÁGUA

A permanência do antigo cocho resignifica na figura de vaso de plantas aquáticas que se 
apoia no espelho d’água proposto.

PARQUINHO

Foi inspirado na linguagem e nas atividades dos primeiros playgounds do século XIX, 
que surgiram como meio de promover o senso de equidade entre as crianças.  

ESPAÇO PIC-NIC

Espaço pensado para abrigar encontros de lazer e oficinas relacionadas à educação 
ambiente por meio do manejo da horta, do pomar e da água. A fonte pode funcionar 
de forma contínua ou eventual, apoiando as atividades do espaço pic-nic, a irrigação 
da horta ou o abastecimento do espelho d’água. 

MOBILIÁRIO TIJOLEIRA

No patio de tijoleira, potencializando o espaço de animação entre a varanda da Casa 
Lacerda e a a varanda do Anexo, foram inseridos um palco e bancos metálicos mó-
veis, compondo um espaço de estar e apresentações.
O desenho e os matérias do mobiliário pretendem marcar uma nova temporalidade 
ao ambiente. Primando pela suavidade, sem gerar impacto ao patrimônio edificado e 
sem implicar em bloqueios visuais aos elementos simbólicos da casa e da paisagem.
A modulação do banco permite a mobilidade das peças, para diferentes apropria-
ções. A locação indicada para o palco aproveita o sombreamento do muro e valoriza 
o ponto de vista da varanda da Casa Lacerda.

CONTEXTUALIZAÇÃO

O município da Lapa, no Paraná, com quase 300 anos de 
fundação, foi palco de capítulos singulares da história na-
cional. Seu centro histórico é um dos mais relevantes do 
Estado, orgulhando os moradores, atraindo o interesse de 
pesquisadores e de turistas.

A iniciativa de propor a ampliação dos espaços de ativida-
des da Casa Lacerda celebra a importância do município na 
educação patrimonial e sublinha um espaço de convivência 
local, que perpetua história e memória coletiva.

A proposta para o Anexo da Casa Lacerda enfrenta o desafio 
de estabelecer um diálogo entre a materialidade do patrimô-
nio edificado da Lapa e o patrimônio imaterial da história da 
família Lacerda. De um lado tem-se a edificação tombada, 
com face para o Centro Histórico, de outro, se apresentam 
os aspectos simbólicos que caracterizam as experiências 
vividas na casa: as vistas da paisagem, o espaço afetivo do 
pergolado, os poços que abasteciam a família, a culinária 
tradicional...

26

Patrimônio material

Patrimônio imaterial

Esquema das relações físicas e simbólicas que condicionam a 
proposta.

Eixo simbólico que estrutura a implantação geral.

VISTA DA SALA DO RELÓGIO PARA O MORRO DO MONGE
Condicionante que norteou a implantação do edifício Anexo à Casa Lacerda

POMAR

As espécies frutíferas foram mantidas. Para complementação do pomar fo-
ram selecionadas espécies típicas da região. A Pintangueira (Eugenia uniflo-
ra) e a Cerejeira Rio Grande (Eugenia involucra). O canteiro que faz contato 
com a Rua XV de Novembro foi mantido com as suas Roseiras e Bromélias 
nativas oram acrescentadas, aproveitando o sombreamento do local.

CANTEIRO DAS CINZAS

Marcação e valorização do canteiro das cinzas da senhora Maria Tereza por 
meio de luz cênica e sinalização.

VISTA AÉREA - EDIFÍCIO ANEXO - CASA LACERDA
RELAÇÃO FORMAL ENTRE O PROPOSTO E O EXISTENTE

ESPAÇO PIC-NIC

ESPELHO D’ÁGUA

Paulo Bueno Ribeiro, Reinaldo Klein Neto e Regina Maria de Araujo Klein
Autores
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CONCEPÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO CASA LACERDA

A linha de partida para concepção do edifício Anexo foi o eixo visual que conecta o peitoril da 
janela da Sala do Relógio com a paisagem do Morro do Monge. O intervalo entre esta linha e 
a cota mais baixa do pátio da tijoleira define o pavimento que se relaciona diretamente com 
a Casa Lacerda. Condicionado pela força do eixo paisagístico, o pavimento que se comunica 
com a Travessa Brito Lacerda foi semi enterrado em 70 cm. Na busca do mínimo impacto na 
experiência visual proporcionada pelas aberturas da Casa Lacerda, a laje do Anexo proposto 

foi coberta por vegetação, resgatando a memória do antigo quintal.
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CIRCULAÇÃO
A: 24 m²

SALÃO MULTIUSO
A: 86 m²

DEPÓSITO
A: 8,1 m²

ELEV.
A: 2,6 m²

ESACADA
A: 8,75 m²

I.S.F.
A: 7,7 m²

I.S.M.
A: 7,7 m²

PCD
A: 4 m²

LIVRARIA
A: 25 m²

CAFÉ INTERNO
A: 25,8 m²

ÁREA EXPOSITIVA
A: 55,6 m²

VARANDA
A: 25,2 m²

CAFÉ EXTERNO
A: 12,6 m²

COZINHA
A: 55,6 m²

DESP.
A: 3 m²

PISO DRENANTE

PISO DRENANTE

PLANTA NÍVEL -250 | CASA LACERDA 
ESC. 1/125
ÁREA: 359,55m²m²
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CORTE BB 
ESC. 1/125

PROJETO LEGISLAÇÃO

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA 663,55m²m² 663,62m²m²

TAXA DE OCUPAÇÃO 63,79% 66%

COEF. APROVEITAMENTO 0,99 1

PERMEABILIDADE 85,58m² (15,10%)m² (15,10%) 84,54m²m² (15% - MÍNIMA)

QUADRO DE ÁREAS

CONSTRUÇÃO EDIFÍCIO (CUB NOV/2019) R$1.305.181,80

CANTEIRO DA OBRA R$ 39.150,43

TERRAPLENAGEM R$ 16.905,50

FUNDAÇÕES R$ 65.259,05

PAISAGISMO COM LAJE VERDE R$ 158.915,00

PLATAFORMA ELEVATÓRIA R$ 30.000,00

PORTÃO AUTOMÁTICO R$ 3.600,00

TOTAL R$ 1.619.017,24

ORÇAMENTO BASE

26 CORTE BB 
ESC. 1/125

A
A

SETORIZAÇÃO 

O eixo simbólico, que alinha a janela da sala do relógio, o canteiro das cinzas da Maria Tereza, 
o pergolado e o antigo poço, também fundamenta a setorização do Anexo.
Esta linha imaginária - reforçada pela modulação do Anexo - separa o bloco de apoio (ba-
nheiros, vestiários e circulação vertical) do espaço flexível para múltiplas atividades (oficinas, 
exposições e eventos). 

As duas interfaces de acesso ao Anexo funcionam como espaços de descompressão , tra-
balhando a transição entre o espaço aberto e o fechado. Na face que continua o pátio da 
tijoleira, a varanda com cobertura translúcida, suavizada por brises promove a transição entre 
o espaço histórico e o contemporâneo. No acesso pela Travessa Brito Lacerda, a rampa e as 

escadas provocam a desaceleração do visitante.

SISTEMA ESTRUTURAL

O sistema estrutural do Edifico Anexo foi concebido em aço, buscando marcar a contempo-
raneidade da forma com sutileza. Propõe-se o contraste de temporalidades, acentuando-se o 
protagonismo da Casa Lacerda. A malha estrutural tem como base módulos de 4,20 x 4,20m. 
Nos espaços de transição, a modulação foi comprimida para 3,00m no eixo longitudinal. Na 
área flexível foi suprimida uma linha de pilares, ampliando o vão livre para 8,40m. No acesso 

pela Travessa Brito Lacerda, a rampa e as escadas provocam a desaceleração do visitante.

CONFORTO

Conforto ambiental: optou-se por manter o edifício afastado das divisas, para o melhor de-
sempenho do conforto visual, térmico, lúminico e psicológico.
Conforto visual: o contato visual com espaço aberto, especialmente com a paisagem do 
Morro e com a Casa Lacerda motivaram o uso de transparência nas fachas principais. Para 
o conforto visual do ponto de vista de quem está na Casa Lacerda, a laje do Anexo recebeu 
cobertura de vegetação.
Conforto térmico e lúminico: foi priorizada a ventilação natural dos espaços, especialmente 
banheiros e salas  de trabalho. Na face leste foi proposta uma proteção solar com tela ex-
pandida, minimizando a transferência de calor e protegendo a vista contra o ofuscamento. 
Nos espaços de permanência externos, os usuários foram protegidos por brises. A laje com 
cobertura vegetal também atua no controle térmico da edificação.
Conforto psicológico: o núcleo da sala administrativa, IPHAN e reuniões, tem vista externa, 
com privacidade protegida por elemento vazado. O espaço de descanso dos funcionário foi 

conectado a um espaço verde a céu aberto.

FACHADA PARA A TRAVESSA BRITO DE LACERDA 
Janelas da Casa Lacerda livres para comtemplação do Morro do Monge.

PÁTIO DA TIJOLEIRA
Mobiliário curvelíneo em chapa metálica permite a livre apropriação do espaço.

ACESSO PARA A TRAVESSA BRITO DE LACERDA
Volumetria prismática com acesso semi-enterrado - feito por escada e rampa. Proteção das aberturas da sala multiuso no pavimento superior feito por chapa expandida

B B
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ADM/IPHAN
A: 22,31 m²

REUNIÕES
A: 13,4 m²

BIBLIOTECA
A: 32,5 m²

CIRCULAÇÃO
A: 7 m²

VEST.F.
A: 7,9 m²

VEST.M.
A: 7,9 m²

PCD
A: 2,55 m²

COPA/DESCANSO
A: 16,4 m²

ELEV.
A: 2,6 m²

ESACADA
A: 8,75 m²

RECEPÇÃO/ESPERA
A: 38,4 m²

POÇO

CIRCULAÇÃO
A: 5 m²

CIRCULAÇÃO
A: 3 m²

PCD
A: 2,63 m²

LAVANDERIA/DML
A: 7 m²

I.S.M.
A: 1,97 m²

I.S.F.
A: 1,97 m²

ACESSO
FUNCIONÁRIOS

CENTRAL GLP
JARDIM

JA
R

D
IM

PLANTA NÍVEL -510 | TRAVESSA BRITO DE LACERDA 
ESC. 1/125
ÁREA: 204,00m²m²
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POÇO INCORPORADO AO HALL DO 
EDIFÍCIO ANEXO. ELEMENTO DE 
MEMÓRIA PRESENTE NO ESPAÇO 
INTERNO E EXTERNO, ONDE É VISTO 
PELO FECHAMENTO EM VIDRO.

LIXO

B B

LAJE PAINEL TRELIÇADA COM 25CM 
DE LARGURA COMO ACABAMENTO 
FINAL, SEM APLICAÇÃO DE FORRO.
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1/2ESTUDO PRELIMINAR - ANEXO MUSEU CASA LACERDA - 2019 

IMPLANTAÇÃO 
escala 1:750

ANEXO MUSEU CASA LACERDA
Nossa proposta para o Anexo do Museu Casa Lacerda tem 
como objetivo expandir as possibilidades de uso do museu pela 
comunidade, criando espaços que intensifiquem encontros e 
trocas. O projeto propõe um novo elemento discreto e respeitoso 
com seu entorno, aberto ao público, onde os espaços livres entre 
as construções ganham sentido e potência de uso. Mais do que 
um edifício, este projeto desenha o espaço livre: um belvedere a 
partir do qual é possível ver e compreender o contexto em que se 
insere. Este anexo não pretende ser o protagonista do conjunto 
mas um novo elemento que reverbera e amplia as qualidades 
e potencialidades presentes no entorno somando-se à rede de 
equipamentos da cidade.
O ponto de partida para o projeto foi a relação que o novo 
edifício terá com a Casa Lacerda, com seus espaços livres e seu 
entorno. A nova peça de arquitetura busca incorporar elementos 
tradicionais da arquitetura luso-brasileira local, reinterpretando-os 
e trazendo-os para a contemporaneidade. 
Deste modo, o primeiro gesto do projeto foi posicionar grande 
parte do programa no pavimento inferior, caracterizando um 
volume semi-enterrado, de forma a manter desobstruída a vista 
a partir da Casa Lacerda. Este pavimento, 90 cm abaixo do 
nível da Travessa Francisco Brito de Lacerda, se volta para um 
pátio interno que organiza e ilumina o conjunto articulado com 
o espaço livre no andar superior por meio de uma transposição 
descoberta, gerando um percurso agradável que intensifica a 
conexão entre níveis. Nele estão localizados a recepção e foyer 
com espaço de atendimento e espera; a biblioteca, aberta e 
transparente junto à entrada do anexo; área expositiva, com 
uma infraestrutura adequada e com possibilidade de se integrar 
ao  pátio; um salão multiuso com layout flexível que pode ser 

aberto para o pátio ou dividido em duas salas, com grandes 
armários em sua lateral que podem guardar cadeiras e mesas; 
as áreas administrativas e vestiários; sanitários coletivos e 
circulação vertical protegida, com escada e elevador, garantindo 
acessibilidade universal para todo o edifício anexo. 
Sobre o bloco semi-enterrado foi posicionado um segundo 
volume, de estrutura leve e vedações transparentes, que abriga 
os programas mais públicos do anexo reforçando e estimulando a 
conexão com o pátio da Casa Lacerda. Este volume foi instalado 
em uma lateral do conjunto, liberando ao máximo a vista para 
os morros e estendendo a tijoleira existente até o belvedere do 
anexo. Neste pavimento superior estão localizados a varanda com 
fogão a lenha, que pode ser fechada em dias frios e de chuva; o 
café, integrado à varanda e ao pátio; cozinha, com espaço para 
oficinas, despensa, lavanderia e depósito; e a livraria, que se volta 
tanto para o belvedere quanto para a Travessa Francisco Brito de 
Lacerda.
A materialidade escolhida para definir o novo edifício busca 
compor com a volumetria existente, construindo um edifício ao 
mesmo tempo contemporâneo e discreto, simples e elegante. 
O volume inferior é revestido com os mesmos tijolos de barro 
da tijoleira, reforçando a conexão com os materiais já presentes 
no conjunto e transmitindo a ideia de um embasamento sólido 
e silencioso. No pavimento superior as fachadas são em sua 
maioria transparentes, para revelar a esbelta estrutura metálica. 
Tal atitude busca desenhar um volume conciso, aberto ao público 
e às atividades comunitárias.
A estrutura do novo edifício é composta por duas partes: um 
embasamento construído em lajes e pilares de concreto armado 
moldado in loco, com vãos econômicos de 7x5m, e um pavilhão 

em estrutura metálica, apoiado sobre este primeiro pavimento 
mais sólido. A partir de uma estrutura regular e partições internas 
leves, a proposta cria uma matriz aberta, mutável, que possibilita 
futuras transformações, como aconteceu ao longo do tempo na 
Casa Lacerda. 
Para o tratamento das áreas livres foram respeitados todos 
os elementos que deveriam ser preservados, como os pisos 
de tijolos e de pedras, a drenagem e a maioria das árvores 
existentes. Como marca de uma época, o paisagismo sugerido 
assume um desenho orgânico, que conecta as diferentes pré-
existências através de materiais naturais, drenantes e acessíveis, 
e cria de espaços de estar com mobiliário como cadeiras, bancos 
e lixeiras. A horta foi reposicionada, ampliada e melhorada, assim 
como o parque infantil que passa a ter novos equipamentos e 
um desenho mais integrado ao conjunto. Todas as novas árvores 
e vegetação de forração foram escolhidas em função de sua 
adaptação ao clima local, sua baixa manutenção e alto impacto 
visual, criando um jardim natural com plantas nativas, que contêm 
um componente didático ao apresentar para o visitante um olhar 
sobre as vegetações autóctones da  região, estendendo a função 
de aprendizagem do museu para as áreas livres.
Em suma, o projeto busca retomar a vocação da casa enquanto 
espaço de reunião da população local, propondo espaços de 
encontro e reunião de diversas escalas. O projeto foi pensado 
de maneira a trabalhar em harmonia com as pré-existências, 
propondo um edifício contemporâneo que funciona não apenas 
como um museu, mas também como uma plataforma para 
visualizar o entorno tombado, de forma a somar e potencializar o 
conjunto.

ÁREAS VOLTADAS 
PARA O PÚBLICO

ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS

AGENCIAMENTO EXTERNO 
E PAISAGISMO

preservação das espécies 
existentes e requalificação 
das áreas livres

1.varanda
2. café
3. cozinha
4. livraria

8. sala iphan
9. sala administração
10. sala de reunião
11. copa funcionários

5. sala multiuso
6. exposições

7. biblioteca

ÁREAS VOLTADAS 
PARA O PÚBLICO

nivelamento do terreno 90 cm 
abaixo do nível da calçada, 
mantendo um recúo que permite 
preservação do poço e da árvore 
existente no terreno

extensão da tijoleira criando uma 
unidade com o pátio existente.
redesenho e requalificação do jardim 
lateral da Casa Lacerda preservando 
os elementos patrimoniais

1

3

2

4

5

8
9

10

11

6

7

estabelecimento de prumadas 
de áreas molhadas e de 
circulação interna.
transposição de nível direta a 
partir da escada externa

construção do nível inferior 
conformando um pátio central 
para o qual estão voltados os 
programas

bloco superior construído em 
oposição ao volume lateral da 
Casa lacerda, de forma a liberar 
a vista para os morros a partir 
do pergolado

RESUMO ÁREAS
TAXA OCUPAÇÃO 371,98m² (66%)
ÁREA PERMEÁVEL 112,62m² (20%)
ÁREA CONSTRUÍDA 556,00m²
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO 0,98

ESTIMATIVA DE CUSTOS
PAVIMENTO ÁREAS (m²) PREÇO/m² VALOR

ESPAÇOS INTERNOS INFERIOR 297 R$ 2.400,00 R$ 712.800,00
VARANDAS INFERIOR 74 R$ 2.100,00 R$ 155.400,00
ÁREAS DESCOBERTAS INFERIOR 191 R$ 1.200,00 R$ 229.200,00

ESPAÇOS INTERNOS SUPERIOR 113 R$ 3.400,00 R$ 384.200,00
VARANDAS SUPERIOR 72 R$ 3.400,00 R$ 244.800,00
ÁREAS DESCOBERTAS SUPERIOR 200 R$ 1.200,00 R$ 240.000,00

TOTAL R$ 1.966.400,00

Ricardo Lopes Gusmão, Guido D´Elia 

Otero, Clara Troia Homem de Melo e 

Beatriz Dias Ribeiro
Autores
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CORTE LONGITUNINAL A-A
escala 1:125

CORTE TRANSVERSAL B-B
escala 1:125

PLANTA PAVIMENTO SUPERIOR
escala 1:200B

PARQUE INFANTIL

HORTA

POMAR

CANTEIRO COM FLORES 

PERGOLADO E GLICÍNIAS

CANTEIROS COM 
COBERTURA ARBUSTIVA

COBERTURA

PAVIMENTO SUPERIOR

• cobertura impermeabilizada 
em steel deck sobre estrutura 
metálica
• forro modular entre vigas
• esquadrias em alumínio para 
fechamento dos espaços 
internos
• fechamento leve para a varanda

• laje de concreto armado 
moldado in loco
• revestimento em plaqueta 
cerâmica de barro
• forro modular entre vigas

PAVIMENTO INFERIOR
• piso em paralelepípedo drenante 
nas áreas externas (pátio)
• piso em concreto armado 
moldado in loco nas áreas 
internas fechadas
• esquadrias em alumínio para 
fechamento dos espaços 
protegidos

2. PERGOLADO
preservação da estrutura do pergolado e glicínias

5. CANTEIROS
preservação dos canteiros e flores existentes

7. POÇO
preservação dos poços existentes

4. PISO DE PEDRA
preservação do piso de pedra

A. pé de café
B. amexeira
C. pé de pêra
D. pé de figo

E. pé de limão
F. goiabeira
G. laranjeira

1. ÁRVORES PRESERVADAS

6. DRENAGEM
preservação e requalificação do sistema de drenagem

LEGENDA
ELEMENTOS PAISAGÍSTICOS PRESERVADOS

3. VEGETAÇÃO RASTEIRA
canteiros com cobertura vegetal com espécies 
arbustivas tal como alho social, grama azul, capim 
barba de bode e lírio do vento.

2. HORTA
realocação e requalificação da horta, plantio de 
verduras, vegetais e ervas como alecrim e lavanda.

4. PISO DRENANTE EMBORRACHADO
aplicação do piso drenante emborrachado para áreas 
externas de estar e parque infantil

5. PÓ DE PEDRA COMPACTADO
piso permeável em áreas externas de circulação

ampliação do pomar com o plantio de árvores frutíferas 
tal como pés de cereja do rio grande, pitanga e 
cambucá.

1. ÁRVORES PROPOSTAS - POMAR

ELEMENTOS PAISAGÍSTICOS PROPOSTOS

3. TIJOLEIRA
preservação das tijoleiras e estabelecimento de uma 
continuidade com o novo pátio

AA

B

1. RECEPÇÃO/ACOLHIMENTO
2. BIBLIOTECA
3. SALA EXPOSITIVA
4. SALA MULTIUSO
5. SALA IPHAN
6. SALA ADMINISTRAÇÃO
7. SALA DE REUNIÃO
8. COPA FUNCIONÁRIOS
9. VESTIÁRIO PNE FUNCIONÁRIOS
10. DEPÓSITO/DESPENSA
11. WC

12. SANITÁRIO PNE
13. GARAGEM
14. VARANDA COM FOGÃO A LENHA
15. CAFÉ
16. COZINHA
17. LOJA / LIVRARIA
18. LAVANDERIA
19. DML
20. GLP
21. ABRIGO DE LIXO / MEDIDORES
22. BICICLETÁRIO
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LEGENDA 
ANEXO MUSEU CASA LACERDA

CORTE CONSTRUTIVO
escala 1:25

PLANTA PAVIMENTO INFERIOR
escala 1:200
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imaplantação 1:250

ampliação jardim 1:125
Guariroba Crejeira Pitangueira

eixo transversal

alvenarias de pedra: referência à 
fundação do edifício histórico

eixo longitudinal

planos horizontais 
de piso em tijolo: 
referência ao piso 

do pátio em tijolo, 
remetendo à relação 
histórica com a terra 

diagrama conceitual

pedra
linha

referência à casa, solidez, 
história, fundação

vegetação
faixa

referência às sensações 
cores, sabores, produção 

de vida

construção
volume

referência à morfologia 
e planejamento urbano 

portugueses

tijoleira
planos

referência à chão, terra, 
ancestralidade

1. Alinhamento do Lote: criação de área de remanso 

A nova materialidade reforça o desenho urbano através 
do agenciamento dos espaços livres, reforçando a relação 
com o entorno do centro histórico da Lapa aonde a nova 
construção aparece implantada no alinhamento do lote e 
cria uma área de remanso entendida como um novo pátio 
interno, ponto de tensão entre as duas construções (pré-
existente e contemporânea) , na intenção de valorizar o 
eixo visual para a montanha e potencializar o programa de 
usos sugerido para o bloco novo

2. Extensão do Pátio externo

Para ampliar os espaços de uso da 
cozinha e do espaço expositivo que 
compõe a nova espacialidade, através 
do desenho de piso estabelecesse a 
relação de continuidade entre a área 
interna e externa pela transposição 
matéria do piso, igualmente assentado 
por todo o percurso

3. Paisagem Revelada

O desnível do terreno permite hoje a 
visualização da casa 

A criação de rampas de acesso na 
nova construção, pensadas de forma 
enclausurada por bloqueios visuais, aos 
poucos revela a pré-existência através da 
criação de um cone visual que favorece 
cenários compostos por elementos 
surpresa

4. Tectônica: estrutura e materialidade brotam da terra 

Quando matéria-prima e procedimentos técnicos 
tradicionais assumem aspectos de signi� cação cultural 
e identidade, através de uma releitura contemporânea 
repleta de intenções poéticas rodeadas da mais alta 
tecnologia. 

As técnicas construtivas brotam da terra e estruturam 
a nova arquitetura remetendo a pré-existência em 
seus valores intrínsecos, observados desde a tipologia, 
estrutura, vedações e acabamentos, pensados de forma 
sustentável e contemporânea

5. Relação visual com a paisagem em 
que se insere

Volumetria deslocada para um dos 
extremos do lote cria um vale visual 
que rebate a montanha em frente na 
intenção de potencializar o vale em vista 
para a montanha, com o edifício novo 
enquadrando a paisagem e atendendo 
o novo programa

6. Jardim sensorial e funcional

Ao longo do anexo são propostos dois corredores 
verdes nas laterais, com trepadeiras que recobrem as 
paredes e arbustos nativos com colorações variadas. 
No pátio do novo edifício propõe-se uma araucária.

A vegetação também se integra ao edifício através dos 
guarda corpos, que são preenchidos com trepadeiras 
do Cipó de São Miguel em tom lilás, aludindo a glicínia 
existente.

7. Tipologia

Resgate da materialidade construtiva, em sua espacialidade 
e ritmo, remetendo as casas civis portuguesas e emoldurando 
o centro histórico da cidade. A composição da paisagem 
valorizada por aspectos de ambiência entendidos pelo 
ritmo construtivo, cores e volumes espaciais, pensados nos 
detalhes construtivos que remetem às técnicas tradicionais 
variando em estilo e forma, transpondo o passado através 
da releitura de elementos construtivos primitivos de forma 
contemporânea. 
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ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. R$ UNIT. QUANT. TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA DO TERRENO
Limpeza Manual Geral Inclusive Remoção De Cobertura Vegetal - Tronco 
Até 10Cm - Sem Transporte m² 3,81 563,32          2.146,25                 

Transporte De Entulho Por Caminhão Basculante, A Partir De 1Km M3XKM 1,20              

Corte, Recorte E Remoção De Árvores Inclusive Raizes Diâm. > 5 E < 15Cm un. 138,07 1,00              138,07                    

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
Corte m³ 30,49 663,00          20.214,87               
Carga Manual E Remoção De Terra, Inclusive Transporte Até 1 Km m³ 24,29 663,00          16.104,27               
DRENAGEM DO TERRENO
Escavação, lastro de concreto, envolvimento de tubos com areia, reaterro de 
valas m³ 513,09 420,00          215.497,80             

Escoramento de valas, caiza de ligação e inspeção, manta e geocomposto m² 341,00 210,00          71.610,00               

Tubulação m 237,00 105,00          24.885,00               
TAPUMES
Tapume Chapa Compensada Resinada 10Mm m² 52,83 74,80            3.951,68                 
Portão Metálico De Obra - 5M, Pivotante, 2 Folhas, Para Tapume m² 181,53 11,00            1.996,83                 
Portão De Pedestres - 1,15M, Para Tapume m² 181,67 2,53              459,63                    
Tela Para Proteção De Obras, Malha 2 Mm m² 19,23 945,00          18.172,35               
APOIO E ADMINISTRAÇÃO
Locação de container tipo escritório, sanaitário e depósitpo (Uma unidade de 
cada) mês 1.850,40       12,00            22.204,80               

Sinalização de obra m² 330,70          3,60              1.190,52                 
2 DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO HISTÓRICA

Demolição De Telhas De Barro m² 9,15 36,00            329,40                    
Demolição De Alvenaria De Embasamento - Tijolos Maciços Comuns m³ 51,39 2,40              123,34                    
Demolição Manual De Concreto Simples m³ 167,68 8,00              1.341,44                 
Demolição De Alvenaria Em Geral m³ 45,73 12,00            548,76                    

3 FUNDAÇÃO
Alvenaria De Embasamento - Tijolos Maciços Comuns m³ 616,37 305,00          187.992,85             

Impermeabilização Do Respaldo Da Fundação - Argamassa Impermeável m² 67,93 152,00          10.325,36               

4 ESTRUTURA E VEDAÇÃO
Laje pré-fabricada m² 156,00          547,00          85.332,00               
Tijolos Maciços Ecológico autoportante - 1 Tijolo m² 300,00 738,72          221.616,00             

5 IMPERMEABILIZAÇÃO
Impermeabilização contra umidade do solo
Argamassa Impermeabilizante De Cimento E Areia (Subsolos) - Traço 1:2,5, 
Espessura De 20Mm m² 38,41 358,36          13.764,61               

Impermeabilizante Contra Água De Percolação -                          
Impermeabilização Com Membranas Asfálticas - Com 5 Camadas De Feltro 
Asfáltico 15Lbs m² 299,78 43,00            12.890,54               

6 ESQUADRIAS DE MADEIRA
Porta Lisa Comum revestida Com Laminado Melamínico - 82X210Cm  +  
Batente de madeira + Conjunto de fechaduras un. 1.100,00 12,00            13.200,00               

Porta Lisa Especial/ Sólida Para Portadores De Deficiência Física - 
82X210Cm un. 556,51 4,00              2.226,04                 

7 ESQUADRIA METÁLICA
Porta em ferro pivotante, 1 Folha m² 946,97 11,00            10.416,67               
Caixilho Em Alumínio Anodizado - Pivotante + vidro m² 1.000,00 50,00            50.000,00               
Porta Em Ferro Perfilado Com Chapa Para Entrada De Água Ou Gás 
Encanado m² 790,54 2,00              1.581,08                 

 Porta Em Ferro Perfilado Com Chapa Para Abrigo De Lixo m² 273,99 2,00              547,98                    
Porta Em Ferro Perfilado Com Tela Para Abrigo De Gás m² 266,73 2,00              533,46                    
Portão m² 850,00 15,40            13.090,00               

8 REVESTIMENTOS
Argamassa especial m² 150,00 738,72          110.808,00             
Madeira 100,00 -                          
Emboço + reboco (interno) m² 55,00 738,72          40.629,60               
Tinta Pva (Látex) - Reboco Com Massa Corrida m² 25,29 738,72          18.682,23               
Argamassa Impermeabilizante De Cimento E Areia (Reboco Impermeável) - 
Traço 1:3, Espessura De 20Mm m² 37,89 738,72          27.990,10               

Emboço - Argamassa Mista De Cimento, Cal E Areia 1:4/12 m² 31,31 738,72          23.129,32               
9 FORROS

Forro de lambri m² 100,00 547,00          54.700,00               
10 PISOS

Piso de lajota cerâmica 80,00 1.110,00       88.800,00               
11 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

Bacia Sanitária Com Caixa Acoplada De Louça Branca un. 512,88 7,00              3.590,16                 
Bacia Sanitária Alteada Para Portadores De Deficiência Física un. 553,73 4,00              2.214,92                 
Mictório Individual De Louça Branca, Tipo Bacia - De Centro un. 616,39 1,00              616,39                    
Válvula De Descarga Externa un. 256,79 12,00            3.081,48                 
Lavatório De Louça Branca, Sem Coluna, Capacidade Mínima 5L, Exclusive 
Torneira un. 346,75 6,00              2.080,50                 

Lavatório De Louça Individual Para Portadores De Deficiência Física un. 792,02 4,00              3.168,08                 
Torneira De Pressão Para Uso Geral un. 35,53 3,00              106,59                    
Cuba Dupla De Aço Inoxidável un. 1.011,05 1,00              1.011,05                 
Cuba Simples De Aço Inoxidável un. 562,75 2,00              1.125,50                 
Torneira De Mesa Com Acionamento Manual E Fechamento Automático un. 307,33 1,00              307,33                    
Chuveiro Elétrico Automático un. 116,00 4,00              464,00                    
Saboneteira Para Sabão Líquido un. 30,05 12,00            360,60                    
Porta Toalha De Papel Inter Folhas un. 43,72 12,00            524,64                    
Divisória De Acabamento Laminado Melamínico, Miolo Colméia - 
Painel/Painel m² 84,20 19,50            1.641,90                 

Divisória De Acabamento Laminado Melamínico, Miolo Colméia - 
Porta/Bandeira m² 185,80 8,00              1.486,40                 

12 INSTALAÇÕES
Elétrica m² 256,00          810,00          207.360,00             
Hidraulica m² 196,00          810,00          158.760,00             
Dados e telefonias -                          
Elevador un. 80.000,00 1,00              80.000,00               

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive carga manual e 
descarga em bota fora m³ 77,80            80,00            6.224,00                 

Limpeza geral da obra m² 8,90              1.110,00       9.879,00                 
14 DESMOBILIZAÇÃO 

Remoção de tapume/chapas metálicas de forma manual, sem 
reaproveitamento m² 2,27              74,80            169,80                    

15 VALOR GLOBAL 1.873.343,18          

PLANILHA ORÇAMENTO 
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ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. R$ UNIT. QUANT. TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA DO TERRENO
Limpeza Manual Geral Inclusive Remoção De Cobertura Vegetal - Tronco 
Até 10Cm - Sem Transporte m² 3,81 563,32          2.146,25                 

Transporte De Entulho Por Caminhão Basculante, A Partir De 1Km M3XKM 1,20              

Corte, Recorte E Remoção De Árvores Inclusive Raizes Diâm. > 5 E < 15Cm un. 138,07 1,00              138,07                    

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
Corte m³ 30,49 663,00          20.214,87               
Carga Manual E Remoção De Terra, Inclusive Transporte Até 1 Km m³ 24,29 663,00          16.104,27               
DRENAGEM DO TERRENO
Escavação, lastro de concreto, envolvimento de tubos com areia, reaterro de 
valas m³ 513,09 420,00          215.497,80             

Escoramento de valas, caiza de ligação e inspeção, manta e geocomposto m² 341,00 210,00          71.610,00               

Tubulação m 237,00 105,00          24.885,00               
TAPUMES
Tapume Chapa Compensada Resinada 10Mm m² 52,83 74,80            3.951,68                 
Portão Metálico De Obra - 5M, Pivotante, 2 Folhas, Para Tapume m² 181,53 11,00            1.996,83                 
Portão De Pedestres - 1,15M, Para Tapume m² 181,67 2,53              459,63                    
Tela Para Proteção De Obras, Malha 2 Mm m² 19,23 945,00          18.172,35               
APOIO E ADMINISTRAÇÃO
Locação de container tipo escritório, sanaitário e depósitpo (Uma unidade de 
cada) mês 1.850,40       12,00            22.204,80               

Sinalização de obra m² 330,70          3,60              1.190,52                 
2 DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO HISTÓRICA

Demolição De Telhas De Barro m² 9,15 36,00            329,40                    
Demolição De Alvenaria De Embasamento - Tijolos Maciços Comuns m³ 51,39 2,40              123,34                    
Demolição Manual De Concreto Simples m³ 167,68 8,00              1.341,44                 
Demolição De Alvenaria Em Geral m³ 45,73 12,00            548,76                    

3 FUNDAÇÃO
Alvenaria De Embasamento - Tijolos Maciços Comuns m³ 616,37 305,00          187.992,85             

Impermeabilização Do Respaldo Da Fundação - Argamassa Impermeável m² 67,93 152,00          10.325,36               

4 ESTRUTURA E VEDAÇÃO
Laje pré-fabricada m² 156,00          547,00          85.332,00               
Tijolos Maciços Ecológico autoportante - 1 Tijolo m² 300,00 738,72          221.616,00             

5 IMPERMEABILIZAÇÃO
Impermeabilização contra umidade do solo
Argamassa Impermeabilizante De Cimento E Areia (Subsolos) - Traço 1:2,5, 
Espessura De 20Mm m² 38,41 358,36          13.764,61               

Impermeabilizante Contra Água De Percolação -                          
Impermeabilização Com Membranas Asfálticas - Com 5 Camadas De Feltro 
Asfáltico 15Lbs m² 299,78 43,00            12.890,54               

6 ESQUADRIAS DE MADEIRA
Porta Lisa Comum revestida Com Laminado Melamínico - 82X210Cm  +  
Batente de madeira + Conjunto de fechaduras un. 1.100,00 12,00            13.200,00               

Porta Lisa Especial/ Sólida Para Portadores De Deficiência Física - 
82X210Cm un. 556,51 4,00              2.226,04                 

