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RESUMO
O objetivo da pesquisa é analisar e reunir informações
pertinentes para a concepção e fundamentação teórica para
um projeto arquitetônico do espaço destinado a um Laboratório
de Fabricação Digital (Fab Lab) na Barra Funda, em São Paulo. E
entender o funcionamento de um FABLAB, os tipos de fablabs,
sua política de compartilhamento de informação e a utilização
do espaço físico para a criação de protótipos, seu papel na
transformação do cenário urbano como as transformações dos
galpões industriais em novas áreas de produção digital.
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INTRODUÇÃO

A relevância dessa pesquisa resulta da percepção (pessoal) das transformações que,
há mais de uma década, estão ocorrendo na região da Barra Funda decorrentes da
saída das grandes industrias, o interesse do mercado imobiliário na região (grandes
lotes, próximos do centro, com uma boa infraestrutura) e a troca do uso dos galpões
industriais para a utilização dos mesmos com outras finalidades como pequenas
marcenarias, oficinas, serralherias e até mesmo como um Fab Lab.
Ao analisarmos a origem do bairro, observa-se que as suas raízes industriais
influenciaram na forma como o mesmo foi loteado e essa característica também
foi a razão de sua deterioração com o passar do tempo, hoje a região ainda possui
grandes quadras e lotes proporcionais que são muitas vezes visados pelo mercado
imobiliário; por outro lado ainda existem na região resquícios das vilas operarias e
toda essa movimentação e troca do tipo de uso desses antigos galpões industriais
por outras atividades. Um exemplo na região desse novo tipo de uso dos antigos
galpões são os pequenos labs que surgem na região, que buscam esses galpões
por sua localidade (próximas do centro, com uma infraestrutura boa), o valor do
aluguel do imóvel, o tamanho dos galpões entre outros fatores.
O Fab Lab (abreviação do termo em inglês: Fabrication Laboratory) é, por definição,
um laboratório aberto, de baixo custo, colaborativo e com maquinário para a
fabricação digital que visa principalmente a inovação (Gershenfeld, Neil A. 2005.
Fab: the coming revolution on your desktop—from personal computers to personal
fabrication. New York: Basic Books. ISBN 0-465-02745-8). É um conceito que está
cada dia mais difundido no mundo e está sendo considerado como uma terceira
revolução industrial (Rifkin, Jeremy -2011. A terceira Revolução Industrial – Palgrave
Macmillan).
A pesquisa busca entender esse novo conceito de industrialização, que pode ser
tomado como um reflexo da sociedade que está em transformação, pois a nova
sociedade globalizada busca uma maior troca de conhecimento, seja por meio da
cultura, meios de comunicação ou as possíveis atuações profissionais.
Desta forma, busca-se, como objetivo geral neste trabalho, evidenciar o potencial
dos Fab Labs como ambientes para o uso da fabricação digital e da prototipagem
rápida no processo de projeto. Para atingir esse objetivo, será elaborada uma
pesquisa quantitativa, por meio da análise do funcionamento dos Fab Labs, sua
origem e o seu papel econômico e social, do histórico do bairro e de estudos de
projetos referenciais.
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FABLAB
Breve histórico
Neil Gershenfeld, diretor do Centro de Bits e Átomos do Media
Lab no MIT, por meio de suas observações (com o auxílio de seus
colegas), propõem em 2002 uma disciplina denominada: “How
to Make (Almost) Anything” no qual observa que o processo de
fabricação de objetos segue a mesma sequência da evolução da
computação (GERSEHNFELD, 2007).
Em uma possível analogia, os primeiros computadores eram
grades equipamentos manuseados por especialistas, logo após a
revolução tecnológica (seu aprimoramento) houve a diminuição
do preço desses equipamentos (e de seu tamanho físico),
esse barateamento do equipamento fez com que o mesmo se
populariza-se e tornou possível a sua aquisição para uso pessoal.
Nessa linha de raciocínio a partir da primeira revolução industrial
(maquinários grandes operados por especialistas efetuando
atividades repetitivas) nos anos 50 surge a fabricação digital
por meio de comandos numéricos – CNC (Computer Numerical
Control) – o que permitiu a produção de um objeto ser fabricado
por um computador.
Atualmente há equipamentos que utilizam o sistema CNC para a
fabricação tais como máquinas de corte laser, fresas, cortadoras
de vinil e impressoras 3D (em meados da década de 80
desenvolve-se a tecnologia FDM – Fused Deposition Modeling
– que permitiu a construção de impressoras 3D de baixo custo).
Com o barateamento dessas tecnologias e de seus componentes
é possível a criação de laboratórios de fabricação digital em
instituições de ensino e pesquisas, ambientes compartilhados e
empresas, cria-se, portanto, o conceito de fabricação pessoal.
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Neil Gershenfeld relembra a origem do Fab Lab em seu discurso no TED (2006):
“A fim de trabalhar questões de fabricação digital. O CBA obteve um financiamento importante para a compra de
máquinas capaz de fabricar qualquer coisa em qualquer escala. (...) Estudantes de todos os cursos apareceram.
Eles não possuíam necessariamente as habilidades técnicas, mas todos eles produziram resultados incríveis,
surpreendentes. (...) Não há necessidade de proceder a tais dispositivos para fabricar um produto que encontramos
na grande distribuição, mas eles são uteis para fabricar o que é único. Os estudantes, portanto, inverteram as
maquinas para inventar a fabricação pessoal (...).”
Assim, na disciplina denominada “How to Make (Almost) Anything” (HtMaA) criada por Neil Gershenfel no Centro de Bits e Átomos
do Media Lab no MIT, que ocorre em um laboratório com diversos equipamentos destinados à fabricação digital (fab Lab), os alunos
são ensinados a manusear os equipamentos de sua escolha. Dessa forma surge um ambiente de laboratório no qual se compartilham
projetos e ideias, aprimorando a expressão pessoal por meio da fabricação. Desse modo a disciplina tornou-se referência para outros
laboratórios similares o que levou a criação de uma carta de princípios (Fab Charter cuja primeira publicação data de agosto de 2007
e a sua reestruturação de outubro de 2012 – Cf. http://fab.cba.mit.edu/about/charter) e referências de processos e equipamentos
com o objetivo de otimizar e permitir a exploração máxima dessa rede de iniciativas.
12

