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MANUAL DO COOPERADO BENEFICIÁRIO 

ECOPOLO EUILIBRIUM 1 

 

Imagem Conceitual Ilustrativa 

 

Carta do Presidente. 

Estimado Beneficiário da Rede de Ecopolos Equilibrium, agora você faz parte 
de uma rede de benefícios única no país e no mundo.  

A partir de agora, vamos propor caminhos novos para você realizar seus 
objetivos como ser humano, porém, agora com mais apoio, mais clareza e mais 

cooperação. 

A Rede Equilibrium é formada primeiramente por pessoas que querem viver 
num mundo mais sustentável, inteligente e inovador, onde haja respeito mútuo, 

abundância e tolerância.  

A Rede está embasada juridicamente ao redor de três instituições 

principalmente que vão evolucionando e trazendo mais segurança para nossas 
relações sociais, econômicas e especialmente familiares  e humanas. 

 Associação Aliança Luz 

 Cooperativa Equilibrium 
 Educacional Equilibrium 
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Entendemos que no mundo em que vivemos (nosso espaço social), nem 
sempre oportuniza de forma igual o acesso as transformações pessoais que buscamos, 
e que nem sempre é nossa culpa “fracassar” neste mundo.  

Pense nas milhares de crianças em que, na dita primeira infância, quando 
ocorre a formação das redes neurais no cérebro, e que sofre deficiência alimentar 
nesta fase tão importante do desenvolvimento (do zero aos dois anos).  

Esta criança sofrerá um déficit de inteligência que vai limitar suas “conquistas” 

e capacidade intelectiva, de forma permanente. É culpa dela? De sua própria 
negligência?  

Como gostam de afirmar friamente muitos acadêmicos, que sem 
contextualizar traçam uma lógica adequada ao seu modo de vida e sustentam 
aprioristicamente de forma dicotômica, a teoria do livre arbítrio, pelo que “o homem 
tem capacidade de discernimento, o que lhe possibilita fazer escolhas voluntárias e 
independentes de qualquer pressão interna ou externa”. O homem tem o poder de 
escolher um ato ou não, independentemente das forças que o constrangem. Ser livre é 
decidir e agir como se quer, sem qualquer determinação causal, quer seja exterior 

(ambiente em que se vive), quer seja interior (desejos, caráter)”1.  

Na verdade, no nosso modelo social atual, é preciso que um certo número de 

pessoas “fracassem” do ponto de vista econômico-social para que outras consigam 
ocupar posições sociais de destaque nas quais possam obter tudo que precisam por 

meio da exploração da mais valia do trabalho humano.  

Não queremos fazer um discurso vago e tendencioso, pois historicamente a 
humanidade já se debruçou e debateu este tema por séculos. Então, apenas estamos 
propondo um novo meio de conduzir nossas relações sociais e nossa economia de 
forma mais humana e sustentável.  

A economia é considerada como a parte das atividades diárias que asseguram 
a manutenção da vida, ela está presente na maior parte das nossas relações sociais no 
dia a dia, quando compramos ou trocamos algo de que necessitamos, quando 
trabalhamos, quando mandamos nossos filhos para escola, quando quebramos um 
objeto, quando jogamos fora algo que se tornou imprestável, e até mesmo quando 
alguém morre, há uma série de providências e fatos jurídicos que ocorrem 
independentemente da nossa própria vontade.  

A forma como obtemos os recursos, bens ou dinheiro, afeta 

determinantemente nossas relações sociais. Ficamos mais suscetíveis e nos 
relacionamos de forma diversa com aqueles que estão sob nossa dependência 

econômica (v.g. seus filhos ou empregados) e aqueles de quem dependemos 
economicamente (vg. Seu patrão).  