7 ESQUADRIA METÁLICA
Porta em ferro pivotante, 1 Folha m² 946,97 11,00            10.416,67               
Caixilho Em Alumínio Anodizado - Pivotante + vidro m² 1.000,00 50,00            50.000,00               
Porta Em Ferro Perfilado Com Chapa Para Entrada De Água Ou Gás 
Encanado m² 790,54 2,00              1.581,08                 

 Porta Em Ferro Perfilado Com Chapa Para Abrigo De Lixo m² 273,99 2,00              547,98                    
Porta Em Ferro Perfilado Com Tela Para Abrigo De Gás m² 266,73 2,00              533,46                    
Portão m² 850,00 15,40            13.090,00               

8 REVESTIMENTOS
Argamassa especial m² 150,00 738,72          110.808,00             
Madeira 100,00 -                          
Emboço + reboco (interno) m² 55,00 738,72          40.629,60               
Tinta Pva (Látex) - Reboco Com Massa Corrida m² 25,29 738,72          18.682,23               
Argamassa Impermeabilizante De Cimento E Areia (Reboco Impermeável) - 
Traço 1:3, Espessura De 20Mm m² 37,89 738,72          27.990,10               

Emboço - Argamassa Mista De Cimento, Cal E Areia 1:4/12 m² 31,31 738,72          23.129,32               
9 FORROS

Forro de lambri m² 100,00 547,00          54.700,00               
10 PISOS

Piso de lajota cerâmica 80,00 1.110,00       88.800,00               
11 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

Bacia Sanitária Com Caixa Acoplada De Louça Branca un. 512,88 7,00              3.590,16                 
Bacia Sanitária Alteada Para Portadores De Deficiência Física un. 553,73 4,00              2.214,92                 
Mictório Individual De Louça Branca, Tipo Bacia - De Centro un. 616,39 1,00              616,39                    
Válvula De Descarga Externa un. 256,79 12,00            3.081,48                 
Lavatório De Louça Branca, Sem Coluna, Capacidade Mínima 5L, Exclusive 
Torneira un. 346,75 6,00              2.080,50                 

Lavatório De Louça Individual Para Portadores De Deficiência Física un. 792,02 4,00              3.168,08                 
Torneira De Pressão Para Uso Geral un. 35,53 3,00              106,59                    
Cuba Dupla De Aço Inoxidável un. 1.011,05 1,00              1.011,05                 
Cuba Simples De Aço Inoxidável un. 562,75 2,00              1.125,50                 
Torneira De Mesa Com Acionamento Manual E Fechamento Automático un. 307,33 1,00              307,33                    
Chuveiro Elétrico Automático un. 116,00 4,00              464,00                    
Saboneteira Para Sabão Líquido un. 30,05 12,00            360,60                    
Porta Toalha De Papel Inter Folhas un. 43,72 12,00            524,64                    
Divisória De Acabamento Laminado Melamínico, Miolo Colméia - 
Painel/Painel m² 84,20 19,50            1.641,90                 

Divisória De Acabamento Laminado Melamínico, Miolo Colméia - 
Porta/Bandeira m² 185,80 8,00              1.486,40                 

12 INSTALAÇÕES
Elétrica m² 256,00          810,00          207.360,00             
Hidraulica m² 196,00          810,00          158.760,00             
Dados e telefonias -                          
Elevador un. 80.000,00 1,00              80.000,00               

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive carga manual e 
descarga em bota fora m³ 77,80            80,00            6.224,00                 

Limpeza geral da obra m² 8,90              1.110,00       9.879,00                 
14 DESMOBILIZAÇÃO 

Remoção de tapume/chapas metálicas de forma manual, sem 
reaproveitamento m² 2,27              74,80            169,80                    

15 VALOR GLOBAL 1.873.343,18          

PLANILHA ORÇAMENTO 
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ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. R$ UNIT. QUANT. TOTAL
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

LIMPEZA DO TERRENO
Limpeza Manual Geral Inclusive Remoção De Cobertura Vegetal - Tronco 
Até 10Cm - Sem Transporte m² 3,81 563,32          2.146,25                 

Transporte De Entulho Por Caminhão Basculante, A Partir De 1Km M3XKM 1,20              

Corte, Recorte E Remoção De Árvores Inclusive Raizes Diâm. > 5 E < 15Cm un. 138,07 1,00              138,07                    

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
Corte m³ 30,49 663,00          20.214,87               
Carga Manual E Remoção De Terra, Inclusive Transporte Até 1 Km m³ 24,29 663,00          16.104,27               
DRENAGEM DO TERRENO
Escavação, lastro de concreto, envolvimento de tubos com areia, reaterro de 
valas m³ 513,09 420,00          215.497,80             

Escoramento de valas, caiza de ligação e inspeção, manta e geocomposto m² 341,00 210,00          71.610,00               

Tubulação m 237,00 105,00          24.885,00               
TAPUMES
Tapume Chapa Compensada Resinada 10Mm m² 52,83 74,80            3.951,68                 
Portão Metálico De Obra - 5M, Pivotante, 2 Folhas, Para Tapume m² 181,53 11,00            1.996,83                 
Portão De Pedestres - 1,15M, Para Tapume m² 181,67 2,53              459,63                    
Tela Para Proteção De Obras, Malha 2 Mm m² 19,23 945,00          18.172,35               
APOIO E ADMINISTRAÇÃO
Locação de container tipo escritório, sanaitário e depósitpo (Uma unidade de 
cada) mês 1.850,40       12,00            22.204,80               

Sinalização de obra m² 330,70          3,60              1.190,52                 
2 DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO HISTÓRICA

Demolição De Telhas De Barro m² 9,15 36,00            329,40                    
Demolição De Alvenaria De Embasamento - Tijolos Maciços Comuns m³ 51,39 2,40              123,34                    
Demolição Manual De Concreto Simples m³ 167,68 8,00              1.341,44                 
Demolição De Alvenaria Em Geral m³ 45,73 12,00            548,76                    

3 FUNDAÇÃO
Alvenaria De Embasamento - Tijolos Maciços Comuns m³ 616,37 305,00          187.992,85             

Impermeabilização Do Respaldo Da Fundação - Argamassa Impermeável m² 67,93 152,00          10.325,36               

4 ESTRUTURA E VEDAÇÃO
Laje pré-fabricada m² 156,00          547,00          85.332,00               
Tijolos Maciços Ecológico autoportante - 1 Tijolo m² 300,00 738,72          221.616,00             

5 IMPERMEABILIZAÇÃO
Impermeabilização contra umidade do solo
Argamassa Impermeabilizante De Cimento E Areia (Subsolos) - Traço 1:2,5, 
Espessura De 20Mm m² 38,41 358,36          13.764,61               

Impermeabilizante Contra Água De Percolação -                          
Impermeabilização Com Membranas Asfálticas - Com 5 Camadas De Feltro 
Asfáltico 15Lbs m² 299,78 43,00            12.890,54               

6 ESQUADRIAS DE MADEIRA
Porta Lisa Comum revestida Com Laminado Melamínico - 82X210Cm  +  
Batente de madeira + Conjunto de fechaduras un. 1.100,00 12,00            13.200,00               

Porta Lisa Especial/ Sólida Para Portadores De Deficiência Física - 
82X210Cm un. 556,51 4,00              2.226,04                 

7 ESQUADRIA METÁLICA
Porta em ferro pivotante, 1 Folha m² 946,97 11,00            10.416,67               
Caixilho Em Alumínio Anodizado - Pivotante + vidro m² 1.000,00 50,00            50.000,00               
Porta Em Ferro Perfilado Com Chapa Para Entrada De Água Ou Gás 
Encanado m² 790,54 2,00              1.581,08                 

 Porta Em Ferro Perfilado Com Chapa Para Abrigo De Lixo m² 273,99 2,00              547,98                    
Porta Em Ferro Perfilado Com Tela Para Abrigo De Gás m² 266,73 2,00              533,46                    
Portão m² 850,00 15,40            13.090,00               

8 REVESTIMENTOS
Argamassa especial m² 150,00 738,72          110.808,00             
Madeira 100,00 -                          
Emboço + reboco (interno) m² 55,00 738,72          40.629,60               
Tinta Pva (Látex) - Reboco Com Massa Corrida m² 25,29 738,72          18.682,23               
Argamassa Impermeabilizante De Cimento E Areia (Reboco Impermeável) - 
Traço 1:3, Espessura De 20Mm m² 37,89 738,72          27.990,10               

Emboço - Argamassa Mista De Cimento, Cal E Areia 1:4/12 m² 31,31 738,72          23.129,32               
9 FORROS

Forro de lambri m² 100,00 547,00          54.700,00               
10 PISOS

Piso de lajota cerâmica 80,00 1.110,00       88.800,00               
11 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS

Bacia Sanitária Com Caixa Acoplada De Louça Branca un. 512,88 7,00              3.590,16                 
Bacia Sanitária Alteada Para Portadores De Deficiência Física un. 553,73 4,00              2.214,92                 
Mictório Individual De Louça Branca, Tipo Bacia - De Centro un. 616,39 1,00              616,39                    
Válvula De Descarga Externa un. 256,79 12,00            3.081,48                 
Lavatório De Louça Branca, Sem Coluna, Capacidade Mínima 5L, Exclusive 
Torneira un. 346,75 6,00              2.080,50                 

Lavatório De Louça Individual Para Portadores De Deficiência Física un. 792,02 4,00              3.168,08                 
Torneira De Pressão Para Uso Geral un. 35,53 3,00              106,59                    
Cuba Dupla De Aço Inoxidável un. 1.011,05 1,00              1.011,05                 
Cuba Simples De Aço Inoxidável un. 562,75 2,00              1.125,50                 
Torneira De Mesa Com Acionamento Manual E Fechamento Automático un. 307,33 1,00              307,33                    
Chuveiro Elétrico Automático un. 116,00 4,00              464,00                    
Saboneteira Para Sabão Líquido un. 30,05 12,00            360,60                    
Porta Toalha De Papel Inter Folhas un. 43,72 12,00            524,64                    
Divisória De Acabamento Laminado Melamínico, Miolo Colméia - 
Painel/Painel m² 84,20 19,50            1.641,90                 

Divisória De Acabamento Laminado Melamínico, Miolo Colméia - 
Porta/Bandeira m² 185,80 8,00              1.486,40                 

12 INSTALAÇÕES
Elétrica m² 256,00          810,00          207.360,00             
Hidraulica m² 196,00          810,00          158.760,00             
Dados e telefonias -                          
Elevador un. 80.000,00 1,00              80.000,00               

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
Remoção de entulho com caçamba metálica, inclusive carga manual e 
descarga em bota fora m³ 77,80            80,00            6.224,00                 

Limpeza geral da obra m² 8,90              1.110,00       9.879,00                 
14 DESMOBILIZAÇÃO 

Remoção de tapume/chapas metálicas de forma manual, sem 
reaproveitamento m² 2,27              74,80            169,80                    

15 VALOR GLOBAL 1.873.343,18          

PLANILHA ORÇAMENTO 
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LEGENDA

1. salão multiuso
2. depósito salão
3. vestiário
4. biblioteca
5. depósito
6. recepção
7. adm iphan + adm museu
8. sala de reuniões
9. área de descanso
10. copa
11. café
12. espaço expositivo
13. cozinha
14. depósito limpeza
15. lavanderia
16. despensa
17. espaço fechamento móvel
18. varanda com fogão a lenha
19. pátio

SISTEMA ESTRUTURAL /VALA PERIFÉRICA

ESQUADRIA/ PINGADEIRA

POÇO TRAVESSA 
BRITO LACERDA

GUARDA-CORPO 
COM TREPADEIRA

planta térrea 1:150 (cota - 2.00m) planta páteo 1:150 (cota - 4.40m)

corte longitudinal

Subtração da volumetria remetendo às 
técnicas tradicionais de janelas e molduras.

Cores inspiradas nas cores das casas do centor 
histórico.

Ritmo das aberturas remetendo ao ritmo das 
esquadrias da casa Lacerda.

À antiga moda dos antigos frentistas, será 
desenvolvida uma argamassa no local e 

durante a obra com mistura de agregados 
� nos e médios da região, como a pedra ferro, 

arenito, basalto.

O forro remete ao lambri de madeira 
tradicional da região, bem como o mobiliário 
de madeira
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D.M.L.
3,29 m²

Sala Multiuso
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CORTE 1
ESC: 1/200

COZINHA

LIVRARIALIVRARIA

SALA
REUNIÕES

FOYER/RECEPÇÃO
ACOLHIMENTO

ACESSO

Ano Todo

Plantas listadas

Símbolos Nome
Hedera helix

Ophiopogon japonicus ´Nana´

Zoysia tenuifolia

Cuphea gracilis

Liriope muscari ´Variegata´

Malus pumila

Zoysia tenuifolia

Buxus sempervirens

Butia eriospatha

Acer palmatum ´Bloodgood´

Diospyros discolor

Zantedeschia aethiopica

Dietes bicolor

Rhododendron simsii ´Polarstern´

Rhododendron simsii ´Polarstern´

Citrus reticulata

Cupressus sempervirens

Ilex paraguariensis

Rosa x grandiflora

Parthenocissus tricuspidata

Populus alba

Tabebuia roseoalba

Nome Popular
Hera

Grama-coreana

Érica

Barba-de-serpente

Macieira

Grama-coreana

Buxinho

Hera

Hera

Butiá

Ácer

Caqui
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Moréia

Azaléia

Azaléia

Mexirica

Cipreste
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Roseira
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Magnolia

Hortênsia
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Ipê-branco
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Cor das Flores

Branco, Rosa, Roxo

Violeta, Roxo

Rosa

Amarelo

Roxo

Creme

Amarelo, Branco

Amarelo, Marrom, Creme

Branco

Branco

Branco

Pardo

Branco

Verde

Branco

Branco

Branco

Época de Floração
Verao

Outubro a janeiro

Verao

Primavera

Primavera

Verao

Primavera, Verao

Ano Todo

Outono, Inverno

Outono, Inverno

Primavera, Verao

Outubro a dezembro

Ano Todo

Primavera

Julho, Agosto

Agosto a outubro

Tipo
Herbácea 

Herbácea 

Grama

Herbácea 

Herbácea 

Árvore

Grama

Arbusto

Herbácea 

Herbácea 

Palmeira

Árvore

Herbácea 

Árvore

Herbácea 

Arbusto

Arbusto

Árvore

Árvore

Arbusto

Arbusto

Trepadeira

Árvore

Arbusto

Árvore

Árvore

Altura da
Muda (m)

Altura
máxima
(m)

Área
(m2)

Amarelo, Laranja,
Verm., Branco, Creme,
Salmão, Rosa, Roxo

Hydrangea macrophylla
´Madame Emile Mouillère´

Grama-preta-
miniatura

Magnolia × soulangeana
´Lennei Alba´

Hedera algeriensis
´Gloire de Marengo´

Hedera algeriensis
´Gloire de Marengo´

1
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horta com espécies variadas dependendo a época
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Hedera helix

Zoysia tenuifolia Cuphea gracilis Malus pumila Buxus sempervirens Butia eriospatha Acer palmatum ´Bloodgood´

Diospyros discolor Zantedeschia aethiopica Dietes bicolor Citrus reticulataHydrangea macrophylla Hydrangea macrophylla Tabebuia roseoalba

Ophiopogon japonicus
´Nana´

Liriope muscari
´Variegata´

Hedera algeriensis
´Gloire de Marengo´

Rhododendron simsii
´Polarstern´
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VISTA AÉREA - IMPLANTAÇÃO GERAL COM PAISAGISMO

FACHADA TRAVESSA FRANCISCO BRITO DE LACERDA

ANEXO MUSEU CASA LACERDA

José Angelo Casagrande Mincache, 

Julian Francisco De Vasconcelos Piran, 

Filipe Sáenz De Zumarán Parente De 

Lima, Louise C. S. Riedtmann e Maicon 

Lucion Chimello
Autores
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-0.30
0.00

2.40

FACHADA SUL
ESC: 1/200

2.40

-0.30
0.00

CORTE 2
ESC: 1/200

SALA MULTIUSO "1" SALA MULTIUSO "2" DEP. ÁREA EXPOSITIVA

BIBLIOTECA ADMIN. MUSEU SALA
IPHAN

COPA/COZINHA
DESCANSO DML

WC PNE
VEST. CIRC. WC FEST.

FEM.

-0.30
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CORTE 3
ESC: 1/200

SALA
IPHAN CIRC. FOYER/RECEPÇÃO

ACOLHIMENTO

CIRC.
SALA MULTIUSO "2"

FACHADA TRAVESSA FRANCISCO B. DE LACERDA (LESTE)
ESC: 1/200

STEEL DECK

REGULARIZAÇÃO
i = 2%

ARGILA EXPANDIDA
SOMBREANDO A LAJE

PLACA DE GESSO
ACARTONADO INTERNA
PINTURA EM BRANCO NEVE
TINTA ACRÍLICA ACETINADA

PROTEÇÃO MECÂNICA
i = 1%

MANTA DE
IMPERMEABILIZAÇÃO

PERFIL METÁLICO em "I"

CANTONEIRA 2,5 X 2,5 cm

ISOLAMENTO TÉRMICO
EM LÃ DE VIDRO 40 Kg/m³

PLACA DE GESSO
ACARTONADO EXTERNA
ENVERNIZADA

TÁBUA DE MADEIRA
2,5 X 30 CM

MATA-JUNTA
1,25 X 5 CM

PERFIL METÁLICO em "I"
PINTURA CHUMBO FOSCO

PAREDE EM CONCRETO
ARMADO

GRAMA NATURAL

CANTONEIRA 2,5 X 2,5 cm

PORCELANATO NATURAL
90 X 90 cm CINZA CLARO

ARGAMASSA DE
NIVELAMENTO

STEEL DECK

PORCELANATO NATURAL
90 X 90 cm CINZA CLARO
EXCETO NA COZINHA E
NA VARANDA COM
FOGÃO À LENHA QUE
TERÃO PISO EM
LADRILHO HIDRÁULICO

ARGAMASSA DE
NIVELAMENTO

CONTRA-PISO

PLACA DE CONCRETO

pavimento nível
 PÁTIO LACERDA

pavimento nível
 TRAV. FRANCISCO

 BRITO DE LACERDA

Sala Multiuso

Biblioteca
exterior

LEVEZA
e

ESBELTEZ

SOLIDEZ
e

PERENIDADE

CORTE
de PELE
escala 1:25

- 0,30

+ 2,40

FACHADA NORTE, levemente noroeste, as tábuas em
brises ficam em 45 graus, direcionadas para o nordeste.

FACHADA SUL, levemente sudeste, as tábuas em brises ficam
em 90 graus, visando entradas de luz e/ou sombreamento.

45°

90°

ENCAIXE

ENCAIXE

ENCAIXE

15
15

JUNTA

TÁBUA

TÁBUA

MATA-JUNTA

TÁBUA em
brise 45°

TÁBUA em
brise 90°

Muito utilizado na construção de casas e galpões de madeira em Lapa, e em algumas paredes da
casa Lacerda,  tábua e mata-junta foram resgatados como um sistema de fachada ventilada
(fachada norte), ou como uma segunda pele (fachada sul). Como material novo ou de demolição
(reciclagem), esta será uma forma diferente de usar uma material que passou ao esquecimento
com o advento das casas de alvenaria, mas que pode remer à memória emocional de quem visitar
o  M u s e u  d a  C a s a  L a c e r d a                                                                          .

MATA-JUNTA

VISTA EXTERNA

PLANTA-BAIXA

15
45

15
45

1,
25

2,
5 1,

25

0 10 20 30 40 50cm

 TÁBUAS e MATA-JUNTAS, esquematização.

305
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PERPECTIVA A PARTIR DATRAVESSA FRANCISCO BRITO DE LACERDA FOCO NA PAREDE LATERAL COM AS
TÁBUAS E MATA-JUNTA

VARANDA COM FOGÃO A LENHA COM INTEGRAÇÃO AO PÁTIO DA CASA LACERDA

VISTA DO PÁTIO DA CASA LACERDA PARA VARANDA COM FOGÃO A LENHA

LIVRARIA

RECEPÇÃO COM ACESSO DIRETO A TRAVESSA FRANCISCO BRITO DE LACERDA

FECHAMENTO DA VARANDA COM FOGÃO A LENHA PARA DIAS DE FRIO

INTEGRAÇÃO ENTRE PÁTIO E SALA DE EXPOSIÇÃO

VISTA A PARTIR DA JANELA SALA DO RELÓGIO DA CASA LACERDA - PRESERVAÇÃO DA VISTA PARA OS MORROS

FACHADA TRAVESSA FRANCISCO BRITO DE LACERDA COM VAGA DE GARAGEMESQUADRIAS PARA O PATIO FECHADAS
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Item Descrição                                     Material                                        Mão de obra  Preço Total 

1.01 Serv iços Preliminares                                                   153.357,38                                                                2.530,06                                                       155.887,44 

1.01.002 Canteiro de obras                                                   153.357,38                                                                2.530,06                                                       155.887,44 

1.02 Demolições e Remoções                                                       6.612,00                                                                1.344,50                                                           7.956,50 

1.02.002 Retiradas                                                       6.612,00                                                                1.344,50                                                           7.956,50 

1.03 Fundação / Contenção                                                     27.462,56                                                              24.778,80                                                         52.241,36 

1.03.002 Blocos de Fundação / Viga Baldrame                                                     16.494,96                                                                9.466,69                                                         25.961,65 

1.03.003 Radier                                                       3.465,20                                                                1.412,51                                                           4.877,71 

1.03.004 Brocas                                                       7.502,40                                                              13.899,60                                                         21.402,00 

1.04 Estrutura/Reforço de concreto e metálica                                                   256.075,51                                                              82.826,97                                                       338.902,48 

1.04.03 Estrutura de Concreto - Laje                                                     87.667,06                                                              37.166,94                                                       124.834,00 

1.04.04 Piso em Concreto armado                                                     37.465,15                                                              21.020,04                                                         58.485,19 

1.04.05 Estrutura Metálica - edificação                                                     37.240,00                                                              24.640,00                                                         61.880,00 

1.04.06 Estrutura Metálica - escada/corrimão/guarda-corpo                                                     93.703,30                                                                           -                                                           93.703,30 

1.05 Cobertura                                                     23.902,33                                                                7.597,69                                                         31.500,02 

1.06 Impermeabilização                                                     25.674,25                                                              24.633,01                                                         50.307,26 

1.07 Vedação                                                   127.162,40                                                              62.299,74                                                       189.462,14 

1.07.01 Alvenaria                                                     59.438,93                                                              28.866,64                                                         88.305,58 

1.07.03 Drywall e sistemas similares                                                     67.723,46                                                              33.433,10                                                       101.156,56 

1.09 Rev estimento de Piso                                                     12.938,89                                                              14.478,49                                                         27.417,38 

1.09.01 Regularizações / Cimentados                                                     11.357,92                                                              14.273,85                                                         25.631,77 

1.09.06 Granito                                                       1.580,96                                                                   204,64                                                           1.785,61 

1.11 Esquadrias                                                     33.562,18                                                                6.482,36                                                         40.044,54 

1.11.01 Madeira                                                     21.264,26                                                                4.211,62                                                         25.475,88 

1.11.04 Vidro                                                     12.297,92                                                                2.270,74                                                         14.568,66 

1.14 Pinturas                                                     17.078,43                                                              36.383,22                                                         53.461,65 

1.15 Ar Condicionado                                                   129.404,39                                                                   932,88                                                       130.337,27 

1.15.13 Exaustores e ventiladores                                                     10.004,39                                                                   932,88                                                         10.937,27 

1.15.15 Instalação de ar-condicionado                                                   119.400,00                                                                           -                                                         119.400,00 

1.16 Instalações Hidráulicas                                                     69.618,21                                                              19.608,96                                                         89.227,17 

1.16.01 Louças                                                     11.615,85                                                                2.245,56                                                         13.861,41 

1.16.02 Metais                                                     18.529,84                                                                   934,42                                                         19.464,26 

1.16.03 Esgoto                                                       4.267,97                                                                2.063,83                                                           6.331,80 

1.16.04 Água fria                                                       1.447,78                                                                   910,73                                                           2.358,51 

1.16.05 Diversos - Hidráulica                                                       1.793,75                                                                2.516,79                                                           4.310,55 

1.16.06 Registro, válvulas e ligações                                                       8.112,08                                                                1.029,97                                                           9.142,05 

1.16.07 Reservatório                                                     17.621,51                                                                7.241,05                                                         24.862,56 

1.16.08 Dreno (Ar-condicionado)                                                       1.341,66                                                                   897,32                                                           2.238,98 

1.16.09 Água Pluvial                                                       4.887,77                                                                1.769,29                                                           6.657,06 

1.17 Instalações Elétricas                                                   130.950,10                                                              55.746,19                                                       186.696,29 

1.17.01 Quadros                                                     20.191,85                                                                2.964,00                                                         23.155,85 

1.17.02 Voz e dados                                                     11.540,61                                                                5.252,56                                                         16.793,17 

1.17.03 Iluminação e tomadas                                                     36.067,04                                                              32.550,34                                                         68.617,38 

1.17.07 Luminárias                                                     40.609,69                                                                5.094,38                                                         45.704,07 

1.17.11 NoBreak                                                       8.800,53                                                                2.200,13                                                         11.000,67 

1.17.13 Elétrica Ar-Condicionado                                                     13.740,37                                                                7.684,78                                                         21.425,15 

1.18 Proteção Contra Incêndio                                                       6.510,13                                                                1.301,30                                                           7.811,43 

1.18.02 Sinalização                                                          962,00                                                                   207,20                                                           1.169,20 

1.18.05 Extintores                                                       3.271,18                                                                   265,47                                                           3.536,65 

1.18.06 Iluminação de Emergência                                                       2.276,95                                                                   828,63                                                           3.105,58 

1.19 Limpeza e Serv iços Pós-Obra                                                       1.200,00                                                                6.296,00                                                           7.496,00 

1.20 Pav imentação (Áreas Externas)                                                     85.066,51                                                              24.754,03                                                       109.820,54 

1.20.02 Paisagismo                                                     85.066,51                                                              24.754,03                                                       109.820,54 

1.21 Serv iços Complementares                                                   381.048,88                                                                           -                                                         381.048,88 
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Requalificação
paisagística

Novo pomar - plantio de espécies 
frutíferas locais.

Readequação do desnível à normas de acessibilidade e tratamento em novo piso permeável.

Nova horta - cultivo de temperos e 
leguminosas a serem utilizadas nas 
oficinas de culinária.

Articulação entre antigo e novo - Passagem em nível entre o pátio da Casa Laceda e novo edifício, através da articulação entre o novo 
eixo, o pergolado, e os terraços do anexo.

[1] Casa Lacerda [2] Anexo

Pátio interno do anexo.
Espaço de uso livre, e 
articulação dos espaços 
internos e a Casa Lacerda.

Terraços - Extensão dos usos internos do pavimento superior e  
mirantes, conectando visualmente a Casa Lacerda e a paisagem 
natural da região. 

Recuo frontal.
Incorporação e preservação 
do poço histórico e da figueira 
existentes ao novo edifício.

Memória e apropriação

 As soluções desenvolvidas nessa proposta para 
além de atender de maneira pragmática e racional o 
programa e a construção, representam um raciocínio 
de introdução e inserção ao território, um lugar pleno de 
memória e conhecimento, propiciando sua descoberta 
e valorização a partir de diferentes perspectivas. 
A proposta valoriza a convivência de cultura e história nos 
conceitos de permanência e transitoriedade. Persegue 
um modo de olhar que reordena o lugar e possibilita uma 
unidade nas  articulações e  apropriações dos espaços, nas 
perspectivas e paisagens, na materialidade e volumetria; 
sem mimetismo e com respeito ao patrimônio, ao contexto 
físico e histórico.

A continuidade do Pátio da Casa Lacerda

 A partir da possibilidade apresentada pela topografia 
e pela configuração do pátio existente conformado pelas 
varandas da Casa Lacerda, o partido explora a criação de 
um plano conector que se configura como continuidade do 
pátio, ao mesmo tempo que define uma linha de horizonte.
Uma linha que marca o que é céu e o que é chão.
Uma linha que organiza o programa, que garante visadas, 

perspectivas do patrimônio, da paisagem e da natureza. 
 Sobre essa linha está a convivência, o encontro, o 
desenvolvimento comunitário e individual nas experiências 
coletivas. Situa a área das exposições, da cozinha coletiva 
e cria os terraços mirantes e usos livres, que amplia a área 
útil dos programas internos.

 Espaços e programas articuláveis. Uma ideia de 
leveza e desmaterialização.

 Sob a linha, o chão. A matéria.
 O programa ajustado, estudo e conteúdo, as salas 
de multiuso e a biblioteca; é também nesse plano que se 
encontram a administração e o café, fazendo a integração 
com o espaço urbano.
 O raciocínio que organiza o programa nesses dois 
ambientes também ocorre na escolha dos materiais. No 
plano superior a vedação ocorre com painéis modulares 
articuláveis e translúcidos, com estruturas e cobertura 
leves. No plano inferior a construção é mais densa, com um 
desenho estruturado em blocos de concreto que organiza 
o programa mais perene.

Percurso, permanência e continuidade. O segundo pátio

 A união dos dois planos propostos se dá com o 
desenho de um novo pátio no pavimento inferior, como 
uma praça esse espaço de estar qualifica a conexão dos 
diferentes programas e ambientes do seu entorno. Faz a 
conexão em planta e em corte.

A diagonal.

 A definição de um eixo diagonal no espaço, um 
vetor que pode ser lido nos planos horizontais e no 
vertical, reforça a articulação de todo o programa do 
novo edifício e a desejada ligação com o pátio da Casa 
Lacerda. Estabelece um vínculo de respeito e valorização 
ao patrimônio existente, cria conexão física articulando no 
seu percurso usos e ambientes, da rua ao patrimônio e do 
patrimônio à rua.

A volumetria e as visuais.

 A definição do vetor diagonal estrutura o partido 
volumétrico, definindo a faixa de ocupação da construção, 
condição básica para garantia das perspectivas da 
paisagem e do patrimônio histórico a partir do pátio, das 
varandas da Casa e dos terraços mirantes do novo edifício.

Memória e apropriação

 As soluções desenvolvidas nessa proposta para 
além de atender de maneira pragmática e racional o 
programa e a construção, representam um raciocínio 
de introdução e inserção ao território, um lugar pleno de 
memória e conhecimento, propiciando sua descoberta 
e valorização a partir de diferentes perspectivas. 
A proposta valoriza a convivência de cultura e história nos 
conceitos de permanência e transitoriedade. Persegue 
um modo de olhar que reordena o lugar e possibilita uma 
unidade nas  articulações e  apropriações dos espaços, nas 
perspectivas e paisagens, na materialidade e volumetria; 
sem mimetismo e com respeito ao patrimônio, ao contexto 
físico e histórico.

A continuidade do Pátio da Casa Lacerda

 A partir da possibilidade apresentada pela topografia 
e pela configuração do pátio existente conformado pelas 
varandas da Casa Lacerda, o partido explora a criação de 
um plano conector que se configura como continuidade do 
pátio, ao mesmo tempo que define uma linha de horizonte.
Uma linha que marca o que é céu e o que é chão.
Uma linha que organiza o programa, que garante visadas, 

perspectivas do patrimônio, da paisagem e da natureza. 
 Sobre essa linha está a convivência, o encontro, o 
desenvolvimento comunitário e individual nas experiências 
coletivas. Situa a área das exposições, da cozinha coletiva 
e cria os terraços mirantes e usos livres, que amplia a área 
útil dos programas internos.

 Espaços e programas articuláveis. Uma ideia de 
leveza e desmaterialização.

 Sob a linha, o chão. A matéria.
 O programa ajustado, estudo e conteúdo, as salas 
de multiuso e a biblioteca; é também nesse plano que se 
encontram a administração e o café, fazendo a integração 
com o espaço urbano.
 O raciocínio que organiza o programa nesses dois 
ambientes também ocorre na escolha dos materiais. No 
plano superior a vedação ocorre com painéis modulares 
articuláveis e translúcidos, com estruturas e cobertura 
leves. No plano inferior a construção é mais densa, com um 
desenho estruturado em blocos de concreto que organiza 
o programa mais perene.

Percurso, permanência e continuidade. O segundo pátio

 A união dos dois planos propostos se dá com o 
desenho de um novo pátio no pavimento inferior, como 
uma praça esse espaço de estar qualifica a conexão dos 
diferentes programas e ambientes do seu entorno. Faz a 
conexão em planta e em corte.

A diagonal.

 A definição de um eixo diagonal no espaço, um 
vetor que pode ser lido nos planos horizontais e no 
vertical, reforça a articulação de todo o programa do 
novo edifício e a desejada ligação com o pátio da Casa 
Lacerda. Estabelece um vínculo de respeito e valorização 
ao patrimônio existente, cria conexão física articulando no 
seu percurso usos e ambientes, da rua ao patrimônio e do 
patrimônio à rua.

A volumetria e as visuais.

 A definição do vetor diagonal estrutura o partido 
volumétrico, definindo a faixa de ocupação da construção, 
condição básica para garantia das perspectivas da 
paisagem e do patrimônio histórico a partir do pátio, das 
varandas da Casa e dos terraços mirantes do novo edifício.

Planta de Agenciamento e Paisagismo
esc. 1:300

Implantação Geral
esc. 1:1000

Planejamento Orçamentário
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pavimento superior
a- acesso - pátio Casa Lacerda
b - varanda / fogão a lenha
c - cozinha
d - dispensa 
e - lavanderia

f - foyer (área de circulação)
g - sanitários / san. PNE
h - GLP
i - depósito p/ área expositiva
j - área expositiva
k- terraços / mirantes

pavimento inferior
l - salas multiuso
m - depósito
n - biblioteca
o  - DML
p - cisterna de coleta d’água

q - copa
r - espera
s - vigilância
t - sala de reuniões
u - escritórios
v - acolhimento: livraria

w - café (balcão)
x  - deck externo café
y - poço (a preservar)
z - estacionamento

1 - paredes estruturais em blocos de concreto
2 - laje de concreto moldada in loco
3 - estrutura do telhado em madeira maciça
4 - cobertura em telha metálica sanduíche
5 - calha em chapa de alumínio dobrada
6 - revestimento em placas de policarbonato 

estrutural
7 - arremate da fachada em perfil metálico
8- divisória da cozinha em painéis autoportantes de 
madeira
9 - viga baldrame - concreto moldado in loco
10 - piso externo permeável em bloco de concreto
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de águas pluviais
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filtragem da luz natural
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1 - PLANTA PAVIMENTO SUPERIOR
2 - PLANTA PAVIMENTO INFERIOR
3 - CORTE LONGITUDINAL A-A
[ESCALA 1:200]
4 - DIAGRAMAS ISOMÉTRICOS

5 - CORTE PERSPECTIVADO | 1:50
6 - VISTA - VARANDA E COZINHA
7 - VISTA - PÁTIO INTERNO
8 - VISTA - CORREDOR DE ACESSO

h

cota - +1,53

cota - 2,17

cota 0,00
piso interno - Casa Larcerda

cota - 4,20
cota - 4,97

1 - Corte na topografia | Vazio
A volumetria do projeto se inicia pela sua acomodação no 
terreno através de um corte, e um pavimento semienterrado.
A sua articulação segue através do vazio central do anexo.  

2 - Eixos, apoios. 
O principal eixo que orienta a geometria, ao tocar o terreno 
no nível inferior, conforma também os planos de apoios 
principais de estruturação do volume. 

3 - A linha de continuidade - nível comum
Dando continuidade ao nível do pátio da Casa Lacerda, 
se cria um platô, aonde se ancoram os programas de 
ensino.

4 - Estruturação do pavimento superior
Em contraponto a construçaão do piso inferior, a estrutura 
do pavimento superior é composta por elementos monta-
dos, pré-fabricados e leves, que se apoiam sobre a laje. 

