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1. INTRODUÇÃO

A crise ambiental proveniente da intervenção humana no planeta vem se agravando
apesar dos esforços de reconfiguração econômica, como o plano estipulado pela ONU desde
a Conferência de Estocolmo (1972) até a Agenda 2030 e seus Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), reunindo 169 metas (ONU, 2020). No Brasil, o Estatuto da Cidade,
aprovado em 2001, já preconizava que o desenvolvimento urbano deveria buscar padrões de
produção e consumo responsáveis para garantir a sustentabilidade. Após a Conferência das
Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável realizada no Rio de Janeiro em 2012, tal
proposição encontrou respaldo em metas que integram os ODS 11 (cidades e comunidades
sustentáveis) e 12 (consumo e produção responsáveis). Nesse recorte, a indústria da
construção civil destaca-se por sua contribuição significativa nas emissões de gases do efeito
estufa e na geração de resíduos, além de consumir recursos materiais e energéticos (JOHN et
al., 2001). Isto porque a economia linear organiza a produção baseada na extração crescente e
constante de recursos naturais para utilizar em produtos de vida útil relativamente curta,
provocando farto descarte com consequências danosas à vida na Terra.

Tendo em vista a estimativa de aumento contínuo da população urbana e da demanda
por materiais de construção, a indústria da construção civil precisa se organizar na
perspectiva da economia circular, propondo uma reconfiguração da produção com
características mais regenerativas e restaurativas como, por exemplo, privilegiar o reúso de
resíduos como material de construção. A Comissão Brundtland aponta que materiais e
técnicas construtivas são passíveis de revisão e reelaboração, da extração à disposição final,
de forma a atender ao desenvolvimento sustentável (CMMAD, 1988). A Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS) propõe uma hierarquia para manejo dos resíduos sólidos que
estabelece a reutilização como a terceira opção, antecedendo a reciclagem (BRASIL, 2010,
Art. 9o). A motivação da presente pesquisa parte da premissa de que um dos caminhos para o
cumprimento dessa hierarquia e dos ODS 11 e 12 é o reúso de resíduos como material de
construção civil. Maneiras criativas de se fazer isso buscando associar baixo custo e baixo
impacto ambiental podem ser encontradas em comunidades ecológicas tais como as ecovilas
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(CAPELLO, 2013), que foram escolhidas como objeto de estudo, sob o recorte geográfico do
território brasileiro.

1.1 Objetivos e Justificativa

Em vista do exposto, explorou-se o tema da construção sustentável com materiais de
reúso, tendo como objetivo geral geoespacializar as tipologias de uso de resíduos orgânicos e
inorgânicos incorporados nas construções existentes em ecovilas brasileiras. Os objetivos
específicos envolvem:

1. mapear e classificar os materiais de reúso incorporados nas construções da
população-alvo do estudo a partir dos dados coletados;

2. analisar o reúso como estratégia para o setor da construção civil pautada na
economia circular e consonante com os ODS.

A pesquisa científica e tecnológica sobre resíduos sólidos é atualmente uma das Áreas
de Tecnologias Prioritárias do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações
(MCTIC), conforme a Portaria nº 1.122, publicada em 19 de março de 2020 (BRASIL, 2020).
O desenho desta pesquisa conduz para a construção de um repertório de estratégias de reúso
de resíduos na construção civil baseado em dados secundários, resultantes de ações
endógenas das ecovilas, um segmento societário ativo em construir formas mais sustentáveis
de viver. Quanto mais claras e disponíveis estiverem as estratégias alternativas para
incorporar soluções inovadoras em projetos e obras, mais cientistas e profissionais atuantes
no setor de construção civil poderão acessar esse conhecimento para formular propostas que
reduzam os impactos ambientais negativos e fomentem práticas alinhadas à economia
circular e aos ODS no país. Assim, ao identificar a situação de reúso na construção em
diferentes localidades no Brasil, a partir ecovilas, este trabalho contribui para reunir e
organizar informações que auxiliem ao cumprimento de, pelo menos, algumas metas dos
ODS em foco.

Do ODS 12, por exemplo, podem ser mencionadas duas. A primeira delas recomenda
“reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem
e reúso” (ONU, 2020, l. 12.5) e será explorada por meio da investigação dos processos de
reúso na construção civil que podem auxiliar no entendimento de como estabelecer a
premissa da economia circular nos processos construtivos (BRAUNGART; MCDONOUGH,
2009). A segunda meta, que prescreve “garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham
informação relevante e conscientização para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida
em harmonia com a natureza” (ONU, 2020, l. 12.8), está relacionada ao banco de
informações que está sendo produzido nesta pesquisa.

O ODS 11, “tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros,
resilientes e sustentáveis” (ONU, 2020), articula-se à proposta da pesquisa de apresentar
possibilidades de incorporar resíduos de outros processos na construção civil. Tal
demonstração oferece evidências que favorecem a gestão municipal de resíduos de forma
integrada a outros processos, de modo a auxiliar no cumprimento da meta de redução do
impacto ambiental negativo per capita (ONU, 2020, l. 11.6). Além disso, o gerenciamento de
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determinados tipos de resíduos orientado para sua reutilização como materiais de construção
civil pode ser uma estratégia de gestão para apoiar o planejamento urbano integrado e
favorecer "relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas,
periurbanas e rurais" do município (ONU, 2020, l. 11.a).

