CO.LIVING

casa formigueiro: um manifesto
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espaços coletivos na intenção de conectar pessoas e a cidade
Co-living é uma forma de viver nas grandes
cidades focado no compartilhamento e na maximização dos espaços de convivência para se viver em
comunidade, que busca manter um espaço pessoal
mínimo, mas que garanta a privacidade quando
necessária.

A economia não se resume ao aspecto ﬁnanceiro, mas sim, aos
ganhos subjetivos que acompanham os moradores: o tempo de deslocamento para o local de trabalho, a convivência direta e diária com colegas
e criativos, a inserção pessoal full-time em um ambiente disruptivo e
incentivador da inovação, além da atmosfera espacial que ampara uma
geração de proﬁssionais a desenvolverem suas ideias.

Este estilo gira em torno da compreensão e
crítica à sociedade atual e sua cultura de posse. Assim,
a dinâmica do co-living retoma o conceito de nômade,
num contexto digital e criativo, cujo principal objetivo
é evitar gastos desnecessários.

Os usuários dessa nova maneira de trabalhar e viver criam conexões pessoais e proﬁssionais que, com o passar do tempo, proporcionam
experiências com alto nível de aprendizado e troca. Diversos indivíduos
de diferentes idades, culturas, gêneros e idiomas se unem para formar o
ambiente em que vivem, trabalham e se divertem.

Mais do que um projeto de arquitetura, o coliving propõe
uma reflexão ao nosso mindset atrelado a uma cultura de posse e
individualismo. Ainda vale a pena manter uma moradia particular,
com altos gastos e pouca socialização?
Como alternativa, o co.living pretende derrubar, além de
paredes, a crise da falta de espaços físicos e os ideais de individualização e desperdício. Um movimento que estimula a integração, a
sustentabilidade e, claro, a colaboração.
O manifesto coliving, criado pela Coliving.org, resume bem
os principais fundamentos desse movimento:
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Comunidade em harmonia com a individualidade
Aproximação de pessoas e troca de experiências
Consumo pensado na colaboração
Projeção compartilhada de residências
Economia de recursos naturais
Divisão de decisões e tarefas

Curiosamente, observa-se um padrão muito parecido com
os itens acima em um ambiente completamente diferente do
comum: os formigueiros.
Os formigueiros são uma das mais fascinantes estruturas
naturais encontradas. Eles podem chegar a quilômetros de extensão e metros de profundidade. Os formigueiros possuem câmaras
de estocagem, ninhos e circuitos de passagem otimizados de uma
câmara a outra.
A explicação mais aceita é que o trabalho dos insetos é regulado automaticamente, ou seja, cada inseto vai participar da obra
influenciado pela própria função. Isto quer dizer que a obra em si
funciona como um grande estímulo inconsciente.
Assim, o estudo se propõe à concepção de uma verdadeira
casa formigueiro: operando simultaneamente em pequenas e grandes escalas de organização, o projeto estabelece espaços de privacidade, ao mesmo tempo que permite um sentido libertador de anonimato metropolitano nos seus corredores e espaços de convívio,
que permite os moradores se apropriarem do local, criando assim, a
experiência espontânea de troca e descobrimento do coletivo.

construção da forma
1- a partir do terreno proposto, traça-se eixos de interesse
(peatonal, comercial, alinhamentos prediais/ruas)
2- estipula-se espaço mínimo de garagem conforme legislação (38
vagas rotativas), além de espaços de apoio e manutenção
LOCALIZAÇÃO
1:5000
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6- proteções solares são posicionadas conforme necessidade
conforto ambiental e compositiva, dando unidade ao projeto e
tornando a leitura volumetrica mais clara.

3- posiciona-se a massa projetual bruta baseado no programa de
necessidades (aprox. 8000 m2)

7- a espacialidade é explorada de forma com que cada ambiente
trabalhe em uma escala diferente, assim a fragmentação do edifício
se torna uma ação de descobrimento e sensações que cada espaço
transmitirá ao usuário

4- fraciona-se em pequenos volumes, adequando-os as principais
visuais do entorno, enfatizando composição formal e na intenção de
criar terraços e espaços qualitativos. As rotações seguem os alinhamentos do própio terreno.

8- espaços se distribuem em diversos pavimentos, criando pequenos “respiros” e mudam a percepção de escala do edifício para o
usuário. as aberturas também favorecem a melhor ventilação dos
espaços, contribuindo de forma passiva na habitabilidade.

5- adiciona-se passarelas, varandas e jardins na intenção de conectar os espaços, formar ambientes de lazer e compor
o paisagismo no edifício.
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estratégias construtivas
1- estrutura metálica – possibilita precisão de montagem, flexibilidade de forma, padronização da estrutura e canteiro de obras mais
limpo. Vãos maiores com menor uso de material, contribuição na
diminuição da geração de resíduos, eliminação do uso de formas,
escoramentos e água.
2- lajes em painel wall – elementos industrializados garantem redução e racionalização de materiais no canteiro de obras, maior isolamento térmico e acústico e estanqueidade de água, além de ser um
material leve. É utilizado nas unidades habitacionais
privativas.
3- piso elevado – é utilizado nos dormitórios, criando espaço para
instalação de cabos de dados, elétricos, ar condicionado e tubulação de água, e possibilita a modificação do layout e manutenção.
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4- lajes nervuradas - viabiliza a utilização de grandes vãos em
pontos específicos, proporciona um menor uso de concreto e reduz
o peso exercido na estrutura.

5- fechamentos verticais – o steelframe com fechamento em chapas
metálicas interno e externo, garante agilidade e precisão na execução e diminui o esforço estrutural por se tratar de materiais leves.
6- esquadrias e aberturas – para garantir uma harmonia estética/formal e assegurar o conforto térmico, a proposta adota o uso de
fachadas ventiladas, brises e varandas para
sombreamento.
7 - concreto armado – utiliza-se de concreto armado em regiões
onde ocorrerá contato/contenção de terra na edificação, aplicando
o material de forma aparente nesses ambientes.
8 - cobertura – cobertura em telhado verde, que proporcina melhor
controle térmico e acústico da edificação, auxilia na redução das
ilhas de calor, na retenção de água da chuva e na redução do consumo de energia. É acessível e será utilizada também para lazer.

o terreno e seus usos
O local escolhido para a implantação da proposta localiza-se
no distrito de Pinheiros, zona oeste da cidade de São Paulo, capital.
Pinheiros sofreu uma enorme mudança ao longo dos anos, sendo
percebida como uma força de crescimento urbano por conta de sua
ampla infraestrutura e equipamentos urbanos.
Região com predomínio residencial, possui diversos pontos
de interesse comerciais além de outras facilidades como instituições
de ensino, unidades de saúde, centros de cultura, etc.
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TO
46,5%

O terreno escolhido localiza-se em um importante local da
região: o largo da batata. Cortado pela avenida Faria Lima, é considerado por vários historiadores como o local de origem do bairro de
pinheiros. Atuou como um importante local de passagem de pedestres e canalizador dos transportes, função que honra até os dias
atuais.
O terreno se constitui a partir do remembramento de 10
lotes contendo edificações abandonadas e sem valor arquitetônico.
O remembramento é incentivado pela legislação paulistana com a
bonificação de índice de aproveitamento construtivo (IA 4.0), indicando a intenção do governo pela densificação da área.

área construída

9280

IA permitido 12800
área do terreno

3200

