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Aberuras Verdes - Exposição Viva

A ESTRUTURA 

A MATERIALIDADE

Considerando as especi�cidades do local e questões de sustentabilidade, optou-se por uma estrutura 
metálica constituída de vigas e pilares de per�l I para vencer os vãos de até 10 metros, e de dois pórticos 
treliçados para vencer os vãos de 20 metros no auditório. A construção em estrutura metálica oferece 
e�ciência construtiva com uma montagem mais rápida, além de ser um material 100% reciclável. 
Na modulação 10x10 metros da malha estrutural são utilizadas lajes alveolares e nas lajes facetadas em 
balanço, lajes moldadas in loco. 
O projeto apresenta dois momentos em que ocorre mudança da malha estrutural, seja no posicionamento 
e na dimensão entre pilares (entre o acesso principal e o auditório) ou no giro da malha estrutural, mas 
mantendo o mesmo distanciamento entre pilares (volume sul do museu onde está localizado a biblioteca). 
Esses momentos são marcados espacialmente por aberturas na laje do segundo pavimento, fazendo com 
que as lajes �quem mais leves.

 LAJES PRÉ-MOLDADAS ALVEOLARES 
 LAJES MOLDADAS “IN LOCO”

 JUNTAS DE DILATAÇÃO

AS MALHAS ESTRUTURAIS 
 

LAJES MOLDADAS IN LOCO X LAJES PRÉ-MOLDADAS 
ALVEOLARES
 

SEGUNDO PAVIMENTO

PAVIMENTO TÉRREO

VIGAS SOB LAJES DO SEGUNDO PAVIMENTO

VIGAS SOB LAJES DE COBERTURA

SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS 
 

As lajes serão apoiadas em pilares mistos, com intenção não somente estética de recobrir os pilares 
metálicos em per�l I, trazendo ao projeto pilares circulares em concreto aparente, mas também como 
solução técnica construtiva para que os mesmo suportem mais carga em um espaço reduzido, já que o 
pilar de aço acaba servindo como parte da armadura do concreto. 

PILARES DUPLICADOS

PILARES MISTOS

São previstas juntas de dilatação a cada 40 metros, nesses pontos os pilares metálicos são duplicados, para 
evitar problemas de �ssuração devido à grande extensão das lajes. 

PILARES EMBUTIDOS NA ESQUADRIA
As esquadrias servem como elemento estrutural através de montantes localizados entre os caixilhos de 
alumínio. Os pilares em aços seguem o alinhamento das esquadrias e acima deles, também seguindo o 
mesmo alinhamento, estão apoiadas vigas metálicas com 75cm de altura que por sua vez sustentam as 
lajes moldadas in loco diminuindo o vão em balanço dessas lajes.

1

                  O vidro é utilizado em toda extensão do volume construído levando em consideração a relação 
do edifício com seu entorno, trazendo, dessa forma, permeabilidade visual para a cidade de Porto Alegre 
bem como para o paisagismo das áreas abertas. 

                         Está presente nas platibandas dos dois pavimentos principais do museu de forma aparente 
com uma camada de resina para proteção e impermeabilização.  

                                                     Utilizado para fazer os revestimento de tetos e também nas paredes divisórias 
das áreas de apoio em que não requer a aparencia estética das pedras em granito, como administração, 
camarins, sanitários, infraestrutura, restaurante e auditório. 

                       A escolha da pedra, além da razão estética, se justi�ca ao fato de ser um material abundante 
da própria região, então propõe-se a utilização das próprias pedras locais em granito para construção das 
paredes. 

                        A madeira é utilizada como revestimento de parede, com painéis ripados verticalmente, para 
marcar alguns espaços de destaque como o auditório, o restaurante e o espaço memorial. Além disso a 
madeira também é utilizada nas portas dos ateliês, da cafeteria e das salas de estudo da biblioteca. 

GRANITO  

MADEIRA 

CONCRETO  

VIDRO

GESSO ACARTONADO

No encontro entre as lajes pré-moldadas alveolares e as lajes moldadas in loco, são previstas barras de 
transferência em aço CA-25, utilizadas para evitar �ssuras provenientes da movimentação horizontal de 
expansão e encolhimento ocasionadas pela variação de temperatura e fazer com que as duas lajes 
trabalhem da mesma forma.  Para que as barras se movimentem longitudinalmente no capeamento em 
concreto sobre as lajes é necessário isolá-las com a aplicação de uma leve camada de graxa, de um só lado.

CORTE BB CORTE CC 

CORTE AA 

CORTE EE 

CORTE DD 


