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A Academia Brasileira de Ciências foi fundada em 1916, no Rio
de Janeiro, na Escola Politécnica
com o nome de Sociedade Brasileira de Ciências.
Em 1923, encerrada a Exposição
do Centenário da Independência,
a ABC recebeu, para abrigar sua
sede, o pavilhão da Tchecoslováquia, como a Academia Brasileira
de Letras obteve da França uma
réplica do “Petit Trianon”. Anos
mais tarde, em função de um
plano urbanístico, aquele prédio
foi demolido e os membros da
Academia passaram a se reunir
em numerosos locais, como a Escola Nacional de Engenharia da
Universidade do Brasil, até que a
ABC se instalou modestamente,
na década de 60, num pavimento
de um imóvel comercial no Centro do Rio. Essa condição contrastava com as suntuosas instalações

de suas congêneres da América
Latina, de países do BRIC e das
Academias do Velho Mundo. Para
os Acadêmicos, o sonho de ter uma
sede condizente com a importância
de sua Academia alongou-se por
cerca de 80 anos.

Governador Sergio Cabral assinando o decreto de
cessão do prédio à ABC

Em 2009, o Governador Sergio
Cabral, com o inestimável apoio
dos Secretários Alexandre Cardoso e Joaquim Levy, assinou o decreto de cessão à ABC do magní-

fico imóvel da Rua da Alfândega,
42, que abrigava a Secretaria de
Fazenda do Estado, exemplo de
utilização cuidadosa de um patrimônio da Cidade. Na ocasião, disse o Governador: temos a grande
satisfação de passar o prédio à Academia. O Rio de Janeiro é a capital
da ciência. Essas palavras denotam
seu apreço pelo Rio, seu passado e
seu futuro. A Academia sente-se
profundamente honrada em trazer
ao centro histórico da Cidade, de
forma viva e dinâmica, tudo aquilo
que Ciência, Tecnologia e Inovação
representam para o desenvolvimento sócio-econômico sustentável, valorizando um espaço que já é hoje
referência cultural do País.
Com a nova sede, a Academia compromete-se a estreitar os elos entre
a Ciência e a Sociedade, transformando suas futuras instalações num
verdadeiro Palácio da Ciência.
Um olhar sobre a nova sede | 3

Foto: acervo Banco Transatlântico Alemão

Um prédio singular

Ilustração da fachada do prédio da década de 20
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O prédio situado à Rua da Alfândega, nº 42, edificado para o Banco Transatlântico Alemão, foi construído em 2 anos: de 1924 a 1926. A obra foi executada, com competência e celeridade, por Lambert
Riedlinger, que chegara ao Brasil em 1911, trazendo
como grande novidade a técnica do uso do concreto
armado. Sua empresa, a futura Companhia Construtora Nacional, foi responsável por uma série de
magníficas obras no Rio como os hotéis Glória e
Copacabana Palace e o Edifício A Noite.
Exemplo extraordinário de arquitetura eclética,
o prédio com sete pavimentos escalonados e embasamento em granito, utilizou os mais modernos
equipamentos disponíveis à época como Elevadores
Otis, sistema de ar condicionado e um esplêndido
cofre PANZER. Apresenta, na fachada e no interior, ornamentos esculpidos que revelam o que era o
Banco, quem o possuía e com quem negociava. Nos
acabamentos, ressaltam materiais preciosos: már-

mores de Carrara, portas de madeira de lei e maçanetas de bronze. São notáveis, também, os mosaicos
de cerâmica com motivos geométricos ou estilizados, peças oriundas da fábrica Villeroy & Boch, de
Berlim, entre as quais se destaca uma figura feminina em puro estilo art déco.
Do ponto de vista arquitetônico, o prédio funde com
rara felicidade características do art nouveau, como
os rendilhados de ferro que mimetizam elementos
da natureza, e o geometrismo despojado do art déco.
Fazem parte ainda desse admirável acervo suntuosos vitrais, igualmente vindos da Europa.
A eclosão da Segunda Guerra Mundial fez com que
o Banco Transatlântico Alemão encerrasse suas atividades no Brasil. O prédio foi adquirido pela Prefeitura do então Distrito Federal e, anos mais tarde,
destinado à Secretaria de Fazenda do Estado do Rio
de Janeiro.
Graças às suas características e valor simbólico, o
edifício foi tombado pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC) no ano de 2001.

Detalhe da fachada da nova sede da Academia Brasileira
de Ciências localizada à Rua da Alfândega, 42
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Em cima de cada um dos arcos, no lugar
da pedra chave, encontra-se um ornato
esculpido representando a relação do Banco
com o Comércio.

