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SISTEMA DE SISTEMAS
Quais são as exigências do habitar contemporâneo no espaço
urbano?

Suporte Físico

Suporte Temporal

A oportunidade de refletir sobre o habitar contemporâneo nos
coloca num constante comportamento de pesquisa e de exploração. Propomos deixar de lado pressupostos que na atualidade são tidos como aceitáveis para canalizar energia para
novos discursos da disciplina.
O Primeiro Aberto de Arquitetura Weefor Arq propõe um olhar
mais complexo sobre o tema, não se trata meramente de
resolver uma entidade edilícia, mas nos encoraja a explorar
fronteiras mais difusas. É nesses interstícios que devemos
trabalhar.

Propomos uma estrutura de componentes repetitivos, em que
os elementos que compõem o todo encontram-se repetidos.
No entanto, isso não pode ser entendido como um exercício
em que simplesmente se repete e se adiciona objetos, o que
realmente nos estimula disso é a capacidade de relações que
existem entre os elementos um a um. Essa conexão entre as
partes gera um processo ágil e acelerado, revelando a simplicidade do projeto. Os padrões abstratos de repetição somados
às lógicas de montagem e pré-fabricação são o que definem o
suporte físico.

Poderíamos então falar de um sistema de pensamento mais do
que uma resolução formal para um problema espacial específico. É nesse momento que a proposta ganha espessura.
Quando falamos de sistema, é essencial não visualizar sua
capacidade total de inter-relação.
A partir dessa premissa, pretendemos esquecer por um momento o olhar mecanicista e nos aproximarmos de um pensamento dinâmico.Contemplando a incerteza e a adaptabilidade
como conceitos centrais.

Essa modulação é a que domina tanto a fachada como as
plantas e cria entre elas uma relação de correspondência dimensional. Essas duas, associadas, geram uma malha espacial, é então que a Arquitetura provém da técnica construtiva
vinculada fortemente a uma economia associada ao tempo.
Essa malha de caráter genérico pode reduzir-se ou expandirse para reconfigurar-se em outro espaço físico segundo novas
necessidades, sempre como um cenário de experimentação “a
priori” aberta.

Paradoxalmente, são estas malhas geométricas e rigorosas as
que nos permitem gerar sistemas de organização flexíveis e
variáveis. Onde o acaso e a incerteza são chaves para que este
organismo funcione. Esta organização é a que confere ao projeto um nível elevado de complexidade onde a mutabilidade,
utilizado nas experiências da modernidade poderia ser redefinida como adaptabilidade dentro das margens do habitar
contemporâneo. As relações que se dão entre os elementos e
dentro dos mesmo são mais interessantes do que as que ocorrem nos objetos de maneira isolada. As relações entre elas
são compartilhadas, se entrelaçam, buscam otimizar o espaço
físico construído, evitando grandes espaços de circulação.
Utilizando a energia e economia de maneira eficiente. Dentro
delas, os espaços são contíguos, não existem circulações,
se passa de uma atividade para outra de uma maneira instantânea definida pelo usuário no espaço. Os conectores, se
entendidos como corredores, não existem; não são necessários nesta lógica de pensamento contemporâneo, as atividades
se vinculam e seus limites são cada vez mais difusos. O que
é realmente estimulante nestes sistemas repetitivos e seriados é que não descarta a existência de realidades mutantes e
aleatórias que todo o processo implica.
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Planta tipo 2
PLANTA DE SUBSOLO 1|200

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO 1|200

PLANTA TIPO 01 1|200

PLANTA TIPO 02 1|200

PLANTA COBERTURA 1|200

TIPO 1 6 UNIDADES

TIPO 2 8 UNIDADES

TIPO 1 6 UNIDADES

TIPO 2 8 UNIDADES

TIPO MIXTO 7 UNIDADES

TIPO 2 8 UNIDADES

TIPO 2 8 UNIDADES

TOTAL 51 UNIDADES

FACHADA R. MATOGROSSO 1|200

FACHADA R. PARÁ 1|200

CORTE A-A 1|200
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CORTE B-B 1|200
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UNIDAD 01 | 9.5 MODULOS | 3 DORMITORIOS

UNIDAD 02 | 6 MODULOS | 1 DORMITORIO

UNIDAD 03 | 6.5 MODULOS | 2 DORMITORIOS

UNIDAD 04 | 5.5 MODULOS | 1 DORMITORIOS

UNIDAD 05 | 5.5 MODULOS | 1 DORMITORIOS

UNIDAD PLUS? | 7 MODULOS | 1 DORMITORIOS

CENAS DA VIDA COTIDIANA

DOS COMPONENTES

Pilar 4
0,2 x 0,2 x 2,4m
x 28 unidades

Pilar 5
0,2 x 0,2 x 2,4m
x 210 unidades

Pilar 6
0,2 x 0,2 x 2,4m
x 308 unidades

Pilar 7
0,2 x 0,2 x 2,2m
x 4 unidades

Pilar 8
0,2 x 0,2 x 2,2m
x 30 unidades

Pilar 9
0,2 x 0,2 x 2,2m
x 44 unidades

Desagregar para unir, flutuar das partes ao todo e do todo
às partes.
Esse é um exercício que o arquiteto inconscientemente
realiza todo o tempo. Os componentes isolados, quando
se associam, geram movimento e com ele, energias transformadoras. Propor um catálogo de partes nos permite ter
uma visão geral dos elementos, sua geometria, sua origem, seu peso e sua vida útil. Estudar meticulosamente
as partes é poder entendê-las, é poder construí-las. A
linha de elementos pré-fabricados nos permite criar uma
montagem eficiente, sustentável e otimista.

TABELA DE ÁREAS

Pilar 1
0,2 x 0,2 x 5,0m
x 4 unidades

Pilar 2
0,2 x 0,2 x 5,0m
x 30 unidades

Pilar 3
0,2 x 0,2 x 5,0m
x 44 unidades

Viga 1
3,3 x 0,2 x 0,2m
390 unidades

Viga 2
2,8 x 0,2 x 0,2m
720 unidades

Viga 3
1,15 x 0,2 x 0,2m
260 unidades

ÁREA DO TERRENO

1383 M2

RECUO FRONTAL

5M

RECUO LATERAL

4M

ÍNDICE DE APROVEITAMENTO

2,5

COMPUTÁVEL MAX

3459

TAXA DE OCUPAÇÃO

50%

TOTAL DE ÁREA CONSTRUIDA

4910 M2

TOTAL DE ÁREA COMPUTÁVEL

3233 M2

TOTAL DE AREA NÃO COMPUTÁVEL

1677 M2

TIPO 1
ÁREA COMPUTÁVEL

390 M2

ÁREA NÃO COMPUTÁVEL

80 M2

TIPO 2
Janela 1
3,3 x 2,4 m
x 42 unidades

Janela 2
2,8 x 2,4 m
x 168 unidades

Laje
e = 15cm
4725,5 m²

Guarda corpo 1
3,2 x 1,0m
x 42 unidades

Guarda corpo 2
2,7 x 1,0 m
x 168 unidades

Guarda corpo 3
1,0 x 1,0 m
x 28 unidades

ÁREA COMPUTÁVEL

370 M2

ÁREA NÃO COMPUTÁVEL

100 M2

PRIVATIVA 2996 M2

CONSTRUIDO 4910M2

EFICIENCIA 61%
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