A Fab Chater:
- O que é um Fab Lab?
Fab Lab é uma rede global de laboratórios locais, permitindo
a invenção e fornecendo acesso a ferramentas de fabricação
digital.
- O que contém um Fab Lab?
Fab Labs compartilham um inventário de máquinas e componentes
em evolução que auxilia na capacidade básica de fazer (quase)
qualquer coisa, permitindo também o compartilhamento de
projetos desenvolvidos ali pelas pessoas.
- O que fornece a rede Fab Lab?
Assistência operacional, educacional, técnica, financeira e
logistica, além do que esta disponível dentro dos laboratórios.
- Quem pode usar um Fab Lab?
Fab Labs estão disponíveis como um recurso da comunidade,
oferecendo acesso livre para os indivíduos, bem como acesso
programado para programas específicos
- Quais são as suas responsabilidades?
Segurança: não ferir as pessoas ou danificar as maquinas
Operações: ajudar com a limpeza, manutenção e melhoria do
laboratório
Conhecimento: contribuir para a documentação e instrução
- Quem é dono das invenções realizadas dentro do Fab Lab?
Projetos e processos desenvolvidos no Fab Lab podem ser regidos
e vendidos. O inventor escolhe a maneira como seu projeto
será realizado, porém, a documentação do projeto contendo o
processo e as técnicas envolvidas deve permanecer disponível
para que os outros usuários possam aprender com ela
- Como as empresas podem utilizar um Fab Lab?
As atividades comerciais podem ser prototipadas e incubadas
em um Fab Lab, mas não devem entrar em conflito com outros
usos. Elas devem crescer além do laboratório e beneficiar os
inventores, os próprios laboratórios que lhes deram suporte e as
redes que contribuíram para o seu sucesso.
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Portanto os princípios resumidos são:
- A rede é constituída por laboratórios locais em uma rede global,
com isso nenhum Fab Lab pode ficar isolado da rede
- Os projetos devem ser abertos e compartilhados quando
executados dentro do laboratório, as pessoas podem registrar e
lucrar com os seus inventos, entretanto não deve existir segredos
dentro do Fab Lab
- Os usuários dos Fab Labs devem zelar pelos maquinários, quem
realiza as ações e o pera as maquinas são os usuários
- Deve existir um dia no qual o Fab Lab fique aberto a qualquer
pessoa com a finalidade de que se divulgue a possibilidade da
fabricação digital pessoal.
Portanto os Fab labs foram criados num contexto dentro do meio
acadêmico e posteriormente se expandiu para além do espaço
das universidades, surgiram de um modelo da web colaborativa,
o que auxiliou no compartilhamento e na democratização das
ferramentas de compartilhamento, de edição e criação, o que
transforma o usuário em executor do processo (EYCHENNES e
NEVES, 2013).
Esse tipo de laboratório, então, possui uma troca horizontal
onde a cooperação, colaboração, interdisciplinaridade,
compartilhamento e aprendizagem através da prática (Do It
Yourself). “Essa abertura, chave do sucesso e da popularidade
dos Fab Labs, facilita os encontros, o acaso e o desenvolvimento
de métodos inovadores para o cruzamento de competências.
Estes espaços abertos a todos e acessível (tarifas baixas ou
mesmo o acesso livre) favorece a redução de barreiras à inovação
e à constituição de um terreno fértil à inovação” (EYCHENNE;
NEVES, 2013)
Portanto o objetivo do Fab Lab é o de fomentar a fabricação
pessoal e criar uma rede globalizada de projetos e conhecimento
compartilhados, a sua criação é espontânea e ocorre a partir do
interesse de instituições empresas e indivíduos, segundo a FAB
FOUNDATION (Cf. http://www.fabfoundation.org/) existe mais
de 1.000 Fab Labs cadastrados na rede e que estão localizados
em mais de 100 países.
14
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Segundo Eychenne e Neves (2013), há um padrão tipológico da
rede mundial que estabelece um conjunto mínimo de maquinas
por comando numérico (CNC) de nível profissional que cada
Fab Lab deve possuir. Tal maquinário permite que qualquer
projeto possa ser reproduzido em qualquer Fab Lab da rede,
este conjunto é composto por uma máquina de corte laser, uma
máquina de corte de vinil, uma fresadora de alta resolução e uma
maior para a criação de peças de grande escala. Esse conjunto
é localizado no espaço principal do laboratório, dispostas de
um lado as maquinas menos ruidosas e do outro lado as mais
perigosas ou que geram resíduos. Ainda segundo os autores é
possível verificar um certo padrão em comum na distribuição
dos espaços:
- Pelo menos uma sala fechada para uso da fresadora pequena
e grande
- Espaços de exposição dos objetos produzidos
- Deposito de estocagem (para materiais e fermentas)
- Diversos espaços para consulta em computadores (salas
multiusos, para cursos, reuniões)
- Um espaço para descanso (descompressão).