                                                                 
1 ARANHA, M. Lúcia de A. e MRTINS, M. Helena P. Filosofando: Introdução à 

Filosofia. São Paulo: Moderna, 1986. P. 316 
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Por exemplo, queremos que os nossos filhos estudem para que possa ter 
economia própria, e sinceramente, a maioria não pensa que é porque acreditamos que 
por meio dos estudos nossos descendentes vão conhecer a verdade ou terão uma vida 
intelectual plena e madura, que se tornarão pensadores propondo novos caminhos 
emancipatórios para humanidade. 

A maior parte do conteúdo do Código Civil Brasileiro, regula as relações 
patrimoniais; contratos, herança, bens, títulos de crédito, indenizações, propriedade, 

etc.  

Não há dúvida de que boa parte de nossa vida gira ao redor de “necessidades” 
de ordem material.  

O mundo atual, foi construído com base na escassez, promovendo a 
dominância do modelo econômico capitalista que controla boa parte dos recursos e 
meios de produção, promovendo medo e insegurança para motivar a acumulação e o 
consumo. 

Aposentadoria, plano de saúde, casa própria, carro particular, educação 
formal institucionalizada, etc. 

Porém, numa sociedade organizada de forma inteligente e sustentável, a 

única necessidade é a força do trabalho e não a acumulação nem do dinheiro ou dos 
bens materiais em geral. 

“Tudo”, para subsistência física e manutenção das nossas vidas, é 
consequência ou resultado do trabalho físico ou intelectual humano. 

Na natureza, sem alguma atividade, os 
seres perecem e morrem. Assim também na 
vida humana.  

Mesmo que você fosse um nômade e 
vivesse da extração de produtos da natureza, 

ainda assim teria que deslocar-se de um ponto 
ao outro, encontrar aquilo que necessita, 

escavar, tomar, subir, guardar, conservar, 
carregar, etc.  

Então, voltaria por mais agua, mais alimento, um abrigo, etc. 

Como a maior parte dos lugares neste planeta onde você poderia viver do 
extrativismo, hoje, pertence a alguém, suas chances neste cenário são limitadas. Ou 

seja, o único espaço em que há uma limitada liberdade de ir e vir é apenas pela largura 
e extensão das ruas e estradas, pois todo o demais, é propriedade pública ou privada. 
Assim mesmo, você só tem o direito de ocupar o espaço físico que seu corpo ocupa ! Já 
pensou sobre isso? Nem teto, nem carrinho. Qualquer coisa que obste o passo pode 
dar causa para remoção forçada, desalojamento, despejo, etc...  
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Então, mesmo nossa suposta 
liberdade de ir e vir, está limitada no 
trajeto de qualquer lugar “público” até 
outro lugar “público”.  

A liberdade plena do indivíduo 
ficou restrita a sua habilidade de obter 
patrimônio. Portanto, temos pessoas sem 

acesso a espaços de desenvolvimento 
pessoal. 

 

A liberdade de “ir e vir” só se expande dentro do limitado conjunto 
patrimonial do indivíduo. Destarte, um coletivo organizado economicamente com 
patrimônio coletivo, tem melhores condições para proporcionar o “enfrentamento” 
sistêmico das condições impostas pelas forças de poder estabelecido e abranger 
recursos e meios de produção para manutenção da subsistência mínima das 
comunidades, proporcionando oportunidades para resiliência das famílias e dos 

indivíduos, e o desenvolvimento de projetos transgeracionais.  

Entendemos que o núcleo afetivo é a célula social mais importante em nossa 

estrutura social, então, a “família” por definição é tudo aquilo que você entender por 
“família”; ou seja; seus círculos de amizade, seus companheiros de trabalho, seus 

animais, suas flores, os seus filhos, e vejam; até mesmo toda humanidade pode ser sua 
família humana!  

O importante é que você possa construir, preservar e disfrutar destas relações 
de afetividade, mesmo sabendo que estas são apenas eventos momentâneos da vida, 
que só podem ser eternizados enquanto eles durarem no seu espírito humano.  

A vida é mudança! Esta é a única certeza que temos.  