1.2. Metodologia

A presente pesquisa caracteriza-se como exploratória bibliográfica, com abordagem
quantitativa (GIL, 2002). Iniciou-se com uma revisão de literatura e levantamento em bases
de dados para identificar as ecovilas já documentadas no território brasileiro, reunindo
evidências secundárias de reúso de resíduos nas construções. O estudo ainda experimentou a
utilização de tecnologias digitais para construir bancos de dados, incorporando redes sociais e
websites na metodologia de trabalho. Isto porque, percebendo o engajamento digital de
muitas ecovilas em divulgar suas práticas nas redes sociais, estas foram incorporadas como
fonte de coleta de dados, buscando evidências fotográficas nos sites Instagram e Facebook.

Como a pesquisa enfoca os tipos e os usos dos materiais nas localidades mapeadas, não
a população-alvo em si, características demográficas não são pertinentes à análise proposta. A
descrição da população-alvo fundamenta-se em dados secundários coletados na literatura
científica e enfocam sua localização, indicando município, estado e região. Os materiais e
suas formas de reúso foram correlacionados com a dispersão geográfica por meio da
confecção de um mapa temático. Por fim, os materiais de reúso identificados foram
comparados por tipo e por proporção relativa de uso, considerando a amostragem total.

2. RESULTADOS

Para o mapeamento, tomou-se como base de partida o levantamento realizado por
Arruda (2018), ao qual foram acrescidos dados atualizados obtidos por meio de pesquisas nos
bancos cadastrais de acesso público da Global Ecovillage Network (GEN, Rede Global de
Ecovilas), da Rede Brasileira do Conselho de Assentamentos Sustentáveis da América Latina
(CASA Brasil) e do aplicativo de celular Ecovilas Brasil, bases cujas informações são
fornecidas voluntariamente pelos próprios moradores ou representantes de ecovilas. No
cruzamento dos dados obtidos nessas três fontes notou-se uma ausência de uniformidade dos
campos de informação dos cadastros. Por meio da pesquisa bibliográfica, também foram
analisados os conteúdos dos trabalhos recuperados no Portal de Periódicos CAPES/MEC e na
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, tendo sido selecionadas 17 teses e cinco
dissertações como fontes de dados por apresentarem informações específicas sobre materiais
de construção em ecovilas brasileiras.

Para complementação e verificação da atualidade das informações das bases on-line,
utilizou-se o buscador Google para encontrar os sites e redes sociais das ecovilas, registrando
esses endereços virtuais como novas fontes de dados. Assim, obteve-se como resultado uma
planilha de 119 contatos de ecovilas pelo Brasil, ampliando em 26% o total de registros na
principal base de dados em português disponível atualmente: a da Rede CASA Brasil.

Figura 1: Dispersão das ecovilas pelas regiões brasileiras
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Fonte: Elaboração própria (2022).

Ademais, os resultados obtidos (Figura 1) ampliaram o mapeamento de Arruda (2018)
em 38,66%, com acréscimo de 46 novos registros às 73 ecovilas identificadas até então no
território brasileiro, que apresentava a seguinte dispersão regional: Norte (dois), Nordeste,
Centro-Oeste e Sul (16, cada), Sudeste (23). Adicionalmente, foram reunidos 80 páginas de
ecovilas brasileiras no Facebook (sendo da região Norte: dois, Nordeste: 13, Centro-Oeste:
10, Sul: 22, Sudeste 43) e 64 perfis no Instagram (sendo da região Norte: um, Nordeste: nove,
Centro-Oeste: 11, Sul: 14, Sudeste 29).

Por fim, foi realizada uma sistematização das fontes de pesquisa mais atuais
pertinentes à consulta sobre materiais de construção em ecovilas brasileiras, construindo um
banco de dados inédito, a partir do qual foi elaborado um mapa que evidencia a prática de
reúso de resíduos sólidos como materiais de construção em ecovilas brasileiras.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa confirmou que o reúso de resíduos como material de construção civil é
uma prática recorrente em ecovilas brasileiras, apontando que esta pode ser uma estratégia
para edificar de forma mais sustentável. Isto porque a reincorporação de recursos prolonga a
sua vida útil, adiando ou até evitando seu descarte, o que reduz o volume a ser encaminhado
para a disposição final, que nem sempre é adequada. Cabe ressaltar, ainda, que esse reúso
reduz o consumo de novos materiais e, consequentemente, previne a geração de impactos
ambientais negativos associados à extração de recursos e, por seguinte, ao processamento e
ao transporte dos mesmos para prover às obras.

Os dados coletados evidenciaram a diversidade de materiais orgânicos e inorgânicos
reutilizados, identificando uma variedade de tipologias espaciais e funcionalidades técnicas
que estes podem adquirir na construção civil. A sistematização dos dados providenciou fontes
de informações necessárias para discutir o reúso como estratégia de sustentabilidade do
ambiente construído de acordo com a lógica de uma economia circular. O banco de dados e o
mapa temático produzidos oferecem nova fonte de conhecimento facilmente apreensível para
pesquisadores e leigos interessados no tema e no objeto de estudo da presente pesquisa.
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