IMAGEM 04

Além do básico, cada Fab Lab pode incorporar equipamentos
complementares, de acordo com as suas necessidades, tal como
o Fab Lab de Amsterdam que possui máquinas de costura ou o
Fabrique Lab de Porto Alegre, que dispõem de uma marcenaria.
Os Fab Labs da rede oferem cursos e workshops, estes vão do
tradicional que são direcionados a ensinar o usuário a manusear
e operar os equipamentos e todos os processos dos laboratórios
até cursos avançados para quem já domina as ferramentas
(EYCHENNE e NEVES, 2013). Há cursos voltados para crianças e
jovens; cada laboratório dispõe de uma metodologia entretanto
todos partem do mesmo princípio do “aprender fazendo”, tais
cursos proporcionam ao aluno uma vivencia no laboratório e a
experiencia de descobrir temas relacionados a fabricação digital
na pratica. (EYCHENNE e NEVES, 2013).
15
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MODELOS DE FABLABS
Os Fab Labs devem seguir os princípios descritos pela Fab
Charter e seus laboratórios devem estar equipados com o
padrão mínimo dos maquinários e estarem na rede internacional
de compartilhamento. Entretanto há uma divisão entre os
Fab Labs de acordo com a função da organização, dos modos
de financiamento e da equipe que trabalha no laboratório.
Geralmente o Fab Lab está associado a uma fundação, uma
universidade ou um programa governamental como responsável
pelo seu projeto de criação, podendo ser baseados em três
modelos.
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FAB LABS PROFISSIONAIS:
São os mais comuns, funcionando com recursos privados no qual o empreendedor que cria que é o responsável pelos gastos, portanto
eles cobram por suas atividades para conseguirem se sustentar financeiramente; estes fab labs são propensos a desenvolverem
produtos vinculados a empresas, startups, auto empreendedores e makers; e tem como obrigação permitir que um dia da semana
seja aberta ao público geral, sem custos.
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GARAGEM FAB LAB
O GARAGEM LAB FAB foi o primeiro Fab Lab Independente do
Brasil fundando em 2013; é um laboratório de fabricação digital
profissional que surgiu com o objetivo de fomentar a criatividade
e o desenvolvimento de projetos apoiados na filosofia do
“Faça Você Mesmo”. Além de compartilhar ferramentas e
equipamentos, num ambiente que estimula a criatividade e
inovação através da experimentação, da troca e do conhecimento
transdisciplinar.
Na agenda do Garagem encontra há cursos, oficinas e
atividades de diversas áreas. Também pode locar e usar alguns
equipamentos por hora, tais como, cortadora laser, impressora
3d e fresadora CNC.
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FAB LABS ACADÊMICOS
São vinculados a uma universidade ou instituição de ensino,
que fica responsável pelo financiamento dos laboratórios, a
utilização destes laboratórios geralmente se restringe aos alunos
vinculados a universidade, mas eventualmente podem formar
parecerias com entidades particulares para desenvolvimento
de algum projeto especifico, os custos em relação ao uso do
maquinário depende da instituição financiadora, se for uma
universidade pública, por exemplo, não cobrará pelo seu uso,
já uma universidade particular poderá cobrar pelo utilização.
Neste Fab Lab são organizados workshops no qual os alunos
aprendem a manusear o maquinário para posteriormente aplicar
o conhecimento em seus próprios projetos.
Exemplo:
IMAGEM 08
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FAB LAB SP

