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Metodologia: 

De caráter exploratório e cunho teórico-conceitual a 

pesquisa foi baseada em revisão web-bibliográfica 

com estudos de caso de 03 (três) exemplares de 

arquitetura sustentável com reciclagem de resíduos 

urbanos sem processamento, realizados por 

Michael Reynolds através da Earthship Biotecture.  

 

Resultados e discussão: 

Os 03 (três) edifícios analisados foram projetados e construídos 

por Michael Reynolds (Earthship Biotecture), situando-se no 

continente americano em países distintos: (1) Casa Nave Tierra 

(2010/14 – Ushuaia, Argentina); (2) Escola de Jaureguiberry 

(2014/16 – Canelones, Uruguai)  e (3) Casas Emergenciais 

(2010 – Porto Príncipe, Haiti). Nessas obras, foi possível 

constatar o emprego dos princípios de sustentabilidade como: 

aquecimento térmico solar, energia solar e eólica, tratamento 

autônomo de esgotos, captação e tratamento de água da chuva 

e produção própria de alimentos, assim como o uso de materiais 

naturais (pedra e terra) e reciclados (pneus, garrafas de plástico, 

latas de alumínio, etc.) 

Considerações Finais: 

Ao se analisar as construções sustentáveis criadas pelo arquiteto 

Michael Reynolds e sua equipe, percebe-se o caráter sustentável 

elevado a um nível que não pode ser produzido industrialmente, 

com características como a autossuficiência energética, o 

tratamento e reaproveitamento de águas, o incentivo à 

autoconstrução e a reciclagem de resíduos urbanos, que 

contribuem para  o desenvolvimento sustentável do planeta. 
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Introdução e Objetivos:      

Atualmente crescem os estudos com respeito à 

sustentabilidade, devido à maior preocupação com 

o meio ambiente gerada pelos danos causados 

pelo aumento dos processos de industrialização e 

urbanização no mundo. Com o intuito de estudar a 

arquitetura realizada pelo norte-americano Michael 

Reynolds e por sua fundação Earthship Biotecture, 

pretendeu-se analisar o emprego de resíduos 

urbanos na arquitetura como uma estratégia eficaz 

de sustentabilidade aplicada às edificações.  
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