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O Museu Aeroespacial localiza-se no Campo dos Afonsos, na zona oeste do Rio de Janeiro - 
área militar e berço da aviação brasileira. Reúne no seu acervo mais de 80 aeronaves, e está 
instalado em um hangar de aproximadamente 500m de extensão. 

O projeto de ampliação se dirige à criação de dois novos espaços (Sala Primórdios da Aviação 
e Espaço Embraer), que fazem a transição entre o acervo das salas e os hangares dos aviões. 
Trata-se, portanto, das salas de fechamento do percurso, antes da introdução do visitante no 
grandioso espaço de coleção das aeronaves. 

O conceito do projeto consiste no reforço do eixo longitudinal do museu com destino no mirante 
- de onde se pode observar o hangar de um ponto elevado - e na criação de duas áreas de 
impacto visual nas extremidades do percurso visando criar surpresas ao expectador - o acesso 
à primeira sala e a parede de fundo da segunda sala. 

O avião antigo é o destaque do primeiro espaço, escuro e com cores que propõem a metáfora 
da aurora boreal. A história da aviação é contada nos oito espaços interligados. Painéis 
angulosos direcionam o visitante, e expositores repetidos criam unidade visual. Ambientações 
em pontos estratégicos criam espaços realistas.  

O mirante é o primeiro espaço da Sala Embraer, de onde se descortina a visão do hangar. O 
grande ‘outdoor’ que ocupa toda a parede simboliza a atuação da Embraer no mundo. A 
história da Embraer é exposta no desenvolvimento da rampa entre os níveis. A sala de vídeo e 
a cafeteria proporcionam uma pausa, e estão contidos em um elemento arquitetônico curvo. A 
seqüência de vitrines direciona o público até a porta de acesso ao Hangar. 

Citações à aviação são incorporadas, como os painéis curvos que criam um espaço 
aerodinâmico, os pilares que remetem às asas de avião, o ‘finger’ que comunica as salas, os 
revestimentos metálicos e ângulos agudos, e os elementos pendurados no teto. 
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