2

1 4

3

5

6

7

8

1/2ESTUDO PRELIMINAR - ANEXO MUSEU CASA LACERDA - 2019 2/2ESTUDO PRELIMINAR - ANEXO MUSEU CASA LACERDA - 2019 
Casa Lacerda 123



124 Concurso de  Arquitetura

Estúdio América De Arquitetura Ltda. - Guilherme 

Lemke Motta, Lucas Fehr e Pedro Lindenberg Motta
Autores

124 Concurso de  Arquitetura



Casa Lacerda 125Casa Lacerda 125



126 Concurso de  Arquitetura

Marcelo Nascimento Costa e Mariana Resende Sutil de Oliveira
Autores

126 Concurso de  Arquitetura



Casa Lacerda 127Casa Lacerda 127



128 Concurso de  Arquitetura

Clarissa De Oliveira Pereira, Arnau Muñoz 

Gallardo, Ana Paula Marzari Venturini, Annelise 

Renck Weber e Caren Stellfeld Pivetta
Autores

128 Concurso de  Arquitetura



Casa Lacerda 129Casa Lacerda 129



130 Concurso de  Arquitetura

MUSEU CASA LACERDA
 Cumprindo sua missão atual de abrigar a história, o Museu Casa Lacerda extra-
pola as questões materiais e a memória familiar, assumindo uma dimensão simbólica. 
O Edital propõe que o Museu seja preservado integralmente e que, a ele seja incorpora-
do um novo edi�cio - o Anexo. O programa deverá ser instalado no novo terreno do 
Ins�tuto do Patrimônio Histórico e Ar�s�co Nacional, IPHAN, configurando a Casa do 
Patrimônio. A proposta aborda também um novo agenciamento externo, embora o 
piso em �jolo seja o elemento predominante, além de um pequeno jardim e do pergo-
lado, a serem man�dos. 
 Assim, deverão ser observadas as condições ideais de preservação, evitando-se 
o supérfluo. Fundamental, portanto, é “ampliar as possibilidades de uso e apropriação 
local [...] de forma harmônica”, como expõe o Edital. 

O EDIFÍCIO ANEXO
 A proposta arquitetônica do Anexo revela um edi�cio con�do e introspec�vo 
que, ao mesmo tempo deve ser percebido como uma manifestação do seu tempo, do 
lugar e da sociedade a qual ele pertence. Assim, a ideia se desenvolve em uma estrutu-
ra de concreto armado aparente com vigas protendidas, reduzindo a altura da nova 
construção tal que se possa preservar a vista dos morros circundantes a par�r do pá�o 
em �joleira do Museu. O desenho é claro ao indicar que a nova construção não encosta 

nas divisas, evitando interferências nas fundações e patologias futuras junto aos muros 
de arrimo. 
 É possível chegar ao Museu também pela Travessa Brito de Lacerda através de 
uma escada externa, na lateral do Anexo. Ao lado, painéis treliçados protegem a entra-
da e os ambientes internos do novo edi�cio, sem prejuízo à sua permeabilidade visual. 
Ao mesmo tempo, são as treliças que definem o limite frontal, evitando muros e cerca-
mentos.
 O foyer organiza os espaços e define a circulação, criando hierarquia: os 
ambientes públicos como exposições, sala mul�uso e biblioteca são delimitados por 
painéis de vidro temperado. Já a privacidade e estanqueidade sonora das funções 
administra�vas são garan�das por divisórias em gesso acartonado. Assim, pretende-se 
que o edi�cio possa absorver novos usos e resis�r ao tempo com vitalidade.     
 Dentro do mesmo princípio, as instalações elétricas e a rede lógica deverão ser 
executadas com eletrocalhas aparentes. A intenção é que a estrutura em concreto 
permaneça visível, sem forros, evitando a redução do pé direito e facilitando a manu-
tenção. À exceção das áreas molhadas, com piso cerâmico e forros rebaixados e ven�la-
dos, os demais espaços internos serão preferencialmente em concreto laminado, 
polido e resinado.
 Ainda no edi�cio Anexo, junto ao solário superior, espera-se que algumas 
funções e a�vidades relacionadas com o convívio possam interagir com o ambiente 

externo através da varanda, junto à livraria, café e cozinha. O solário terá piso em placas 
flutuantes de concreto com dilatações nas juntas para o escoamento das aguas pluviais. 
 A questão dos reservatórios de agua é bastante sensível, por tratar-se de 
elemento que exige certa altura para garan�r a pressão na rede hidráulica do Anexo. A 
possibilidade de instalação de pequenos reservatórios interligados (6 x 500 litros, por 
exemplo) sobre as “paredes em cruz”, entre o forro e o telhado do Museu, nos parece 
uma possibilidade mais simples e viável, se for permi�do pelo IPHAN. Outros reservató-
rios complementares (60% da capacidade total) poderiam ser instalados no porão, 
u�lizando bombeamento.
 Para garan�r acessibilidade universal, propõe-se ainda que seja criada uma 
rampa, ao lado do parquinho, que alcança o Anexo através de um túnel, abaixo da �jolei-
ra. Nas paredes do túnel, painéis fotográficos do período histórico do Casarão levarão o 
visitante a “percorrer” o tempo ao atravessar esse espaço. Apesar da integridade visual 
do Museu Casa Lacerda, sugere-se ainda que duas pequenas rampas possam subs�tuir 
as escadas dos acessos em desnível, junto à copa e a cozinha, facilitando o deslocamen-
to de pessoas com mobilidade reduzida. Dessa maneira, espera-se que o conjunto 
permita ao visitante desfrutar a história em sua plenitude, em um ambiente adequado 
às demandas do Edital. Separados pelo tempo, pelo caráter - o Anexo se silencia diante 
do significado do Museu � e pela função, espera-se que o an�go e o novo edi�cio 
possam se complementar na construção da memória desse lugar.

ORÇAMENTO ESTIMATIVO POR ETAPAS MUSEU CASA LACERDA 

ITEM ETAPA % VALOR 

        
01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE 

OBRA 
15,00% 289.834,14 

02 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,50% 28.983,41 

03 TERRAPLENAGEM 1,00% 19.322,27 

04 FUNDAÇÕES 4,00% 77.289,10 

05 ESTRUTURA CONCRETO 
ARMADO E PROTENDIDO 

27,00% 521.701,45 

06 ESTRUTURA METÁLICA 2,00% 38.644,55 

07 COBERTURAS/  
PLACAS DE CONCRETO 

2,00% 38.644,55 

08 IMPERMEABILIZAÇÕES 7,00% 135.255,93 

09 ALVENARIAS / DIVISÓRIAS 3,50% 67.627,97 

10 INSTALAÇÕES  
HIDRO-SANITÁRIAS 

3,00% 57.966,83 

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  12,00% 231.867,31 

12 REVESTIMENTOS  10,00% 193.222,76 

13 ESQUADRIAS 5,00% 96.611,38 

14 PINTURAS 2,00% 38.644,55 

15 SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES 

1,00% 19.322,27 

16 URBANIZAÇÃO / 
PAISAGISMO 

4,00% 77.289,10 

  TOTAIS 100,00% 1.932.227,57 

Lote nº2 do imóvel denominado 

“Quintal da Casa Grande”

Herdeiros de José Lacerda

Lote “A” do imóvel denominado

“Quintal da Casa Grande”

Rua Duca Lacerda

Dr. Joaquim Brito

de Lacerda

Sucessores de Dr. Luiz Corrêa de Lacerda
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Um processo de exploração e descoberta ao longo de trajetos onde a percepção sensorial, simbólica e 
histórica prevalecem através dos espaços. Se resumida, esta seria a síntese sobre a qual o partido 
conceitual deste projeto se fundamenta. No entanto, ainda não engloba as demais forças e diretrizes 
descobertas e desenvolvidas durante o processo de estudo preliminar. Todos eles sustentam alguma 
conexão signi�cativa com o local – a cidade da Lapa – e o tempo – a história da Casa Lacerda e da 
comunidade Lapeana. 

Para estabelecer uma intenção projetual que transcenda a simples ideia de construção no terreno, 
recorreu-se à própria Casa Lacerda na busca dos signi�cados que marcam este bem tombada. Além da 
materialidade sólida de sua existência, a Casa Lacerda apresenta qualidades intangíveis que são essenciais 
à formação da identidade e espírito do lugar, indissociáveis do próprio imóvel. Atributos como a �uidez 
dinâmica da história de seus moradores, intimamente ligada às alterações da construção ao longo do 
tempo, ou o marco histórico e heroico da residência como último baluarte de resistência em um contexto 
de importância nacional. Ou, ainda, a preservação da casa e mobiliário como um testemunho congelado 
de uma rotina familiar não mais existente. Até mesmo o sentimento de orgulho que os cidadãos guardam 
em relação à Casa, por toda carga signi�cativa que ela representa. Estes exemplos destacam marcos 
imateriais que impregnam a própria construção, ativados através de um mecanismo abstrato que surge 
na relação sujeito-objeto, no qual emergem as qualidades que conferem o todo da Casa Lacerda. 

Enquanto a força impulsora da exploração espacial e modi�cação territorial se espelha no passado dos 
tropeiros que inventaram caminhos e cidades - como a própria Lapa - o conhecimento se revela no 
momento da �xação ao lugar mapeado como seguro, apto a acolher inicialmente as tropas para a 
invernada, e posteriormente as famílias, em caráter de�nitivo. A memória, pedra fundamental que dá 
signi�cado ao lugar, é então protegida do esquecimento através das edi�cações que se erguem. Igreja, 
praça, comércio, teatro e casas, entre tantos outros, erguem-se não apenas para cumprir uma função, mas 
também para registrar de forma pétrea a origem de cada família e suas narrativas. A cidade então se 
estabelece e cresce nesta fusão entre a materialidade construída e tudo mais que ela quer dizer, 
representar e valer. 

O projeto, portanto, deve abarcar a complexa tarefa de ser mais um capítulo nesta narrativa. Não se trata 
apenas de um edifício e sua especí�ca função, onde a construção com técnicas, materiais e teorias atuais 
seriam su�cientes para marcar a paisagem como uma obra deste tempo, o Anexo deve se colocar como 
um articulador espacial e temporal de um símbolo urbano construído, intimamente conectado a muitas 
famílias da região. Trata-se de uma intervenção sobre um solo que, muito provavelmente, revelará um 
sítio arqueológico. Portanto, o Anexo não apenas deve articular com equilíbrio a relação entre os edifícios 
adjacentes e a cidade, mas principalmente com o passado factual e afetivo da cidade e sua comunidade. 

Projeto: da gruta à claridade
O projeto responde através da proposição de um percurso sensorial, fundamentado na relação fenome-
nológica entre os sentidos do explorador e os espaços encadeados de forma tal que o convidado é 
instigado a investigar a natureza dos espaços à frente, ainda a ser desvendado. Pretendeu-se, neste 
projeto, manipular os trajetos de forma a potencializar a percepção do deslocamento e, com isso, a 
passagem do tempo. 

A recepção insere o explorador em um compartimento estoico e mínimo, revestido em sua totalidade por 
placas de arenito amarelo – referência ambivalente à principal formação rochosa da região, na Escarpa 
Devoniana, e também ao sutil aspecto de gruta, como a do Monge. A sala, sem portas à vista, revela 
apenas três caminhos possíveis em disposição simétrica. A escadaria no centro leva ao pavimento 
superior, enquanto os corredores adjacentes setorizam a circulação restrita a administração à esquerda, e 
aos visitantes à direita. Os três percursos apresentam iluminação natural em seus �nais, para instigar a 
curiosidade investigativa. Ao percorrer a escadaria, também revestida em arenito amarelo como esculpida 
neste material táctil e quente, o teto se abre em cinco aberturas zenitais circulares. À medida que sobe ao 
pavimento superior, a luz natural se intensi�ca. Três opções de trajetos se con�guram novamente no 
pavimento superior: seguindo reto, é possível terminar a jornada dentro do quintal da Casa Lacerda – 
como um deslocamento que retorna ao passado. À esquerda, um amplo espaço se con�gura de forma a 
integrar as atividades do café, da livraria, da varanda aberta ou fechada em torno do fogão a lenha e, por 
�m, da cozinha-escola. Este último com possibilidade de ser compartimentado por painéis deslizantes de 
vidro temperado transparente, quando necessário. Este espaço apresenta grande continuidade ao pátio 
da Casa Lacerda, através de portas pivotantes de vidro que podem controlar a permeabilidade simples-
mente pelo grau de abertura dos painéis. À direita, o espaço para exposições, conectado à sala multifun-
cional através de uma circulação que atravessa o núcleo de serviço (banheiros acessíveis e elevador). A 
jornada exploratória que se inicia de forma primal, como em uma gruta silenciosa, encerra-se em um 
espaço luminoso e comunitário, amplo e desobstruído, a observar seu próprio passado. 

No térreo, parcialmente enterrado, foi aproveitado a natureza introspectiva deste pavimento para revestir 
os muros frontais com arenito de modo a conformar áreas externas protegidas da rua, como jardins 
privativos voltados para as salas administrativas e biblioteca. Esta última, tratada como uma capela, onde 
a bancada é disposta de forma a contemplar o jardim seco de pedras. O antigo poço, abarcado no jardim 
seco defronte à administração, é referenciado através de um prato metálico negro com água até as 
bordas. O pátio interno que ilumina e ventila a copa e circulações é preenchido com água de modo a 
espelhar o céu e este ser observado através dos panos de vidro baixos que circundam este espaço. Uma 
plataforma como ilha pode ser utilizada pelos funcionários para descanso, sendo uma extensão da copa.

Materiais e intenções 
A materialidade utilizada é bastante reduzida, para que o próprio vazio dos espaços ganhe potência. 
Arenito amarelo em placas traz a referência da natureza crua, mas atraente, da pedra. Também um resgate 
da forte presença deste material – a pedra – ao longo das ruas, calçadas e muros da cidade, além de ser o 
arenito a formação predominante nas escarpas próximas da cidade. Vidros de baixa transmissividade 
garantem a necessária permeabilidade visual a partir da Sala do Relógio da Casa Lacerda, ou mesmo de 
qualquer ponto das salas coletivas no pavimento superior, permitindo a visual desobstruída dos morros 
no horizonte. Além de garantir a iluminação natural. 

Os revestimentos brancos são importantes para um sutil desacoplamento do objeto em relação às 
superfícies em arenito. É o caso das bancadas do café e cozinha em marmorite branco, ou o volume em 
parede seca com pintura acrílica branca que encerra os serviços, no centro da planta. 

Estrutura em aço, inevitável para compor a cobertura em vidro de forma leve, com embutimento de 
instalações elétricas, iluminação e drenagem (conforme seção parcial). 

Sustentabilidade
O projeto apresenta estratégias passivas de arquitetura bioclimática, em busca de maior e�ciência 
energética e mitigação do impacto ambiental provocado pela construção do Anexo, como segue:

1. Cobertura de Vidro - Utilização de cobertura translúcida sobre a totalidade das áreas do café/livraria/co-
zinha, exposições e salas multifuncionais. O sistema de cobertura, estruturado em aço através de vigas 
calhas apoiadas nos pilares, apresenta três camadas de barreiras para reduzir a transmissão do calor 
radiante, mas, ao mesmo tempo, permitir a entrada de luz difusa. (i) Brises voltados para o norte 
sombreiam o vidro enquanto que o calor gerado em sua superfície é naturalmente removido pelo ar, (ii) 
vidro laminado de baixa transmissividade re�ete boa parte da radiação, (iii) cavidade entre o vidro e o 
forro em chapa metálica branca microperfurada difundem a luz natural para o interior do ambiente. O 
calor gerado no ambiente é parcialmente extraído naturalmente através de grelhas de exaustão junto à 
cobertura de vidro.
2. Águas pluviais – Tanto as vigas calhas da cobertura, quanto a drenagem do entorno da edi�cação (em 
especial ao longo da parede de contenção do subsolo), têm seus condutores interligados aos dois poços 
existentes nos terrenos. A água armazenada será distribuída por sistema de tubulação exclusiva para 
irrigação e limpeza, através de sistema de bombas e reservatório exclusivo. 
3. Ventilação cruzada - Grandes panos de vidro que se abrem garantem e�ciente circulação e renovação 
do ar, minimizando a necessidade do uso de ar condicionado.

Paisagismo: o mínimo para possibilitar tudo
O conceito paisagístico para o Anexo segue o minimalismo e a valorização do vazio. Assim, jardins de 
pedras ou brita, espelho d’água e elementos que evocam a essência – como o prato que contém água 
para ressigni�car um antigo poço – se apresentam como solução no projeto.
Para a intervenção nos jardins existentes da Casa Lacerda, foram propostas a manutenção das árvores e 
revitalização do playground através de equipamento único e sem função de�nida, em um objeto que 
permita a multiplicidade de abordagens, de livre apropriação por crianças e adultos, conforme os olhos, 
mente e corpo de cada um. Repetindo a busca pela narrativa da exploração e descoberta, um caminho 
em piso de agregado permeável foi criado ao longo do jardim, permitindo acesso ao novo canteiro de 
horta, pequena praça com cubos para descansar, nas mesmas dimensões do antigo coxo, que será 
restaurado para fonte de água aos pássaros. Apenas uma nova espécie arbustiva (Juniperus chinesis - 
Kaizuka Variegata) é proposta para criar um fundo de anteparo junto ao muro. 
No quintal cujo piso é feito em tijoleira, ao grande espaço livre é proposto uma série de bancos moldados 
em módulos de concreto ou marmorite, sinuosos para contrapor ao padrão ortogonal e rígido do piso. Os 
módulos deslizam sobre rodízios traváveis, possibilitando inúmeras composições de agrupamentos 
conforme a atividade desejada. Da mesma forma, os vasos com pequenas árvores (Manacá da Serra - 
Tibouchina mutabilis) são do mesmo material dos bancos, e são deslocáveis como os bancos. A �exibilida-
de do uso destes elementos estimula, igualmente, a multifuncionalidade de eventos ao ar livre. 

O Anexo Casa Lacerda como uma narrativa sensorial Referências locais

Implantação e paisagismo
escala 1:200
área total construída: 562 m2

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

equipamento de recreação em estrutura de eucalipto autoclava-
do e cordas estáticas de poliamida tensionadas
praça sobre piso tijoleira, banco de madeira maciça itaúba
re-pintura e preservação do poço existente
piso em placas drenantes de in�ltração total, com captação das 
APs através de tubulação de drenagem. Iluminação de piso.
horta com sistema de irrigação 
plataforma de estar, com piso em placas drenantes
coníferas Juniperus chinesis - Kaizuka Variegata - h=130 a 180cm
revitalização e preservação do cocho, como bebedouro para 
pássaros e insetos
calha e grelha para drenagem águas pluviais, sem gerar desnível 
entre os pisos
bancos moduláveis em concreto ou marmorite, sobre rodízios 
com trava
vasos e cachepô em concreto ou marmorite, sobre rodízios com 
trava. Espécie �orida Manacá da Serra - Tibouchina mutabilis. 
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Casa Lacerda

legenda:

exploração surpresa descoberta conexões

Evolução do partido

pátios e jardins integração e convíviopercurso e visuaisforma inicial

Orçamento estimativoOrçamento estimativoOrçamento estimativoOrçamento estimativoOrçamento estimativoOrçamento estimativo

R$ 1 890 000.00
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Serviços preliminares
Fundações
Superestrutura
Vedações alvenaria e 
drywall
Esquadrias
Cobertura metálica e 
vidro
Instalações hidráulicas
Instalações elétricas, 
dados e iluminação
Revestimento e 
acabamentos
Paisagismo
Limpeza �nal

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.

fachada da  Travessa Francisco Brito de Lacerda: respeito à escala local; conexão com o contexto por meio da materialidade; transparência do piso superior em respeito à paisagem preexistente.

Casa Lacerda: corredor de entrada

muro de pedra

piso de tijoleira

acesso da Travessa Francisco Brito de Lacerda: materialização da narrativa de exploração e descoberta.
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cortecorte

legenda:
1. painel de brises em alumínio cor branco, para sombreamento ou suporte placas fotovoltaicas
2. �oat de vidro de baixa emissividade (low-e), temperado laminado 
3. calha em aço galvanizado sobre leito de isolamento térmico em lã de rocha
4- grelha de exaustão natural da massa de ar aquecido
5- viga-calha em aço, acabamento em pintura epóxi cor preto fosco
6- forro translúcido em tela metálica microperfurada, acabamento cor branco fosco
7- sistema de iluminação �exível, com fachos orientáveis, embutido na viga-calha
8- painel de brises em alumínio cor branco, para sombreamento ou suporte placas fotovoltaicas
9- abertura grelha de exaustão natural da massa de ar aquecido
10- laje protendida 
11- arenito amarelo serrado em placas, �xação através de sistema de fachada ventilada
12- drenagem subterrânea envolta em manta geotêxtil e calha de brita 

parque infantil: brinquedo pré-fabricado com caráter polivalente, promovendo a multiplicidade
de abordagens e livre apropriação por crianças e adultos.

jardim lateral: estruturação espacial por meio de intervenção mínima de piso e mobiliário externo;
reaproveitamento da água do poço para irrigação da horta e jardins.

pátio do setor administrativo: iluminação natural das salas administrativas e
tratamento paisagístico do poço existente.

Anexo - Planta nível superior
escala 1:100
área construída: 370 m2

Anexo - Corte
escala 1:100

1. área expositiva
2. loja/livraria
3. fogão a lenha
4. café
5. cozinha
6. salão multiuso

7.  depósito
8. café (área de 
preparo)
9. despensa
10. lavanderia
11. DML

12. IS
13. depósito salão multiuso
14. circulação eixo principal
15. varanda
16. pergolado existente

legenda:
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pátio central do anexo: revela perspectivas inesperadas, sendo um articulador de situações e vivências. fachada para quintal: continuidade e �uidez espacial, permitindo que o quintal de tijoleira atue como ambiente de convívio, com distinção entre histórico e contemporâneo. livraria, café e cozinha: v alorização da relação da Casa Lacerda com a paisagem natural ao longe; contiguidade de diferentes ambientes internos em referência à estrutura espacial da casa tradicional Lapeana.
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Anexo - Planta nível inferior
escala 1:100
área construída: 192 m2

Seção parcial: fachada
Travessa Francisco Brito de Lacerda

1. recepção
2. biblioteca
3. pátio biblioteca
4. adm do museu
5. IPHAN
6. sala de reuniões

7.  pátio adm
8. poço existente
9. �gueira existente
10. vestiários
11. copa
12. pátio central

13. depósito
14. IS
15. pátio lateral
16. GLP

legenda:

Casa Lacerda 133
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Se nossa sociedade trata com alguma frequência o antigo 
como problema ou desafio, no caso do Anexo da Casa 
Lacerda o desafio colocado é o novo. A inevitável – e por quê 
não, desejável – tensão entre o novo e o antigo é expressão 
da vida em Lapa, cidade-História que constroi memórias 
locais e nacionais no mesmo tempo presente em que seus 
moradores, trabalhadores e visitantes moldam o futuro 
da cidade. Projetar o edifício Anexo da Casa Lacerda é, 
portanto, um exercício de compreensão cultural atemporal 
ou, melhor, multitemporal. Atento aos valores simbólicos 
lapeanos, o edifício anexo é pensado não para ser apenas 
por si próprio, mas para assumir sua plenitude quando 
usado e visto em conjunto com os demais elementos que 
ajudam a compor a identidade do edifício anexo: o contexto 
urbano e ambiental lapeano, a Casa Lacerda, seus pátios 
e áreas comuns.
Assim, o projeto do Anexo da Casa Lacerda é um edifício 
autônomo, mas que potencializa a si e ao demais elementos 
citados anteriormente por meio de características que 
permitem sua integração física e visual, desejando que as 
pessoas nas ruas da cidade ou na Casa Lacerda percebam o 
Anexo de forma fluida e respeitosa em relação ao contexto 
e edifícios ao redor. Insere-se no lote de modo semelhante 
a boa parte das construções lapeanas, distanciando-se 
dos limites das edificações vizinhas ao mesmo tempo 
em que seus muros em concreto e pedra reconstroem o 
alinhamento frontal do lote. Esta demarcação remete a 
uma situação usual na cidade paranaense, mas também 
ajuda a estabelecer uma escala de rua para o pedestre 
que chega pela Travessa Francisco Brito de Lacerda e a 
delinear o eixo principal de entrada e circulação do edifício.
Este eixo central, de pé-direito duplo e com piso em 
pedra de Arenito Lapa possui caráter híbrido. É rua 
ao mesmo tempo em que exposição. Organiza fluxos 

internos ao mesmo tempo em que é conexão. Descortina 
gradualmente a visão da Casa Lacerda para aqueles que 
se aproximam da entrada do Anexo. Não concorre com o 
quintal da tijoleira, o reverencia. Deste modo, o eixo central 
do edifício é fundamental para que este se abra tanto 
para a Casa Lacerda quanto para a paisagem de morros 
que circundam a cidade pelo lado oposto. Ainda assim, 
abrir-se para o pátio interno da Casa Lacerda não é tarefa 
fácil, pois arrisca arruinar a percepção do quintal como 
espaço resguardado, protegido entre casa e muros. Portas 
deslizantes em muxarabi de madeira são os elementos 
que permitem a versatilidade de composições entre o pátio 
e o edifício anexo – principalmente sua varanda, que pode 
integrar-se ou isolar-se do quintal da tijoleira. Além disso, 
portas de vidro permitem o fechamento das áreas internas 
do edifício para um controle de temperatura adequado por 
meio de climatização.
Ao propor um eixo como encaminhamento e reverência, 
de modo a não concorrer com o quintal da Casa Lacerda, 
pretende-se ressaltar as áreas externas também como 
espaços de experimentação, de envolvimento comunitário, 
de busca por conhecimento, voltados à educação 
patrimonial. O quintal é e deve continuar a ser a principal 
área externa que organiza edificações e funções ao seu 
redor, além de ser palco para atividades e descobertas 
variadas. Ainda assim, as demais áreas ao ar livre são 
pensadas de modo a estabelecer novas relações capazes 
de qualificá-las como conjunto integrado que incorpora 
narrativas históricas, incluindo-as no processo de 
educação patrimonial. 
O parquinho, importante para o uso comunitário cotidiano, 
é requalificado por meio de ajustes de níveis e pisos, da 
criação de bancos para descanso e cuidado das crianças, 
à sombra das árvores e pelos novos brinquedos. Ao seu 
lado, uma nova horta tem seus limites demarcados por 
bancos que remetem ao embasamento de uma edificação 
– a possível casa de doces que teria funcionado por ali. 

Sua “verdadeira” história talvez nunca seja descoberta, mas 
sua memória e, principalmente, a memória da importância 
da cozinha, do pomar e da agricultura para uma família 
tradicional lapeana estão ali representadas. Poço e pomar 
são mantidos, requalificados e ganham novas perspectivas e 
possibilidades de interação por meio da criação de caminhos 
de piso fulget drenante que conectam de modo acessível 
todos os usos desta lateral da casa ao quintal da tijoleira e ao 
edifício anexo, sua varanda e eixo central.
De volumetria singela, altura baixa e construído de modo 
semi-enterrado, o Anexo da Casa Lacerda integra-se tanto 
à rua quanto à casa-museu de modo discreto, sem barrar a 
vista da paisagem de morros e sem desejos de protagonismo. 
A materialidade da edificação também é fundamental para 
que possa assumir características ao mesmo tempo singelas, 
contemporâneas e coerentes com o contexto histórico, social 
e físico em que se insere.

ITEM VALOR (R$)
SERVIÇOS PRELIMINARES
mobilização de pessoal, montagem de canteiro 66.955,30 

FUNDAÇÕES
terraplanagem, cortes, aterros, contenção, muros externos 142.178,65 

ESTRUTURA DE CONCRETO
lajes e paredes do térreo  219.776,05 

ESTRUTURA MADEIRA
pilares e vigas 139.857,49 

VEDAÇÕES
alvenaria e paineis de gesso, alumínio e madeira 158.465,98 

ESQUADRIAS
portas, janelas, portões e cobertura de vidro 155.723,67 

COBERTURA
paineis, isolantes, manta e calhas  145.537,97 

ACABAMENTOS
revestimentos, pisos, forros, louças, bancadas, etc. 414.283,73 

INSTALAÇÕES
elétrica, iluminação, hidráulica, dados, elevador, ar, etc.  243.477,39 

ÁREAS EXTERNAS
paisagismo, pisos externos, iluminação cênica  250.920,78 

OUTROS  23.309,58 

TOTAL  1.958.788,32 

O MUSEU COMO 
EXPRESSÃO DO COTIDIANO

Trata-se de uma construção que busca simplicidade, facilidade 
e rapidez na obra, além de custos reduzidos sem, no entanto, 
abrir mão de algum grau de expressividade e tectônica 
dados principalmente pelos materiais que fazem referência 
a elementos históricos e construtivos da Casa Lacerda e 
da cidade. O edifício possui dois andares, térreo ao nível da 
Travessa Francisco Brito de Lacerda e primeiro andar ao nível 
do quintal da Casa Lacerda. No nível inferior concentram-se 
principalmente as atividades de trabalho, administração, além 
de salas multiuso e biblioteca. Já no piso superior estão café, 
loja, exposição, cozinha e varanda. Cruzando e integrando 
todos estes espaços está o eixo central que pode aumentar 
a área expositiva e ser espaço de convivência de funcionários 
ou visitantes.

1. Piso em pedra (mantido e restaurado)
2. Parquinho (nivelado, requalificado)
3. Trecho de tijoleira (mantido e restaurado)
4. Bancos (reconstituição do limite/embasamento 
da possível Casa de Doces e sinalização com totem 
informativo)
5. Horta (nova localização e colocação de totem 
informativo)
6. Poço (restaurado e sinalizado com totem informativo)
7. Iluminação cênica (piso) paralela às fachadas da casa
8. Pomar (requalificação paisagística e com áreas de 
piso drenante fulget para estar e passagem. Sinalização 
de árvores e histórico com totens informativos)
9. Muros laterais e de fundo (requalificados e com 
iluminação geral)
10. Cocho (restaurado e sinalizado com totem 
informativo)
11. Canaleta de captação pluvial
12. Canteiros (requalificação paisagística e substituição 
da mureta delimitadora)

LEGENDA

PLANTA
AGENCIAMENTO EXTERNO
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13. Canteiro com cinzas de D. Maria Lacerda 
(requalificação paisagística e sinalização com totem 
informativo)
14. Pátio/quintal da tijoleira
15. Pergolado
16. Banco em madeira e estrutura metálica
17. Corredor lateral (requalificação paisagística e de piso)
18. Conexão entre varanda do anexo e pátio da tijoleira
19. Pátios/jardins laterais (uso comum)
20. Pátio/área técnica
21. Cobertura em vidro sobre rua-eixo central
22. Rua-eixo central (acesso principal do anexo)
23. Praça da figueira e do poço (requalificação paisagística)
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AUÁ arquitetos - Diogo Cavallari Bella, Flávia Garofalo Cavalcanti, 

Isadora Marchi de Almeida e Victor Berbel Monteiro
Autores

134 Concurso de  Arquitetura



Casa Lacerda 135

2/2ESTUDO PRELIMINAR - ANEXO MUSEU CASA LACERDA - 2019 

PORTAS E CAIXILHOS 
Portas internas de abrir ou de correr e caixilhos 
basculantes moduláveis em madeira e vidro.

FORRO DO TÉRREO
Forro acústico e modulado para passagem de 
infraestrutura, em gesso.

LAJE DO TÉRREO
Laje painel de concreto (pré-fabricada).

PISO ELEVADO
Piso elevado para passagem de infraestrutura, em 
placas de 60x60cm.

FECHAMENTOS EM VIDRO
Folhas moduladas e deslizantes.

PAINEIS DE VEDAÇÃO
Módulos de paineis sanduíche com isolamento 
termoacústico. Intercalados entre paineis em 
alumínio e paineis em madeira integrados às 
esquadrias.

PORTAS EM MADEIRA
Portas deslizantes em madeira com 
muraxabi.

PAINEIS DE COMPENSADO NAVAL 
Base para cobertura plana em compensado 
naval.

MANTA SINTÉTICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO 
Manta de vedação em camada única, instalada sobre 
isolante termoacústico.

COBERTURA EM VIDRO
Cobertura em vidro sobre o vão central de pé-direito 
duplo, estruturada com aranha metálica.

ESTRUTURA EM MADEIRA 
Feita em madeira Cambará, facilmente 
encontrada na cidade. Concebida com pequenos 
vãos que permitem o uso de perfis de baixo

custo. Conexão entre peças com parafusos. 
Insertes metálicos para transição entre vigas e 
pilares.

CALÇADA E RUA INTERNA
Em pedra Arenito Lapa.

EMBASAMENTO
Feito em concreto ciclópico.

PLANTA
PAVIMENTO SUPERIOR
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1. Praça do poço e da figueira
2. Vaga
3. Área técnica (medidores e lixo)
4. Recepção
5. Eixo-rua
6. Biblioteca
7. Pátios/jardins
8. Salas multiuso
9. Sanitários
10. Sala IPHAN e administração
11. Sala de reunião
12. Vestiários

13. Copa
14. Depósito multiuso
15. Depósito
16. Pátio/área técnica
17. Área expositiva
18. Loja e livraria
19. Café
20. Varanda
21. Fogão a lenha
22. Cozinha
23. Despensa, lavanderia,      
      DML e GLP
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Os andares também podem ser descritos como 
duas camadas: a inferior, de concreto ciclópico, é 
embasamento da edificação em uma referência à 
base de pedra comum na arquitetura tradicional 
portuguesa e também à alvenaria de pedra 
típica de construções lapeanas como a própria 
Casa Lacerda. Impermeabilizado diretamente 
na massa e com acabamento natural, o concreto 
ciclópico aumenta a resistência à umidade e 
diminui a necessidade de manutenção cotidiana. 
Suas aberturas de portas e janelas possuem 
proporções e ritmo semelhantes às esquadrias 
tradicionais da arquitetura lapeana, além de se 
abrirem para pequenos pátios ou claustros que 
possibilitam a iluminação e ventilação naturais, 
e criam ambientes externos que servem como 
apoio ao ambiente interno.
Neste embasamento, lajes painel de concreto 
pré-moldado trazem simplicidade à execução 
do embasamento sobre o qual pousa o andar 
superior, uma camada que faz referência à 
leveza da arquitetura tradicional de madeira 
do Paraná. Trata-se de uma estrutura racional 
e regular com pilares e vigas feitos a partir de 
perfis comerciais de madeira cambará, de fácil 
acesso, baixo custo e bastante expressividade 
por sua tectônica. Tanto os fechamentos 
laterais quanto a cobertura também são leves e 
associam tecnologia e redução de manutenção a 
referências tradicionais. Para a cobertura é usado 
um sistema de manta de impermeabilização 
para telhados planos, instalado sobre painel 
de madeira e isolante termoacústico. Já nas 
laterais são usados paineis modulares do 
tipo sanduíche, com estrutura de madeira, 
fechamentos em paineis ripados de alumínio e 
isolante termoacústico no interior.
Uma das premissas do edifício anexo é ser 
funcional como espaço de trabalho enquanto 
é versátil como equipamento cultural e 
educacional. Por este motivo, os programas 
foram agrupados a partir dos fluxos cotidianos de 
funcionários e usuários, evitando fragmentação 
de programas, além de considerar possíveis 
integrações entre usos. Também são utilizados 
sistemas e materiais inteligentes de piso elevado 
e forro modulado para viabilizar a passagem de 
infraestruturas, facilitar a manutenção cotidiana 
e aumentar a versatilidade dos ambientes, 
permitindo sua utilização por diferentes funções 
e layouts, bem como a alteração de usos ao 
longo do tempo. 

Esquadria de madeira 
de correr

Vigas painel em concreto

Forro modulado em gesso 
acartonado e passagem 
de infraestrutura

Piso fulget drenante

Jardim

Piso elevado e passagem 
de infraestrutura

Contrapiso em concreto

Concreto ciclópico com 
agregado em pedra

Verga de concreto

Piso elevado e passagem 
de infraestrutura

Manta sintética 
de vedação

Isolante termoacústico
Painel de madeira 
(base da cobertura)

Calha em manta 
sintética

Esquadria em madeira 
tipo guilhotina

Vigas em madeira 
cambará, fixadas por 
insertes metálicos

Vigas em madeira 
cambará, fixadas por 
insertes metálicos 
aos pilares

Arremates inferiores 
(perfil C metálico e 
peça de madeira)

Canaleta lateral de 
passagem elétrica e 
tomadas

Pilar em madeira cambará
Painel em alumínio 
zipado branco 
preenchido com 
isolante termoacústico

LEGENDA
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1. 2. 3. 4. 5.

