Sede para uma Fábrica de Blocos

12.000 blocos. 75m²de área útil. 75m²de paredes.
A urgência de abertura do espaço, o baixo orçamento e o fato do terreno
ser alugado foram fatores que impediram um projeto convencional para a
sede desta fábrica de blocos. Inicialmente os sócios cogitavam a compra
de um container, contudo, nos parecia incoerente que a sede da fábrica
não empregasse o material por ela produzido.
Durante uma das visitas, observamos o sistema de estocagem e transporte
do material em pilhas que, apoiadas sobre pallets, alcançavam até 3,60m
de altura. Empiricamente, o sistema parecia aludir às antigas construções
megalíticas, antecessoras à invenção de substâncias aglutinadoras, que
tinham a força da gravidade como principal elemento estabilizador.
Assim nos ocorreu que com a ausência da argamassa a obra seria
transformada em uma simples montagem. Além disso, a possibilidade
de reutilização do material no caso de uma mudança, vantagem no
caso do container, foi aberta novamente. A estabilidade seria garantida
através do aumento significativo da espessura das paredes de blocos,
transformando-as em verdadeiras muralhas de blocos aparelhados1.
A partir de então as relações entre altura, peso e superfície de contato
dos empilhamentos passaram a ser exploradas tanto no projeto como em
protótipos no canteiro de obra. A pesquisa resultou em duas configurações
de aparelhos: 0.6m de largura para as paredes longitudinais e 1.2m de
largura para as transversais.
Para nivelar e travar verticalmente essas muralhas a lógica do sistema
observado na visita foi repro¬duzida na obra, substituindo os pallets por
lajes a cada seis fiadas. A modulação condicionou também a solução para
as aberturas de ventilação (chapas metálicas pivotantes) e iluminação
(painéis de vidros fixos entre a transição de pé-direitos) que vencem o vão
entre duas lajes de travamento.
1 Aparelhos são formas de encaixes dos blocos intercalados em sentidos diferentes
para obter uma boa amarração das paredes.

paredes longitudinais
60cm de largura
A. primeiras fiadas sobre a fundação radier

B. muralhas sendo erguidas com primeira laje de travamento

C. concretagem da primeira laje de cobertura

D. painel fixo de vidro e caixilho pivotante

paredes transversais
120cm de largura
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1. reuniões
2. recepção
3. copa		
4. sanitários
5. escritório
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