A origem do FAB LAB SP remonta a 2009, da disciplina de pósgraduação denominada “Design e Arquitetura Contemporânea”
na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade
de São Paulo (FAUUSP). A FAB LAB SP abriu em 2011 como o
primeiro laboratório do Brasil a participar dessa rede global.
Após a introdução dos processos de fabricação digital utilizando
máquinas CNC (Controle Numérico Computadorizado), a
FAUUSP rapidamente absorveu essas tecnologias em seu
Laboratório de Modelagem e Testes (LAME), não apenas como
produtos simples, mas principalmente como ferramentas de
conhecimento aplicadas.
O FAB LAB SP é um espaço didático para experimentação e
pesquisa dentro da FAU e da Universidade de São Paulo (USP),
que é aberto a outras escolas da USP e até mesmo à comunidade,
através das atividades de extensão promovidas no laboratório
de fabricação digital
IMAGEM 09

INSPER FABLAB
O Insper FabLab fundado em meados de 2014, segue o modelo
clássico de Fab Lab Acadêmico. Iniciou seu funcionamento junto
a nova escola de Engenharia do Insper.
Tem como objetivo permitir aos alunos e professores o
desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão
nas áreas de Design, Engenharia Mecânica, Computação,
Mecatrônica.
É um ambiente que estimula a criatividade, inovação e o trabalho
colaborativo; com equipamentos e processos flexíveis de
fabricação digital para a prototipagem de produtos. Funciona em
sinergia com o Tech Lab Insper, laboratório de Manufatura onde
é possível prototipar lotes de produtos em escala Industrial.

IMAGEM 12
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FAB LABS PÚBLICOS:
São financiados pelo governo, institutos de desenvolvimento ou comunidades locais, eles são completamente gratuitos e são mais
acessíveis a população, seus workshops e cursos possuem o intuito de abranger um público variado; para dessa forma incluir o maior
número possível de pessoas.
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FAB LAB LIVRE SP