O presente estudo para o edifício anexo do Museu Casa Lacerda insere-se no contexto central urbano da Lapa 

de modo “silencioso”, concebido de forma conservar a paisagem urbana constituída. Planejado com a atenção às 

diretrizes construtivas da cidade e ao programa arquitetônico, a proposta estabelece uma nítida distinção entre estilos 

de época, representado pela linguagem luso-brasileiro do Museu e a linguagem contemporânea do anexo – este último 

expresso pelo uso de técnicas e materiais vigentes da construção civil atual. Em contrapartida das diferenças estéticas 

das edificações, necessárias ao reconhecimento dos atributos de época para cada exemplar arquitetônico, as relações 

entre o antigo e o novo deverão se desenvolver particularmente pela da “integração” dos espaços no ponto de 

continuidade entre o pátio da Casa Lacerda e a varanda do anexo. Essa união física viabilizará a extensão das 

atividades Museu a serem desenvolvidas nas futuras instalações.

A construção do novo edifício deverá abrigar funções administrativas, culturais e educacionais.  A separação de 

funções ocorrerá em dois pavimentos, onde o térreo foi preparado para receber as repartições administrativas, além de 

uma biblioteca acessível ao público, e o pavimento superior deverá qualificar-se majoritariamente aos eventos 

ofertados aos visitantes, tal como exposições, cursos e apresentações. Assim, a estratégia arquitetônica para as novas 

dependências surge de maneira bastante simples, com a disposição de dois volumes sobrepostos - térreo mais piso 

superior - ocupando toda a largura do lote e gerando paredes cegas nas laterais . (1)

Mesmo com apenas dois pavimentos, previstos na legislação urbanística, impôs-se limitações de altura no 

projeto. A ideia de balizar o topo do anexo é para obter a desobstrução da visual da paisagem dos morros circundantes 

a partir da Casa Lacerda.  Logo, a patamerização deve acomodar a nova edificação considerando um rebaixamento do 

pavimento térreo no lote. Ao final, o térreo deverá estar abaixo do nível da rua favorecendo o desimpedimento da vista 

do horizonte através varanda do Museu .(2)

A formação do volume denso e opaco limitado por duas empenas cegas para abrigar todo o programa de 

necessidades impulsionou o aprimoramento da qualidade dos ambientes internos. Para tanto, o estudo sugere uma 

ruptura do sólido, propondo a configuração de uma área aberta entre dois blocos conectados apenas por uma 

passarela coberta . Esse gesto possibilita espaços internos ventilados e iluminados naturalmente. Nas elevações (3)

desse interstício, o fechamento é todo em vidro. A transparência possibilita o contato visual entre as repartições e 

aproxima o meio interno do ambiente externo. A área externa prevê tratamento paisagístico e a inserção de bancos, por 

isso, é o lugar é dedicado a curtos intervalos de descanso e contemplação .(4)

Na fachada orientada à Travessa Francisco de Brito de Lacerda optou-se pelo emprego painéis metálicos 

perfurados, filtrando a incidência solar e permitindo a permeabilidade visual de dentro para fora.  A mesma fachada 

encontra-se recuada em relação ao limite frontal do lote, pois sugere o mesmo alinhamento das edificações existentes. 

Ademais, a decisão do recuo mantém a figueira e o poço para regas nos jardins da parte frontal. Já o plano posterior 

exibe uma generosa varanda em toda largura do terreno, aberta diretamente ao pátio do Museu. Internamente os 

trajetos são intuitivos, sem obstáculos ou percepções de clausuras, o que possibilita a experiência de fruição do objeto 

arquitetônico por meio de pontos de vistas distintos (promenade architecturale), incluindo a vista parcial dos morros a 

partir da sala de exposições do anexo .(5)

No que concerne ao agenciamento externo do Museu, quis-se propor a ortogonalidade dos pisos sobre os 

espaços a serem renovados.  O intuito é estabelecer um diálogo simbólico por meio do desenho retilíneo do piso e os 

ângulos retos da nova edificação. Os jardins e pisos também constituem relações de proporção com os elementos 

preservados da Casa Lacerda, a exemplo do canteiro da Roseira - enterradas as cinzas de D. Maria Tereza Lacerda 

(verificar implantação). Já o pátio de tijoleira, mantido intacto devido ao valor histórico, sugere-se implantação de 

projeto luminotécnico a fim de realçar a importância desse espaço. Não menos importante estão as disposições dos 

mobiliários como bancos, totens de sinalização e lixeiras, todos em aço corten, escolhido em razão da aproximação de 

tonalidade com os tijolos. As pequenas intervenções nos espaços abertos procuram desenvolver o proveito do lugar 

sem corromper a linguagem do patrimônio.

MOBILIÁRIO EXTERNO E REVESTIMENTOS

Totem 

 

Lixeira

 

Banco e luminária

 

Parquinho

 

Revestimentos e tonalidades

 

PAISAGISMO

LEGENDA

1.                   2.                 3.                  4.                  5.                 6.                7.                  8.                9. Acesso serviço Parquinho   Poço Horta Pergolado - a manter Área de reunião de pessoas  Floreira Acesso veículos Acesso pedestre (novo anexo)

IMPLANTAÇÃO

Escala 1/250

ORÇAMENTO BASE

Eixos e desenho de piso

Elementos e espécies a manter

Área de reunião de pessoas

Eixo de ligação entre as tijoleiras - percurso

3m

Modulação de 3m de largura seguindo o padrão do canteiro existente

Grama São CarlosTijoleira existenteCimento 01 Cimento 02 Concreto permeável

O mobiliário é composto por bancos, luminárias, totem de sinalização e lixeira. A identidade proposta para o conjunto  

pretende diferenciar a área de intervenção do lote com uma linguagem contemporânea e respeitando o valor histórico. O aço 

patinado tipo corten é o material escolhido para compor os elementos devido à sua qualidade estética e durabilidade frente às 

intempéries.

O projeto contempla duas tipologias de luminárias. Os balizadores de piso criam uma iluminação mais cênica na área 

de reunião de público e a luminária em aço corten iluminam as áreas com bancos. As luminárias baixas e embutidas foram 

eleitas para não ofuscar a vista do Morro e da própria percepção da casa Lacerda. O parquinho foi remodelado com novos 

brinquedos e a implantação segue o desenho da área de tijoleira localizada na lateral esquerda do lote.

Os Revestimento trazem cores neutras - cimento em tonalidades distintas, concreto, grama - com intuito de não 

sobrepor atributos referentes à época dos materiais presentes na edificação tomabada, tal como tijolos do piso do pátio 

interno.

DESCRIÇÃO % R$

Serviços preliminares 1 18.800,00

Infraestrutura 7 131.600,00

Superestrutura 30 564.000,00

Alvenaria, fechamentos e paineis 4 75.200,00

Cobertura 1,5 28.200,00

Esquadrias 10 188.000,00

Impermeabilizações 0,8 15.040,00

Revestimentos (piso, forro e parede) 16 300.800,00

Louças e metais 1,2 22.560,00

20 376.000,00

Elevador e plataforma 1,5 28.200,00

Agenciamento externo e paisagismo 7 131.600,00

TOTAL 1.880.000,00

Instalações  (Hidráulica, sanitária, gás, elétrica, telefônica, dados, prevenção e 
combate a incêndio, ar condicionado e ventilação mecânica).
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A estratégia de implantação é simples, busca-

se a con a

valorizando e preservando a vista do Alto da

Lapa. A parte visível da edi

apenas a metade norte do lote, criando um

grande espaço livre e con .

O visitante, ao entrar na Sala do Relógio, avista

da primeira janela a paisagem inalterada. O

anexo, cuja cota da cumeeira  é a do olho do

visitante, aparece apenas a par

esquerda.

Dos fundos da Casa Lacerda se vê um volume

branco como a névoa, calmo, repousando sob

um canteiro de . Uma arquitetura nova,

porém respeitosa, que observa o passado,

silenciosa.

O Anexo abriga em primeiro plano a velha

Casa dos Doces, que agora é moderna. É onde

os sabores do passado serão resgatados e

reinventados, uma conexão entre passado e

presente, por isso mais próxima da casa.

Do pá , vencendo um pequeno

desnível, o visitante é conduzido a um novo

espaço com piso em arenito, o mesmo do Alto

da Lapa e das calçadas da cidade. É um

mirante, livre, aberto, conectando Casa, Anexo

e Vista.

À esquerda criou-se uma varanda para onde

se abre a nova Cozinha, o Café e a Loja, todos

nivelados com o pá . Os espaços são

separados apenas por esquadrias em vidro,

que permitem integrá-los ou separá-los

conforme a necessidade.

Na varanda do anexo, olhando para o leste, é

possível ver através da Sala de Exposições,

uma abertura em direção ao Alto da Lapa.

Uma referência à janela do terraço da Casa

Lacerda. Conduzido por essa abertura o

visitante encontra o núcleo de banheiros, o

elevador, bem como os acesso à Sala de

Exposição e à Escada.

Descendo, chega-se ao Foyer e a Sala

Mul , que 

abertura para a Travessa Francisco Brito de

Lacerda. A solução possibilita uma conexão

direta com a rua, um facilitador em dias de

eventos abertos à comunidade.

As áreas administra , de serviço e

biblioteca também 

inferior, abertas para o recuo lateral norte.

Nele, uma pequena escada liga esses espaços

ao pá .

De quem olha da Travessa, uma escada à

esquerda do lote chama atenção. Ela conecta

o pá /mirante com a Pracinha da Figueira.

Ela representa a con , a liberdade do

grande quintal de outrora. Subir nela é como

subir no an , é olhar para o Alto

da Lapa e perceber: o passado ainda está

presente.

“Da janela dos fundos do casarão as

meninas avistavam, entre as árvores

do quintal, o Alto da Lapa, um

paredão de rochas de arenito e de

pedras rosadas, que ali permanecia

diante dos seus olhos desde que se

conheciam por gente. Uma dádiva

gratuita de Deus.”

(LACERDA, Maria Tereza, A Magia do

Casarão, Edição do Autor, 2003).

VARANDA
PÁTIO - O PERGOLADO FOI OCULTADO DESTA IMAGEM APENAS PARA MELHOR ENTENDIMENTO DA PROPOSTA

VISITANTES

FUNCIONÁRIOS / SERVIÇOS
0 1 10 25 m

PAISAGISMO

O desenho do paisagismo buscou preservar a

atmosfera de “quintal de vó”, com suas árvores

fru , roseiras e plantas com . O

desenho busca também minimizar o impacto visual

do muro no quintal. Para isso criamos uma borda ao

longo de toda a divisa do lote da Casa Lacerda.

Foram u

bem ao clima local e demandam baixa manutenção.

O parquinho receberá piso emborrachado e os

brinquedos serão subs .

ESTRUTURA

O anexo será executado em concreto armado com

laje protendida. Uma estrutura esbelta, que não

atrapalha a vista do Alto da Lapa, além de gerar

uma grande s

instalações no forro. Os fechamentos serão em

alvenaria comum de blocos cerâmicos. A cobertura

receberá a impermeabilização, bem como o um

tratamento térmico adequado. Além disso, será

reves o  . Olhando do alto, a

solução torna o volume mais harmônico com o

conjunto histórico e suas casas de telha cerâmica. É

uma obra simples, com materiais comuns e que

pode ser executada com mão de obra local.

MANUTENÇÃO

A manutenção do Anexo segue a linha da

pra , fundamental para um

edi : Nada que uma lavadora de alta

pressão e uma lata de .

O PROGRAMA

Para propor uma implantação com tal liberdade

espacial, o Salão Mul .

Esse fato, o que a princípio não era ideal, através de

uma circulação ver , se tornou

um conector do edi s

Brito de Lacerda.

O restante dos espaços públicos está no segundo

nível, com vista para o pá .

FLUXOS E FLEXIBILIDADE

O projeto permite uma grande liberdade de uso e

. O Café, a loja e a cozinha, podem facilmente

se tornar um espaço só, possibilitando abrigar uma

grande variedade de eventos simultâneos ou

integrados. As áreas administra

não são vistas pelos visitantes, e podem ser

acessadas sem interferência nos espaços públicos.

Os espaços exposi

fechados sem interferência no . IMPLANTAÇAO E PLANTA PAISAGISMO

ADM E SERVIÇOS

BANHEIROS

ÁREAS PÚBLICAS

LEGENDA

01.

02.

03.

04.

05.

06.

PÁTIO EXTERNO, CANTEIROS E PERGOLADO

ESTAR E APRESENTAÇÕES EXTERNAS

PARQUINHO

POÇO EXISTENTE

HORTA

POMAR

VISTA DA SALA DO RELÓGIO

DIAGRAMA DE SETORIZAÇÃO

DIAGRAMA DE FLUXOS

ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS

BANHEIROS

ÁREAS PÚBLICAS

   

CUSTO GERAL   

   

R$ 32.000,00             

R$ 56.000,00 

R$ 96.000,00 

R$ 272.000,00 

R$ 105.000,00 

R$ 127.500,00 

R$ 172.500,00 

R$ 255.000,00  

R$ 120.000,00  

R$ 52.500,00  

R$ 75.000,00  

R$ 67.500,00  

R$ 60.000,00  

R$ 67.500,00  

R$ 55.500,00  

R$ 52.500,00  

R$ 67.500,00  

R$ 30.000,00  

R$ 37.500,00  

R$ 22.500,00 

   

R$ 1.824.000,00

   

   

     % 

   

  1,75% 

  3,07% 

  5,26% 

14,91% 

  5,76% 

  6,99% 

  9,46% 

13,98% 

  6,58% 

  2,88% 

  4,11% 

  3,70% 

  3,29% 

  3,70% 

  3,04% 

  2,88% 

  3,70% 

  1,64% 

  2,06%

  1,23%

100,00% 

 

   

   

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA   

FASES DA OBRA:  

   

DEMOLIÇÕES  

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  

FUNDAÇÃO  

SUPRA ESTUTURA  

ALVENARIA DE VEDAÇÃO  

EMBOÇO INTERNO E EXTERNO  

ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO E MADEIRA   

REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS   

PINTURA INTERNA E EXTERNA  

IMPERMEABILIZAÇÃO  

INSTALAÇÕES (ELÉTRICA / HIDRÁULICA  )  

LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS  

ACABAMENTOS ELÉTRICOS   

GRANITOS / MÁRMORES  

FORROS  

COBERTURA  

MUROS  

PORTÕES  

PASSEIO (INTERNO E EXTERNO)  

PAISAGISMO  

   

VALOR TOTAL DA OBRA

   

Arquea Arquitetos - Bernardo Richter, Fernando Caldeira de 

Lacerda, Pedro Amin Tavares, Helena Engelhardt Wenzel de 

Carvalho e Priscila Milena Vicentim
Autores
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VARANDA COM FOGÃO A LENHA

COZINHA E DESPENSA

CAFÉ

LOJA / LIVRARIA

SANITÁRIOS COLETIVOS

ÁREA EXPOSITIVA

ESTAR E APRESENTAÇÕES EXTERNAS

RESERVATÓRIOS E ÁREA TÉCNICA

COPA COM ÁREA DE DESCANSO

SALA PARA IPHAN

DEPÓSITO

SALA ADMINISTRAÇÃO DO MUSEU

ESPAÇO PARA REUNIÕES

BIBLIOTECA

CENTRAL GLP

DEPÓSITO DE LIXO

LAVANDERIA

ARMÁRIOS FUNCIONÁRIOS

DEPÓSITO DE MATERIAL DE LIMPEZA
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QUADRO DE ÁREAS

PAVIMENTO

PAVIMENTO TÉRREO

PAVIMENTO SUPERIOR

ÁREA CONSTRUÍDA

320,06

243,48

563,55 m²

CORTE B

PLANTA PAVIMENTO TÉRREOPLANTA PAVIMENTO SUPERIOR

CORTE A CORTE ESQUEMÁTICO

0 1 5 10 m

ACESSO TRAVESSA FRANCISCO BRITO DE LACERDA ÁREA EXPOSITIVA

0 1 5 10 m

0 1 5 10 m

0 1 5 10 m

TAXA DE OCUPAÇÃO 61,22% (345,03m²)

TAXA DE PERMEABILIDADE 15,32% (86,34m²)

TOTAL

GUARDA CORPO EM VIDRO

ENCHIMENTO DE LAJE

LAJE REVESTIDA COM
TIJOLO PARA PISO i=2%
23x10,7x2cm

GRANITO BRANCO CEARÁ

PISO DE LAJOTA
DE ARENITO LOCAL 50X50

LAJE PROTENDIDA

PISO MACIÇO DE MADEIRA

FORRO EM GESSO
ACARTONADO

RODAPÉ INVERTIDO

FORRO EM GESSO
ACARTONADO

JANELAS EM ESQUADRIA
DE INOX VIDRO LAMINADO
3+3+3

JANELAS EM ESQUADRIA
DE INOX VIDRO LAMINADO
3+3+3

IMPERMEABILIZAÇÃO EM
MANTA ASFALTICA COM
PROTEÇÃO MECÂNICA

IMPERMEABILIZAÇÃO EM
MANTA ASFALTICA COM
PROTEÇÃO MECÂNICA

VISTA DO CONJUNTO

ESTAR E APRESENTAÇÕES EXTERNAS

0 0,5 1 2 m
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ÁREA TOTAL 559,52m2

ÁREA PAVIMENTO SUPERIOR 194.33m2
ÁREA PAVIMENTO TÉRREO 365,19m2

ÁREA PERMEÁVEL   98.23m2 TAXA DE PERMEABILIDADE MÍNIMA 15% =   84,54m2

TAXA DE OCUPAÇÃO MÁXIMA 66% = 371,98m2

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO 1 = 563,62m2

>

<

<

A BASE DO ANEXO COMO CONTINUUM DO PISO DE TIJOLEIRA DO QUINTAL DA CASA GRANDE

LUGAR DE ENCONTRO, CONVÍVIO, ONDE A FAMÍLIA LACERDA SE REUNIA, RECEBIA AS VISITAS, CHEGAVAM OS CAVALOS, VISLUMBRAVA
O MORRO NOS FUNDOS, A LESTE, PERCEBIA A CHEGADA DAS CARAVANAS DA GUERRA. TANTA HISTÓRIA GUARDADA NO PISO DE
TIJOLO, AINDA, JAZ CINZAS DE QUEM VIVENCIOU ESTA  HISTÓRIA, IMPÔS ESCULPIR O TERRENO AO FUNDO PARA
QUE SE ALONGASSE O QUINTAL ATÉ VIRTUALMENTE TOCAR OS MONTES QUE RELATAM     FATOS
MARCANTES DA FAMÍLIA, DO LUGAR, DA CIDADE (LAPA - PR).     SOBRE O EMBASAMENTO     COMO
PAISAGEM ARQUITETÔNICA POUSA OS ESPAÇOS DE CONVÍVIO E COMPARTILHAMENTO COM      O
MUSEU , MAS DE FORMA DISCRETA, NA LATERAL NORTE, ONDE CONSTRUÇÕES VIZINHAS  ATUAIS
OBSTRUEM A VISÃO, A LOCALIZAÇÃO DO TOPO DEIXA CLARO PARA O QUINTAL DA CASA LACERDA
O CAMPO VISUAL DO MORRO.  A ALTURA TOTAL DO ANEXO TAMBÉM FAVORECE ESSE MIMETISMO
COM O PISO.  A PARTE TÉRREA EM DESNÍVEL ABAIXO DE 1,275mt EM
RELAÇÃO A TRAVESSA FRANCISCO BRITO DE LACERDA PROPORCIONA
QUE A CULMIEIRA DO ANEXO ESTEJA A 1,05mt DO PISO INTERNO DO
MUSEU, GARANTINDO POR DEFINITIVO O VISUAL    DESDE O MUSEU DA
PAISAGEM NATURAL.

COBERTURA E AGENCIAMENTO DE PAISAGISMO  escala 1:250

-1.91

-1.95

PERGOLADO
COM

GLICÍNIAS
a preservar

PATIO COM
PISO DE
TIJOLEIRA
a preservar

CANTEIROS
COM AS
FLORES a
preservar

Museu Casa
Lacerda

VALA DE
DRENAGEM
ARTIFICIAL
a preservar

REMANESCENTE
DA CERCA
a preservar

POMAR PISO PEDRA
a preservar

PÉ DE CAFÉ
a preservar

PISO DE
TIJOLEIRA
a preservar

PARQUINHOPOÇO
a preservar

POÇO
a preservar

HORTAANTIGO
COCHO A

PRESERVAR

GRAMA

GRAMA

TERRAÇO
JARDIM CAIXA DÁGUA

DECK DE
MADEIRA

DECK DE
MADEIRA

REVESTIMENTO
DE PISO DE

TIJOLEIRA

REVESTIMENTO
DE PISO DE

TIJOLEIRA

ESTIMATIVA DE CUSTOS

EQUIPAMENTOS   08% 160.000,00
SERVIÇOS PRELIMINARES  03%   60.000,00
FUNDAÇÕES  05% 100.000,00
ESTRUTURA  18% 360.000,00
ALVENARIA  04%   80.000,00
COBERTURA  06% 120.000,00
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  08% 160.000,00
IINSTALAÇÃO ELÉTRICA  05% 100.000,00
IMPERMEABILIZANTES E TRATAMENTOS  03%   60.000,00
ESQUADRIAS  06% 120.000,00
REVESTIMENTOS  23% 460.000,00
VIDROS  02%   40.000,00
PINTURA  04%   80.000,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES  05% 100.000,00

TOTAL 100% 2.000.000,00

SALÃO MULTIUSO EXPOSIÇÃO

ESCADA / ANFITEATRO
/ PÁTIO INTERNO

CULTURA E DEGUSTAÇÃO TERRAÇO P EVENTOS MUSICAISEXTENÇÃO DO QUINTAL DA CASA
GRANDE

CORTE LONGITUDINAL        escala 1:250

PISO MUSEU CASA LACERDA

QUINTAL DA CASA GRANDE

VISTA LIVRE
p o morro e por
onde se dava o

acesso à cidade
durante o

período das
Tropas

VISTA LIVRE

ESCADARIA
ANFITEATRO

PARA
EVENTOS

MUSICAIS,
TEATROS E

CULTURA AO
AR LIVRE

CORTES  TRANSVERSAIS             escala 1:250
SALÃO MULTIUSO SANITÁRIO

LIVRARIA

MIRANTE / TERRAÇO JARDIM CAIXA D´ÁGUA

ADMINISTRAÇÃO

CAFÉ

VISTA LIVRE
p o morro e por
onde se dava o

acesso à cidade
durante o

período das
Tropas

PROJEÇÃO DA LATERAL

3,
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1,
27

5

ACESSO EM NÍVEL DO QUINTAL PARA O CAFÉ

3,
3

3,
4

3,
3

6,
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3,
4

3,
3

6,
7 5,

42

BRISE

ESTRUTURA EM AÇO

LAJE EM STEEL DECK

FORRO EM MADEIRA

EMBASAMENTO EM CONCRETO ARMADO

FORRO EM MADEIRA LAJE EM STEEL DECK
JARDIM MIRANTE

CAIXA DÁGUA EM
CONCRETO

ESCADA METÁLICA

BRISE

BRISE

0 1 3 5 10 25ELEMENTOS ESTRUTURAIS VISTA LIVRE
do morro e por onde se dava o acesso à cidade durante o período das Tropas

VISTA DA VARANDA/FOGÃO A LENHA

ESTRUTURA: PARA ACENTUAR O CARÁTER PAISAGEM DO EMBASAMENTO O MATERIAL
PROPOSTO FOI O CONCRETO ARMADO REVESTIDO DE LAJOTAS DE TIJOLO NO PISO DO TETO E
NAS PAREDES. EM CONTRASTE COM O LUGAR, PARA O TOPO DA EDIFICAÇÃO DE 2 PAVIMENTOS,
É PROPOSTO ESTRUTURA METÁLICA COM PERFILS EXTRUDADOS QUE SUSTENTAM O BLOCO
SUPERIOR APOIANDO EM DUAS PARTES NA BASE. ASSIM, O ROBUSTO COMO SEMELHANTE A
PEDRA SUSTENTA O LEVE, QUE REPOUSA EM SUA SUPERFÍCIE. A ESTÉTICA CONTEMPORÂNEA
LIGADA A BASE SECULAR DO PISO DE TIJOLEIRA GARANTE HAMONIA AO CONJUNTO, VALORIZA
PELA DELICADEZA DESTE CONTRASTE A ARQUITETURA DE TRADIÇÃO PORTUGUESA DO MUSEU.
COMO FOI PLANEJADO, O ANEXO NÃO SÓ INOVA EM SUA LINGUAGEM ARQUITETÔNICA MAS
TAMBÉM VALORIZA O PATRIMÔNIO CULTURAL E A PAISAGEM URBANA DO CENTRO HISTÓRICO.

AMBIENTAL E SOCIAL: BRISES AO    NORTE
ESTIMJULAM A PROTEÇÃO  TÉRMICA PAS-
SIVA E A LOCALIZAÇÃO   DO    ANFITEATRO
CRIADO PELA ESCADARIA AO SUL PROPOR-
CIONA CONFORTO E UTILILIDADE PARA ATI-
VIDADES TEATRAIS /MUSICAIS AO AR LIVRE
NO PÁTIO INTERNO DA BASE.

N

N

S
L

O

BASE

TOPO

1,
05

LOTE ''NÚMERO DOIS''

LOTE ''A'' 

IMPLANTAÇÃO
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PAVIMENTO TÉRREO 369,04m2      escala 1:100 PAVIMENTO SUPERIOR 194.33m2        escala 1:100

18
18

23

01 Rampa de acesso   02  Acesso Vaga de garagem  03  Poço existente / shaft instalações  04  Entrada do anexo  05  Escadaria / anfiteatro p show de teatro e musical  06  Pátio interno / jardim  07  Foyer / recepção  08  Exposição  09  Biblioteca   10  Sala para IPHAN   11  Espaço para reuniões   12  Sala administração do museu   13  Copa / descanso
/ depósito   14  Vestiário / sanitário acessível   15  Shaft Instalações / área técnica   16 Salão multiuso 70 Lugares   17  Depósito   18  Terraço Jardim   19  Escada para terraço jardim / mirante   20  Acesso quintal do Museu ao anexo térreo   21  Acesso em nível do quintal do Museu ao anexo superior   22  Varanda com fogão a lenha   23  Sanitário
coletivo   24  Loja/livraria   25  Café   26  Elevador plataforma acessibilidade   27  Lavanderia / DML   28  Cozinha / despensa   29  GLP   30 Laje rebaixada para iluminação e ventilação do vestiário do térro e acesso ao Shaft de instalações abaixo da escada externa   31  Pergolado com glicínias a preservar   32  Travessa Francisco Brito de Lacerda
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acessocafé e livrarianúcleo de circulaçãocozinha e varandatijoleirahorta e pomarpoço e tijoleiraplayground

depósito | -5,55

acesso rua | 0,02

acesso rua | - 4,46

acesos
cotas de nivel
curvas de nivel
ruas
carros
cobertua
iluminação
paisagismo - linhas de chamadas ou legenda
corte - onde passa
norte
escala

Item ValValV or (R$) %
1 Instalações Provisórias 10.995,35 0,55%
2 Servrvr iços Preliminares 10.025,94 0,51%
3 Movimentação de Terra 39.428,74 1,99%
4 Infrfrf aestrutura 168.999,20 8,52%
5 Supraestrutura 396.995,30 20,01%
6 Alvenarias e Paredes 135.665,30 6,84%
7 Impermeabilização 88.995,30 4,49%
8 Cobertura 122.665,30 6,18%
9 Revestimentos 7,19%

10 Forros 32.335,60 1,63%
11 Pinturas 72.995,30 3,68%
12 Esquadrias 289.995,60 14,62%
14 Instalações Hidrossanitárias 68.556,30 3,46%
15 Instalações Elétricas/Lógica 129.885,30 6,55%
16 Instalações SPDA 8.995,30 0,45%
17 Paisagismo 264.559,50 13,34%

1.983.762,83

Item Área (m²) %
a Área do Lote 563,62 100,00%
b Área Total Construída 550,61 97,69%
c Área do Pavimento Infefef rior 371,62 65,93%
d Área do Pavimento Superior 178,99 31,76%

e Área de Projeção
f Taxa de Ocupação

g Área Total Construída
h Coeficiente de Aproveitamento

i Área permeável (grama)
j Taxa de Permeabilidade

Orçamento Base

Quadro Estatístico

65,93%371,62

550,61 97,69%

88,12 15,63%

ValValV or Total

vegetação 

Maranta
calathea sp.
forração | 50 cm

Esmeralda
Zoysia japonica
grama de pisoteio

Helicônia-papagaio
heliconia psittacorum
arbustivo | 1,5 m

horta texturas

Menta
Mentha spp

Babosa
Aloe spp

Arruda
Ruta graveolens

Alecrim
Rosmarinus officinalis

Arenito
revestimento externo

Pedra brita
desenho de piso

Areia fina tratada
playground 

Cimento queimado
revestimento interno

Guaimbê | 
Philodendron undulatun
arbustivo | 2 m

caminhar | percursos profundidade | o espaço escavado leveza |  dialogo com patrimônio

01    horta  
02    poço
03    playground
04    tijoleira
05    área de estar
06    nova praça

07    escada arquibancada
08    acesso automóvel
09    acesso pedestre
10     acesso principal Casa Lacerda
11      acesso universal
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_arquitetura reside nas memórias

assim como nós, as cidades possuem suas memórias que podem ser 
relembradas através da materialidade da arquitetura, fazendo parte da 
expressão cultural de uma sociedade. 

de modo que a maioria das edificações da cidade da lapa, localizada à 
sudoeste da capital do paraná, a casa lacerda é sustentada por pedra, e 
revestida por pintura em cal. a pedra, é o verdadeiro sistema construtivo 
local, e simboliza uma parte da memória da cidade da lapa. 

_o caminhar

os caminhos pertencem às cidades, é a partir deles que conseguimos 
chegar onde queremos, permitem encontros e dão vazão à nossa mente. 
nesse contexto, podemos comparar os “caminhos” com o tropeirismo, 
marco referencial do processo de ocupação da lapa.

a proposta do concurso desafia todos os participantes a construção de um 
anexo que agregue valores contemporâneos e que dialogue com um museu 
de grande valor histórico e cultural.

portanto, busca-se através de um percurso contínuo entre a casa lacerda, o 
anexo e a rua, novos cenários que permitam a ocupação espontânea, 
acessibilidade e contemplação, que conectem o tempo, o antigo e o novo, 
como se fossem um só.

“os olhos e os pés devem ficar satisfeitos: olhos para ver; os pés para 
atravessar; os olhos para abarcar e conhecer o todo; os pés para perman-
ecer nele e vivenciá-lo” (hillman, 1993)

_o espaço escavado e o diálogo com o patrimônio

a definição do partido é singela, busca uma continuação da espacialidade 
do pátio da casa histórica. portanto, a edificação surge sobre um embasa-
mento e em um leve volume, que ocupa a metade do lote. 

com uma ocupação maior em uma das divisas do terreno, o espaço menos 
ocupado serve de conexão do anexo e a travessa brito de lacerda por meio 
de uma rampa a edificação histórica. a partir da tijoleira da casa lacerda, se 
tem acesso as áreas do programa que retroalimentam o funcionamento do 
museu e uma praça/terraço de observação da paisagem e da casa. portanto 
conformando um pátio entre o antigo e o novo. no nível da rua, essa 
estratégia de ocupação proporcionou uma maior amplitude do espaço 
público voltado a cidade.     

_o partido

para a organização do programa de necessidades o projeto foi divido em 
dois elementos com diferentes aspectos: o embasamento monolítico, 
volume tectônico é apoiado no solo, uma arquitetura chã. suas aberturas 
são esculpidas de forma a conformar acessos e entradas de luz. 

concebido em concreto armado e que externamente recebe revestimento 

em placas em arenito, proveniente da escarpa devoniana e abriga as áreas 
culturais voltadas ao público e administrativas do conjunto. é a porção 
com maior corpo do programa, portanto conforma a base do projeto tanto 
fisicamente quanto funcionalmente, além de organizar e conectar o 
espaço. 

a outra parte do projeto é leve, o volume tectônico repousa sobre o emba-
samento, definido por uma estrutura metálica esbelta e seus fechamentos 
envidraçados. abriga as áreas de contato com o pátio da casa lacerda 
através da cozinha/varanda e por um café/livraria com a vista para o 
morro. um elemento que se protege do excesso de luz através de um beiral 
com uma circulação externa coberta e conectada com a varanda.

se optou por uma solução construtiva econômica e que proporciona 
rapidez de execução. uma estrutura mista, o embasamento em concreto 
armado e paredes internas leves. e o pavimento superior com pilares e 
vigas em estrutura metálica e vãos econômicos que geram pouca carga 
sobre a base. o núcleo de circulação vertical trava a estrutura e conecta os 
dois elementos. 

a proposta para o anexo do museu casa lacerda utiliza de conceitos explo-
rados na história da arquitetura, mas que considera as escalas da edifi-
cação histórica, seu contexto local e ecoa com a profundidade do passado 
através da materialidade oculta do arenito, agora revelado. com seus 
planos verticais e horizontais que guiam os usuários na utilização da 
edificação. e uma estrutura leve, aberta e arejada que é minimizada na 
paisagem. 
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APRESENTAÇÃO
A Lapa é uma cidade marcada por uma história de luta e resistência que 
aconteceu durante o período da Revolução Federalista. A região foi alvo 
de conflitos militares sangrentos e atualmente é reconhecido pelo IPHAN 
como patrimônio histórico brasileiro. Além de fazer parte do centro 
histórico da Lapa, a Casa Lacerda carrega uma memória cultural, histórica 
e arquitetônica. Ela foi um ponto de apoio muito importante no decorrer 
dos conflitos em torno da Revolução Federalista.  
 
Levando em consideração toda a sua trajetória, o objetivo desta proposta 
de ampliação da Casa Lacerda é garantir o papel de preservação e de 
renovação da memória cultural, com enfoque no reencontro da 
comunidade local com a sua história. Uma proposta pensada para 
dialogar com a paisagem através do caminho da gentileza, da reverência, 
da consciência e do respeito, fazendo uma conexão entre passado e 
presente, assegurando a preservação da história para o futuro.

O projeto de requalificação paisagística contempla o pomar, 
a horta, o parquinho, os canteiros das roseiras na lateral e 
em frente à fachada posterior da Casa Lacerda. Sua 
concepção busca enaltecer as belezas da vegetação a ser 
preservada tecendo sutilmente toda a área reservada para 
canteiros e jardins. Acessando o complexo pela entrada 
lateral - rua XV de Novembro -  existe a área do parquinho 
que faz parte do entorno imediato da Casa Lacerda e 
também está bem próximo ao pomar no qual tem uma área 
prevista para uma horta. A intenção deste projeto 
paisagístico foi dar unidade para este espaço que tem 
propostas de uso que conversam harmonicamente entre si. 
A superfície do parquinho é em vegetação para justamente 
dialogar com essa identidade mais bucólica do pomar, além 
disso, seu mobiliário foi concebido cuidadosamente para ter 
uma linguagem lúdica que ao mesmo tempo reinterpreta os 
mobiliários utilizados nos parquinhos convencionais. 

Para proporcionar mais conforto durante o momento de 
manejo da horta, elaboramos uma estrutura elevada do piso 
com uma armação que também possibilita o cultivo de 

PAISAGISMO

Com o objetivo de contribuir com novas posturas de preservação do 
patrimônio, a implantação do novo edifício se faz de forma neutra, sem 
competição volumétrica com o conjunto arquitetônico da Casa Lacerda. 
Ao semienterrar o nível térreo do novo edifício, a cobertura fica 
posicionada respeitando uma altura ideal, permitindo a visualização das 
colinas pelas janelas posteriores da Casa Lacerda, o local por onde os 
tropeiros podiam ser avistados naquela época. O novo edifício com a sua 
superfície em acabamento ajardinado faz com que o edifício se mimetize 
na paisagem trazendo a sensação de continuidade da vista, como se a 
vegetação nativa adentrasse no terreno. Essa solução para a cobertura foi 
um modo de representar por meio da arquitetura a finitude existente por de 
trás da vida perene.