Nesta nossa busca técnica, humana e espiritual, identificamos alguns aspectos 

que podem representar menos dependência e certamente menos sofrimento 
desnecessário para nossa família humana, evidenciando um espaço social mais estável 

para contemplação e apreciação dos valores realmente importantes em nossa vida, e 
não meramente uma busca insana inserida no consumismo, medo e preconceito.  

"Não há problema dos negros, ou poloneses, ou problemas judeus ou dos 

gregos, ou problemas das mulheres. Todos são problemas humanos”2. 

 A casa, o teto, para habitação e convivência; 

 A Nutrição do corpo, para vida equilibrada e saudável;  

 O trabalho para motivar uma vida plena e produtiva; 
 A Educação e a Ciência para expandir nossas potencialidades; 

                                                                 
2 Jacque Fresco (arquiteto e pensador), autor do projeto Vênus. 
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 A Espiritualidade para “ver” além dos nossos sentidos e nortear nossas 
ações. 

Então, lhe convidamos não só a ser um apoiador do projeto Ecopolo por meio 
da aquisição de um título residencial, mas queremos que você seja parte ativa nos 
nossos projetos, empreendimentos e estudos. Seja ator para expor também suas 

dificuldades, necessidades e ideias. Juntos podemos construir este espaço que vai 
além do funcional e comunitário, mas cria um espaço mental coletivo que permeia de 

empatia e afetividade as relações entre os residentes e a família universal humana que 
estamos reunindo juntos.  

Seja parte ativa nos processos, com empatia e cordialidade no 

relacionamento com os demais membros. Observe a necessidade e não o discurso das 
pessoas. A comunicação é sempre equivoca, mas a necessidade é cristalina a todos. 

Com isso, encerro minhas boas-vindas e externo nossa satisfação e alegria de 
ter você e seus familiares conosco nesta jornada.  

Um excelente futuro para todos nós ! 

Enric Toledo                               

São Bernardo do Campo,  03 de Novembro de 2014 
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REDE DE ECOPOLOS EQUILIBRIUM 

 

 

Layout Conceitual Ecopolo - Grandes Espaços 

 

INTRODUÇÃO 

Aqui começa nossa jornada, com a instalação do primeiro Espaço de 
Convivência Planejado no Brasil.  

Ao criar um espaço comunitário organizado, respeitamos a tendência natural 

humana voltada, ao contrário do que muitos pensam, à cooperação e não a 
competitividade!  

Somos uma civilização que comunga com um dos mais basilares princípios da 

natureza que é a cooperação e interdependência universal.  

Desde o nível quântico até o nível galáctico ou universal, estamos interligados 
como parte deste todo inalcançável e extraordinário como cada célula dos seres vivos.  

Assim, cooperar é uma forma de estabelecer vínculos universais e atemporais,  
fortalecer a comunidade e estabelecer laços de afetividade, compromisso, 
responsabilidade e autoproteção. É também enaltecer e motivar as conquistas 

coletivas. 

Enxergar o futuro é uma necessidade do presente, e com esta visão promove-
se o respeito pelo equilíbrio natural da Terra, preservam-se os recursos e buscam-se 

soluções transgeracionais para os problemas locais. 
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A rede de Ecopolos permite a troca de recursos, saberes e pessoas entre eles, 
ampliando nossas ações para além de uma mera economia solidária, mas uma 
verdadeira economia baseada nos recursos em escala nacional.  

ECONOMIA BASEADA NOS RECURSOS 

Cada unidade da Federação de Ecopolos, tem seus próprios 
empreendimentos e atividades diversas, porém todos estão unidos economicamente 
na rede, contribuindo de forma equitativa para um fundo comum nacional  (FED) e 
futuramente englobando outras redes internacionais de mesma natureza já em 
formação (FAIR COOP, etc.).  

Este fundo é usado na promoção da infraestrutura dos Ecopolos, educação e 
desenvolvimento. Visa criar condições semelhantes de aceso e conforto em todas as 

unidades do Brasil, sem distinção.  

