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A arquitetura proposta em terra resgata a força 
expressiva da obra de engenharia oceânica dos 
Molhes da Barra. Se em mar as pedras desafiam 
o peso das correntezas, buscou-se desafiar as for-
ças dos ventos contraditoriamente com leveza. 

Essa delicadeza foi alcançada trabalhando com a 
distribuição gravitacional paraboloide nos três ei-
xos: x, y, e z. 

A partir desta construção inicial do partido do pavi-
lhão, as vigas nervuradas de madeira laminada co-
lada são projetadas de maneira a vencer grandes 
vãos com menos apoios, com nervuras espaçadas 
a cada 2,5m. 

Os pilares, em aço, foram distribuídos respeitando 
um grid de 10x10m, e suas ramificações de apoio, 
em árvore e também em aço, partem desses eixos 
em direção aos pontos de encontro das nervuras. 
Dessa maneira, a cobertura que se ergue para o 

infinito também repousa levemente nas pontas dos 
dedos da estrutura metálica.

As demais alvenarias e esquadrias que confinam 
as variadas funções espalhadas pelo pavilhão (sa-
nitários, café, restaurante, etc.), respeitam o mes-
mo grid e possuem altura de 2,5m. 

A laje de concreto nervurada do piso flutua 1,5m 
acima do nível do solo, tal qual uma estrutura de 
palafita. Com isso, garante-se a mínima interven-
ção sobre o terreno existente. Esta base possui 
15m de largura em seu trecho mais estreito e pro-
longa-se numa extensão de 140m.

O fechamento superior do pavilhão é feito com pla-
cas translúcidas dimensionadas de acordo com o 
encontro das nervuras, limitando a incidência da 
radiação solar mas permitindo a entrada de luz na-
tural.
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DETALHE MÓDULO ESTRUTURAL

DET. 1 | JUNÇÕES PILAR DET. 2 | JUNCÕES VIGAS

PLACAS TRANSLÚCIDAS 
COBERTURA

VIGAS NERVURADAS
MADEIRA LAMINADA

PILARES EM ÁRVORE
ESTRUTURA METÁLICA

MÓDULOS DO PROGRAMA
ALVENARIAS, ESQUADRIAS,
CIRC. VERTICAL, MIRANTES

LAJE DE PISO 
CONCRETO NERVURADO 
1,5m DO SOLO

PRAÇA LINEAR

GEOMETRIA PARAMÉTRICA 
DO PARTIDO
TRIPLA CURVATURA
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