O acesso principal para o novo edifício acontece ao longo de sua lateral, 
como uma estratégia para vencer a diferença topográfica do terreno sem 
interferir na paisagem do conjunto arquitetônico. Diante dessa situação, foi 
criado um caminho de circulação vertical que visa dar prosseguimento à 
experiência contemplativa da paisagem. Esta ampla área de circulação 
conecta o passado e o presente por meio de um percurso linear sobre 
uma superfície que faz uma releitura aos materiais utilizados na construção 
tradicional e vernacular da casa original. 

A escolha da estrutura para a nova edificação leva em consideração o 
valor histórico do espaço, visando fazer uma intervenção mais respeitosa 
como se o edifício estivesse aterrissando gentilmente sobre o terreno. 
Portanto, optou-se pela utilização de um sistema estrutural com poucos 
apoios tocando o solo. E por trás desta construção simbólica, os fatores 
prático e econômico também foram ponderados por se tratar de um 
método construtivo acessível e prático – mão-de-obra e materiais.

PARTIDO

tabela orçamentária

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8    
9   
10    
11 
12 

TOTAL | 1.599.000,00 R$ + (bdi 25% R$ 399.750,00)
R$ R$ 1.998.750,00

serviços preliminares R$ 30.000,00 (1,88%)
infraestrutura R$ 100.000,00  (6,25%)

superestrutura R$ 272.000,00 (17,02%)
pisos & revestimentos R$ 118.000,00 (7,39%) 

esquadrias & vedações R$ 170.000,00 (10,62%)
acabamentos R$ 56.000,00 (3,50%)

cobertura verde & paisagismo R$ 120.000,00 (7,50%)
paisagismo R$ 30.000,00 (1,88%) 
instalações R$ 155.000,00 (9,69%)

elevador R$ 40.000,00 (2,50%)
serviços auxiliares e administrativos R$ 500.000,00 (31,27%)

outros R$ 8.000,00 (0,50%)

canteiro das roseiras:
inserção de novas mudas de flores 
enfatizar a representatividade do 
afeto da Sra. Maria Thereza.

jardim museu:
plantas tropicais de 
pequeno e médio porte

bancos:
em concreto
área de estar e 
convivência

parquinho:
piso em grama com 

mobiliário em madeira 
com uma linguagem 

lúdica e mais intuitiva

tijoleira 
preservada

tijoleira 
preservada

tijoleira 
restaurada

horta:
elevada a 70 cm do 

solo com acabamen-
to em tijolinho

facilita o manejo

passeio:
em tijolo com 
paginação diferencia-
da da tijoleira original

pomar:
inserção de  

forração para 
delimitação dos 

caminhos e 
visuais

circulação museu:
em tijolo com 
paginação diferenciada 
da tijoleira original

bancos:
em concreto

área de estar e 
convivência em 
meio ao pomar 

árvore existente tijoleira requalificada
parque infantil 
requalidicado

horta requalificada

jardim de flores

pátio externo

esta e convivência

pergolado existente

área permeável
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praça acesso
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10jasmim-manga 
plumeria rubra

grama batatais
paspalum notatum

grama amedoim
arachis repens

pavimento cerâmico 
projetado

pavimento pedrisco
pequeno

lambari roxa
tradescantia zebrina

plantas de estufa. E nos canteiros, em especial àqueles do 
pátio, houve a preocupação em preservar as roseiras 
existentes, tendo em vista o significado simbólico destas 
flores para a Casa. Com o intuito de valorizar este jardim 
florido, presume-se a inserção de mais mudas de flores para 
representar a afetividade de uma das descendentes da 
família Lacerda, a Sra. Maria Thereza.

É fundamental ressaltar a necessidade de viabilizar de forma 
sustentável, o sistema de captação de águas pluviais por 
conta da presença dos canteiros e jardins. É previsto fazer 
um sistema de direcionamento das águas através de sua 
coleta pela cobertura ajardinada, pelo jardim da fachada da 
Travessa Francisco Brito de Lacerda e pelas valas de chuva 
ao longo da escadaria que direcionam maior parte desta 
água para as áreas verdes e o excesso desta água é 
canalizada para a rede pública. Para saber ao certo a 
destinação e o volume de água aproveitado, deverá ser feito 
um cálculo posterior, considerando os índices 
pluviométricos anuais.

Filipe Berutti Monte Serrat, Guido Saboya de 

Aragão ,Gabriela Ferrari Villarino, Marcella 

Kehl do Nascimento e João Frederico Ribeiro
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No térreo ficou concentrada a área administrativa, a biblioteca voltada tanto para a 
utilização do corpo administrativo, quanto para a comunidade local e visitantes, e 
outros pontos de circulação vertical. Um elevador contempla as pessoas com mobili-
dade reduzida, e uma escada em concreto que se dilui na vista devido à sua estrutura 
esbelta e à sua leveza no momento em que toca o chão. Ambos elementos de circu-
lação vertical acessam direto a área expositiva, esta área foi posicionada no segundo 
pavimento com o intuito aproveitar ao máximo a incidência de luz natural e aproximar o 
visitante com a cultura e a paisagem que adentra a construção ao emoldurar a vista das 
colinas no horizonte. 

A fachada da área expositiva está voltada para a Travessa Francisco Brito de Lacerda, 
esta faz uma releitura às fachadas coloniais com as suas aberturas sequenciadas e ao 
mesmo tempo envolvidas pelos tijolinhos de vidro. A aplicação dos tijolos translúcidos 
foi uma solução para destacar o ritmo e a textura, que são padrões recorrentes nas 
fachadas das residências neocoloniais. Assim, também é possível destacar mais uma 
referência para acesso ao público, que pode ser capaz de conectar uma rua que antes 
não era tão ativada na malha urbana da Lapa. A concepção desta fachada propõe criar 
um diálogo entre a Casa Patrimônio que possui uma linguagem arquitetônica tradicion-
al neocolonial, com uma linguagem contemporânea mais singela, abordando um 
desenho simples e bem resolvido com o seu tempo.

Quem acessa o edifício pela fachada da Travessa Francisco Brito de Lacerda, mal 
percebe a diferença entre a calçada da rua e o calçamento utilizado no acesso principal. 
O passeio foi cuidadosamente conectado com a rampa de acesso para a área do foyer, 
aonde é o lugar que acolhe os visitantes e os distribui para os demais espaços do novo 
anexo.
No segundo pavimento do edifício anexo da Casa Lacerda foram contemplados os 
outros ambientes especificados no termo de referência. Ao lado da sala de exposições 
está a sala multiuso junto com um depósito para o armazenamento de equipamentos e 
materiais. Além disso, esta sala tem uma face voltada para o exterior o que permite 
aproveitar a utilização de iluminação natural tanto na sala inteira, quanto quando ela for 
subdividida. Em relação à possibilidade de repartir a sala multiuso, nesta proposta foi 
possível fazer duas entradas independentes para esta situação.

Em frente à sala multiuso - paralelo à fachada envidraçada - estão os sanitários coletivos 
de fácil acesso voltados para o corredor principal. Neste corredor acontece toda a inter-
ligação entre os ambientes do segundo pavimento, aonde também funciona como um 
espaço de transição fluido por causa das três visuais livres: a da área expositiva e a sua 
paisagem, a parede de concreto armado e a escadaria aberta, e um fragmento do 
pergolado no pátio da Casa Lacerda, da esquerda para a direita, respectivamente.

Andando pelo corredor em direção à Casa Lacerda, à direita do observador estão o 
café, a loja, a cozinha e a varanda englobando toda a fachada do novo edifício. O café 
e a loja estão integrados e a cozinha, além de servir como um ponto de apoio para o 
café, também funciona como um espaço educativo equipado para atender até trinta 
crianças. Este setor contempla uma vivência mais prática e inclusiva do visitante, além 
de ser um ponto de permanência que está diretamente conectado com o pátio interno 
da Casa. 

PROPOSTA
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EDIFÍCIO ANEXO DO MUSEU CASA LACERDA

PAISAGISMO E INSERÇÃO
Implantação
O edifício Anexo do Museu Casa Lacerda lança mão das condições 
preexistentes em ambas as propriedades, especialmente das 
diferenças de níveis entre os lotes, para criar uma relação franca 
e harmônica entre os programas e usos dos edifícios de dois 
momentos históricos distintos.
Buscando imprimir fluidez e espontaneidade à conexão entre 
os prédios do conjunto, a proposta quer resolver através de sua 
implantação no terreno a problemática dos diferentes níveis e das 
relações entre as atividades desenvolvidas no lado antigo e novo do 
Museu. 
Ao se inserir meio-nível abaixo da cota da rua, o novo edifício alinha 
seu pavimento superior à cota do pátio interno existente na construção 
histórica, a Tijoleira, e mantém sua altura total abaixo da cumeeira da 
Casa Lacerda. Assim, além de costurar os programas e usos das 
duas construções, o volume Anexo se insere de forma cuidadosa 
e discreta na paisagem do casarão e centro urbano, minimizando 
respeitosamente sua presença visual no entorno histórico.

Integração Paisagística
Através do desenho de paisagismo busca-se potencializar a 
integração entre os espaços da Casa Lacerda e do Novo Anexo. O 
pátio da Tijoleira se funde às varandas externas do piso superior da 
nova construção, que passa a ser também um prolongamento do 
térreo tombado existente.
O térreo da nova construção, por sua vez, acessado pela travessa 
no outro lado da quadra, traz a rua para dentro do museu com uma 
praça em seu acesso principal – praça que prossegue e se conecta 
imediatamente ao nível de cima, das varadas e do pátio histórico.
Usando os desenhos dos jardins, a inserção de vegetação e a 
extensão dos pisos entre um lado e outro do limite entre lotes, busca-
se diluir a antiga separação e constituir uma ponte permanente entre 
os diferentes tempos no Novo Museu Casa Lacerda.

Agenciamento do Jardim Lateral
Para a requalificação do Jardim Lateral da Casa Lacerda foram 
mantidos os elementos históricos que ajudam a caracterizar e 
contextualizar a casa e o modo de vida passado de seus habitantes. 
O Poço de Água e o Cocho, porém, passam agora a dialogar 
com a nova espacialidade imprimida pelo jardim de desenho 
contemporâneo.
A requalificação do espaço almeja ativar a lateral da propriedade, 
convertendo este ambiente em uma conexão mais direta entre a 
Rua XV de Novembro e a Tijoleira e as novas varandas da cafeteria 
e fogão a lenha do Anexo. Além da área de trânsito foram ali 
concebidos equipamentos para o convívio e interação dos usuários, 
através de novos bancos e jardins adjacentes à horta e ao pomar, 
revitalizados para o uso comunitário, assim como os equipamentos 
e brinquedos do parquinho infantil.
A escolha de espécies vegetais para as áreas requalificadas e os 
novos jardins priorizou o emprego de vegetação típica do bioma da 
região, a mata atlântica, visando o desenvolvimento adequado dos 
maciços e a baixa manutenção do conjunto. 

Áreas
O projeto atende as exigências de áreas e índices do município de 
Lapa-PR, para o local.
Área do Terreno Anexo: 563,62m²
Taxa de Ocupação Permitida: 66% = 371,99m² / Projeto = 361,75m² 
(64,5%)
Coef. de Aproveitamento: 1x = 563,62m²/ Projeto = 554,59m² (0,98)
Taxa de Permeabilidade Mínima: 15% = 84,54m²/ Projeto = 88,90m² 
(15,77%)

G
Xanadu

Philodendron xanadu

H
Iris da praia 

Neomarica candida

I
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Cyclanthus bipartitus

J
Vedélia 

Sphagneticola trilobata
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Philodendron 
bipinnatifidum

L
Helicônia 

Heliconia latispatha

Planilha1

Item Valor %
Serviços Preliminares/ Limpeza R$18.000,00 0,90%
Demolições/ Desmobilizações R$27.000,00 1,35%
Movimento de Terra/ Bota Fora R$39.000,00 1,95%
Fundações/ Contenções R$79.000,00 3,95%
Estrutura em Concreto R$265.000,00 13,25%
Estrutura Metálica R$283.000,00 14,15%
Alvenarias/ Divisórias/ Partições R$161.000,00 8,05%
Esquadrias/ Caixilharias R$108.000,00 5,40%
Brises/ Pérgolas R$118.000,00 5,90%
Impermeabilizações R$32.000,00 1,60%
Pavimentação/ Pisos Monolíticos R$31.000,00 1,55%
Instalações Prediais R$178.000,00 8,90%
Revestimentos/ Acabamentos R$213.000,00 10,65%
Serralheria/ Marcenaria/ Pedras R$192.000,00 9,60%
Elevadores/ Equipamentos R$189.000,00 9,45%
Paisag./ Plantio/ Mobiliário Externo R$37.000,00 1,85%
Itens Extras R$30.000,00 1,50%
TOTAL R$2.000.000,00 100,00%

ORÇAMENTO BASE - ANEXO MUSEU CASA LACERDA

Página 1
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Ilex paraguariensis

IMPLANTAÇÃO DO EDIFÍCIO ANEXO / CONEXÃO COM CONJUNTO HISTÓRICO

VISTA DO JARDIM REQUALIFICADO DO EDIFÍCIO HISTÓRICO
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LEGENDA DE AMBIENTES
01 – Acesso 
02 – Tijoleira 
03 – Parquinho
04 – Poço
05 – Cocho
06 – Bancos

07 – Horta / Jardim/ Pomar 
08 – Jardim existente
09 – Pergola existente
10 – Passadiço metálico
11 – Edifício anexo
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O NOVO ANEXO

Partido
Com o objetivo de expandir a Tijoleira, quintal da Casa Lacerda, 
estendendo-a e fazendo-a acessível desde a Travessa Francisco Brito de 
Lacerda, o partido do projeto quer transformar o ponto de contato entre a 
residência histórica e a nova construção em uma praça aberta no miolo 
da quadra do museu.
Sendo ao mesmo tempo um lugar sensível para a materialização do 
projeto - devido ao agenciamento dos diferentes níveis que se conformam 
no encontro das propriedades - e área com potencial para grande 
diversidade de usos, o projeto almeja atuar justamente ali, articulando 
adequadamente os níveis e a distribuição programática para a criação de 
uma nova espacialidade, rica e aberta, que constitua lugar de encontro e 
convívio para a comunidade lapeana.
Assim, a Tijoleira, pátio histórico existente, se amplia e se funde às novas 
varandas do volume contemporâneo ao mesmo tempo em que faz a 
conexão entre o prédio existente e o novo.

Programa
O programa do Novo Edifício Anexo foi distribuído priorizando os 
ambientes de usos públicos e articulando sua distribuição para que tais 
espaços tenham franca relação com o exterior. Assim, foram constituídas 
duas áreas externas em volta das quais se estabelecem relações com 
os ambientes públicos do centro cultural: a Praça do Acesso Principal, 
no térreo, e as Varandas do nível superior. Em ambos os casos esses 
ambientes externos se conectam diretamente à Tijoleira e ao casarão 
histórico.
No térreo, voltados para a Praça do Acesso Principal e acessados por 
ela, foi distribuído o programa cultural: Biblioteca, Área Expositiva, Foyer e 
Salão Multiuso; este último divisível em dois ambientes e com possibilidade 
de integração à área de exposições, ampliando esta última.
No pavimento superior todos os ambientes públicos se abrem para a 
Varanda, criada para ser o prolongamento da Tijoleira e elemento de 
conexão entre o Anexo e a casa museu. 

Sistemas Construtivos
Constituído por dois volumes sobrepostos, um térreo executado em 
concreto armado moldado in loco e outro superior em estrutura metálica, 
o edifício Anexo é, em ambos os níveis, organizado pela modulação 
estrutural de 5,25 por 8,00 metros. Afastada dos limites do lote quase 
completamente, nos dois únicos pontos em que a nova construção 
encosta nos muros, no térreo, suas paredes são executadas em concreto 
armado.
A estrutura metálica do pavimento superior apoia-se na malha de concreto 
do nível abaixo e tem fechamentos em painéis de alumínio e vidros, ora 
fixos, ora operáveis. A proteção para a incidência direta de luz do sol é 
fornecida pelo conjunto fixo de brise-soleil em aço carbono e vidros 
estampados, em complemento à pérgola metálica na cobertura do prédio.
Rebaixados em meio nível na cobertura do volume estão os reservatórios 
superiores, sobrepostos ao programa de serviços da edificação que abriga 
sanitários, parte da cozinha e depósitos. Também inserido no volume 
de serviços, acessando os dois níveis da construção, foi contemplado 
o espaço de duas caixas de corrida para elevadores hidráulicos de 
passageiros, complementando a acessibilidade oferecida em todos os 
ambientes do programa, desde o Acesso Principal, na Travessa Francisco 
Brito de Lacerda, até a Tijoleira e o jardim lateral requalificado da Casa 
Lacerda.

LEGENDA DE AMBIENTES

SISTEMAS CONSTRUTIVOS

CORTE A - 1:300

01 - Acesso Travessa 
Francisco Brito de Lacerda
02 -  Acesso Tijoleira
03 - Praça de acesso principal
04 - Foyer, recepção e 
acolhimento
05 - Biblioteca
06 - Área expositiva
07 - Salão Multiuso
08 - Depósito
09 - Sanitários Coletivos
10 - Sala Administração do 
Museu
11 - Sala para IPHAN
12 - Espaço para Reuniões
13 - Copa com área de 
descanso
14 - Sanitários/ Vestiários 
Funcionários 

A – Nível da Rua/ Garagem/ 
Acesso Principal
B – Terreno Rebaixado/ Nível 
Térreo Ed. Anexo
C – Rampa do Acesso Principal
D – Volume Térreo (Concreto 
Armado)
E – Escada Externa - Conexão 
Piso Superior e Casa Lacerda

15 - Elevadores
16 - Garagem / Poço existente
17 - Depósito de Lixo para 
Coleta Pública
18 - Abrigo para Gás/ Medidores
19 - Acesso de serviço
20 - Café 
21 - Loja/Livraria
22 - Cozinha
23 - Varanda com Fogão a 
Lenha
24 - Despensa 
25 - Lavanderia
26 - Depósito Material Limpeza 
27 - Depósito 
28 – Varanda externa

F – Nível Superior Ed. Anexo 
(Nível do Pátio Casa Lacerda)
G – Varandas Externas no Nível 
Superior
H – Volume do Nível Superior 
(Estrutura Metálica)
I – Reservatórios Superiores 
Embutidos na Cobertura
J – Brise-Soleil
K – Pérgola  Metálica

SALA MULTIUSO E SALA DE EXPOSIÇÕES

CONEXÃO ANEXO - PÁTIO HISTÓRICO TIJOLEIRACAFÉ - VARANDA

FACHADA E ACESSO - TRAVESSA FRANCISCO BRITO DE LACERDA
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ÁRVORES DO POMAR
a. Pé de café
b. Pé de limão
c. Laranjeira 
d. Ameixeira
e. Pé de peira

ENERGIA E CONFORTO
O formato em “H” da proposta para a Casa Lacerda 
permite que a edificação seja internamente iluminada 
em todas as orientações, todas as áreas de trabalho e 
permanência no edifício tem aberturas que permitem a 
entrada de luz natural diminuindo a necessidade da luz 
artificial. Na área de exposições, um rasgo na laje permite 
a iluminação natural do espaço. Beirais e toldos nas 
fachadas permitem controlar a incidência do sol no verão, 
diminuindo a necessidade do uso de ar-condicionado, 
colaborando para a manutenção do conforto térmico no 
interior da edificação e diminuindo a exigência de energia 
elétrica. Foi evitado o uso de materiais, componentes, 
insumos e técnicas construtivas especiais. Foi dada 
preferência a materiais e técnicas convencionais que não 
utilizem mão-de-obra especializada facilitando os processos 
de manutenção da obra construída. Os reservatórios estão 
dimensionados para o reaproveitamento de água da chuva. 
O fato da proposta ser semienterrada (levando em conta 
o perfil original do terreno), não interrompe o fluxo das 
correntes de ventos e evita o sombreamento excessivo no 
terreno de implantação e vizinhos do entorno direto.

ÁREAS E ÍNDICES
A área do edifício está distribuída em 369,13m ² o 
que resulta em uma taxa de ocupação de 65,49% e 
fica dentro dos parâmetros indicados. A construção 
também obedece ao número máximo de 2 pavimentos 
permitidos para a região definda como Zona de Centro 
Histórico.  
ORÇAMENTO-BASE 

PAISAGISMO
A proposta configura o espaço de maneira a valorizar 
as existências. A materialidade dos novos elementos 
paisagísticos tem aparência natural mantendo conexão 
cromática com os pisos de tijoleira e pedra. 
As estruturas a preservar (poços, cocho, pergolado e 
canteiros) são incorporadas no percurso e servem como 
base para os eixos estruturadores do projeto.

O playground foi incorporado ao projeto paisagístico 
do pomar e da horta revitalizados propondo integração 
com as atividades culinárias. O percurso conecta as 
árvores frutíferas e os canteiros de hortaliças e permite 
a interação das crianças com a vegetação produtiva 
promovendo ação educativa.

0.00

-4.40

-2.11

1.44

4.34

-5.20

-2.11

MEMÓRIA
A edificação anexa ao Museu Casa Lacerda aqui proposta procura integrar-
se harmonicamente ao sítio, complementando-o com novas atividades e 
permitindo fazer deste local um centro irradiador de cultura nos tempos 
porvir. A nova construção organiza-se a partir das premissas de não 
obstrução da visual do horizonte a partir do interior da Casa Lacerda e da 
intenção de maximizar a relação das atividades do anexo, especialmente 
aquelas que envolvem interação social, com o pátio histórico. Com isto, 
temos a definição do nível -5,20 como o térreo do edifício anexo, resultando 
em um pequeno rebaixo em relação ao passeio da travessa Francisco Brito 
de Lacerda, viabilizando que se obtenham confortáveis alturas de pé-
direito nos dois pavimentos que acomodam as atividades previstas para a 
nova edificação sem qualquer obstrução visual para os visitantes da Casa. 
A adoção de um pequeno pátio contíguo ao pátio histórico e a acomodação 
das atividades  gregárias ao redor deste em muito aumenta a área de 
contato entre o novo e o antigo, tornando natural e convidativa a circulação 
entre as diferentes áreas. Este pátio foi cuidadosamente planejado 
para servir tanto ao segundo pavimento como ao térreo, permitindo 
ainda a realização de pequenas apresentações informais em função das 
arquibancadas viabilizadas por sua conformação. 

Cozinha, varanda, loja, café - todas estas atividades gozam de ampla 
integração visual com a Casa Lacerda e estão niveladas com o piso do 
pátio em tijoletas, facilitando o ir e vir. A pérgola existente emoldura 
a escadaria que leva ao pátio mais baixo, que se integra com o salão 
multiuso. Fácil imaginar que em um dia de tempo bom este pátio receba 
reuniões informais e conversas animadas nos intervalos das atividades 
em andamento no salão.  Junto à travessa Francisco Brito de Lacerda 
encontra-se uma pequena praça de chegada, com suas fachadas internas 
configuradas pela arquitetura da nova construção. Se nas fachadas voltadas 
para a Casa Lacerda identificamos a cobertura em telhas cerâmicas 
conformando uma imagem tradicional e diretamente relacionável com a 
preexistência, na fachada oposta a arquitetura apresenta-se mais peculiar 
e abstrata. Persegue-se a intenção de conformar afinal um conjunto 
arquitetônico uniforme também na materialidade das edificações. As 
superfícies do Anexo podem ser pintadas conforme a cor da Casa Lacerda 
sempre que assim se desejar; nos pisos externos novos se encontra a 
tonalidade de cor do pátio existente em tijoletas e por fim, quando o metal 
se faz presente, ele está patinado com a pigmentação ocre que o torna bem 
vindo na paleta do contexto arquitetural. Vislumbramos um conjunto uno, 
coeso e belo, onde a adição proposta funciona de maneira naturalmente 
incorporada à Casa Lacerda, ressaltando suas características estéticas de 
maneira sutil sem deixar de ser contundente como nova arquitetura. 

Acima: A Varanda oferece-se como opção de acesso ao edifício anexo. Em dias de frio, 
ela pode ser fechada por um portão acumulado à esquerda na imagem e por toldos 
retráteis voltados para o pátio interno. A cozinha e a fachada do café também contam 
com toldos externos retráteis para minimização do ofuscamento e da incidência solar. 
Em dias amenos, pode-se ter uma integração visual total.

À direita: a varanda ampla permite que as pessoas se 
reunam ao redor do fogão à lenha e disfrutem da ampla 

visual para o conjunto arquitetônico  e para o paisagismo 
dos pátios. Os materiais foram selecionados para 

contribuir para a harmonia do  todo. 

LEGENDA
1. Piso de pedra 
2. Tijoleira
3. Poço 
4. Cocho
5. Piso tipo fulget

LEGENDA
1. Praça de acesso ao 
Anexo
2. Edifício do Anexo
3. Espaço de apresentações 
externas 
4. Área de estar integrada 
ao pátio de tijoleira 
5. Playground e área de 
vegetação produtiva
6. Casa Lacerda

LEGENDA
1. Praça de acesso ao 
Anexo
2. Foyer
3. Café
4. Espaço para 
apresentações externas
5. Área de estar integrada 
ao pátio de tijoleira 

6. Playground
7. Horta

f. Pé de figo
g. Goiabeira
h. Pessegueiro
i. Pesseguiro     
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ITEM  VALOR % % SUB

1 Serviços iniciais R$ 59.421 3%
2 Infra estrutura de obra complementares R$ 178.263 9%
3 Supraestrutura R$ 336.719 17%
4 Paredes, esquadrias e vidros R$ 316.912 16%

4.1 Alvenarias e divisórias R$ 99.035 5%
4.2 Esquadrias e ferragens R$ 118.842 6%
4.3 Vidros e Plásticos R$ 99.035 5%

5 Coberturas e Proteções R$ 237.684 12%
5.1 Cobertura R$ 99.035 5%
5.2 Impermeabilizações e Tratamentos R$ 138.649 7%

6 Revestimentos, Forros,Marcenaria,Serrelharia e Pinturas R$ 198.070 10%
6.1 Revestimentos de Paredes R$ 79.228 4%
6.2 Forros e Elementos Decorativos R$ 39.614 2%
6.3 Marcenaria e Serralheria R$ 39.614 2%
6.4 Pinturas R$ 1.980.700 2%

7 Pavimentações R$ 99.035 5%
8 Intalações R$ 356.526 18%

8.1 Aparelhos e metais R$ 59.421 3%
8.2 Instalações elétricas e telefonicas e contra descargas  atmosféricas R$ 39.614 2%
8.3 Instalações hidráulicas, sanitárias e gás R$ 158.456 8%
8.4 Intalações de prevenção e combate a incêndio R$ 11.884,2 0,6%
8.5 Instalações  de ar condicionado  e vetilação mecânica R$ 59.421 3%
8.6 Instalações diversas R$ 15.845,6 0,8%

9 Paisagismo R$ 158.456 8%
10 Complementação da Obra R$ 29.711 2%

TOTAL OBRA R$ 1.980.700 100%

CORTE LONGITUDINAL AA

IMPLANTAÇÃO
1:250

1:250
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Esquerda: A partir da cozinha se pode acessar 
facilmente o pátio histórico, o pátio novo, a 
varanda e o café, o que aumenta em muito 
suas possibilidades de aproveitamento.

Acima: A área expositiva integra-se a ampla área de circulação 
e pode ser acessada facilmente a partir do núcleo de circulação 

vertical. Suas proporções em planta e condições de iluminação a 
emprestam grande flexibilidade de layout. 

Acima: A recepção dá acesso ao salão multiuso e às áreas 
administrativas. Ao fundo, percebe-se a arquibancada acomodada 
no desnível do terreno que tem no pátio inferior seu fonto focal. A 
conexão desembaraçada entre o salão multiuso e o pátio pode vir 
a ser de grande uso em dias de eventos.

Direita: a pequena praça de acesso se 
conforma pela relação entre o volume de 

apoio, que recebe diversas instalações, 
e o corpo principal da edificação e 

empresta singelo caráter cívico à fachada 
do anexo ao Museu Casa Lacerda. 
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PRIMEIRO PAVIMENTO

1. Recepção/foyer (38m²)
2. Biblioteca (32m²)
3. Salão multiuso (95m²)
4. Depóstio sala multiuso (8m²)
5. Sanitários (6m²)
6. Adm. Museu (15m²)
7. IPHAN (10m²)
8. Sala de reuniões (14m²)
9. Depósito adm. (3m²)
10. Copa/descanso (17m²)
11. Sanitários com vestiário (9m²)
12. Espaço apresentações externas 

(43m²)
13. Garagem (13m²)

AT. Área técnica (gás, bombas, 
água, energia, ar-condicionado, lixo 
e luz)

CORTE TRANSVERSAL BB   1:100

PRIMEIRO PAVIMENTO   1:100

SEGUNDO PAVIMENTO   1:100

CORTE TRANSVERSAL CC   1:100

SEGUNDO PAVIMENTO

1. Área expositiva (52m²)
2. Sanitários (16m²)
3. Livraria/loja (24m²)
4. Café (27m²)
5. Cozinha (47m²)
6. Despensa (3m²)
7. GLP (2m²)
8. Lavanderia e limpeza (6m²)
9. Varanda com fogão a lenha 

(40m²)
 
AT. Área técnica (gás, bombas, 
água, energia, ar-condicionado, lixo 
e luz)

Tanto a figueira 
existente como 

o poço foram 
mantidos na 
proposta. De 
caráter mais 

abstrato, a fachada 
da travessa Brito 

de Lacerda revela 
volumetricamente 

as relações 
geométricas que 

definem as plantas-
baixas. Enquando 

a linha diagonal 
sugerida pelo quarto 

principal da Casa  
Lacerda  encontra 

seu fim e cobre 
a leve rampa de 

acesso ao edifício, 
a curva abaixo 

dela que integra a 
área de exposições 

ao café empresta 
dramaticidade 

ao volume final. 
Generosas faixas 

de pedra no 
embasamento 

facilitam a limpeza 
da fachada, 

garantindo o 
bom aspecto da 

edificação ao longo 
do tempo.
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0 15 60

Arquitetura, como expressão de cultura, exige, inequivocamente, trabalhar com o presente olhando o passado, e assim pensar o futuro.  Arquitetura e urbanismo nascem necessariamente de uma contextualização de condições físicas, culturais, en�m, valores históricos que nos remetem para além de nosso próprio tempo: projetar. E projeta-se a partir de. Agregar mais valores a esseCen-
tro Histórico exige reverenciar seu conjunto urbano e arquitetônico, motivo pelo qual o fundamento básico desta proposta é evidenciar os padrões urbanísticos e as escalas urbanas e arquitetônicas existentes. Aliado à delicadeza da proposta com sua viabilidade econômica e construtiva, um grande avarandado se abre para a rua e, ao tempo que abraça o pátio central do conjunto 
arquitetônico resultante, faz-se um ponto de encontro, palco de eventos culturais.  Mais do que circundar o pátio, trata-se de um gesto de urbanidade, um emolduramento que conecta “quintal” e cidade, público e privado. Trata-se de reiterar valores, ampli�car dimensões da arquitetura e do urbanismo existentes, trazer �uidez, permeabilidade, integração física e visual para colocar o 
Museu Casa Lacerda na evidencia merecida.  Por �m, e de forma bem acentuada, perpetua-se também os visuais da ampla paisagem, os morros no horizonte.
  

nascente

poente

Paulo Henrique Paranhos de Paula e Silva, João 

Pedro Freitas Lau, Wesley de Oliveira Silva, Igor 
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esquadrias
revestimentos
pisos, soleiras e rodapés
ferragens
vidros
 

15
16
17
18
19
20

 
tratamentos
pavimentação e paisagismo
pintura
louças e metais
limpeza
outros

custo estimado total

 80.000,00
120.000,00

80.000,00
40.000,00

7.000,00
60.000,00

2.000.000,00

4%
6%
4%
2%

0,35%
3%

100%

11
12
13
14
15
 

82.000,00
100.000,00

15.000,00
89.000,00
80.000,00

4,10%
5%

0,75%
4,45%

4%

06
07
08
09
10

 
instalações 
elevador
paredes e painéis
coberturas e proteções
esquadrias

2180.000,00
38.000,00
80.000,00

120.000,00
125.000,00

9%
1,90%

4%
6%

6,25%

01
02
03
04
05

descrição do item
serviços gerais e demolição
preparação do terreno
fundações
estrutura em concreto
estrutura metálica

custo estimado (R$)
80.000,00
28.000,00
68.000,00

340.000,00
268.000,00

 

sobre total (%)
4%

1,40%
3,40%

17%
13,40%
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Conceber uma proposta inserida na configuração espacial urbana e arquitetônica 
do Centro Histórico da Lapa requer uma abordagem múltipla e dinâmica, resultante 
de uma visão sistêmica do patrimônio e de suas demandas específicas. Nos vemos 
em uma situação onde se mostra necessária uma reflexão profunda sobre a relação 
entre o novo e o antigo. Nossa proposta procurou estimular práticas de projetos de 
arquitetura contemporânea que valorizassem o Patrimônio Nacional existente e, 
em última instância, catalisassem suas possibilidades de uso e apropriação social.
Em um país como o Brasil, com ênfase para o momento que estamos, nos parece 
que um edifício dedicado à cultura e ao ensino tem a possibilidade de representar 
uma ideia de construção coletiva, de convívio, de discussão e aprendizado. 
Temos em mente que a arquitetura é capaz de educar e instruir as pessoas e que 
a experiência espacial contribui para a formação de um modo de ver o mundo e a 
sociedade. Espaços como o Museu Casa Lacerda e o novo anexo proposto podem 
indicar caminhos sobre o potencial dos edifícios e dos espaços públicos. Mais que 
seu caráter institucional, imaginamos que esses edifícios devem ser construídos 
como locais de encontro, abrindo caminho para a apropriação dos espaços e para 
o convívio. 

A visita e o muro

Como parte das atividades promovidas pela coordenação do concurso, foi realizada 
uma visita técnica monitorada ao Museu Casa Lacerda, ao terreno destinado ao 
anexo e ao Centro Histórico da Lapa, nos permitindo conhecer as condições de 
projeto e coletar informações a respeito dos elementos necessários à elaboração 
da proposta. Aponta-se para uma metodologia de projeto que parte da premissa do 
encontro com o lugar e da reflexão sobre a intervenção a ser elaborada. 
Com efeito, a realização da visita se mostrou fundamental no encaminhamento das 
soluções apresentadas nesta proposta. A partir do que foi apreendido no local e do 
contato com o acolhedor povo Lapeano, tomamos conhecimento da ambiência da 
Casa Lacerda e da importância de personagens como José Lacerda, Magdalena 
Moojen, Cecília de Brito e Maria Thereza B. Lacerda. Além da ida ao Museu Casa 
Lacerda, a visita ao Teatro São João, ao Museu Histórico e à Igreja Matriz de Santo 
Antônio nos trouxe novas reflexões, demonstrando um desejo de apropriação do 
Centro Histórico pelos seus frequentadores.
Uma das referências mais importantes – e mais inusitadas – para o desenvolvimento 
do projeto só foi possível de ser identificada graças à visita presencial à Lapa. Trata-
se de um muro. Ao norte do terreno destinado à construção do novo anexo, na Rua 

Duca Lacerda entre a Rua XV de Novembro e a Rua Treze de Maio, um muro de 
pedra bruta se estende por aproximadamente 100 metros. 
Uma conversa com antigos moradores nos indica que o muro faz parte da 
propriedade da família Zappa, cujo acesso principal se faz pela Rua Major Diniz 
próximo à Igreja Matriz de Santo Antônio. Assim como algumas das principais 
edificações civis da Lapa, este muro foi construído em alvenaria de pedra, mas 
como está nos fundos da propriedade, acabou não sendo revestido, caiado ou 
pintado como é tradicional na arquitetura residencial de tradição portuguesa. 
As frestas criadas entre os elementos rochosos brutos criam uma espécie de 
porosidade que permite ao muro exercer a surpreendente função de substrato para 
o crescimento de uma grande variedade de espécies vegetais. Com o passar dos 
anos, uma relação naturalmente simbiótica fez com que o muro absorvesse e fosse 
absorvido pela fauna e a flora local.
Passamos algumas tardes catalogando e identificando as espécies vegetais que 
encontramos aderidas ao muro. Nos pareceu que a resiliência das espécies que 
foram capazes de crescer em condições tão adversas estabelecia um critério 
prático para utilizar, estas mesmas espécies, no agenciamento paisagístico 
dos arredores da Casa Lacerda e do edifício anexo proposto por se mostrarem 
resistentes ao clima e possuírem notadamente baixa manutenção.

