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AUDÁCIA RENOVADA

A “Torre Eiffel da Bélgica” acaba de ser restaurada. O Atomium,

construído para a Exposição Mundial de Bruxelas (Expo 58),

de construção efêmera tornou-se o símbolo da cidade e, para

muitos, do país. Mudanças estéticas e estruturais recuperam

a nobreza deste ícone da modernidade
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Acima, vista geral do Atomium após a renovação; em primeiro plano, uma das “pernas” que proporcionam estabilidade ao conjunto e abrigam as

escadas de saída. Na sequência, vista interna de um dos tubos que conectam as esferas. Na página ao lado, em destaque, uma das esferas com

o novo revestimento em aço inox (fornecido pela Arcelor), que resgata o alto brilho que o edifício possuía na época de sua inauguração (no alto)

A molécula cristalizada do metal foi a inspiração do en-

genheiro belga André Waterkeyn ao projetar o Atomium

em 1955. No sistema cristalino, os átomos se localizam

nos vértices de um cubo, e um átomo ocupa o centro.

No Atomium, os átomos são representados por nove

grandes esferas, e as forças que os mantêm unidos são

representadas por tubos. Com 102 metros de altura, a

estrutura é feita inteiramente em aço e suportada por

três enormes “pernas”. 

Waterkeyn, por razões estéticas, escolheu apoiar o con-

junto em uma das esferas e, para garantir a estabilida-

de da estrutura, propôs as três “pernas” que suportam

as três esferas inferiores e funcionam como suporte das

escadas para saída do público, que acessa o Atomium

pela esfera da base.

Por questões funcionais, apenas seis esferas são aber-

tas ao público: a da base, as três inferiores, a esfera

central e a do topo. Cada uma delas possui dois andares

principais e um andar inferior de serviço. Os tubos de

ligação abrigam escadas rolantes que permitem o fácil

deslocamento dos visitantes, tendo capacidade para

transportar até 3 mil pessoas por hora. A única exce-

ção é o tubo vertical, no qual um elevador conduz até

22 pessoas à esfera superior – onde funcionam um

restaurante e um mirante – em apenas 23 segundos. 

Toda essa engenhosidade e a audácia projetual trans-

formaram o Atomium em uma atração turística muito

popular, de modo que o edifício se tornou um marco no

skyline de Bruxelas. Contudo, como não foi planejado

para sobreviver à Expo 58, sua construção inicial pedia

uma obra de restauração e renovação que lhe devolves-

se suas características estéticas e estruturais. 

Assim, o revestimento original em alumínio foi substi-

tuído por uma “pele” de aço inox, mais resistente à

corrosão, com alto brilho e facilidade de manutenção.

Essas características, inerentes ao material, foram

acentuadas pelo polimento eletrolítico, um processo

que proporciona acabamento espelhado e uma super-

fície ultralisa, menos sujeita aos efeitos da poluição.

Um brilho intenso que permanecerá por um longo tem-

po nos céus de Bruxelas.

A renovação do Atomium inclui, ainda, um novo e au-

dacioso projeto luminotécnico, realizado – lógico – por

Ingo Maurer, que também desenvolveu “objetos lumi-

nosos” especialmente para o edifício. 

“Quando vi o Atomium pela primeira vez, fiquei sem pa-

lavras”, relata o designer. “Ao entrar, tive um sentimen-

to de desorientação, de estar delirando, uma impressão

Winnie Bastian
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Nesta página, YUU 420, um dos grandes objetos luminosos criados por Ingo Maurer e equipe para o Atomium: em fibra de vidro e alumínio,

sua forma e seus detalhes remetem a um Óvni e à vida no espaço. O YUU 420 será instalado nos dois níveis mais espaçosos das esferas para

exposições temporárias e usos múltiplos

de uma espaçonave russa desenhada há décadas. Tudo

parece se mexer e flutuar.” Com base nessa experiên-

cia, Maurer e sua equipe projetaram dois grandes obje-

tos luminosos, além de uma instalação que utiliza di-

versas unidades de dois produtos criados recentemen-

te pelo designer. Imagens de estações espaciais, Óvnis

e vida no espaço, com influência do cinema, foram in-

corporados de forma lúdica ao novo projeto luminotéc-

nico do Atomium. “Fontes luminosas adicionais colo-

cam ênfase na impressionante percepção do espaço e

atraem o olhar dos visitantes para a estrutura e o mé-

todo construtivo”, explica o designer. ❉

A renovação do Atomium teve início em 2004 e a reinauguração do edi-

fício aconteceu em 18 de fevereiro de 2006
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