MODELO URBANO ESPIRITUAL E NATURAL
VIVER AO AR LIVRE
O Modelo Urbano Espiritual e Natural está em processo de construção. É como um sistema
vivo, ele se ajusta, transforma e adequa dentro de uma linha de condução. Esse modelo será
construído por todos que se sintam parte dessa construção, agregando seu conhecimento
e sua afinidade, bem como sua energia.
Para esse início nos baseamos na Matriz Tzolkin como formação inicial das habitações e
espaços de convívio.

Buscamos constantemente desconstruir os ciclos de entendimento sobre os sistemas atuais
de composição urbana e estudamos os movimentos em busca de uma nova cidade com
princípios sustentáveis e as referências que grandes empresas de tecnologia trazem na
formação de novos ambientes de trabalho e circulação urbana.
Para idealizar a cidade estudamos sobre o calendário natural, as treze luas e a influências
das vibrações energéticas no nosso cotidiano. Idealizamos a cidade através do símbolo do
infinito, pois as conexões e possibilidades que o universo nos favorece são infinitas, com os
cinco elementos naturais - fogo, terra, água, ar e éter - e pensando sempre nas conexões
humanas e naturais.

Deste modo surgiu o desenho de uma flor, com o “éter” em seu núcleo como um elemento
de conexão dos outros quatro elementos - cada um em uma pétala – sendo esse centro o
comunitário, a união e o amor.
Logo surgiram os caminhos e as edificações distribuídas dentro do pensamento das
vibrações energéticas e no calendário natural, fazendo referência ao número treze.
Inicialmente cada pétala possui treze edificações e esta proposta é reestruturada quando
os módulos passam a formar uma cidade.
Nesse sentido abordamos desde a verticalização, nesses núcleos, para receber DRONES e
pequenos TRANSPORTES AÉREOS ao contexto horizontal com interligação por veículos
autônomos, carros elétricos, modais como bicicleta e transporte náutico e conexão com os
modelos atuais de cidade e veículos existentes. O sistema viário segue um modelo binário
garantindo mais segurança no interior de cada bairro. Para promover o uso da bicicleta e da
caminhada, as ruas serão desenhadas com calçadas mais largas e com meios-fios dinâmicos,
que possam se transformar em espaços públicos durante os horários de menor tráfego
motorizado.

Dentro dessa linha de condução do projeto e a conexão com a espiritualidade,
possibilitamos trazer um olhar amplo e livre das ideias do passado sobre como é ou deve
ser um espaço, e livres também dos planos que temos para como ele será utilizado no
futuro. Nos manter no presente e nas infinitas possibilidades que existem para um espaço
ou estrutura que a cidade oferece.
Vale observar o momento que estamos vivendo (2020/2021) em que muitos prédios
comerciais estão sendo esvaziados e muitas casas estão virando ambientes de trabalho,
salas de aula entre tantos diferentes usos, trazer esse sentido da espiritualidade na
arquitetura pode ser muito útil para desenvolver soluções que realmente nos ajudem a
manter nossa conexão com a vida.
Assim, trazemos espaços de abrigo em conexão com nossa ancestralidade com residências
unifamiliares com grande uso de sistemas tecnológicos para conectividade e uso de energias
renováveis e espaços coletivos para integração entre público e privado e canalização
energética entre as pessoas que habitam aquele bairro.

Enquanto isso, vão se moldando detalhes sobre como pode ser a cidade ESPIRITUAL E
NATURAL. Com uma área inicial de 25.000,00 m².
Um plano de desenvolvimento urbanístico é iniciar por um bairro e a estimativa de
investimento inicial chega a R$ 49.010.000,00 para uma célula do projeto (bairro). Um bairro
é composto por residências, áreas residenciais com uso misto unidades, áreas comerciais e
1 torre coletiva com recepção de transporte aéreo e práticas coletivas além de plantios.
Diversas iniciativas econômicas podem surgir nesse módulo para pesquisa e intensificar o
potencial desse modelo de moradia.
Dentro dos elementos citados na apresentação, a água tem um papel decisivo na cidade.
Dessa forma, com a conexão entre os bairros, fortaleceremos os transportes por água,
reservatórios e lazer.
A intenção é que em cada bairro, todos possam viver e suprir suas necessidades com
deslocamentos a pé ou outros modais em até 15 min.
Para essa vida acontecer, além das edificações e sistemas de ruas e transportes, o verde é o
principal elemento para criarmos microclimas favoráveis para esse ambiente. Desde a
arborização à implantação das edificações, tudo deverá ser avaliado com as condições
climáticas onde os modelos serão implantados de forma a proteger as ruas dos ventos e
intensificar as passagens de luz.
Os sistemas construtivos são pensados de forma a termos materiais resistentes e de fácil
implantação sendo o maior desafio a flexibilidade para cada região.
As edificações com um conceito mais “aberto” de forma modular facilita as adaptações
futuras e reduz o custo de implantação e temos maior flexibilidade para eventuais mudanças
de uso futuras.
Com tantas possibilidades, para preservarmos todos os conceitos e conexões possíveis
temos que para ser humana e natural, espiritual e tecnológica, a arquitetura é construída
como parte da natureza. Com seus espaços vazios e espaços planejados, luzes que
permeiam os caminhos e nos leva a uma compreensão mais ampla do conjunto todo. Nossas
experiências com a edificação construída e a noção de tempo com sua materialidade e
ocupação.

Vista aérea do módulo do bairro

Cidade com os bairros conectados

Edificação verticalizada para conexão com transportes aéreos e conexão entre os bairros
Alguns módulos com produção de alimentos | restaurantes | comunitário

Conexão com a natureza

Edificações residenciais “pétalas”

Módulos residenciais abrigos 50m²

Amarelo - Edificações de uso misto com comércio vicinal e comércio no térreo dos edifícios
Laranja – Comércio
Roxo – Comunitário e conexão