O projeto permite uma nova forma de economia integrativa que não ofende a 
ordem econômica e propicia por meio de cooperativas integradas, um 

desenvolvimento crescente e sustentável do modelo econômico cooperativo e de EBR. 

EDUCAÇÃO 

O conhecimento é o centro do paradigma Equilibrium, pois por meio 
da troca de saberes viabilizamos a vida comunitária com qualidade.  

Hodiernamente, não faz mais sentido algum, ante o aparato tecnológico e os 
meios de comunicação disponíveis, continuarmos a manter os processos educacionais 
nos moldes da escola prussiana, com as antigas classes de aulas, professores “donos” 

do conhecimento, impondo uma via de mão única no processo de aprendizagem.  

A internet e os meios audiovisuais permitem, como é realidade já em muitos 
países, a EaD, o homescolling, etc., porém, precisamos promover meios de 
desinstitucionalizar a educação, buscando formas mais democráticas e diversificadas 

de acesso ao conhecimento, ainda que devam ter certificação independente. 

URGÊNCIA 

Temos as ferramentas e os meios para mudar, e agora mais que nunca chegou 
esta hora, pois o ritmo de crescimento populacional e o mecanismo de obsolescência 
programada, consumo e descartes como elementos centrais da economia atual, põe 
em risco, em apenas algumas décadas, o exaurimento dos recursos naturais para 
manutenção do mesmo mecanismo. 
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Seremos beneficiados com uma nova fonte de energia após a era do 
petróleo? Ou será que a humanidade sucumbirá no caos  do apagão energético, onde 
alguns ainda tentarão dominar os últimos recursos energéticos? 

Não precisamos da resposta, em ambos os casos haverá uma transformação 
drástica nos nossos modos de vida. Assim, a mudança da escassez para abundancia , ao 
contrário do que seria possível esperar, exige também preparação da sociedade, 
especialmente daqueles que se acostumaram a manter o poder por meio da força ou 

pela disseminação do medo.  

Dispor de um modelo social mais avançado para suportar estas mudanças é 
imperativo de uma forma ou de outra! 

ENERGIA, O DESAFIO DO SÉCULO 

Comunidades sustentáveis produzem a maior parte da energia de que 
necessitam, reciclam os descartes, reusam a água que consomem e convertem ou 
neutralizam os despejos antes de voltarem a natureza. 

O Ecopolo também deve industrializar, e por isso as novas fontes alternativas 
de energia precisam ser desenvolvidas para providenciar estes recursos que são bem-

vindos e necessários para o conforto humano e o avanço da civilização (Vejam o 
projeto Equilibrium para maiores detalhes destas tecnologias). 

Será frustrante para humanidade, não ser capaz de superar o desafio deste 

século, ou seja, a crise energética que se avizinha, que ameaça comprometer a ordem 
e a paz social, afetando irresponsavelmente a vida de milhões ou bilhões de pessoas.  

A água, ao contrário do que os arautos do apocalipse parecem querer fazer 
crer, é muito abundante no planeta Terra. O problema é o péssimo manejo e uso que 
se faz dela, ocasionando escassez para milhões de pessoas. 

O uso racionalizado e a reutilização, permitem abundancia e acesso garantido 
para todos. 

 Além disso, com o uso de energia é possível tratar ou destilar qualquer 
quantidade de água, inclusive marinha para uso onde seja necessária. Então, a crise 

novamente se volta para energia.  

OBTENDO SEU TÍTULO 

Os Ecopolos não são um empreendimento mercantilista, ele visa proporcionar 
oportunidade de vivenciar uma nova ordem econômica e social em rede. Portanto, 
apesar de apresentar segurança e liquidez, esperamos sua participação em todos os 

processos que desejar participar, sem cobrança e sem coação mesmo velada de 
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qualquer espécie. Estamos todos cientes da importância e necessidade de respeitar o 
sentimento e vontade de cada membro, sua intimidade e privacidade.  

Assim, sua participação é voluntária em qualquer dos processos propostos, 
ficando ao seu critério a forma e o momento de fazê-lo. 