Porta hall principal:
Navio a vela

A Indústria: a
engrenagem e o
malho

Agricultura:
o trigo e a foice

Balança: a Justiça
no Comércio

Porta Central: Mercúrio, deus romano do Comércio
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Porta hall principal:
Navio a vapor

O Caduceu: duas
serpentes enroladas
em um bastão de
louro simbolizando
a paz no Comércio
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Os países que mantinham
relações comerciais com o Banco
Transatlântico Alemão têm os
seus brasões representados na
fachada e no hall principal.

Chile

Espanha

Brasil
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Uruguai

Peru
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Detalhe de florais em bronze
Cornucópias ou a Fortuna no Comércio
representada na porta de bronze e ferro fundido

Detalhe da porta principal
com florais de bronze

Detalhe da maçaneta em bronze
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Hall dos elevadores

Detalhe de cerâmica da
fábrica Villeroy & Boch
fundada em 1748

Peça art déco Villeroy & Boch que
esteve na Feira Internacional de Arte
Decorativa e Industrial, em Paris

Selo onde se lê: Fábrica de cerâmica
Villeroy & Boch sociedade anônima

O transporte Naval e Ferroviário
em cerâmica Gres da V&B
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Localizada próximo aos Centros Culturais do Banco do Brasil e dos
Correios, e da Casa França-Brasil, a nova sede da Academia Brasileira
de Ciências acrescentará um importante componente científico à
dimensão cultural e artística da cidade do Rio de Janeiro, abrigando
atividades voltadas para o grande público, como palestras, simpósios e
exposições de natureza científica e tecnológica. Auditórios confortáveis
permitirão a realização de simpósios nacionais e internacionais,
contando ainda com espaços para atividades de grupos de estudo, de
elaboração de publicações e de divulgação científica.
O projeto de retrofit do prédio tem como objetivo atualizar a
edificação às mais modernas necessidades em termos de instalações
prediais, atendendo a todas as normas vigentes, destacando a questão
de adaptabilidade para necessidades especiais, sustentabilidade e
funcionalidade.

Foto: acervo Banco Transatlântico Alemão

Projeto da nova sede da ABC

Proposta para utilização
do grande hall

Foto do grande hall onde
se pode ver a clarabóia

Todas as características históricas serão preservadas e restauradas.
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Na outra página:
Vitral: A Indústria
(Autor desconhecido)

Vitral: A Indústria Naval
(Autor desconhecido)

Clarabóia: desenhos
composição geométrica
(Autor desconhecido)
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Piso em moisaco com
variadas cores de cerâmica
Piso do hall principal
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Autor: Cortesia UNICA/ Foto: Divulgação

Entre as mais nobres atividades da ABC está o debate entre pares. Em sua nova sede será intensificada a
ação dos grupos de estudo sobre temas de fronteira da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Foto do site http://ligacontraocancer.com.br
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Nanociências

Foto do site http://http://diariodopresal.wordpress.com

Biotecnologia

Biocombustíveis

Pré-sal
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Cada época estabelece suas escolhas na construção da lembrança ou
do esquecimento. A luta pela preservação do Patrimônio Cultural não
pode estar associada ao congelamento da cidade, à sua imobilização. A
luta é pelo direito à memória, respeitada a intervenção no espaço a ser
ocupado, que revitaliza o imóvel sem destruir a sua identidade.
A melhor forma de conservar é o uso, garantia de preservação da
memória. Sendo o Rio de Janeiro a cidade síntese da história do nosso
país, o principal rosto do Brasil, onde o presente convive, em suas ruas
estreitas, carregadas de lembranças vivas, com o passado.
É preciso coragem para preservar um patrimônio. A Academia Brasileira
de Ciências abraçou a difícil tarefa de manter viva essa construção,
sendo assim nós: urbanistas, arquitetos, engenheiros e restauradores
nos propomos a ser a sua melhor ferramenta.
Scorzelli Arquitetura
Arquiteta Carmem Luiza D’Elia

Detalhe da porta principal
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Projeto de arquitetura e interiores
Scorzelli Arquitetura SC Ltda

Coordenação editorial
Marcia de Castro Faria Graça Melo

Roberto Scorzelli
arquiteto
roberto@scorzelli.com.br

Textos
Carmem Luiza D’Elia
Paulo de Goes Filho

Marcos Scorzelli
designer de interiores
marcos@scorzelli.com.br

Projeto gráfico e diagramação
Carla Paes

www.scorzelli.com.br

Fotos
Marcos Scorzelli

Academia Brasileira de Ciências
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Rua Anfilófio de Carvalho, 29 - 3º andar
20030-060 Rio de Janeiro, RJ
Tel.: +55 21 3907-8100
Fax: +55 21 3907-8101
E-mail: abc@abc.org.br
http://www.abc.org.br

Membros institucionais

Apoio