Agenciamento externo e paisagístico

Em relação ao agenciamento externo e paisagístico do conjunto, adotamos o 
partido de qualificar o que se mostrou necessário tomando o cuidado de preservar 
integralmente a identidade do entorno imediato da Casa Lacerda. Para tal, 
propusemos a restauração de todos os componentes danificados e desgastados 
pelas intempéries, a instalação cuidadosa de equipamentos e mobiliários urbanos 
como bancos, luminárias e lixeiras, a qualificação pontual de alguns ambientes que 
se traduzam em melhorias na experiência dos usuários, e por fim, a organização 
dos fluxos e acessos ao conjunto proposto.
A maior intervenção se fez necessária na porção ao sul da Casa Lacerda. A 
demolição da pequena cozinha que havia sido construída posteriormente, permitiu 
organizar toda essa área de maneira mais aberta e arejada. Elementos contínuos 
de concreto armado pigmentado amarelo-ocre, possibilitam uma simples e 
clara divisão entre os ambientes e, simultaneamente, servem como bancos que 
conformam áreas de estar, contemplação e convívio. O parquinho existente foi 
assim qualificado, os pisos de pedra e tijoleira foram integralmente preservados e 

uma área de estar foi criada ao redor do pessegueiro existente. Em toda a extensão 
da divisa lateral do terreno, foi proposto plantio de espécies de trepadeiras como 
unha-de-gato (Uncaria tomentosa), hera (Hedera Helix), falsa-vinha (Parthenocissus 
tricuspidata) e tumbérgia (Thunbergia Grandiflora) que permitem a conformação de 
um muro verde contínuo. Ainda junto ao muro, propusemos a qualificação da horta 
existente. Por fim, propusemos a criação de um caminho que permite conectar o 
parquinho ao pátio das glicínias. Nos pareceu acertado que o piso deste caminho 
fosse de tijoleira para que fosse mantida a materialidade dos ambientes a serem 
conectados.

Memória, morros e implantação

Na aproximação com o terreno destinado ao novo anexo, procuramos sentir a 
atmosfera do lugar e de seus arredores. Acreditamos que, além de uma correta 
solução para o programa de necessidades, um edifício deve relacionar-se de forma 
adequada com seu entorno. Para isso, buscamos preservar e valorizar as relações 
históricas e territoriais existentes entre a Casa Lacerda, o novo anexo e seu local 
de implantação.
Nesse sentido, é essencial entender a relação da Família Lacerda com os morros 
circundantes do alto da Lapa. Dentre as inúmeras histórias relatadas, conta-se que 
a cada viagem de José Lacerda ao exterior, toda a família aguardava ansiosamente 
pelo seu retorno procurando a luz dos faróis do Ford que se destacavam em meio 
à escuridão da noite nos morros que davam acesso à cidade desde o período das 
Tropas. Maria Thereza B. Lacerda, a décima quarta filha de José Lacerda e Cecília 
Pedrosa de Brito, faleceu em 2014 aos 84 anos e pediu que suas cinzas fossem 
depositadas no quarto canteiro do pátio de tijoleira junto às roseiras, escolhendo 
ser sepultada ali justamente para ter a vista dos morros que fizeram parte de sua 
infância e marcaram sua vida.
Fica evidente que no caso da Casa Lacerda, não se trata exclusivamente da 
preservação do patrimônio físico-espacial, mas da preservação das memórias dos 
seus moradores.
Para tanto, procuramos estabelecer uma implantação respeitosa com as pré-
existências e o projeto do anexo para o local, proporcionando áreas de respiro e 
permitindo uma maior permeabilidade visual ao edifício proposto. Neste sentido, 
a altura total da nova edificação foi cuidadosamente limitada, permitindo a 
visualização dos morros circundantes a partir das janelas posteriores da Casa 
Lacerda.

Plateia-mirante

A cobertura, que se configura como uma plateia-mirante, teve papel de destaque 
no desenvolvimento da proposta. A configuração e distribuição programática do 
edifício anexo, permite que a cota de implantação de arranque da cobertura se 
dê em nível com o pátio de tijoleira das glicínias (cotas entre -2.00 metros e -2.35 
metros). Gradualmente, através da delicada elevação sucessiva de patamares, a 
cobertura revela a composição de plateia, transformando a Casa Lacerda em palco 
para atividades de maior participação pública, como apresentações musicais, 
teatrais, debates, palestras e outras apresentações relacionadas diretamente ao 
anexo ou outros temas que interessem à comunidade da Lapa.
A cobertura também revela um pátio central, espaço democrático por natureza, 
destinado ao convívio e à integração entre os diferentes níveis do anexo. Buscando 
permitir a maior permeabilidade visual entre os diferentes pavimentos, as faces 
voltadas para o pátio central foram propostas com caixilharia de madeira e vidro 
piso-teto, oferecendo amplas varandas abertas ao exterior, que atuam como 
ambientes de descompressão e permitem a descoberta de seu entorno.
Desse modo, ressaltamos que além da concepção dos ambientes indicados pelo 
programa do concurso, nossa proposta buscou distribuir junto aos usos de maior 
interação, espaços geradores de acolhimento e casualidade. São áreas que não 
possuem uma denominação específica, aparentando ter seus usos indefinidos, 
mas que na verdade são locais capazes de serem apropriados das mais variadas 
maneiras pelos seus frequentadores, conforme os desejos e necessidades. 
Destacamos entre esses espaços o pátio central junto ao acesso principal, e a 
plateia-mirante, na cobertura do edifício.
A partir dessa configuração acreditamos que cada nível possui sua identidade e 
características próprias, seguindo uma distribuição cuidadosamente desenvolvida 
que busca ao mesmo tempo atender as demandas múltiplas de acolhimento, 
de comodidade e de integração entre as atividades. Temos como resultante um 
edifício com grande variação espacial, que alterna entre cheios e vazios, espaços 
fechados e abertos, espaços reservados e extensivos.
A cobertura, como uma plateia-mirante, permite-nos andar na altura das copas das 
árvores e, com sorte, revelará o aroma dos quitutes mais frescos. É ele, o próprio 
edifício, que nos oferece os encontros inesperados, a aproximação das paisagens 
mais distantes, a ausência do tempo.

Tabela Orçamentária Preliminar

Descrição dos Serviços
Serviços iniciais
Licenças e inst. provisórias
Canteiro de obras/locações
Movimento de terra
Projetos complementares
Infraestrutura
Fundações Profundas
Infraestruturas em geral
Superestrutura
Fôrmas, armação, escoras
Concreto armado
Estruturas de pedra
Demais estruturas
Paredes e Esquadrias
Alvenarias e divisórias
Esquadrias e vidros
Cobertura
Coberturas
Impermeabilização
Serviços complementares
Revestimento e acabamento
Marcenaria e serralheria
Pavimentação
Intalações
Inst. elétricas e telefonia
Inst. hidráulica, sanit. e gás
Inst. combate a incêndio
Inst. do elevador
Inst. HVAC e ventilação
Instalações diversas
Complementação de obra
Acompanhamento de obras
Limpeza geral da Obra
Ag. Externo e Paisagístico
TOTAL (B.D.I = 22,12%)
PERCENTUAL

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

Mat. (R$)
46,500

3,100
3,200

34,000
6,200

72,400
63,200
9,200

231,700
84,200
108,100
24,200
15,200
59,500
16,200
43,300
48,500
22,100
26,400
81,700
68,200
13,500
30,500

136,800
28,200
47,700
18,400
8,800
7,100

26,600
3,340

540
2,800

62,000
772,940
44.32%

M.Obra (R$)
95,750
5,500
9,000
11,500
69,750
58,600
33,100
25,500

257,200
93,200
97,100
38,400
28,500
61,200
17,500
43,700
91,500
39,400
52,100

111,900
93,100
18,800
36,200

160,800
32,500
51,800
20,900
5,800
5,400

44,400
33,860
28,960
4,900

57,900
964,910
56.68%

Total (R$)
142,250

8,600
12,200
45,500
75,950

131,000
96,300
34,700

488,900
177,400
205,200
62,600
43,700

120,700
33,700
87,000

140,000
61,500
78,500

193,600
161,300
32,300
66,700
297,600
60,700
99,500
39,300
14,600
12,500
71,000
37,200
29,500
7,700

119,900
1,737,850

100%

(%)
8.19
6.05
8.58

31.99
53.39

7.54
73.51
26.49
28.13
36.29
41.97
12.80

8.94
6.95
27.92
72.08
8.06

43.93
56.07
11.14
83.32
16.68
3.84

17.12
20.40
33.43
13.21

4.91
4.20

23.86
2.14

79.30
20.70
6.90

100%

Anexo
Museu

Casa
Lacerda

Lapa, Paraná

Implantação (escala 1:200)
Agenciamento externo e paisagístico

Áreas de estar
Espaços para descanso externo, integrados à Casa   
Lacerda e ao anexo
Espaço para apresentações externas
Espaço para apresentações musicais, teatrais, saraus, 
projeção ao ar livre e palestras.
Pomar
Mantido e qualificado
Horta
Mantida, expandida e qualificada
Poços
Existentes, preservados e incorporados ao projeto 
paisagístico
Parquinho
Mantido e qualificado
Pátio externo, com piso de tijoleira, pergolado e 
canteiro de flores
Preservado e incorporado ao projeto de agenciamento 
externo
Acesso à Casa Lacerda
Nova conexão pavimentada entre o Parquinho e o 
Pátio Externo
Acesso ao Anexo Casa Lacerda
Pavimentada com calçada, possui entrada de veículos 
sinalizada e fechamento com portão eletrônico
Rampa de conexão
Conecta diretamente o nível a Casa Lacerda (cota -2.35 
metros) à Travessa Brito de Lacerda (cota -4.30 metros)
Plateia-mirante
A cota de arranque da cobertura se dá em nível com o 
Pátio Externo (cotas entre -2.00 metros e -2.35 metros). 
A cobertura do anexo é uma plateia, para atividades de 
maior participação pública, e um mirante com vista para 
os morros da Lapa.
Jardim de acolhimento do Anexo Casa Lacerda
Pátio do Anexo Casa Lacerda
Garagem Servidores
Depósito de Lixo

1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13
14
15
16

1

1

2

7

8

3 9

10

10

11

12

9

4

5

5 13
15

16

14

6

Saboeira;
Polycarpon tetraphyllum

Samambaia;
Nephrolepis cordifolia

Aroeira-mansa;
Schinus terebinthifolia

Samambaia;
Eremochloa ciliaris

Cravo-do-mato;
Tillandsia recurvata

Samambaia;
Phlebodium aureum

Dente-de-leão, Quartilho;
Taraxacum officinale

Avoadinha;
Erigeron canadensis

Figueira;
Ficus aurea

Bacharis;
Bacharis Neglecta

Jaca;
Artocarpus heterophyllus

Joa-Fogo;
Solanum pseudocapsicum 

Leitugas;
Sonchus oleraceus 

Tilândsia;
Tillandsia caput-medusae 

Grama-batatais;
Paspalum notatum

Euphorbia;
Euphorbia maculata

Mentruz;
Lepidium virginicum

Rhus;
Rhus copallina

Goiaba;
Psidium guajava

Carya;
Carya cordiformis

Alfenheiro;
Ligustrum japonicum

Malacomeles;
Malacomeles denticulata 

Almeirão-roxo;
Lactuca canadensis

Sabiá;
Turdus rufiventris

A

C

B

Corte Perspectivado A
Escala 1:100

quarto grande

butiazeiro

varanda
glicínias

p.f.

plateia-mirante

plateia-mirante

exposições

cozinha

varanda café

recepção

café
livraria

biblioteca

salão multiuso

jardim entrada

depósito de lixo

travessa brito de 
lacerda

rua xv de 
novembro

canteiro m. 
thereza

quarto verde quarto rosa

Vista a partir do Parquinho

Vistas sucessivas 
do  muro da 
famíla Zappa

Bruno Eduardo Nakaguma Gondo
Autor
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Acessos e distribuição programática

Uma rampa contínua conecta diretamente o nível da tijoleira do 
quintal da Casa Lacerda (cota -2.35 metros) à Travessa Brito de 
Lacerda (cota -4.30 metros). A partir do patamar intermediário 
desta rampa (cota -3.15 metros), se faz o acesso principal ao anexo 
através de um extenso salão de acolhimento que contempla os 
programas que se beneficiam de um fluxo público constante, 
como o foyer de recepção, a biblioteca, a livraria, o café e parte dos 
sanitários coletivos. Procurou-se assim, minimizar o número de 
acessos de modo a otimizar os fluxos internos e facilitar o controle 
da unidade com um esquema de segurança que disponha de 
poucos funcionários. 
No pavimento inferior, em um andar semienterrado, introduzimos 

os programas que demandam maior controle de acesso, gerando 
uma gradação dos diferentes fluxos existentes no cotidiano do 
anexo.
As áreas relacionadas à cozinha e ao fogão a lenha foram 
distribuídas na região central do edifício, voltadas para o pátio 
de acolhimento que pode ser usado como local de convívio, 
encontro, troca de ideias, descanso e contemplação. Equipadas 
com caixilharia de madeira e vidro piso-teto, permitem seu 
fechamento em dias muito frios.
A área administrativa foi alocada à oeste do lote, conectada por 
corredor interno, e guarnecida com divisórias leves que permitem, 
ao mesmo tempo, uma maior privacidade e flexibilidade para 
o layout interno. Próxima à escada, situada numa posição de 
amplo acesso aos demais setores do edifício, foi disposta a área 
expositiva.
Já na fachada leste, por sua vez, temos o salão multiuso equipado 
com painéis móveis acústicos que permitem, simultaneamente, 
uma divisão em duas salas menores ou a configuração de um 
espaço único como um pequeno auditório. Sua planta livre e 
contínua permite assim a realização de eventos extraordinários 
do anexo, tais como oficinas, cursos e eventos comunitários 
variados. O depósito do salão multiuso foi disposto no espaço 
inferior à escada principal, permitindo o fácil acesso a partir do 
elevador.
Junto à Travessa Brito de Lacerda, propusemos a criação 
de um jardim que procura promover uma interface entre o 
ambiente construído e o espaço livre público, considerando a 
fluidez, permeabilidade e integração física e visual do conjunto 
arquitetônico. Paralelamente, esta área ajardinada ainda permite 
incorporar a figueira, o antigo poço existente no terreno, e por 

fim, implantar a garagem para servidores. Junto à garagem, 
foi proposta uma entrada secundária controlada apenas para 
servidores, que pode ser feito de forma independente.
Funcionalmente, nossa proposta para o anexo procurou 
complementar o espaço do Museu Casa Lacerda, permitindo a 
realização das atividades necessárias à implantação de uma Casa 
do Patrimônio nos padrões do IPHAN. O projeto procurou prover 
ambientes apropriados à realização de palestras, seminários, 
exposições, oficinas, rodas de conversas, saraus e apresentações 
de espetáculos de pequeno porte voltadas para públicos variados 
– crianças, educadores, grupos escolares, gestores, idosos, 
adultos, famílias, turistas e moradores do centro histórico.

Lógica construtiva, estrutural e materialidade

Sob o ponto de vista do sistema construtivo, o edifício é composto 
por duas paredes estruturais no sentido longitudinal do terreno, 
sendo uma de pedra e outra de concreto armado pigmentado no 
alinhamento da divisa lateral do terreno. Vigas e lajes de concreto 
se apoiam transversalmente nestas paredes e conformam os 
espaços e tempos do novo conjunto arquitetônico.
A cobertura se conforma graças à altura estrutural das vigas de 
concreto que vencem o vão central sem pilares, possibilitando a 
implantação de canteiros verdes e dos patamares que conformam 
a plateia-mirante.
Foram priorizadas a economicidade e a viabilidade construtiva do 
conjunto, adotando soluções eficientes e racionais que permitam 
a fácil manutenção dos diversos componentes, materiais e 
sistemas propostos. Simultaneamente, a edificação procurou se 
harmonizar e dialogar com os bens protegidos, respeitando os 

as tecnologias e os valores estéticos atuais. 

Sustentabilidade e conforto ambiental

Procuramos assimilar aspectos de sustentabilidade e do conforto 
ambiental em uma perspectiva que vai além do propósito de 
estabelecer um edifício eficiente do ponto de vista energético. 
Nossa intenção é dilatar o conceito de sustentabilidade para 
além da percepção de adoção de procedimentos e mecanismos 
construtivos e tecnológicos, e buscar fortalecer sua dimensão 
humana, focada na experiência ambiental e paisagística. Para 
isso, procuramos oferecer espaços em que se possa vivenciar o 
lugar e repensar os meios de se relacionar com o meio ambiente.
A organização do programa em um volume único permite não 
apenas a economia de energia, de tempo construtivo e de materiais 
de superfície de fachada, mas minimiza os deslocamentos 
internos, facilitados pela distribuição da circulação vertical 
no edifício e privilegiando o uso das escadas e rampas. O 
pátio interno propicia o contato visual com a Casa Lacerda e 
propicia a incidência direta de luz solar nos ambientes da área 
administrativa, da área expositiva, da cozinha e do fogão a lenha. 
Privilegiamos a ventilação através da adoção de sistemas como 
o uso de aberturas superiores, que permitem a circulação do ar 
e contribuem para a dissipação do calor acumulado no edifício. 
Desta maneira, priorizamos soluções arquitetônicas que 
estimulam um uso do edifício consciente e adequado do ponto de 
vista da sustentabilidade e do conforto ambiental. A ordenação e 
distribuição dos espaços no edifício foram pensadas para otimizar 
esses aspectos, considerando o uso de soluções adequadas ao 
clima e características locais.

padrões arquitetônicos locais, no que se refere aos materiais e 
acabamentos, sem adotar, no entanto, uma linguagem historicista.
A adoção de pavimento inferior semienterrado que permite 
minimizar a altura final da edificação, demanda a previsão de 
sistemas efetivos de drenagem, evitando problemas de umidade 
ascendente.
As vedações foram pensadas em dois grupos principais. O 
primeiro grupo, mais inerte, é composto por paredes estruturais 
de pedra e de concreto armado pigmentado amarelo ocre. Ele 
engloba principalmente as fachadas e as linhas divisórias dos 
diferentes setores. O segundo grupo é composto por divisórias 
modulares com revestimento melamínico, painéis de vidro e 
painéis móveis acústicos para o salão multiuso, que por sua 
natureza mais leves, permitem maior flexibilidade e adaptação 
às mudanças que se julgarem necessárias ao longo dos anos. 
Em complemento a estes materiais construtivos que definem a 
geometria básica do edifício, propomos a utilização de caixilharia 
de madeira que apresenta ótima performance do ponto de vista do 
conforto e da manutenção.
Para os acabamentos internos optamos por trabalhar com 
materiais que combinam bom desempenho, economicidade e 
fácil manutenção. Nos ambientes internos, indicamos o uso de 
assoalho de madeira, com exceção da cozinha e dos sanitários, 
onde sugerimos o uso de piso cerâmico. Já nos ambientes 
externos, sugerimos o uso de piso de pedra com acabamento 
apicoado, por motivo de ter propriedades antiderrapantes.
A solução adotada para a materialidade do conjunto arquitetônico 
proposto procurou se adequar ao sítio urbano em que se insere, 
em termos de escala, volumes e proporções, correspondendo ao 
mesmo tempo, a uma expressão construtiva e formal que traduz 

Legenda de Ambientes e Tabela de Áreas

1 Foyer, recepção e acolhimento..................................
2 Biblioteca..........................................................................
3 Área expositiva...............................................................
4 Salão multiuso.................................................................
5 Depósito.............................................................................
6 Sanitários coletivos........................................................
7 Café....................................................................................
8 Loja/livraria.......................................................................
9 Sala administração do museu...................................
10 Sala para IPHAN.............................................................
11 Espaço para reuniões...................................................
12 Depósito.............................................................................
13 Copa com área de descanso.........................................
14 Sanitários com vestiário................................................
15 Cozinha..............................................................................
16 Varanda com fogão a lenha..........................................
17 Despensa...........................................................................
18 Lavanderia........................................................................
19 Depósito de Material de Limpeza..............................
20 GLP.....................................................................................
21 Garagem............................................................................
22 Circulação..........................................................................
 Total...............................................................

23 Acesso Travessa Brito de Lacerda
24 Poço existente
25 Figueira existente
26 Jardim de chegada

30,00m2

35,00m2

54,00m2

95,00m2

10,00m2

17,00m2

39,00m2

25,00m2

15,00m2

9,00m2

15,00m2

3,00m2

26,00m2

15,00m2

46,00m2

31,00m2

3,00m2

6,00m2

3,00m2

2,00m2

15,00m2

67,00m2

561,00m2

1
66%

18,8%

27 Depósito de lixo
28 Varanda do café
29 Plateia-mirante
30 Pátio
31 Rampa - Acessibilidade Univeral 
32 Elevador - Acessibilidade Universal
33 Acesso para servidores ao pavimento inferior
34 Jardim sobre laje

 Coeficiente de aproveitamento.....................
 Taxa de ocupação...........................................
 Taxa de Permeabilidade................................

1

2

3

9 10

11

14

15

16

17

19

18

20

21

33 33

33

21 21

22 2222

12

13

13

4

23

24 24 2426 26 26

3434 34

34

34

27

28

29

30

30

28

29

29

30

25 25 25

31 31 31

32 32

5

6 6

7

8

A

C C C

BABAB

Planta Pavimento Inferior 
Escala 1:125

Vista Cozinha

Vista Área Expositiva

Vista Aérea Vista Travessa Brito de Lacerda

Vista Foyer, 
Café e Biblioteca

Planta Pavimento Térreo 
Escala 1:125

Planta Cobertura 
Escala 1:125

Corte C
Escala 1:125

Corte B
Escala 1:125
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ANEXO DO

MUSEU

LARANJEIRA

PÉ DE LIMÃO

PÉ DE CAFÉ

PÉ DE CAFÉ

AMEIXEIRA

PÉ DE PÊRA

PÉ DE FIGO

GOIABEIRA

PESSEGUEIRO

GOIABEIRA

A REMOVERA REMOVER

A REMOVER

BUTIAZEIRO

BUCHINHO
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-0,045
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3
,0
0 PERFIL NATURAL

DO TERRENO

PERFIL NATURAL
DO TERRENO

PERFIL NATURAL
DO TERRENO

PISO ID LOCAL ÁREA COEFICIENTE EQUIVALENTE

01 FOYER 30,01 1,00 30,01

02 BIBLIOTECA 32,915 1,00 32,915

03 PCD MASCULINO 2,85 1,00 2,85

04 PCD FEMININO 2,85 1,00 2,85

05 SANITÁRIO MASCULINO 6,005 1,00 6,005

06 SANITÁRIO FEMININO 6,005 1,00 6,005

07 HALL PAV. 14,44 1,00 14,44

08 MULTIUSO 96,505 1,00 96,505

09 DEPÓSITO MULTIUSO 8,15 1,00 8,15

10 ADM. MUSEU 15,015 1,00 15,015

11 IPHAN 10 1,00 10

12 CIRCULAÇÃO DE SERVIÇO 13,915 0,50 6,9575

13 COPA 18,005 0,50 9,0025

14 DEPÓSITO 3,01 0,50 1,505

15 VEST. FEMININO 6,005 0,50 3,0025

16 VEST. MASCULINO 6,005 0,50 3,0025

17 WC PCD 2,85 0,50 1,425

18 REUNIÃO 19,865 1,00 19,865

19 ESCADA 7,615 1,00 7,615

20 ÁREA DESCOBERTA SOBRE LAJE 23,28 0,60 13,968

21 JARDINS/GARAGEM 209,44 0,30 62,832

325,295 291,088

01 CAFÉ/LIVRARIA 34,975 1,00 34,975

02 VARANDA + FOGÃO A LENHA 23,25 1,00 23,25

03 COZINHA 42,72 1,00 42,72

04 DESPENSA 3 1,00 3

05 EXPOSIÇÕES / CIRCULAÇÃO 52,585 1,00 52,585

06 HALL PAV. 12,695 1,00 12,695

07 PCD MASCULINO 2,85 1,00 2,85

08 PCD FEMININO 2,85 1,00 2,85

09 SANITÁRIO MASCULINO 6,005 1,00 6,005

10 SANITÁRIO FEMININO 6,005 1,00 6,005

11 CIRCULAÇÃO 9,78 1,00 9,78

12 ÁREA DESCOBERTA 52,235 0,60 31,341

13 M. LIMPEZA 3 0,50 1,5

14 LAVANDERIA 5,8 0,50 2,9

15 GLP 2 0,50 1

259,75 233,456

01 LAJE IMPERMEABILIZADA 156,15 0,50 78,075

02 RESERV. SUPERIOR 9,1 0,50 4,55

165,25 82,625

750,295 607,169TOTAL

PARCIAL

ORÇAMENTO BÁSICO -CUB | PARANÁ-NOV/2019

Anexo Nível Inferior

Anexo Nível Superior

PARCIAL

PARCIAL

Anexo Cobertura

ID
01
01

LOCAL
ANEXO INFERIOR
ANEXO SUPERIOR

ÁREA
327,085

236,535

563,62 m²

1 Implantação
1:200 1 AERO

1:1500

C Corte CC
1:200

B Corte BB
1:200A Corte AA

1:200

ANEXO - ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (ATC)

ESTIMATIVA DE CUSTO PELO CUB:
TABELA: CUB/PR DE NOV/2019
PADRÃO COMERCIAL CSL8

1.1 - SEM DESONERAÇÃO: R$ 1.572,24 (0,37%)

ESTIMATIVA: CUB x ÁREA EQUIVALENTE x (1 + BDI) = R$ 1.307.823,08

1.2 - COM DESONERAÇÃO: R$ 1.449,04 (0,40%)

ESTIMATIVA: CUB x ÁREA EQUIVALENTE x (1 + BDI) = R$ 1.205.342,67

ESTIMATIVA DE CUSTO PELO CUB:

DADOS:

ÁREA DO TERRENO ANEXO: 563,62m²

ÁREA LIVRE: 563,62m²

TAXA DE OCUPAÇÃO MÁXIMA (66%): 371,99m²

TAXA DE OCUPAÇÃO PROJETADA (58%): 327,08m²

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO: 1

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA: 563,62m²

TAXA DE PERMEABILIDADE MÍNIMA (15%): 84,543m²

TAXA DE PERMEABILIDADE PROJETADA, SENDO:

 - JARDINS SOBRE TERRA (PERMEÁVEIS): 68,20m²

 - PISO DRENANTE (SEMI PERMEÁVEL-50%): 121,89m²/50 = 60,945m²

 - PERMEABILIDADE PROJETADA (23%): 129,15m²

ÁRVORE A SUPRIMIR

ÁRVORE A MANTER

TERRENO EXISTENTE

PISO DRENANTE (INTERTRAVADO, FAB. OTERPREN, BRASTON OU SIMILAR.)

REVESTIMENTO TOMBADO

JARDIM PROPOSTO

LAZER EXISTENTE (PISO EMBORRACHADO, ECOPEX OU SIMILAR)

LEGENDA BÁSICA:

VEGETAÇÃO:

SAGU DE JARDIM (CYCAS REVOLUTA)

A GRAMA PELO DE URSO (OPHIOPOGUM JAPONICUS)

B MESCLA DE GRAMA PELO DE URSO (OPHIOPOGUM JAPONICUS) COM PALMEIRA RHAPIS (RHAPIS EXCELSA)

C MESCLA DE GRAMA ESMERALDA  + THUMBERGIA (THUMBERGIA ERECTA) + AGAVE (AGAVE ANGUSTIFOLIA)

D MESCLA DE GRAMA ESMERALDA  + IRIS DA PRAIA (NEOMARICA CANDIDA) + CLOROFITO (CHLOROPHYTUM COMOSUM)

SOLUÇÕES ADOTADAS

O estudo preliminar para o anexo do museu Casa Lacerda foi desenvolvido para que não causasse impactos visuais e comparativos para com as

demais construções exclusivamente residenciais e históricas. Evitou-se o uso de formas curvas e arrojadas. O estudo foi dividido e organizado,

conforme sugestão do próprio IPHAN/PR, para que se respeitasse a vontade de seus antigos e históricos moradores, buscou-se alinhar o nível do

anexo pavimento superior com a tijoleira, ao máximo. Indicamos como acesso aos dois edifícios, uma rampa metálicaque poderá ser montada,

desmontada e talvez até ampliada, sem que se cause dano ao revestimento citado. Apesar de não fazer parte do escopo, vejo ser um problema comum

em outros edifícios históricos, a questão de acessibilidade nos mesmos, há de se planejar a implantação de rampas "móveis" na área em que se

encontram os jazigos e a interligação para com o anexo, pois há diferenças significativas para um PCD se locomover.

Tratando-se do partido arquitetônico do anexo, todas solicitações e premissas do projeto já haviam sido enviadas e explicadas, bastando-se o

projetar dos espaços e confesso que ainda há muito o que se fazer, pois mesmo com todas explicações e documentos enviados, ainda há questões

como o greide da Travessa Francisco Brito de Lacerda, em que pelas fotos, claramente mostra que o trecho da rua relevante ainda não foi

pavimentada, porém, segundo o edital, o deságue dos efluentes, assim como a entrada de sua infraestrutura deve ser feito pela travessa, de forma

independente do museu.

 O terreno onde o anexo será implantado é em aclive, tomando-se como referência a Travessa Francisco Brito de Lacerda e conforme o

desenvolvimento da edificação, facilitará a saída dos efluentes. Escolhi alinha-lo por um de seus limites, apenas por julgar ser mais fácil seu

desenvolvimento.

 A forma desenvolvida é ortogonal e prismática, em dois níveis relevantes de piso (anexo inferior e superior), pelo inferior há a divisão do pavimento

para os participantes e funcionários por acessos iguais, porém, caminhamentos diferentes, já que não possuem uma interligação, que julguei ser

prejudicial, ambas as partes ficam resguardas.

O acesso social ao superior é feito através de escada não enclausurada e plataforma acessível (PCD), há rampas em uma das laterais do terreno,

que exclusivamente são de serviço, mas que numa eventualidade, poderão ser utilizadas por qualquer um.

No superior, para que chegasse nas respectivas áreas exigidas, não delimitei o espaço pra exposições, decidi ser melhor ter uma ampla área de

convivência na chegada de que vem do pavimento inferior, pois julguei que tais exposições não seriam permanentes, dando ênfase para cozinha e

café/livraria, este último, preferi deixá-los juntos, pois acho a combinação benéfica e prazeirosa, afinal, quem não gosta de tomar um cafézinho lendo

um livro?

A cozinha está ao lado do café, e poderão servir-se, mutualmente, com a vantagem do fogão a lenha que está no lado oposto e acessível apenas

aos que se apetecerem de seus serviços e criações em comunhão com a cozinha.

Ao fechamento da  varanda, foi proposto uma estrutura tipo curtain-wall em que podem ser aplamente abertas e ou fechadas, dependendo do

tempo e é 100% coberta, sendo pela varanda, a interligação entre a tijoleira do museu e as rampas de serviço.

Sobre revestimentos, as telhas possuem acabamento natural e as paredes externas pintura branco, sobre emboço.