Ao adquirir a cota, já estará contribuindo de forma relevante para nossos 

passos futuros e o fortalecimento de nossa rede.  

A fim de não sermos um projeto excludente, buscamos tentar facilitar ao 
máximo a participação das pessoas independente de sua capacidade econômica (PA).  

Assim, foram definidos 5 tipos de cotas. Sendo quatro de aquisição financeira 

e uma cota institucional, que é obtida mediante necessidade e capacidade do Ecopolo. 
Para saber mais detalhes, consulte a proposta inicial que faz parte dos termos do 
contrato. 

Durante a fase de busca dos terrenos, o valor da cota 4 (lote de 500 m2), tem 

valor de R$ 22.500,003 (vinte e dois mil e quinhentos reais) sendo 2.500,00 de entrada. 

Após a compra do terreno, o valor das cotas título, passam a valer R$ 
30.000,00 (trinta mil reais). 

Tal providência visa estimular a adesão durante o processo de formação dos 
grupos, seja para pagamento à vista, consórcio ou Financiamento. Também visa 
manter em todo o Brasil, o mesmo valor do título, a fim de garantir que todos os 
Ecopolos tenham a mesma infraestrutura básica. 

FINANCIAMENTO DE SUA COTA 

Estamos tratando de obter financiamento bancário para nossos cooperados, 
porém, como a Caixa é mais flexível na concessão de empréstimos, neste momento 
iremos utilizar seus serviços.  

Como se vê na tabela abaixo, a Caixa é a que apresenta maior cobrança de 

juros de todas as instituições.  

Neste caso, recomendamos que você, ou busque financiamento pessoal em 
outra instituição financeira, ou aguarde a abertura de financiamento pela cooperativa.  

O financiamento por intermédio da Cooperativa é feito da seguinte forma: 

Você se cadastra previamente ao financiamento, formatando uma proposta 
de pagamento com parcelas mensais. Após o fechamento à vista de 50% das cotas de 

                                                                 
3 Para Dezembro de 2014- consulte atualização. 
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cada Ecopolo, serão abertos os financiamentos pela Cooperativa Equilibrium, nas 
condições abaixo. 

Aderindo ao financiamento da Cooperativa, você poderá ter acesso 
imediatamente a sua área privativa (lote interno) -  (em média 25 cotas).  

Veja abaixo uma tabela comparativa: 

Fora do SFH, com taxa de juros corrigida pela TR (pós-fixada) 

 

Fonte: Banco Central 

Neste caso, você paga as parcelas do financiamento corrigidas mensalmente 
mais a taxa de juros anuais de 7,2 %.  

A mensalidade poderá variar segundo o valor que você puder dar de entrada, 

ou ser fixada num valor médio para facilitar sua organização financeira, e os valores 
das parcelas são corrigidos anualmente, mas limitamos o financiamento no prazo 
máximo de até 10 anos para (cota 4) e (cota 3). 

As cotas (1) e (2) tem financiamento imediato, podendo pagar em até 24 e 30 

meses respectivamente. As cotas (3) e (4) podem ser financiadas diretamente com a 
Cooperativa com entrada de 50 % e parcelado em até 30 meses. 

 Será efetuada uma análise de crédito e uma vez aprovado seu financiamento, 

você já recebe o seu título de cotista e no caso a posse de seu lote no Ecopolo. 

O financiamento da construção é outra possibilidade e não está incluído no 
financiamento do título-lote.  

Serão formados grupos na cooperativa habitacional para construção das 
unidades verticalizadas, em geral devem edificar-se com até dois andares, visando a 
privacidade com proteção acústica e térmica. As divisões internas poderão variar por 
conta da disposição do edifício ou demandas dos titulares. 