IMAGEM 14

A rede Fab Lab Livre SP é – com suas 12 unidades – a maior
rede de laboratórios públicos de fabricação digital no mundo. O
programa da Secretaria de Serviços, por meio da Coordenadoria
de Conectividade e Convergência Digital - CCCD, implantou ao
menos um laboratório em cada região da cidade, dando prioridade
para as áreas socialmente vulneráveis e com maior circulação de
pessoas. O Fab Lab Livre SP é uma rede de laboratórios públicos,
espaços de criatividade, aprendizado e inovação acessíveis a
todos interessados em desenvolver e construir projetos. Através
de processos colaborativos de criação, compartilhamento do
conhecimento, e do uso de ferramentas de fabricação digital, o
Fab Lab Livre SP traz à população de São Paulo a possibilidade
de aprender, projetar e produzir diversos tipos de objetos, e em
diferentes escalas
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PROJETOS REFERENCIAIS
Por ser uma proposta arquitetonica “inovadora”, os projetos
referenciais análogos escolhidos possuem um conceito
semelhante ao dos pretendidos no projeto do Fab Lab, portanto
alguns elementos irão contribuir no processo de desenvolvimento
da base teoricas, da materialidade, da tecnica construtiva, o que
auxilia em um maior entendimento do projeto .
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DTU Skylab
O projeto DTU Skylab é um centro multidisciplinar comunitário
voltado para a inovação de empreendimentos estudantis
desenvolvido pelo escritório Juul Frost Arkitekter para a
Universidade Técnica de Dinamarca (DTU). Possui laboratórios,
oficinas de prototipagem, salas de aulas, escritórios e espaços de
convívio distribuídos em 1.600m².
O pavimento térreo abriga laboratórios com maquinários, um
auditório, uma copa e uma grande área de convívio. O projeto
possui um térreo e um mezanino que geram um pé direito
duplo em determinadas áreas como no espaço de convívio e no
auditório. A distribuição do programa foi a razão para a escolha
deste projeto como referência projetual.
O DTU SkyLab apresenta um conceito semelhante à rede Fab Lab,
proporciona acesso à prototipagem rápida e é uma plataforma
de inovação, entretanto, é possível perceber pela forma em
que os ambientes estão dispostos que o compartilhamento
não é um elemento fundamental do projeto pois os espaços
de estar, convivência e de exposição são os articuladores entre
os demais ambientes, já nos Fab Labs os espaços articuladores
são os próprios espaços de produção, isto é, não há divisões
entre as oficinas, o que existe é um grande local de produção
no qual é possível ver o que as pessoas produzem. Os únicos
lugares separados são os dos maquinários por motivos técnicos
(ruído, particulados, temperatura), e nesses ambientes é
interessante a utilização de materiais como o vidro para ver o
que acontece no seu interior. Outra característica interessante
no projeto do SkyLab é a sua aparência fabril, o uso das cores e
da ortogonalidade.
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Centro Cultural de Sedan
O Centro Cultural foi projetado pelo escritório Richard + Schoeller
Architectes e construído em 2012. Está localizado em Sedan na
França e ocupa uma área privilegiada no centro de pesquisas da
cidade, sua construção abrange 1.897m².
A sua volumetria ortogonal que utiliza o jogo de adição e
subtração de volumes e as suas aberturas envidraçadas que
permite permeabilidade visual entre o interior e o exterior é o
motivo para a escolha deste projeto como referencial projetual.
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Divisão de Ciências Fundamentais do ITA
O edifício projetado para a Divisão de Ciências Fundamentais
está localizado em São José dos Campos e é parte do plano de
expansão do campus do Instituto Tecnológico de Aeronáutica
(ITA). Foi projetado pelo METRO Arquitetos e é o primeiro de um
conjunto de edifícios a ser construído em 2017 que integram a
chamada Quarta Educacional, que será completada pelo grande
auditório e uma biblioteca nova.
O projeto de expansão insere-se num contexto arquitetônico
relevante, pois o projeto do campus e dos edifícios existentes
são de autoria do arquiteto Oscar Niemeyer (projeto de 1947).
O novo projeto articula-se a pré-existência por meio da sua
implantação que visa potencializar os seus usos de forma mutua.
Na sua construção foram utilizados sistemas pré-fabricados,
que permitem uma montagem rápida com estruturas metálicas,
painéis pré-moldados em concreto para o fechamento e vidros
nas aberturas, sendo essa a razão para a escolha deste projeto
como referência projetual. A ligação entre o novo e o préexistente se dá por meio de passarelas, o térreo é livre e serve
de passagem pela quadra e o piso é industrial auto nivelante. A
setorização foi dividida em duas partes, uma fechada (auditórios,
salas de aulas e laboratórios) e a outra aberta (circulações
verticais e horizontais).
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BARRA FUNDA
Neste capitulo serão expostas as análises feitas em relação a
localização do lote de interesse para a implementação do projeto
arquitetônico desenvolvido para a atividade 2 do trabalho de
graduação final.
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Breve histórico