Ricardo Pacheco Coelho
Autor
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Anexo Nível Inferior

Anexo Nível Superior

Anexo Cobertura

ID

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

01
02

LOCAL

FOYER
BIBLIOTECA
PCD MASCULINO
PCD FEMININO
SANITÁRIO MASCULINO
SANITÁRIO FEMININO
HALL PAV.
MULTIUSO
DEPÓSITO MULTIUSO
ADM. MUSEU
IPHAN
CIRCULAÇÃO DE SERVIÇO
COPA
DEPÓSITO
VEST. FEMININO
VEST. MASCULINO
WC PCD
REUNIÃO
ESCADA
ÁREA DESCOBERTA

CAFÉ/LIVRARIA
VARANDA + FOGÃO A LENHA
COZINHA
DESPENSA
EXPOSIÇÕES / CIRCULAÇÃO
HALL PAV.
PCD MASCULINO
PCD FEMININO
SANITÁRIO MASCULINO
SANITÁRIO FEMININO
CIRCULAÇÃO
ÁREA DESCOBERTA
M. LIMPEZA
LAVANDERIA
GLP

LAJE IMPERMEABILIZADA
RESERV. SUPERIOR

ÁREA

30,01
32,915

2,85
2,85
6,005

6,005

14,44
96,505

8,15
15,015

10,00
13,915

18,005

3,01
6,005

6,005

2,85
19,865

7,615

23,28

34,975

23,25
42,72
3,00
52,585

12,695

2,85
2,85
6,005

6,005

9,78
52,235

3,00
5,80
2,00

156,15
9,10

750,295 m²
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P5
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P7
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P12

P.GARAGEM

P.SOCIAL

PCF

PE

DIMENSÕES

LARGURA

0,62

0,72

0,82

0,92

1,02

1,02

1,40

1,60

2,00

4,15

5,885

7,685

3,00

3,00

1,80

0,90

ALTURA

2,11

2,11

2,11

2,11

2,11

2,11

2,20

2,10

2,10

2,20

2,40

2,40

2,10

2,10

2,10

2,00

Quantidade

1

8

5

5

3

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

2

36

PAVIMENTO

Anexo Nível Inferior

Anexo Nível Superior

Pavimento Térreo

Anexo Cobertura

ESPESSURA

0,10
0,15

0,10
0,15

0,15

0,15

VOLUME (M3)

17,18
39,80

5,455

39,315

0,94

3,78

106,47 m

PAVIMENTO

Anexo Nível Inferior

Anexo Nível Superior

Pavimento Térreo

Anexo Cobertura

EQUIPAMENTO/MOBILIÁRIO SUGERIDO

ARMÁRIO
ARMÁRIO SUSPENSO - COPA
BACIA COM CAIXA
BACIA PNE
BANCADA DE ALMOÇO
BANCADA MOLHADA 1 CUBA - COPA
BANCADA SECA - COPA
Barra de Apoio
Box de Chuveiro
CHUVEIRO
COOKTOP - COPA
Divisória Sanitária Modular
Lavatório com bancada - 1cuba
Lavatório com bancada - 2cubas
Lavatório pequeno suspenso
Lixeira 240L
Mesa de estudo
MICROONDAS - COPA
Mictório
PLATAFORMA ELEVATÓRIA ACESSÍVEL
REFRIGERADOR
Sofá de apoio
Split 9000 BTU - IPHAN
Split 12000 BTU - ADM MUSEU
Split 16000 BTU - REUNIÃO
Split 24000 BTU - BIBLIOTECA
Split 24000 BTU - FOYER
Split 50000 BTU - MULTIUSO
TV LCD PAREDE

ARMÁRIO SUSPENSO
BACIA PNE
BANCADA DE ALMOÇO
BANCADA MOLHADA - 1 CUBA
BANCADA MOLHADA - COZINHA
BANCADA SECA - COPA
BANCADA SECA - COZINHA
BANCADA SECA - VARANDA
Barra de Apoio
CUBA DUPLA - COZINHA
Divisória Sanitária Modular
ESCADA DE MARINHEIRO
EXAUSTOR - COZINHA
FOGÃO INDUSTRIAL
FORNO A GÁS + MÓVEL
FORNO A LENHA
FREEZER - COZINHA
Lavatório com bancada - 1cuba
Lavatório com bancada - 2cubas
Lavatório pequeno suspenso
Lixeira 240L
MESA COM CADEIRAS - VARANDA
MESA DO FOGÃO INDUSTRIAL
MICROONDAS - COZINHA
Mictório
Poltrona com braço
REFRIGERADOR
REFRIGERADOR - COZINHA
Sofá 2 Lugares com braço
Split 24000 BTU - VARANDA
Split 36000 BTU - CAFÉ / LIVRARIA
Split 42000 BTU - COZINHA
Split 54000 BTU - EXPOSIÇÃO
TV LCD PAREDE

RAMPA INTERNA SUPERIOR

Condensadora - ADMINISTRAÇÃO
Condensadora - BIBLIOTECA
Condensadora - CAFÉ / LIVRARIA
Condensadora - COZINHA
Condensadora - EXPOSIÇÃO
Condensadora - FOYER
Condensadora - IPHAN
Condensadora - MULTIUSO
Condensadora - REUNIÃO

QUANTIDADE

2
1
2
3
1
1
2
3
2
2
1
35
3
1
3
3
3
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
3

3
2
1
1
1
2
3
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
6
1
1
2
1
1
1
1
7

4

1
1
1
1
1
1
1
1
1

JANELAS

ID

J1

J2

J3

J3

J3

J3

J3

J4

J4

DIMENSÕES

LARGURA

0,90

0,90

0,90

3,00

3,64

4,59

5,92

1,40

1,59

ALTURA

0,60

0,60

0,60

1,25

1,20

1,70

1,70

1,20

1,20

Quantidade

6

5

2

1

1

3

1

3

1

23

ID
01
01

LOCAL
ANEXO INFERIOR
ANEXO SUPERIOR

ÁREA
327,085

236,535

563,62 m²

PAVIMENTO

Anexo Nível Superior

Anexo Cobertura

Área da Superfície

32,725

683,95

716,675 m²

PAVIMENTO

Anexo Nível Inferior

Anexo Nível Superior

Pavimento Térreo

VOLUME (M3)

4,05

5,44

PAVIMENTO

Anexo Nível Inferior

Anexo Nível Superior

Anexo Cobertura

ESPESSURA

0,26
0,47
0,57

0,15
0,26

0,15
0,26

VOLUME (M3)

64,625

1,17
64,40

3,145

75,32

12,07
26,12

246,85 m

PAVIMENTO

Anexo Nível Inferior

Anexo Nível Superior

Pavimento Térreo

ID do Elemento

Corrimão
Guarda-Corpo

Guarda-Corpo

COMPRIMENTO

11,896

7,096

54,202

NOME

ESCADA DE CONCRETO

Espelhos

16

VOLUME (M3)

1,93

1,93 m

2
,8
1

3
,8
2

2
,5
5

0
,2
6

2
,4
0

0
,1
5

1
,0
5

2
,4
9

0
,2
6

2
,4
0

0
,2
6

0
,6
9

1
,3
7
5

4
,0
3
5

2
,4
9

0
,2
6
2
,4
0

0
,2
6

0
,1
0
2
,7
5

2
,6
6 0
,6
9

2 Anexo Nível Inferior
1:125

3 Anexo Nível Superior
1:125 4 Anexo Cobertura

1:125

E Corte EE
1:125D Corte DD

1:125

ANEXO - ÁREAS ÚTEIS ANEXO - PORTAS

ANEXO - ÁREAS DE CONSTRUÇÃO (ATC)

ANEXO - JANELAS

ANEXO - LAJES

ANEXO - ESCADAS

ANEXO - RAMPAS

ANEXO - GUARDA-CORPO / CORRIMÃO

ANEXO - PAREDES

ANEXO - TELHAS

ANEXO - SUGESTÃO DE EQUIPAMENTOS / MOBILIÁRIO
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Casa Lacerda 
Concurso Público Nacional de Arquitetura

 A Casa Lacerda é uma edificação histórica que 
reproduz uma residência da elite campeira paranaense 

wdo final do século XIX. A edificação serviu como quartel 
da 2ª brigada durante a revolução federalista de 1894 e 

entrou na história do Brasil, pois foi o local da assinatura 
da Ata de Capitulação da cidade pelo coronel Joaquim de 

Rezende Correia de Lacerda, comandante em exercício 
das forças legalistas após a morte, em combate, do 

General Carneiro.

O Cerco da Lapa, que ocorreu durante a revolução 
federalista em 1894, foi um sangrento confronto entre 

os chamados pica-paus (legalistas), e os maragatos 
(federalistas). Os 26 dias de confronto definiram 

permanentemente a história da Lapa e foram 
fundamentais para a formação da República que nos 

trouxe ao Brasil que vivemos hoje. 
 
O orgulho lapeano pelos dias do cerco é algo que moldou 

a identidade local. Podemos ver isso no cuidado para com 
o patrimônio histórico e por outros importantes marcos 

locais, como o Panteão dos heróis, onde se encontram 
os restos mortais do General Carneiro, assim como 
de muitos outros soldados que morreram durante a 

resistência.
 

Apesar de mais de um século já ter se passado após 
o evento, o Brasil de 1894 e o Brasil de hoje possuem 

características ligadas à polarização de opiniões 
políticas. A revolução federalista foi uma guerra civil 

que infelizmente brasileiros mataram outros brasileiros. 
Precisamos entender o passado para projetar o futuro. 

Por isso
Apresentamos uma proposta para o presente Concurso 

Público Nacional de Arquitetura que tem como objetivo, 
criar um novo marco temporal para esse local tão 

importante para o entendimento histórico do Brasil. Esse 
marco será um marco de conciliação. Queremos acima de 
tudo lembrar que maragatos e pica-paus eram brasileiros 

e que o futuro do nosso país não deve vir de cisões, mas 
sim, da união e da conciliação. 

Organização da implantação

O projeto se organizou em dois blocos (Privativo x Público), o 
pátio inserido no eixo do lote cria uma ruptura na edificação 
dando espaço para a “luz do sol” (iluminação natural), 
diminuindo o consumo de energia elétrica. Ao mesmo tempo 
as edificações dispostas no entorno do pátio criam massas de 
proteção contra o aquecimento da edificação permitindo que 
apenas a luz do sol entre, e não o calor.
Rampas cobertas, rampas descobertas, escadas, plataformas 
e piso táteis permitem acesso de todos os tipos de usuários à 
edificação, garantido acessibilidade universal.
A Figueira dita a forma como a fachada para “rua de baixo” 
se aplica, a edificação desvia seu curso de implantação, 
inclinando-se para respeitar a localização da Figueira, 
garantindo o seu desenvolvimento natural e sombreamento 
para o lote. 
A nova edificação mimetiza as construções coloniais da 
Lapa através de seu gabarito e das janelas simetricamente 
colocadas.

Sustentabilidade e neutralização do carbono

O sistema pré-fabricado Steel frame foi o escolhido para a 
nova edificação por se tratar de um sistema de construção 
seca, versátil e com menor consumo de água na sua 
produção e montagem, maior eficiência da construção, 
diminuição do consumo de materiais e por gerar menor 
descarte de resíduos da construção. A construção foi 
modulada aos padrões do sistema escolhido.
Redução do consumo de energia elétrica, reuso de água 
com filtragem média foi o sistema escolhido para diminuir o 
consumo de água nos vasos sanitários e paisagismo.
Implantação de laje com cobertura verde e fachadas com 
jardim vertical tem ganhos na inércia térmica da edificação, 
assim como diminui o efeito de ilha de calor que o espaço 
construído proporciona, além de captar carbono do ar.
Diminuição de movimentação de material, entulhos e 
operários diminuem a emissão do gás.
As esquadrias em PVC foram adotadas, pois além de garantir 
maior estanqueidade à edificação, o PVC é um material 
reciclado, aumentando o ciclo de vida da edificação.

RUA DUCA LACERDA
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revisão: 0

Item Descritivo quantitativo unidade Unitario Total
2 DOCUMENTAÇÃO 2,24% R$ 43.500,00

2.1 Geral Obra 1,00 vb R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
2.2 Data Book Obra 1,00 vb R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
2.3 Filmagem Obra 1,00 vb R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
2.4 Alvarás Construção PMLapa 0,00 vb R$ 0,00 R$ 0,00
2.5 Alvarás Conclusão Obras / Vistoria Sanitaria PMLapa 0,00 vb R$ 0,00 R$ 0,00
2.6 Autorizações Meio Ambiente PMLapa (LP/LI/LO) 0,00 vb R$ 0,00 R$ 0,00
2.7 Autorizações Meio Ambiente IAP/PR (LP/LI/LO) 0,00 vb R$ 0,00 R$ 0,00
2.8 Taxa de conexão à rede publica - Agua potavel - Sanepar 0,00 vb R$ 0,00 R$ 0,00
2.9 Taxa de conexão à rede publica - Esgoto sanitario - Sanepar 0,00 vb R$ 0,00 R$ 0,00

2.10 Taxa de conexão à rede publica - Energia Eletrica - COPEL 0,00 vb R$ 0,00 R$ 0,00
2.11 RRT - CAU/PR e ART - CREA/PR 1,00 vb R$ 3.500,00 R$ 3.500,00
2.12 Taxas de Seguros de qualquer natureza 0,00 vb R$ 0,00 R$ 0,00
2.13 Outras taxas e emolumentos 0,00 vb R$ 0,00 R$ 0,00

3 TERRAPLENAGEM / MOVIMENTAÇÃO ATERRO 9,28% R$ 180.280,00
3.1 Acompanhamento Topografico 15,00 diaria R$ 2.000,00 R$ 30.000,00
3.2 Escavação / Carga / Transporte Turfa DMT-5 km 950,00 m³ R$ 30,00 R$ 28.500,00
3.3 Aterro compactado - rachão + brita graduada 950,00 m³ R$ 100,00 R$ 95.000,00
3.4 Aterro compactado - brita graduada 363,00 m³ R$ 60,00 R$ 21.780,00
3.5 Drenagem "espinha de peixe" da plataforma (tubos PVC + Manta) 1,00 vb R$ 5.000,00 R$ 5.000,00
4 PAVIMENTAÇÃO / PAISAGISMO 1,52% R$ 29.500,00

4.1 Calçamento externo conforme padrão PMLapa 60,00 m² R$ 110,00 R$ 6.600,00
4.2 Calçamento acesso pav térreo e pavimento superior 1,00 vb R$ 5.400,00 R$ 5.400,00
4.3 Paisagismo anexo 1,00 vb R$ 7.500,00 R$ 7.500,00
4.4 Paisagismo - arbustos+cobertura vegetal na edificação histórica 1,00 vb R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
5 LAJE FUNDAÇÃO TIPO "RADIER" #10cm 9,81% R$ 190.450,00

5.1 Concreto FCK 30 Mpa - Lançamento/Acabamento "Laje Zero" 90,00 m³ R$ 650,00 R$ 58.500,00
5.2 Ferragem Tela dupla Q138 10x10 diam 4,2mm 5.000,00 kg R$ 9,50 R$ 47.500,00
5.3 Acabamento piso epoxi #1,5 a 2,0 mm autonivelante 563,00 m² R$ 150,00 R$ 84.450,00
6 SISTEMA CONSTRUTIVO 30,75% R$ 597.100,00

6.1 Construção seca em steel frame 563,00 m² R$ 1.000,00 R$ 563.000,00
6.3 Suportes em concreto armado 800,00 m² R$ 25,00 R$ 20.000,00
6.4 Revestimento ceramico - Paredes - sobre bancadas lavatorios 47,00 m² R$ 300,00 R$ 14.100,00
7 LAJE COBERTURA #10cm 5,16% R$ 100.150,00

7.1 Concreto FCK 25 Mpa - Lançamento/Acabamento 35,00 m³ R$ 500,00 R$ 17.500,00
7.2 Ferragem Tela dupla Q138 10x10 diam 4,2mm 2.100,00 kg R$ 9,50 R$ 19.950,00
7.3 Ferragem diam 3/8" / 10mm adicional de reforço 600,00 kg R$ 9,50 R$ 5.700,00
7.4 Forro em placa de gesso tipo "dry wall" 300,00 m² R$ 135,00 R$ 40.500,00
7.5 Emassamento e pintura de forro de gesso - acabamento 300,00 m² R$ 55,00 R$ 16.500,00
8 ESQUADRIAS EM ALUMINIO 17,66% R$ 343.000,00

8.1 Esquadrias de janelas (completas com acessórios e vidros #4mm) 1,00 vb R$ 280.000,00 R$ 280.000,00
8.2 Esquadrias de portas (completas com acessórios) 1,00 vb R$ 63.000,00 R$ 63.000,00
9 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS 7,57% R$ 147.000,00

9.1 Materiais, metais e louças sanitarias 1,00 vb R$ 54.000,00 R$ 54.000,00
9.2 Espelhos sobre bancadas de lavatórios 1,00 vb R$ 3.000,00 R$ 3.000,00
9.3 Instalações de esgoto sanitario (ligação à rede publica) 1,00 vb R$ 25.000,00 R$ 25.000,00
9.4 Instalações de agua fria potavel (ligação à rede pública) 1,00 vb R$ 25.000,00 R$ 25.000,00
9.5 Instalações de agua quente potavel (rede seca - sem aquecedor) 1,00 vb R$ 15.000,00 R$ 15.000,00
9.6 Instalações de aguas pluviais (calhas/condutores) e sistema reuso 1,00 vb R$ 25.000,00 R$ 25.000,00
10 INSTALAÇÕES ELETRICAS 13,34% R$ 259.000,00

10.1 Entrada de Energia Eletrica 200A 1,00 vb R$ 25.000,00 R$ 25.000,00
10.2 Distribuição Geral Eletrica / Quadros QDG e QD's / Cabeamento 1,00 vb R$ 125.000,00 R$ 125.000,00
10.3 Sistema de aterramento / SPDA 1,00 vb R$ 65.000,00 R$ 65.000,00
10.4 Iluminação geral LED (fixa e direcional - interna/externa/balizamento) 1,00 vb R$ 40.000,00 R$ 40.000,00
10.6 Eletrodutos secos + caixas de passagem - Informatica/Wi-Fi/Telefonia 1,00 vb R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
10.7 Eletrodutos secos + caixas de passagem - sonorização 1,00 vb R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
11 AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (somente infra) 0,62% R$ 12.000,00

11.1 Tomadas de força trifasicas - p/ AC Split 48.000 BTU's - (infraestrutura para 3 ambientes) 10,00 pç R$ 1.200,00 R$ 12.000,00
12 COBERTURA 2,06% R$ 40.000,00

12.2 Cobertura em telha metálica tipo "sanduíche" 1,00 vb R$ 30.000,00 R$ 30.000,00
12.3 Rufos/Contra-rufos/capas em aluminio 1,00 vb R$ 10.000,00 R$ 10.000,00

R$ 1.941.980,00

ValorESTIMATIVA GERAL

TOTAL GERAL DO PROJETO

MUSEU CASA LACERDA
CONCURSO PÚBLICO NACIONAL9

3

2

7 1

ACESSO

45

5

4

6

15

12

14

13

1211108
1 RECEPÇÃO
2 SALA MULTIUSO
3 DEPÓSITO
4 SANITÁRIO PÚBLICO
5 SANITÁRIO PNE
6 BIBLIOTECA
7 PÁTIO DESCOBE7 PÁTIO DESCOBERTO
8 SALA DE REUNIÃO
9 ATENDMENTO IPHAN
10 ADMINISTRAÇÃO MUSEU
11 COPA
12 SANITÁRIO PRIVATIVO
13 COZINHA
14 GARAGEM14 GARAGEM
15 GLP

PAVIMENTO TÉRREO

2343

5 6 7

1

1 LIVRARIA E CAFÉ
2 SALA DE EXPOSIÇÃO
3 SANITÁRIO PÚBLICO
4 SANITÁRIO PNE
5 VARANDA COM FOGÃO A LENHA
6 COZINHA
7 DISPENS7 DISPENSA E LAVANDERIA 

PAVIMENTO SUPERIOR

1. OCUPAÇÃO 2. AFASTAMENTO DA COPA 
    DA ÁRVORE

3. ABERTURA CENTRAL 
    (ACESSO SOLAR)

4. ORGANIZAÇÃO EM 
    DOIS BLOCOS

5. REBAIXO DO PAVIMENTO 
TERREO PRESERVANDO A 
PAISAGEM TOMBADA

1. HORTA ORGÂNICA 
2. GERÂNIO 
3. FLOR DE MEL
4. COMPOSTEIRA

1

23

4

Fernanda Wondracek, Paulo P. Zottino e Bernardo Milward Diório
Autores
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As ideias geradoras do partido arquitetônico 
tem como base um dos conceitos atemporais 
da prática projetual: o passeio arquitetural - o 
percurso como gesto estruturador do projeto. 
A experiência de fruição ao longo do passeio 
proposto com o novo desenho paisagístico 
conduz à descoberta do conjunto arquitetônico 
integrando o patrimônio, o novo anexo e a 
paisagem. Nessa relação simbiótica, o projeto 
do novo anexo atua como plataforma para a 
apreciação do conjunto tombado e também 
como mirante para a contemplação dos morros 
que ocupam o horizonte e por onde seguiam os 
caminhos das tropas.

A implantação do novo anexo teve como 
premissa gerar uma continuidade espacial com 
o quintal e tijoleira da antiga Casa sem obstruir 
as visuais nem gerar conflitos de leitura e de 
hierarquia com o bem tombado – protagonista 
absoluto do conjunto.

Para tanto, o pavimento térreo voltado à 
Travessa Brito Lacerda possui seu acesso 
sutilmente rebaixado para que o anexo não 
exceda o nível da tijoleira existente. 

O programa de necessidades foi organizado 
em dois blocos conectados por um pátio linear. As 
atividades de uso público foram condensadas na 
divisa Norte do lote em dois pavimentos, ao passo 
que o bloco administrativo foi implantado na divisa 
oposta com apenas o pavimento térreo. Essa 
separação em dois blocos de diferentes alturas 
possibilita a desobstrução da vista dos morros 
fazendo com que o passeio arquitetural prossiga 
por sobre a laje do bloco administrativo como um 
terraço de convivência  pública e culmine em um 
mirante. Um conjunto de rampas que desenham 

o perímetro do lote e uma escadaria central 
cumprem a função de transpor o nível é manter a 
fruição entre a Casa e a Travessa.

O embasamento térreo do anexo possui 
solução estrutural em pilares e laje de concreto 
nervurada, com vãos convencionais visando a 
racionalidade e economicidade. Os fechamentos 
são em elementos vazados de concreto e 
caixilharia, garantindo a unidade e sobriedade 
dos blocos. 

O pavimento superior possui conexão direta 
com o quintal antigo e com o novo mirante 
proposto, abrigando as atividades gastronômicas 
e de convivência. Este pavilhão  de estrutura 
de madeira e alpendre foi concebido como uma 
solução  evidentemente contemporanea,  mas 
sem deixar de estabelecer um diálogo e, de certo 
modo, uma sutil reverência ao bem tombado e 
seu antigo alpendre do bloco lateral. 

Esse paralelismo intencional tem o objetivo 
de enaltecer e promover a apreciação da Casa 
Lacerda na medida em que traduz no espaço 
contemporâneo os principais valores exaltados 
pelo Patrimônio Histórico, o testemunho de um 
pensamento arquitetônico marcado no tempo e 
as lições que podemos herdar dessa tipologia, 
jamais na forma de um pastiche estilístico mas 
sim na sua essência arquitetônica atemporal 
que ainda compõe nossa brasilidade projetual e 
urbana.

Por fim, a solução arquitetônica atende às 
demandas do edital com sobriedade e simplicidade 
construtiva , na qual sua expressividade é 
baseada em elementos essenciais e econômicos, 
sem contorcionismos formais ou materialidade 
extravagante.

MUSEU CASA LACERDA

16 ESTACIONAMENTO

17 MIRANTE

18 POÇO

19 PARQUE INFANTIL

20 HORTA

21 ACESSO DE PEDESTRES

N N

1/2ESTUDO PRELIMINAR - ANEXO MUSEU CASA LACERDA - 2019 Ricardo Felipe Gonçalves, Matheus Marques Rodrigues Alves e Marcus Rosa
Autores
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PILARES E VIGAS
MOLDADAS IN LOCO

LAJE PRÉ-MOLDADA
BIAPOIADA

PILARES DE MADEIRA

LAJE NERVURADA
UNIDIRECIONAL

PAINEL TRANSLÚCIDO

ESTRUTURA DA COBERTURA

COBERTURA PLANA Duas condicionantes apontadas no edital e que nos chamaram a 
atenção (manutenção do olhar à topografia e orçamento restrito) nos levaram 
a seguinte conclusão: a fim de se manter a primeira condicionante, seria 
necessário alocar a maior parte do programa da construção na cota de nível 
da travessa “Francisco Lacerda”.  Para isso, seria preciso escavar o lote em 
aclive e construir contenções ao longo do perímetro do terreno.
Para compensar essa primeira e dispendiosa fase e viabilizar o projeto, 
adotamos um sistema estrutural básico de lajes bi-apoiadas com pequenos 
vãos.
 A base da construção é formada por dois blocos: o administrativo e o 
expositivo. O primeiro é constituído por lajes pré-moldadas convencionais com 
vão máximo de 5m e distância entre eixos de pilares de 4,60m.  O segundo, 
expositivo, possui um sitema também bi-apoiado e com a mesma distância 
entre eixos, porém com um vão um pouco maior.  A solução adotada neste 
caso seria laje nervurada unidirecional com intuito de reduzir sua altura e 
interferir o mínimo possível no espaço interior.
 Outro fator que contribui com a esbeltez estrutural do bloco expositivo 
é a adoção de um sistema estrutural leve no pavimento superior. Trata-se 
de um conjunto de vigas e pilares de madeira (de procedência certificada), 
fechamentos laterais de caixilhos e cobertura plana de perfil baixo com manta 
impermeável e isolamento térmico.

CORTE LONGITUDINAL 
ESCALA 1:250

VISTA LATERAL DO MUSEU
SEM ESCALA

CORTE PERSPECTIVADO DO CONJUNTO
SEM ESCALA

CORTE TRANSVERSAL 
ESCALA 1:250

1 RECEPÇÃO

2 ÁREA EXPOSITIVA

3 SALA MULTIUSO

4 DEPÓSITOS

5 BIBLIOTECA

6 IPHAN E ADMINISTRAÇÃO

7 REUNIÕES

8 REFEITÓRIO

9 SANITÁRIOS PÚBLICOS

10 VESTIÁRIOS

11 CAFÉ

12 LIVRARIA

13 COZINHA

14 VARANDA

15 LAVANDERIA

16 ESTACIONAMENTO

17 MIRANTE

ÁREA DO TERRENO: 563,62 ²

PAVIMENTO TÉRREO: 360,20 M²

PRIMEIRO PAVIMENTO: 208,33 M²

TOTAL: 568,53 M²

TAXA DE OCUPAÇÃO: 63,9%
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EDÍFICIO ANEXO DO MUSEU CASA LACERDA
Memorial do Partido de Paisagismo
O MUSEU CASA LACERDA encontra-se no município de LAPA, no estado do PARANÁ. Sua paisagem apesar de antropizada é 
marcada predominantemente de uma tipologia vegetal campestre, o ESTEPE, e vegetação primária e secundária típica do planalto 
meridional, a FLORESTA OMBRÓFILA MISTA, popularmente conhecida como FLORESTA DE ARAUCÁRIA, ou ainda, MATA DE 
PINHAIS. O ESETEPE, ou ainda, CAMPO GERAIS DO PARANÁ, se caracteriza por solos naturalmente rasos e pobres, devido sua 
origem arenítica e sua constituição fitofisionômica de extensa vegetação campestre sem grandes áreas de floretas, mesmo com a expan-
são das floretas sobre os campos, consequência da tropicalização do clima ao longo das centenas e centenas de anos.
Ambos ecossistemas se encontram, porém em risco, e apresentam diversas espécies em alerta e risco de extinção. 
No município de LAPA encontramos o PARQUE ESTADUAL DO MONGE, não só uma importante UNIDADE DE CONSERVA-
ÇÃO como também pela relação que estabelece através de vínculos histórico-culturais, religiosos e afetivos com a população, conectan-
do a percepção dos que ali habitam com a paisagem, com a história e a verdade de uma região.
O agenciamento da área externa do MUSEU e a construção do ANEXO também convida o olhar para a paisagem, a vegetação, 
revelando e reconectando as pessoas, se reapresentando enquanto instituição, com um domínio mais abrangente e valoroso.
O paisagismo é peça  estruturante em um processo que exige inter-multidisciplinaridade, para o sentido e função do MUSEU CASA 
LACERDA e EDÍFICO ANEXO.
Propõe-se o uso de espécies da FLORESTA OMBRÓFILA MISTA, assim como ESTEPE para o tratamento da área do MUSEU e 
ANEXO,  como estrutura principal da reconexão, seja com as espécies mais características e representantes originais da vegetação local, 
como também outras espécies de manchas vegetais também características da mesma região como a FLORESTA ESTACIONAL 
SEMIDECÍDUA E SEMIDECÍDUA DE ALTITUDE DA BACIA DO PARANÁ.

O trabalho envolve associação com órgãos ambientais e centros de pesquisas dos ecossistemas da região para a produção de mudas 
arbóreas, arbustivas, herbáceas e forrações, abrangendo um rico universo que clama por ser respeitado e cuidado. É preciso um trabalho 
especifico e um projeto detalhado que envolve planos mais bem estruturados e associados à outras especialidades e conhecimento.

Nada disso, porém, faria sentido se as espécies populares do uso comum dos que na região habitam, exóticas na maioria das vezes e mais 
popularmente utilizadas nos jardins, fossem eclipsadas por uma estruturação forte e correta ambientalmente. A CONEXÃO é partido 
principal e essencial para fortalecer raízes e estruturar relações. As espécies exóticas e bem adaptadas à região, destacadas por seu poten-
cial ornamental estão presentes no projeto e fazem da memória uma ponte para o pertencimento, vislumbrando e convidando à poten-
cialização da paisagem e sentidos em conjunto com o uso das espécies nativas brasileiras, também e principalmente as locais, dos ecossis-
temas citados, em estruturação forte e sensível.

O MUSEU CASA LACERDA olha para o urbano, o pacato urbano, e para o desenho imponente e ao mesmo tempo suave da paisagem 
verde do PARQUE ESTADUAL DOS MONGES, EIXO importante respeitado e valorizado pela arquitetura do EDIFÍCIO ANEXO, 
onde a proposta principal é incentivar ambos os vetores à se misturarem nesse espaço, revelando e valorizando riquezas ambientais, histó-
ricas e humanas.

O paisagismo para a CASA LACERDA fundamentalmente qualifica a paisagem local e revela o jardim decorativo e sensível dos quintais 
das casas de interior, em uma mescla forte e sensível.

6- PÁTIO INTERNO
Um gramado, uniforme e denso,  GRAMA SANTO AGOSTINHO (Stenotaphrum Secundatum - NATIVA) 
inunda esta área que permeia os dois pavimentos do EDIFÍCO ANEXO, e une o pátio aberto e existente em TIJO-
LEIRA preservada da casa com a paisagem natural, já mais próxima e presente com a existência do jardim na cober-
tura do edifício.
Como palco de uma arena seu ambiente já caracteriza o antrópico, onde o homem assume o espaço e práticas de 
uso comum e também contemplativo.
Alguns maciços de vegetação nativas arbustivas e herbáceas enriquecem o espaço, CAPIM DOS PAMPAS (Corta-
deria selloana – NATIVA LOCAL), CAPIM CHORÃO (Eragrostis curvula - EXÓTICA), GRAMA AZUL (Festu-
ca glauca - EXÓTICA), NEOMÁRICA (Neomarica caerulea – NATIVA), GOIMBÊ (Philodendron bipinnatifidum 
- NATIVA), Philodendron undulatum – NATIVA LOCAL), CAVALINHA (Equisetum giganteum - NATIVA) e  
FILODENDRO RASTEIRO ( Philodendron renauxii – NATIVA LOCAL), quebrando qualquer evidente monoto-
nia, protegendo os ambientes lindeiros no pavimento inferior, junto a circulação, salas específicas, sala multiusos, 
exposição e recepção. 
Sua principal função é mais uma vez fazer a CONEXÃO entre o existente, o natural e o construído, caracterizando 
o EDIFÍCO ANEXO não propriamente como uma EDIFICAÇÃO e sim como o CONECTOR, que abriga 
funções especificidades e utilidades sem INTERCEPTAR e TRANFORMAR relações fortes e o EIXO estruturan-
te.
Do pátio subversivas e altas árvores nativas, PAU MARFIM (Balfourodendron riedelianum – NATIVA FLORESTA 
ESTACIONAL SEMIDECÍDUA E SEMIDECÍDUA DE ALTITUDE DA BACIA DO PARANÁ), rasgam o céu 
e extravasam a conexão com sua verticalidade e leveza. Troncos totalmente nus com copas diminutas e parcas ao 
alto, apresentam a potencialidade das árvores pioneiras dos ecossistemas do estado, liberando o EIXO estruturante 
ao mesmo tempo que abriga e conforta todos que por ali circulam, seja no pavimento inferior, no térreo em áreas 
livres e de exposição, o próprio EDIFÍCIO ANEXO e também os visitantes do museu, no interior da casa, ao vislum-
brar o todo e complexo ambiente exterior.
A inserção de algumas espécies representantes da FLORESTA OMBRÓFILA MISTA aqui começam a dar o tom, 
como a ERVA MATE (Ilex paraguariensis – NATIVA LOCAL), UVAIA (Eugenia pyriformis – NATIVA LOCAL), 
GUAMIRIM FERRO (Myrcia hatschbachii – NATIVA LOCAL), etc. Aguardando e respeitando o grande repre-
sentante desse ecossistema, a ARAUCÁRIA (Araucaria angustifolia – NATIVA LOCAL), a ser posicionar com 
austeridade e elegância próxima à elegante CASA.

1- CANTEIROS EXISTENTES  
Os canteiros floríferos e ornamentais junto à casa, a serem preservados, serão reorganizados vegetalmente para 
melhor aproveitamento do potencial das espécies existentes, reunindo e analisando cada espécie, época de floração 
e características gerais para o melhor resultado. A inserção de outras espécies nativas e exóticas de alto valor estético, 
complementam e marcam a ação respeitosa e sensível para com a história de linguagem riquíssima e cheia de signifi-
cados. LANTANA (Lantana camara – EXÓTICA), CAMÉLIA (Camellia japonica – EXÓTICA), HORTÊNSIA 
(Hydrangea macrophylla – EXÓTICA), TRAPOERABA (Commelina erecta - NATIVA) e FALSA ÉRICA (Chu-
phea gracilis – NATIVA).
Para o canteiro onde se encontra as cinzas de Maria Thereza Brito de Lacera, um maciço de ROSAS (Rosa X grandi-
flora - EXÓTICA) destaca-se e faz-se lembrar.

2- PÉRGULA
Um marco, uma pausa, uma beleza que contagia, além de sentido especial na história dos dias da família e município. 
AS GLICÍNIAS (Wisteria sinensis – EXÓTICA) sobre a pérgula permanecem onde estão e recebem um tratamen-
to para seu desenvolvimento e aproveitamento do seu potencial florífero. 

3-  JARDIM LATERAL
O jardim lateral à casa, ainda que florífero e ornamental, tem um caráter que aposta mais nos tons e texturas de verde, 
permitindo assim que as ROSAS (Rosa X grandiflora - EXÓTICA) se destaquem mais e não se misturem demasia-
damente em um mar de cores. AVENCA (Adiantum raddianum – NATIVA), FILODENDRO RASTEIRO (Philo-
dendron renauxii – NATIVA LOCAL) e, GOIMBÊ ONDULADO (Philodendron undulatum – NATIVA) e 
PACOVÁ (Philodendron martianum – NATIVA).
Ainda assim prevê-se o uso de algumas flores DICORISANDRA (Dichorisandra thyrsiflora – NATIVA), QUARES-
MERINHA (Tibouchina radula), TRAPOERABA (Commelina erecta - NATIVA), etc.

4- PLAYGROUND
Somado ao tratamento para restabelecimento do PLAYGROUND é sugerido aqui o uso de espécies arbóreas, 
fundamentalmente, espécies representantes da FLORESTA OMBRÓFILA MISTA, coroada com um exemplar de 
sua maior representante, a ARAUCÁRIA (Araucaria angustifolia – NATIVA LOCAL), em conjunto com PITAN-
GA (Eugenia uniflora – NATIVA LOCAL), IMBÚIA (Octoea porosa – NATIVA LOCAL), ambas ameaçadas e em 
perigo de extinção, e também o DEDALEIRO (Lafoensia pacari – NATIVA LOCAL).

5- HORTA – POMAR
Preserva-se aqui o caráter pré-existente de uma área fundamental para as famílias da época e que hoje felizmente 
torna a ser valorizado. Em todo o discurso valorizou se a integração da paisagem natural e existente, da CONEXÃO 
e mescla de um ecossistema dominante e um jardim decorativo repleto de sentidos e significados.
Algumas espécies frutíferas da região são adicionadas à já existentes, CEREJA DO RIO GRANDE (Eugenia 
involucrata – NATIVA), CAMBUÍ (Myrcia multiflora – NATIVA), GUABIROBEIRA (Campomanesia xanthocarpa 
– NATIVA LOCAL), além das tradicionais e conhecidas frutas de caroço AMEIXA (Prunus domestica – EXÓTI-
CA), PÊSSEGO (Prunus pérsica – EXÓTICA) e NECTARINA (Prunus pérsica – EXÓTICA).
Por entre as árvores frutíferas, e árvores nativas, e canteiros de horta, ervas e cheiros, os elementos históricos e 
construídos serão expostos como obras a serem apreciadas, como peças a serem compreendidas como link com o 
passado e com o conhecimento popular e práticas comuns à outras épocas.
ERVA MATE (Ilex paraguariensis – NATIVA LOCAL) e SASSAFRÁS (Ocotea odorífera – NATIVA LOCAL) 
também estão presentes e com maestria incorporam o ecossistema ao cultivo popular de subsistência.

8- COBERTURA.
Sobre o EDIFÍCIO ANEXO, em sua cobertura, uma camada rasa de substrato leve recria fundamentalmente o 
ESTEPE, ou o CAMPO GERAIS DO PARANÁ, com inserção de espécies nativas locais através da semeadura das 
sementes colhidas em áreas ainda preservadas na região, com a inserção de espécies já formadas de gramíneas, 
rasteiras e herbáceas, como capins, CAPIM CHORÃO (Eragrostis curvula – EXÓTICA), GRAMA AZUL (Festu-
ca glauca - EXÓTICA), sejam nativas ou ainda exóticas. Seu extrato deve ser de baixo porte, fluído e com manchas 
basicamente rasteiras de pouco volume, e até nuas, para não só se assemelhar com o ecossistema como também não 
intervir no eixo visual existente entre e a casa e a paisagem natural, em domínio da UNIDADE DE CONSERVA-
ÇÃO do PARQUE ESTADUAL DO MONGE.
Uma camada leve e verde, conecta a paisagem natural à paisagem construída, a casa e a cidade, promovendo ainda 
conforto térmico ao edifício, sensação de acolhimento e inserção do usuário.
É de fundamental importância que predomine nesta área o caráter mais naturalizado, com inserção de algumas e 
pouquíssimas espécies ornamentais, como a TRAPOERABA (Commelina erecta - NATIVA) e FALSA ÉRICA 
(Chuphea gracilis – NATIVA), em referências às espécies do jardim decorativo de quintais, insinuando o início da 
mescla.