AQUISIÇÃO POR POUPANÇA COLETIVA (“CONSÓRCIO”): 

Aderindo ao consórcio de cooperados em 48 vezes, você não paga juros. Inicia 

o pagamento da cota, apenas acrescido de correção monetária. Segundo a inflação 
anual, as parcelas serão corrigidas anualmente. 
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Assim que você atingir 85 % do valor da cota, você já tem direito ao seu título 
em qualquer das unidades da rede onde hajam unidades disponíveis, ou poderá 
aguardar a entrega na localidade que escolher, assim que forem sendo inaugurados.  

O valor médio da mensalidade recomendada é de R$ 420,00 reais para a cota 
(4), com duração de 4 (quatro) anos. Consulte o valor atualizado para cada cota. 

Podem haver sorteios e lances que poderão antecipar seu ingresso, tudo 
dependendo do número de consorciados cooperados e a disponibilidade de fundos. 

ATENÇÃO: As imagens abaixo são apenas conceituais e as obras propostas 

não estão incluídas no valor das cotas, excetuando-se o fornecimento de eletricidade 
e água e saneamento básico para as residências. Porém, esperamos ao longo dos 
anos, e com a ampliação das atividades de nossa cooperativa possamos promover a 
instalação dos itens propostos. Não há rateio de despesas para obras de 
infraestrutura que somente serão realizadas por meio do FED. A construção e 
melhoria da infraestrutura depende do desenvolvimento econômico da Rede e da 
Comunidade. 

ARQUITETURA 

Nos Ecopolos, buscamos harmonizar os espaços, proporcionando conforto e 
privacidade para os moradores. Neste sentido, o prédio principal abrigará o 

restaurantes e cozinhas, salas de vídeo, ludoteca, academia, cinema, escritórios, etc.  

 

O visitante e os moradores deverão deixar seus veículos em um 
estacionamento à entrada do Ecopolo, pois no interior serão usados apenas 
transportes comunitários. 
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A seguir, algumas propostas visuais, e algumas plantas arquitetônicas para sua 

Ecocasa, porém não se exige que você use 
uma destas plantas. Neste caso, são plantas 

sugestivas, já que incluem as exigências 
básicas da construção e podem ajudar no 
desenvolvimento do projeto, incluindo:  

 Atendimento as exigências de 
Eficiência e integração com os 
sistemas de saneamento, energia e 
comunicação; 

 Padronização de área útil e 

funcionalidade com outras ecocasas em outros Ecopolos, facilitando processos 
de mudança ou troca; 

 Menor custo de construção devido a compras usando economia de escala e 
preparação de mão-de-obra; 

 Menor prazo para construção; 

 Conglobância dos grupamentos. 

 

Assim mesmo, em todas elas você 
poderá modelar as divisões internas ao seu 

gosto e necessidade. 

O layout do Ecopolo, depende 
basicamente do tamanho e da topografia 
da área.  

Porém temos algumas plantas e 
fotos que podem dar uma ideia conceitual aproximada da disposição que não 

necessariamente será exatamente como apresentado aqui. 

ECOCASA 2 

ECOCASA 1 
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A Construtora Equilibrium, por meio da cooperativa incitará as obras 
imediatamente após a aquisição do terreno. Uma vez que você defina sua planta e 
materiais, podemos incluir seu projeto no nosso plano de trabalho e prover um 
orçamento com cronograma de obra e financiamento, quando se der o caso.  

Formaremos grupos para os cotistas interessados nas unidades verticalizadas, 
podendo pagar durante a construção. Não havendo cotistas suficientes, o cotista 
interessado, que adimpliu o valor da construção, poderá instalar-se, com fins de 

moradia permanente, numa das unidades da Cooperativa (max. 10 % do total)  
previamente destinados a hospedagem, na medida em que forem sendo entregues. 

 

Outros Layouts conceituais do Ecopolo 
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DAS ECOCASAS 

As casas deverão 
estar alinhadas em 
grupamentos a fim de 

aproveitar equipamentos 
de geração de eletricidade, 
calor, biogás, captação de 
águas, caixa d’água, 

cisterna, tanque térmico, 
comunicações, etc.  

Nas proximidades 
de cada “cluster” temos a 

infraestrutura coletiva com 
as facilidades integradas.  