O bairro da Barra Funda nasceu do loteamento da fazenda
Iguape. Logo após a divisão da área, os italianos começaram a
povoar a área. Uma das razões para a imigração era a construção
de uma ferrovia no local. O nome do distrito surgiu porque no
passado, a barra do rio Tietê na região era muito funda.
O progresso da Barra Funda SP está estreitamente ligado à
construção de estradas de ferro para o escoamento da produção
do café na cidade. Por conta disso, tornou-se um bairro operário,
que abrigava trabalhadores ao longo dos trilhos da ferrovia, que
ensacavam as mercadorias produzidas pelas fábricas.
Outro fator que colaborou para o desenvolvimento do bairro foi a
construção do Parque Industrial das Fábricas Reunidas Francisco
Matarazzo, instalado no bairro vizinho da Água Branca, em 1920.
A região sofreu um forte abalo com a crise de 1929, que resultou
no fechamento de empresas e na saída de famílias endinheiradas
para outros locais. Após há alguns anos, muitas casas deram
lugar a estabelecimentos comerciais e prédios de negócios se
instalaram nas redondezas.
O bairro começou a ser repaginado em 1989, quando foi
inaugurado o Terminal Intermodal Barra Funda, que reuniu
todas os serviços do transporte coletivo: metrô, trens da CPTM,
transporte rodoviário e ônibus municipais e intermunicipais.
No mesmo ano, no antigo Largo da Banana – nomeado pela
venda de cachos de banana e considerado um dos berços do
samba paulista, sendo ponto de encontro para os sambas de
rodas, rodas de tiririca ou capoeira e serestas (gênero musical
do Brasil de antiga tradição de cantoria popular das cidades) –
foi inaugurado o Memorial da América Latina, projetado pelo
arquiteto Oscar Niemeyer.
34

IMAGEM 27

O bairro ainda é reduto cultural. Em 1917, foi inaugurado o
Theatro São Pedro. Mário de Andrade, poeta, romancista, crítico
de arte e musicólogo, nasceu e viveu na Barra Funda e a casa
em que morava – também tombada – está conservada até
hoje, funcionando como oficina cultural. A escultura “Mão”, do
Memorial da América Latina, representa o suor, sangue e pobreza
que marcam a história da América Latina tão desarticulada e
oprimida, segundo Niemeyer. Mão de protesto, espalmada, com
os dedos abertos em desespero, e o mapa da América Latina a
correr sangue até o punho.

IMAGEM 28

IMAGEM 29

INFRAESTRUTURA: O bairro conta com o Terminal Intermodal
Barra Funda que reúne todas as modalidades do transporte
coletivo (metrô, trens, transporte rodoviário, ônibus municipais e
intermunicipais). Também abriga o estádio do Parque Antarctica
e o centro de treinamento (CT) do time de futebol Palmeiras
e São Paulo. O Shopping West Plaza e Bourbon Shopping são
os dois principais centros de lazer e compras da região. Além
disso, a Universidade Estadual Paulista (Unesp) e a UniNove têm
grandes unidades no bairro.

TURISMO: Na divisa do bairro Barra Funda SP com Perdizes está
o Parque da Água Branca. Além da área de lazer, o local tem
espaços infantis e para a terceira idade, museu de arqueologia e,
nos finais de semana, mantém uma programação permanente,
incluindo festas folclóricas, exposições de animais, leilões e
rodeios.
A Barra Funda é famosa também por ser o bairro das escolas de
samba Camisa Verde e Branco e Mancha Verde, e pelo Memorial
da América Latina, projetado por Oscar Niemeyer. O complexo
é constituído por um acervo permanente de obras de arte,
biblioteca e eventos itinerantes.
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DESENVOLVIMENTO DO
PROJETO
A proposta do projeto visa todas as etapas para o desenvolvimento
do tema como programa arquitetônico. Para atingir a meta
desejada é preciso inicialmente entender o funcionamento de
um Fab Lab, refletir sobre a suas conceituações, sobre seus
usuarios e o seu tamanho, deste modo é possivel propor um
programa de necessidades fundamentado, de tal maneira que
sejam expostas as intenções projetuais, as tecnicas construtivas
e materiais escolhidos.
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IMAGEM 30