9- JARDIM BIBLIOTECA
Uma grande e imponente Figueira, a ser preservada, ocupa esta área e já determina seu uso através de sua sombra.
Uma área de paz e leitura onde espécies nativas e exóticas, trepadeiras e espécies agradáveis ao toque e à convivên-
cia direta se mesclam junto ao muro (elemento vazado em tijolos). Permeável e ao mesmo tempo acolhedor, razoa-
velmente denso, conecta e integra o espaço interno e o externo, prenunciando a grandeza e a  riqueza do externo, 
deixando claro que a riqueza cultural perpetrada pela leitura também se expanda, se mistura à paisagem e vaze pelo 
muro, alcançando o topo, permeando pelo tronco e verticalidade da árvore existente.
PALMEIRA DE PETRÓPOLIS (Lytocaryum weddellianum - NATIVA), FILODENDRO RASTEIRO (Philoden-
dron renauxii – NATIVA LOCAL) , SAMAMBAIA DE METRO (Polypodium persicifolium – NATIVA), 
AVENCA (Adiantum raddianum – NATIVA) ASPARGO RABO DE GATO (Asparagus densiflorus “Myersii” – 
EXÓTICA), MELINDRE (Asparagus setaceus  - EXÓTICA) e ABUTILON (Abutilon megapotamicum – 
NATIVA LOCAL).

10 - GARAGEM
Ambiente basicamente ocupado por plano de seixos rolados sobre 
grelha de pavimento natural, que protege e preserva a movimentação e 
compactação não homogênea do seixo sob as rodas dos veículos. 
Em meio à área livre do seixo, brotam espécies nativas locais da região e 
junto ao muro (elemento vazado em tijolos), espécies trepadeiras recriam 
e replicam um pouco da proposta da biblioteca, MELINDRE (Asparagus 
setaceus  - EXÓTICA).
As trepadeiras em nenhum momento vedam ou bloqueiam essa troca do 
ambiente interno e externo, essas sim, desenham o muro e confundem o 
natural e o construído. 

Sem espaço para espécies ornamentais floríferas, tanto a garagem como 
o jardim da biblioteca fazem relação com a extremidade oposta, o jardim 
da casa, muito mais na textura e tons de verde, do que propriamente 
flores. Em nenhuma hipótese o ambiente mais naturalizado e próximo 
dos ecossistemas citados, como proposto na cobertura.

7- MUROS LATERAIS
Nos muros laterais, na expansão do piso em tijoleira, uma área ainda mais árida e conseguinte à uma situação existen-
te, rasgos horizontais, parcos e descontínuos, as vezes orgânicos, abrigam vegetação nativa local, nativa do Brasil, 
exóticas, floríferas e já um pouco mais de espécies altamente ornamentais. Uma referência aos contemporâneos 
jardins verticais, mas fortemente relacionado à vegetação de encosta, junto a pedras e ambientes mais úmidos.
Sutileza que avisa a qualquer possível desavisado da força e importância da CONEXÃO, mesmo em área menos 
propícia e com espaço livre para vegetação 
CAPIM CHORÃO (Eragrostis curvula – EXÓTICA), TRAPOERABA (Commelina erecta - NATIVA), NEOMÁ-
RICA (Neomarica caerulea – NATIVA), GOIMBÊ (Philodendron bipinnatifidum - NATIVA), GOIMBÊ ONDU-
LADO Philodendron undulatum – NATIVA LOCAL), SAMAMBAIA DE METRO (Polypodium persicifolium – 
NATIVA), AVENCA (Adiantum raddianum – NATIVA) ASPARGO RABO DE GATO (Asparagus densiflorus 
“Myersii” – EXÓTICA), MELINDRE (Asparagus setaceus – EXÓTICA), ABUTILON (Abutilon megapotamicum 
– NATIVA LOCAL), MINI ROSA TREPADEIRA ( Rosa hybrid – EXÓTICA), RUSSÉLIA BRANCA (Russelia 
equisetiformis – EXÓTICA), RIPSÁLIS FIO LISO (Rhipsalis bacífera – NATIVA), CHIFRE DE VEADO (Platyce-
rium bifurcatum – EXÓTICA) , SAMAMBAIA PAULISTA DE CHÃO (Nephrolepis pectinata – EXÓTICA) e 
BARBA DE SERPENTE VERDE ESCURA (Ophiopogon jaburan - EXÓTICA)

Diretrizes que limitam a 
altura da edificação 
visando não obstruir a 
visualização dos morros 
circundantes (1).

Leitura do terreno e seu 
entorno imediata nos 
sugere uma ocupação sem 
recuos laterais, distribuin-
do o programa num bloco 
semienterrado (2).

Um pátio central é criado 
num movimento de 
subtração, diminuindo a 
massa e promovendo 
iluminação e ventilação 
naturais aos espaços 
circundantes (3).

Para reforçar a conexão 
entre os dois edifícios, 
num movimento de 
achatamento, cria-se uma 
escada / arquibancada (4).

O bloco de serviços do 
pavimento superior é 
deslocado ao máximo para 
a frente do terreno de 
maneira que a visualização 
dos morros possa ser 
preservada (5).
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EDIFÍCIO ANEXO DO MUSEU CASA LACERDA
Estendendo a ideia da abranger uma mescla da forte paisagem local com a sensibilidade da escala da 
casa, o PARTIDO ARQUITETÔNICO proposto para o  se apropria do contexto e memória afetiva 
que se tem do quintal como conformador dos espaços abertos e de conexão entre o existente e o novo. 
Como ideia principal, direcionar a implantação do novo edifício e estender a área de quintal do MUSEU 
CASA LACERDA seria primordial para criar essa atmosfera afetiva pretendida. Nesse processo, o piso 
de tijoleira se mostrou como elemento forte e que criará a materialidade ideal para essa conexão, tentan-
do assim responder ao desafio de não causar uma ruptura na leitura do MUSEU e sim agregar valores 
contemporâneos ao bem tombado. Nesse mesmo aspecto, ao pensarmos que patrimônio e modernidade 
devem coexistir e estar em contato sempre, o desafio é buscar equilibrar as ações para que o novo não 
sobreponha o existente. Sob essa premissa, nossa busca parte do arranjo VOLUMÉTRICO em que a 
base robusta é disposta de maneira semienterrada, minimizando seu impacto no conjunto e tornando 
imperceptível a transição entre os edifícios de diferentes épocas. Na sua parte superior, propositalmente 
deslocada para a frente do lote para não obstruir a visualização dos morros circundantes, uma cobertura 
esbelta com seus fechamentos envidraçados, dão a leveza de um pergolado num quintal das casas antigas 
e fazem a contraposição desejada entre SOLIDEZ e FRAGILIDADE.

A partir de uma leitura mais aprofundada no terreno e seu entorno imediato, as interferências encontradas 
reforçam a ideia de se direcionar os olhos para o interior do lote e, fazendo uso dos parâmetros de uso e 
ocupação do solo da ZCH, decidimos promover a ocupação sem recuos laterais. Essa solução nos permi-
te a criação de um PÁTIO CENTRAL, que num movimento de subtração reduzirá a massa edificada 
desse embasamento e trará luminosidade e ventilação natural aos espaços circundantes. Para reforçar 
ainda mais a ideia de conexão, uma escada e arquibancada é configurada num outro movimento, esse de 
achatamento, e permitirá a comunicação entre as áreas externas das duas construções e serão utilizadas 
para apresentações musicais e teatrais ao ar livre.

A distribuição do PROGRAMA DE NECESSIDADES buscou uma setorização de acordo com o uso 
de cada espaço. Assim, no pavimento térreo, todas as áreas administrativas se concentram em um dos 
blocos, possibilitando a restrição do acesso, e as áreas voltadas ao público no bloco oposto, tendo como 
articulador desses espaços e fluxos de pessoas o conjunto formado por recepção, foyer e área expositiva. 
Contrapondo essa segregação de usos, o pátio central amplia e faz a conexão visual e física dos blocos, 
com o uso de fechamentos envidraçados de abrir, em que grandes portas permitirão diferentes configura-
ções dos espaços, partindo da mais intimista quando fechadas e dando uma grande amplidão para 
receber eventos com grande público. Ainda no pavimento térreo, a biblioteca está localizada de forma 
que possa se apropriar da área externa onde se encontra a grande Figueira, configurando assim um 
espaço muito agradável para leitura. Fazendo o fechamento da FACHADA o tijolo reaparece aqui de 
maneira mais leve e fluída, com o assentamento de forma a criar vãos que permitam uma certa permeabi-
lidade visual, tanto para o jardim da Biblioteca quanto para a vaga de garagem ali localizada.

Fazendo a conexão vertical entre os pavimentos, o elevador panorâmico une-se à caixa de escadas e 
conformam o espaço do balcão de recepção.

No andar superior, a ocupação pelo programa se dá nas laterais, liberando a porção central para abrigar 
exposições itinerantes. O conceito explorado aqui é o da não materialidade como forma de criar espaços 
fluídos e flexíveis em que a INTEGRAÇÃO FÍSICA E VISUAL é a condição a ser perseguida, possibi-
litando que esse espaço atenda uma diversidade de usos e eventos. Pela afinidade de uso, numa continua-
ção tênue e sem barreiras, o Café e a Loja estão dispostos de um lado e a Varanda, Cozinha e áreas de 
apoio no outro lado, sendo estes últimos locados de forma discreta e com acesso restrito.
Seguindo o mesmo conceito aplicado no pavimento térreo, propomos grandes fechamentos envidraça-
dos que quando totalmente recolhidos, possam promover uma GRANDE PERMEABILIDADE entre 
interior e exterior, reforçado pela continuidade do piso de tijolos. Em contraposição, a fachada oposta 
voltada para a Travessa Francisco Brito de Lacerda tem a intenção de conter a permeabilidade visual, 
revelando ao exterior apenas as nuances dos corpos e objetos e deixando muita luminosidade adentrar. 
Para isso, o fechamento será composto por peças de vidro fosco autoportante. Nesse pano envidraçado, 
de forma muito sutil, como se fosse uma intervenção artística, perfis metálicos fazem um conjunto de 
contornos remetendo ao ritmo dos vãos de janelas, característicos na arquitetura colonial luso-brasileira e 
uma maneira sutil encontrada de se fazer menção ao conjunto histórico da LAPA. Para controle da 
incidência solar, propomos o uso de cortinas de tecido leve, como forma de remeter a uma arquitetura 
mais intimista de casa.

ESTRUTURALMENTE, como dito, o pavimento térreo funciona como a base robusta e sólida para 
todo o edifício e dali se erguem duas empenas cegas que promovem a privacidade necessária ao interior 
e fazem o apoio das extremidades da cobertura. Outras duas colunas circulares de concreto completam 
os apoios necessários onde pousa a estrutura de aço com vigas “I” principais de 20x40cm e secundárias 
com 20x20cm. Sobre essas, a esbelta laje jardim de concreto complementa a estrutura mista dessa cober-
tura.

Legenda:

1 - Acesso - (42,50m²)*
2 - Recepção / Foyer / Exposição - (89,50m²)
3 - Jardim da Biblioteca - (22,50m²)*
4 - Biblioteca - (31,00m²)
5 - Administração - (14,00m²)
6 - Reunião - (19,60m²)
7 - Iphan - (9,50m²)
8 - Depósito (3,80m² + 13,00m²)
9 - San. Funcionários - (11,80m²)
10 - Copa / Descanso - (17,90m²)
11 - Pátio Jardim / Exposição - (115,90m²)*
12 - Espaço Multiuso 1/2/3 - (98,40m²)
13 - San. Vistante - (17,40m² + 3,50m²)
14 - Garagem / GLP / Lixo - (23,00m²)
15 - Café / Loja - (54,60m²)
16 - Exposição Superior - (48,70m²)
17 - Cozinha / Varanda - (66,70m²)
18 - Lavanderia - (5,95m²)
19 - D.M.L. - (3,00m²)
20 - Despensa - (3,00m²)
21 - Circulação / C. Vertical - (17,50m² + 15,40m²)
22 - Quintal Descoberto - (88,30m²+86,00m²)*

Empenas Estruturais

Coluna de Concreto

Vigas metálicas Perfil I
20x40cm

Vigas metálicas Perfil I 
20x20cm

Laje de concreto armado

Esquema Estrutural da Cobertura

B

B

B

B

C

C

C

C
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Pátio Contínuo  | níveis de observação

Extensão do Pátio  | perspectiva do jardim

Visuais  | linhas mestras Padrões e Texturas  | pisos e paisagismo Paisagem Estendida  | espaço livre Construção  | Estimativa de Orçamento

Intervir em centros históricos é um paradoxo para o arquiteto 
contemporâneo. Se por um lado há a necessidade de se resolver 
questões fundamentais da urbanidade, de materialidade e forma - de 
outro o respeito pela história propõe desafios que evitem o superficial. 
Em nossa visita à Casa Lacerda, a história que nos chamou a atenção 
foi a da ambiência. Entrar na casa e observar o pátio, nos enviando em 
uma viagem ao passado - que está aqui para ser entendido, apreendido 
e então, resignificado. Assim, deste passeio surgiram as intenções e 
estratégias projetuais de nossa proposta: reforçar a ambiência do pátio 
- transformar o centro em uma superfície contínua, que nos faz enxergar 
acima e abaixo, um plano no nível da Casa que se estenda à cidade, uma 
preocupação que remete aos casarios coloniais e à memória da Lapa. 
Trazemos aqui um projeto que absorve e aceita a complexidade deste 
marco histórico, se torna um pódio para observar a Casa e seu jardim de 
outros pontos de vista, e reconecta a casa à cidade, estendendo o pátio 
a uma nova praça.

O posicionamento da nova edificação, que assume suas alturas em 
referência às linhas principais da Casa Lacerda, se posiciona sobre o 
lote como um contraponto ao casarão. Ao ocuparmos o lado norte, 
recuperamos a tipologia colonial do pátio, cercando e gerando balanço e 
equilíbrio para a composição, que favorecem a contemplação da fachada 
traseira emoldurando a sala dos relógios e varanda, e especialmente 
enquadrando o pátio e suas roseiras.

Os ângulos e dobras referenciam as aberturas das janelas: quinas 
que direcionam e guiam as visuais, permitindo que os novos visitantes 
se apropriem do pátio enquanto a partir do casario temos a visual do 
horizonte preservada. A partir da dobra das visuais, o projeto naturalmente 
se conforma, gerando uma fachada levemente escondida como um pano 
de fundo para o pergolado, que agora se centraliza e toma protagonismo 
do espaço, em que o terraço se expande em um centro de eventos, e a 
livraria dialoga com a cidade e seu horizonte.

A principal lembrança dos visitantes é a arquitetura do chão. Entrar e 
calçar as meias protetoras nos faz perceber o nível do solo. Sair ao pátio e 
pisar nos tijolos envelhecidos nos remetem ao passado de esmero e carinho. 
O piso colonial de madeira, com seus belíssimos padrões e texturas de 
ladrilhos geométricos e coloridos e a tapeçaria floral adicionada ao 
longo do tempo como um palimpsesto, serviram de fundamento para 
a intervenção paisagística. O espaço lateral, necessitando de uma 
renovação, foi considerado como um grande piso base - que segue a 
geometria do ladrilho da cozinha ressignificado como uma composição 
em fulget contemporâneo. Sobre esta nova base, retângulos pousam 
como tapetes e recortes, em referência à sala e banheiros com seus pisos 
geométricos e florais, cuja forração vegetal ocupa o espaço das árvores 
existentes no pomar, e a horta se propõe como esta intersecção entre o 
presente e o passado - usos e significados contemporâneos em releituras 
do antigo.

O ponto principal de nossa intervenção é buscar o valor do tempo. 
Propomos a continuidade como guia conceitual - a partir das linhas e 
elementos do passado, ressignificamos as intervenções como estratégia. 
O uso dos ladrilhos como composição e uma releitura da telha colonial, 
aqui redesenhada pelos arquitetos em uma geometria estilizada e agora 
atuando como parede, com sua textura e variações de cores habituais, 
nos trazem à uma ideia simples que buscamos: intervir sem subjugar, sem 
arroubos formais ou caixas brancas modernas - propomos um prédio 
que atue no casario e na cidade, que traga pessoas para o terraço, o 
foyer e a praça, estimulando o uso do espaço urbano, assim como crie 
novas experiências e histórias para os visitantes da Casa Lacerda. Sem 
chamar atenção, porém sem se anular: por um lado, honesto e humilde 
- e de outro, consciente de seu tempo e lugar em um centro história tão 
importante. Um edifício que não é julgado pelo que parece, mas sim 
pelo que faz.

Considerando as estimativas de área e acabamento padrão alto 
para o anexo do museu, nossa proposta buscou economicidade ao 
trabalhar com uma lógica estrutural simples - concreto armado in loco 
e lajes pré-fabricadas com vãos padrão. Economia de revestimentos 
também foram conseguidas ao se utilizar da telha cerâmica como 
material de fachada, um produto tradicional e local, extremamente 
barato, porém aplicado com uma aparência altamente simbólica. 
As movimentações de terra e contenções foram minimizadas ao se integrar 
com o paisagismo - elemento este que foi privilegiado pela reintegração 
de áreas atualmente degradadas com novos pisos e canteiros. Todas 
as tecnologias construtivas propostas seguem a simplicidade e buscam 
aliar as condições e técnicas locais, de modo a baratear a obra e com 
trabalhadores que contribuam com a experiência local.

Implantação  | Escala 1:400

Conexão  | sala do relógio e horizonte

Serviço R$ % total
Serviços Preliminares R$ 39.760 2.04%
Mov. Terra R$ 119.280 6.11%
Fundações R$ 85.200 4.37%
Estrutura R$ 301.040 15.43%
Alvenaria R$ 71.000 3.64%
Cobertura R$ 142.000 7.28%
Hidrosanitário R$ 113.600 5.82%
Elétrica/Iluminação R$ 122.120 6.26%
Impermeabilização R$ 85.200 4.37%
Esquadrias R$ 198.800 10.19%
Revestimentos R$ 519.720 26.64%
Paisagismo R$ 133.480 6.84%
Serviços Complementares R$ 19.880 1.02%

Total R$ 1.951.080 100%

Thiago Albino Maso, Herminio Pagnoncelli e Humberto Carta
Autores
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Ambientes  | legenda
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Programa  | distribuição dos usos

Paisagismo  | tapetes

Materialidade  | referências

Fachada  | detalhe construtivo

Planta Casa Lacerda - +0,00  | Esc. 1:200

Planta Anexo - -4,00  | Esc. 1:200

Corte Longitudinal  | Esc. 1:200

Fachada telha 
colonial

concregrama em padrão 
geomético do ladrilho

01 - administracao 
02 - educacao 
03 - terraço de eventos 
04 - culinaria 
05 - patio 
06 - playground

Areia

Plantas de forração 
colorida(tons vermelhos)

Horta

Granitina fulget

Superior m² Terreo m²

Cozinha 55.26 Exposição 55.46

Despensa 3.2 Sala Multiuso 85.88

Lavanderia 6.16 Deposito Multiuso 8.11

Dml 2.95 Biblioteca 26.9

Varanda 23.27 Banheiros 5.25

Café 23.4 Vaga/Serviço 20

Cozinha Café 90.16 Recepção 3.3

Banheiros 11.36 Circ. Vertical 18.65

Area Técnica 4.44 Foyer 71.23

Livraria 22 Administração 13.74

Circulação 15.16 Iphan 10.52

Varanda Aberta 28.5 Reunião 12.87

Terraço 135.9 Vestiários 10.5

Rampa 63.7 Copa 18.66

Depósito 5.2

Praça 92

Pátio 53.19

Superior m² Terreo m²

Cozinha 55.26 Exposição 55.46

Despensa 3.2 Sala Multiuso 85.88

Lavanderia 6.16 Deposito Multiuso 8.11

Dml 2.95 Biblioteca 26.9

Varanda 23.27 Banheiros 5.25

Café 23.4 Vaga/Serviço 20

Cozinha Café 90.16 Recepção 3.3

Banheiros 11.36 Circ. Vertical 18.65

Area Técnica 4.44 Foyer 71.23

Livraria 22 Administração 13.74

Circulação 15.16 Iphan 10.52

Varanda Aberta 28.5 Reunião 12.87

Terraço 135.9 Vestiários 10.5

Rampa 63.7 Copa 18.66

Depósito 5.2

Praça 92

Pátio 53.19
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Autores
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PARTIDO ARQUITETÔNICO

ANEXO+PRAÇA CASA LACERDA

TOPOGRAFIA ORIGINAL

EXTENSÃO DA COTA DE PISO

CORTE LONGITUDINAL

FLEXIBILIDADE DE USOS

O ESPAÇO DE EXPOSIÇÃO E 
O SALÃO MULTIUSO FORAM 
COMBINADOS DE FORMA A 
PROPORCIONAR UM USO 
MAIS FLEXÍVEL E LIVRE.

O partido do projeto foi definido a partir 
das premissas de preservação da 
ambiência secular do casarão, de seu 
pátio e das vistas para o morro no 
horizonte. Assim, estabelecemos como 
parâmetro de altura da construção do 
anexo a cota do piso interno da casa. 
A partir deste gesto, todo o programa útil 
do anexo foi abrigado sob uma grande 
laje na cota zero e, acima desta estrutura, 
oferecemos uma grande praça, como 
extensão do pátio com piso de tijolos. 
A setorização do programa procurou 
otimizar os espaços, concentrando os 
usos de acesso restrito e integrando 
aquele voltados ao público. Assim, o 
espaço expositivo e o salão multiuso se 
tornam único, podendo ser utilizado como 
um grande hall de eventos, ou 
subdividido de acordo com as atividades 
desenvolvidas pelo museu.
A estrutura da nova edificação celebra a 
tradição da cultura paranaense de 
construções vernaculares em madeira. A 
sua materialidade remete à casa principal 
e às antigas edificações da cidade de 
Lapa.
A intenção é proporcionar um espaço que 
parece sempre ter estado lá, 
profundamente enraizado em suas 
preexistências, mas atualizado e 
revigorado, com os novos usos e a vida 
que ali desabrochará, continuidade da 
história do lugar.

IMPLANTAÇÃO
ESC 1:500

ADM
PÚBLICO

S
E

R
V

IÇ
O

S

SETORIZAÇÃO DO ANEXO
EVENTOS AUDITÓRIO + EXPO EXPOSIÇÕES

Marcio Novaes Coelho Jr, Silvio Sguizzardi e Arthur Dos Santos Da Silva
Autores
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PLANTA PAVIMENTO SUPERIOR
ESC 1:200

PLANTA PAVIMENTO INFERIOR
ESC 1:200

CORTE TRANSVERSAL

TRAVESSA FRANCISCO BRITO DE LACERDA

CASA LACERDA

PARQUINHO

HORTA

01 
02
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04
05
06
07
08
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16
17
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GARAGEM
SALA DE REUNIÃO
FOYER
LIXO
ADMINISTRAÇÃO
IPHAN
DEPÓSITOS
ÁREA EXPOSITIVA + SALÃO MULTIUSO
WC ACESSÍVEL
WC PÚBLICO
WC FUNCIONÁRIOS
COPA
PLATAFORMA
BIBLIOTECA
LOJA
CAFÉ
D.M.L.
LAVANDERIA

01
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19
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PLATAFORMA
COZINHA
VARANDA COM FOGÃO À LENHA

19

2021

0.00

0.00

-0.55

ESPAÇO EXPOSITIVO E MULTIUSO
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Ata Parcial de Julgamento No. 01

ATA DOS TRABALHOS DA COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO PÚBLICO DE 
ARQUITETURA PARA O EDIFÍCIO ANEXO E AGENCIAMENTO EXTERNO DO MUSEU 
CASA LACERDA, NA CIDADE DA LAPA, NO PARANÁ. 
Aos dezesseis dias do mês de dezembro de 2019, às 9h00, na sala de reuniões da sede do 
IPHAN em Curitiba, PR, reuniram-se para a abertura dos trabalhos de avaliação dos Es-
tudos Preliminares concorrentes e escolha dos finalistas do certame, a Coordenação do 
Concurso, representada pelos arquitetos do IAB-PR Jeferson Dantas Navolar e Cláudia 
Taborda Dudeque, e os integrantes da Comissão Julgadora (CJ), arquitetos Dalmo Vieira 
Filho, indicado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), e os 
arquitetos indicados pelo Departamento do Estado do Paraná do Instituto de Arquite-
tos do Brasil (IAB-PR), João Virmond Suplicy Neto e Tânia Nunes Galvão Verri. Logo na 
chegada, os arquitetos foram recebidos pela arquiteta chefe da divisão técnica da su-
perintendência do IPHAN Paraná, Anna Eliza Finger, e pelo presidente do departamen-
to do IAB-PR, Luiz Reis, que lhes dão as boas-vindas. Ressalte-se que a coordenação do 
concurso, para subsídio do julgamento, organizou uma visita técnica no local, no dia que 
antecedeu o início dos trabalhos, portanto, em 15 de dezembro de 2019, domingo. Na 
oportunidade foram analisadas in loco as condicionantes que envolvem o trabalho, nas 
presenças de todos os membros da CJ, da coordenação do concurso, e ainda, represen-
tando o contratante IPHAN, do arquiteto Moisés Stival Soares. A coordenação do con-
curso trouxe à CJ cópias impressas dos 71 trabalhos concorrentes e registra que foram 
inscritos 88 trabalhos, homologados 82 e entregues no prazo permitido 71 trabalhos. A 
numeração dos projetos apresentadas nas ATAS DE JULGAMENTO foi estabelecida au-
tomaticamente pelo sistema de gestão on line, a partir da ordem de início do envio dos 
trabalhos, garantindo e enfatizando o anonimato exigido no julgamento. Os números 
01 e 07 são apenas testes da coordenação, e os trabalhos de número 45 e 74 não con-
cluíram a entrega do projeto. Na sequência, a coordenação solicitou aos membros da 
CJ, de acordo com as bases publicadas, Edital e Regulamento do Concurso no item 15.5, 
que houvesse a eleição dos membros que desempenhariam a Presidência e a Relato-
ria da CJ. Foi acordado entre os membros por serem, os arquitetos João Suplicy e Tânia 
Verri, respectivamente. O método adotado para o desenvolvimento das avaliações dos 
trabalhos foi o de fazer uma leitura e entendimento do edital, do termo de referência, 
das exigências programáticas, assim como, dos questionamentos anônimos feitos pelos 
participantes no portal do concurso, e suas respectivas respostas redigidas pela coorde-
nação, em atendimento ao item 15.9 do edital, conforme segue: 

“Os Critérios Básicos a serem considerados pela CJ deverão ser avaliados obrigato-
riamente de forma proporcional, com o mesmo peso para cada um dos itens relacio-
nados a seguir: Qualidade arquitetônica, urbanística e paisagística; Integração com 
o Bem Tombado e o conjunto urbano atual; Clareza do ‘Projeto; Funcionalidade e 

atendimento ao programa de necessidades; Exequibilidade, economia e viabilida-
de técnico–construtiva atendendo ao teto definido para a obra de R$ 2.000.000,00 
(dois milhões de reais); Atendimento ao fluxograma, Mobilidade e acessibilidade; 
Adequação às normas e legislação”. 

Em continuidade aos trabalhos, os 71 projetos entregues foram analisados pelos mem-
bros da CJ, em três etapas, assim previstas: - 1ª. etapa: conhecimento geral das propostas 
concorrentes, fazendo uma criteriosa triagem pautada nos parâmetros estabelecidos 
no edital, para a seleção dos trabalhos; - 2ª. etapa: reavaliação dos estudos preliminares 
pré-selecionados e, - 3ª. etapa: aprofundamento da análise dos projetos selecionados e 
escolha dos trabalhos finalistas do concurso. Decidiu-se ainda que, em qualquer fase, 
qualquer membro da CJ poderia rever suas posições e solicitar que o trabalho tivesse sua 
classificação alterada. Às 10h30 a coordenação dos trabalhos foi entregue ao Presidente 
da CJ e as análises iniciadas. Os trabalhos se desenvolveram até às 22h00 deste primei-
ro dia, com uma pequena pausa para o almoço. As 71 propostas foram analisadas preli-
minarmente pelos três membros da CJ. A comissão decidiu pela seleção dos trabalhos 
que apresentam soluções arquitetônicas, urbanísticas e paisagísticas compatíveis com o 
edital, contém integração com a Casa Lacerda e com o conjunto urbano atual, possuem 
clareza projetual, atendimento ao programa de necessidades e funcionalidade, que se 
apresentam exequíveis, que atendam ao fluxograma, são acessíveis e adequadas às nor-
mas e legislação. Dentro desses critérios, foram pré-selecionados os trabalhos de núme-
ros: 03, 04, 05, 09, 16, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 35, 36, 38, 53, 61, 65 e 66, para serem reanalisados 
na segunda etapa. Nada mais havendo, eu Tânia Nunes Galvão Verri redigi essa ata, que 
será publicada em quatro vias e assinada pelos membros da Comissão Julgadora. 

JOÃO VIRMOND SUPLICY NETO
PRESIDENTE DA CJ

TÂNIA NUNES GALVÃO VERRI 
RELATORA DA CJ 

DALMO VIEIRA FILHO 
MEMBRO DA CJ 

Curitiba, 16 de dezembro de 2019. 
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Ata Parcial de Julgamento No. 02

ATA DOS TRABALHOS DA COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO PÚBLICO DE 
ARQUITETURA PARA O EDIFÍCIO ANEXO E AGENCIAMENTO EXTERNO DO MUSEU 
CASA LACERDA, NA CIDADE DA LAPA, NO PARANÁ. 
Aos dezessete dias do mês de dezembro de 2019, às 9h00, na sala de reuniões da sede do 
IPHAN em Curitiba, PR, reuniram-se para a continuidade dos trabalhos de avaliação dos 
Estudos Preliminares concorrentes e escolha dos finalistas do certame, a Coordenação 
do Concurso, representada pelos arquitetos Jeferson Dantas Navolar e Cláudia Taborda 
Dudeque, e os integrantes da Comissão Julgadora (CJ), os arquitetos Dalmo Vieira Filho, 
João Virmond Suplicy Neto e Tânia Nunes Galvão Verri. No aprofundamento das deci-
sões e análises, se mantiveram pré-selecionados os trabalhos: 03, 04, 05, 09, 16, 25, 26, 
27, 29, 35, 61 e 65. Foram encerrados os trabalhos às 15h00. Nada mais havendo, eu Tânia 
Verri redigi essa ata, que será publicada em quatro vias e assinada pelos membros da 
Comissão Julgadora.  

JOÃO VIRMOND SUPLICY NETO
PRESIDENTE DA CJ

TÂNIA NUNES GALVÃO VERRI 
RELATORA DA CJ 

DALMO VIEIRA FILHO 
MEMBRO DA CJ 

Curitiba, 17 de dezembro de 2019. 
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Ata Final de Julgamento

ATA DOS TRABALHOS DA COMISSÃO JULGADORA DO CONCURSO PÚBLICO DE 
ARQUITETURA PARA O EDIFÍCIO ANEXO E AGENCIAMENTO EXTERNO DO MUSEU 
CASA LACERDA, NA CIDADE DA LAPA, NO PARANÁ. 
Aos dezessete dias do mês de dezembro de 2019, às 15h30, na sala de reuniões da sede 
do IPHAN em Curitiba, PR, reuniram-se para a continuidade dos trabalhos de avaliação 
dos Estudos Preliminares concorrentes e escolha dos finalistas do certame, a Coorde-
nação do Concurso, representada pelos arquitetos Jeferson Dantas Navolar e Cláudia 
Taborda Dudeque, e os integrantes da Comissão Julgadora (CJ), arquitetos Dalmo Vieira 
Filho, João Virmond Suplicy Neto e Tânia Nunes Galvão Verri. Nesse momento, os doze 
trabalhos pré-selecionados na segunda etapa, registrados na ata de número 02 foram 
reavaliados, mantidos rigorosamente os critérios do item 15.9 do edital. Na evolução das 
análises e decisões, foram selecionados para receberem Menções Honrosas, os projetos 
de números 25, 27 e 35, por serem trabalhos que atingiram um alto nível de desenvolvi-
mento e atendimento ao Termo de Referência e que, embora não premiados, possuem 
qualidades significativas. Culminando o processo de julgamento, a CJ deliberou, por 
unanimidade, pela classificação dos três melhores projetos em nível de Estudo Preli-
minar, como se segue: em terceiro lugar o trabalho de número 05, na classificação de 
segundo lugar foi selecionado o trabalho de número 09 e para o primeiro lugar, foi sele-
cionado o trabalho de número 03. Conforme previsto no item 15.15 do edital, seguem as 
qualidades e insuficiências de cada um dos 3 (três) trabalhos selecionados. A análise do 
Estudo Preliminar de número 05, o terceiro lugar, pela CJ, considerou que a solução da 
implantação, sob o aspecto dos níveis é adequada, que os os planos das fachadas, tanto 
a da Travessa Francisco Bispo de Lacerda, quanto a da voltada para o pátio dos fundos da 
Casa Lacerda, que são constituídas por superfícies vazadas, são adequadas à proteção da 
edificação, entretanto, apresentam menor transparência e permeabilidade visual entre 
os espaços existentes e os criados, o que dificulta a integração desejada. A CJ considerou 
que as soluções em planta necessitam estar melhor explicitadas, constatando-se pro-
blemas gerais de zoneamento, fluxos e dimensionamentos. Os espaços criados possuem 
qualidades e o programa atende as premissas do edital. O projeto classificado em segun-
do lugar, apresenta uma rica integração entre os espaços projetados e os existentes, bem 
como entre os internos e externos, através de uma implantação muito bem articulada. 
Os acessos são ricos, claros e bem implantados. A CJ considerou que a solução estrutural 
apresentada deveria estar melhor solucionada, principalmente nos espaços que acomo-
dam as funções programáticas. A ocupação interna apresenta problemas, entretanto a 
conectividade entre a Travessa Francisco Bispo de Lacerda e a Casa Lacerda é muito boa, 
assim como o pergolado lateral projetado, que se referencia ao existente, com a presen-

ça marcante de glicínias. O projeto classificado em primeiro lugar foi considerado pela 
CJ como a proposta que resolve com adequação e qualidade as exigências e desafios do 
concurso. É um projeto coerente desde o memorial descritivo, que será apresentado na 
íntegra ao final desta ata, e releva as questões que envolvem a discussão arquitetônica. O 
Estudo Preliminar apresentado possui qualidade arquitetônica, urbanística e paisagísti-
ca, é dotado de espacialidade qualificada e, complementado pelo paisagismo proposto, 
se integra tanto com o bem tombado, a Casa Lacerda, quanto com a Travessa Francisco 
Bispo de Lacerda, que acolhe e implanta o acesso principal do anexo. O sistema constru-
tivo foi resolvido de forma racional e exequível, o que converge para a viabilidade eco-
nômica e financeira da obra. A solução apresentada atende ao fluxograma e os espaços 
são atendidos por boa acessibilidade e de maneira integrada. Por se tratar de um Estu-
do Preliminar, a CJ entende por oportuno recomendar aos responsáveis pelo trabalho, 
a relocação da central de ar condicionado, uma readequação funcional das instalações 
sanitárias, representadas na planta com o número 15, prever a drenagem na transição 
entre o pátio da Casa Lacerda e a nova edificação e a fim de atender o adequado conforto 
térmico dos ambientes, contidos na proposta, considerando-se as condições climáticas 
particulares da cidade da Lapa. Por fim, atender a ventilação adequada nas áreas junto 
à divisa norte e rever central de GLP. A CJ se encaminha para a conclusão dos trabalhos 
cumprimentando todos os profissionais concorrentes envolvidos, em especial, os finalis-
tas. A CJ parabeniza o IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional pela 
iniciativa do concurso e o IAB-PR, por sua organização, possibilitando todas as condições 
de trabalho no julgamento do certame. Os trabalhos da CJ foram encerrados às 22h50, 
e, nada mais havendo, eu Tânia Verri redigi essa ata, que será publicada em quatro vias e 
assinada pelos membros da CJ.   

JOÃO VIRMOND SUPLICY NETO
PRESIDENTE DA CJ

TÂNIA NUNES GALVÃO VERRI 
RELATORA DA CJ 

DALMO VIEIRA FILHO 
MEMBRO DA CJ 
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Este livro foi composto com a 
família da fonte Alegreya Sans, 

corpo 11. 

Curitiba, Dezembro de 2020
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Catálogo de Propostas 

Concurso de estudos preliminares para 
Edifício Anexo à Casa Lacerda, Lapa, PR
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