Vários agrupamentos podem ser destinados aos cotistas, aos visitantes e a 

hotelaria. A distribuição dos imóveis no terreno dá harmonia, economiza espaço e trás 
um aspecto pitoresco e acolhedor aos grupamentos. 
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Grupamento hospedagem e opção  da cota (3) – (acima) 

 

Visão ilustrativa (acima), da entrada com o estacionamento, ágora e ecocasas 
(cota 4). A edificação da entrada, proporciona proteção e utilidade para os visitantes e 

moradores. Instalada de forma a facilitar a recepção de hospedes, visitantes e 
moradores. Oferece serviços, lojas, restaurante, serviços de hotelaria e proporciona 

um ponto de embarque e desembarque fácil, com acesso aos serviços essenciais. O 
prédio base, visa dar suporte administrativo e operacional, acolhendo a infraestrutura 

compartida, com restaurantes, ludoteca, cinema, academia, e serviços diversos.  

AMBIENTES E ESPAÇOS COMUNITÁRIOS SUGESTIVOS 
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COMPARTILHAMENTO DE RECURSOS 

A EQUILIBRIUM quer pôr na prática a Economia Baseada nos Recursos. Então 
que tal começar a praticar em pequena escala? Muitas vezes temos objetos dentro de 
nossa casa que só são utilizados poucas horas ou mesmo minutos no nosso dia a dia. 
Com isso, o ser humano obriga as fábricas a produzir milhões de produtos que só 

consomem recursos planetários de forma totalmente irresponsável e desnecessária. 
Poderíamos usar nosso tempo para produzir mais navios, casas e espaço naves, pois 

isso tem utilidade para toda humanidade e proporcionaria mais liberdade, diversão e 
segurança do que a ilógica replicação de equipamentos redundantes como maquinas 

de lavar, automóveis, televisores, fogões, geladeiras, etc.  

A cultura “americanizada” promoveu a rápida ascensão da unidade familiar 
como célula social a fim de replicar milhões de itens em cada uma das casas destas 

famílias. Porém hoje começam a estimular os encontros casuais e as famílias divididas, 
cada um dos companheiros com sua suposta “autonomia”, com seu carro, 

apartamento e outras centenas de equipamentos duplicados em cada casa. Parece, 
lamentavelmente, estar funcionando mais uma vez. 

Nos Ecopolos, vamos estimular o uso destes recursos de forma coletiva e 
facilitar ao máximo o conforto para sua utilização, organizando os espaços, 
programando os horários de utilização, evitando superlotação, mantendo plano 
funcional de manutenção, automatizando os transportes, treinando usuários, etc.  

 

VISÃO COMPLETA DA LAVANDERIA COMUNITÁRIA 
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Serão destinados Tanques e máquinas especiais com tubulação separada para 

lavar roupas com graxa, contaminantes tóxicos ou infecciosos, fraldas etc., a fim de 

oferecer segurança de uso e higiene adequada a todos.   

 

 

ESPAÇOS ABERTOS PARA ENCONTROS , ALIMENTAÇÃO E REUNIÕES 
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ESPAÇOS HUMANOS HARMÔNICOS EM “ECORESSONÂNCIA”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A simplicidade as vezes pode nos surpreender, porém, esta deveria ser a regra 
em nossas vidas. Enxergar a beleza na simplicidade é parte de uma busca interior 
humana e universal. As vezes nos faz falta voltar a  equilibrar os aspectos físicos, 

mentais e espirituais do nosso ser. Por meio de uma abordagem holística é possível 
harmonizar as demandas de habitação e conforto, com a integração sustentável à 
natureza, proporcionando oportunidades de encontros harmônicos e transições 
suaves 

PEQUENAS VILAS PODEM SER INSTALADAS NAS PROXIMIDADES DOS BOSQUES CRIANDO AMBIENTES DE PAZ E 

HARMONIZAÇÃO 
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. 