IMAGEM 31
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O LUGAR
A área de interesse está localizada no estado de São Paulo,
no município de São Paulo, na Barra Funda que é um distrito
tradicional da região oeste do município de São Paulo, com
5.6km² de superfície, subordinado à subprefeitura da Lapa;
segundo o PDE – Lei 16.050/14.
vO lote está na macro zona (1) de estruturação e qualificação
urbana MZURB, na macroárea (2) de estruturação Metropolitana
MEM; nos Setores da Macroárea de estruturação Metropolitana
(A2) setores da Orla Ferroviária e Fluvial = Arco Tiete. ZEM e ZEIS
– 3; C.A=4; T.O.=0,7.
Possui uma população de 12.977 habitantes (senso 2010),
densidade de 23,17 hab/ha, com renda média de R$2.364,04,
IDH de 0,917 (21º lugar – muito elevado).
O local foi escolhido devido a infraestrutura existente no
bairro, a proximidade com o cetro de São Paulo, proximidade
das principais vias de escoamento (marginais) e ligação (LesteOeste), facilidade de transporte público, proximidade de polos
educacionais e comerciais.
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IMAGEM 37
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IMAGEM 38
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PARTIDO

O público alvo é o próprio usuário do Fab Lab, que é (segundo
a Fab Chater) um público democrático que abrange todas as
faixas etárias e socioeconômicas; foi considerado também o
público que utilizará o espaço como passagem entre a quadra, e
o público que utiliza o espaço nos opens days. O programa visa o
melhor fluxo entre os usuários.
A pré-existência foi preservada para manter a memória do bairro,
além de servir como área de exposição e acesso principal.
O tamanho do projeto foi pensado de acordo com a
necessidade dos espaços dos maquinários, áreas de produção
e desenvolvimentos, áreas de apoio proporcionando assim
um espaço que permita atividades simultâneas sem que uma
interfira na outra.
Portanto o conceito que permeia o projeto é a elaboração de um
espaço que atenda às necessidades dos usuários do FabLab, seja
permeável, com a percepção de três áreas distintas que estão
interligadas por uma passarela, a preservação da memória do
bairro por meio da conservação do edifício pré-existente.
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SETORIZAÇÃO

IMAGEM 39

A primeira intenção de implantação se dá por meio das análises
do entorno, essas analises deixam claro a intenção de permitir
ao pedestre atravessar o lote por meio de uma passagem. O
programa foi fragmentado para melhor aproveitamento do lote.
A pré-existência foi preservada para manter a memória do
bairro, além de servir como área de exposição e acesso principal.

IMAGEM 40
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PROGRAMA

IMAGEM 41

O programa de necessidades e o pré-dimensionamento foram elaborados por meio de analises dos espaços que cada máquina
necessita, entretanto sofreram ajustes no decorrer do processo de criação; os espaços planejados no Fab Lab contam com paredes
internas de steel frame para que possam se ajustar, caso necessário, com o tempo, permitindo dessa forma um layout flexível.
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ESTRUTURA
No caso do projeto pretendido para o Fab Lab, nota-se a
necessidade de espaços amplos que abrigue o maquinário
bem como espaços de produção amplos, portanto o
sistema construtivo que atende a demanda por grandes
vão é o sistema de estrutura metálica modular.
O sistema de construção com aço é mais rápido e limpo, a
estrutura está modulada de 8,75m x8,75m, pilares de alma
cheia com dimensões de 0,50x0,50m e vigas de 0,60m. as
lajes são de stelldeck com manta cimentícia reforçada com
piso elevado industrial, as paredes são de stellframe.
A estrutura receberá pintura intumescente para sua
proteção.
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Materialidade
A materialidade do proejto se dá por meio da utilização de
concreto aparente, fachadas de vidro e estrutura metalica
aparente; atrávez da estrutura aparente se busca manter uma
caracteristica mais fabril para o Fab Lab e a sua passarela.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer da pesquisa é notável o crescimento e a valorização
da classe criativa e como ela influencia a sociedade está presente
em questões econômicas, culturais e sociais.
Fica explicito que a força dessa nova revolução, a vontade do
homem de produzir e criar, esse avanço e evolução só é possível a
partir do surgimento dos Fab Labs, eles veem com uma proposta
de disseminar o conhecimento e a cultura do “faça você mesmo”.
Portanto ao analisarmos tudo que foi pesquisado, estudado e
visto nessa pesquisa, destacando a escolha do lote, as intensões
de projeto, e os estudos de correlatos, o presente trabalho
servirá de subsidio qualificado para desenvolvimento do projeto
arquitetônico pretendido.
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