 

PISCINAS DE ASPECTO NATURAL COMO ESTA PODEM SER CONSTRUÍDAS RAPIDAMENTE COM CUSTOS 

RAZOÁVEIS. APROVEITAM MATERIAIS LOCAIS E SÃO IMPERMEABILIZADAS SEM O USO DE REVESTIMENTO 
CERÂMICO PORÉM DE GRANDE BELEZA E HARMONIA.

 
OUTRA OPÇÃO DE ASPECTO MAIS ALEGRE E ATRATIVO 

 

A planta abaixo é Open Source, isto é, foi criada para ser usada por qualquer 
pessoa gratuitamente. Visa propor modelos arquitetônicos sustentáveis, com 
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aproveitamento do solo, eficiência energética, lumínica, ventilação natural, proteção 
térmica e reuso da água, etc. 
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Outra técnica muito econômica, que pode ser considerada ecoconstrução, é o 

uso de blocos de solo-cimento, produzidos na própria localidade por meio de 
máquinas simples de baixo custo, estas construções são robustas, termicamente 

eficientes e muito econômicas. Não demandam reboco ou pintura e podem elevar-se 
por até (4 pisos) sem colunas especiais.  

Assim mesmo podem ser utilizados em paredes dos edifícios, calçamento 
intertravado, evitando a impermeabilização do solo, também placas e canaletas de 

revestimentos, etc. 

 

 

CONSTRUÇÃO DE SOLO-CIMENTO EM AUROVILLE. (NOTE QUE A COR DO SOLO É IGUAL AO DOS TIJOLOS) 
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Observações finais:  

Apesar do modelo socioeconômico proposto induzir ao leitor entender a 

Economia Baseada nos Recursos como comunismo, apenas com um nome diferente, a 

proposta não é de natureza principiológica ou política dicotômica, visando a conversão 

planetária a um modelo de igualdade absoluta e utópica.  

A ideia central é promover núcleos, comunidades e coletivos organizados de 

forma cooperativa, buscando atender as necessidades das pessoas por meio do uso de 

tecnologias, robotização, produção em escala de forma sustentável, limitando o 

consumo em alguns casos, compartilhando bens a fim de evitar colapsos nos recursos. 

Assegurar os itens básicos materiais para cada indivíduo e sua família, tornar a 

educação um processo aberto, desinstitucionalizado e de acesso igualitário, organizar 

o espaço social por meio de abordagens científicas humanizadas sem pregar uma 

espécie de “religião da cientificidade”, mas usá-la como instrumento para busca de 

soluções para os problemas. 

Sabemos que a dinâmica humana é extremamente complexa e esperar reduzi-

la a uma equação é impraticável, assim, a inteligência e a espiritualidade humana são 

os elementos centrais neste processo, para encontrar caminhos dignos e humanizados.  

O que buscamos são soluções transdisciplinares inteligentes e que 

possibilitem a realização das expectativas múltiplas com o mínimo de desconfortos 

pessoais individuais. Visamos criar e manter uma organização social construtiva e 

emancipadora. 

Toda tirania, até mesmo a do conhecimento dogmático, leva a desequilíbrios.  

Então, conscientes deste aspecto, somos entidades (seres) espiritualizadas e 

empáticas em busca da nossa própria felicidade e evolução, capazes de racionar de 

forma empática e respeitar a concepção de valores e necessidades de nossos 

semelhantes. 

Então, no estado atual, o projeto é apenas uma oportunização de novas 

dinâmicas com excelente potencial de reorganizações do espaço social.  

Uma proposta sem qualquer pretensão de combater outras iniciativas ou 

modelos socioeconômicos com os quais nossa Rede Social, necessariamente precisa e 

deseja relacionar-se. 

Bem-vindo(a) a um novo tempo. 
Bem-vindo(a) a Rede Equilibrium de Ecopolos. 

 
COOPERATIVA MULTISETORIAL EQUILIBRIUM – SEÇÃO HABITACIONAL 

DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E URBANISMO – ECOPOLOS 
2014 
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