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1 TÍTULO 

Reciclagem de Resíduos Urbanos em Arquitetura e Design. 

2 ALTERAÇÕES NO PLANO DE TRABALHO 

Não houve alterações realizadas no cronograma da pesquisa, seguindo-se o plano de 

acordo com o que foi preestabelecido. 

3 RESUMO 

Atualmente, há grande interesse em questões relacionadas à sustentabilidade, inclusive 

aquelas que se aplicam à construção civil e desenho industrial. No contexto ecológico, o termo 

pode ser compreendido como a habilidade de um sistema qualquer de manter processos 

biológicos, químicos e físicos, além de biodiversidade e produtividade, para um futuro 

indeterminado. Cada vez mais aumentam as pesquisas sobre materiais, tecnologias e estratégias 

que promovam a autossuficiência energética das edificações, o reaproveitamento de água, o 

conforto ambiental e o emprego de matérias-primas recicláveis, além da acessibilidade 

socioeconômica de tais descobertas.  

De cunho exploratório e caráter teórico-conceitual, esta pesquisa em iniciação científica faz 

parte do projeto intitulado “Green Architecture: Estratégias de sustentabilidades aplicadas à 

arquitetura e design” e procura enfocar como é possível utilizar a reciclagem de resíduos urbanos 

sem processamento nessas atividades, com destaque da chamada Earthship Biotecture. 

Apresenta uma introdução aos temas de sustentabilidade e reciclagem, assim como uma breve 

revisão da literatura sobre o assunto, ao que se segue a seleção e análise de 03 (três) casos 

ilustrativos de obras do arquiteto norte-americano Michael Reynolds, descrevendo-os e 

identificando suas características funcionais, técnicas e estéticas, as quais exemplifiquem o 

reaproveitamento criativo de resíduos urbanos por arquitetos e designers contemporâneos. 

Palavras-chave: Sustentabilidade. Arquitetura Sustentável. Reciclagem. 

4 INTRODUÇÃO 

Muitos povos indígenas foram conhecidos pelo respeito à natureza e pela relação com os 

elementos naturais que formavam seu entorno. Segundo Keeler et Burke (2010), eles sabiam que 

era preciso equilibrar as inter-relações entre a necessidade de sustento da comunidade e a 

responsabilidade de honrar as práticas espirituais que se refletiam na natureza. Diante disto, 

pode-se dizer que a definição do termo sustentabilidade é muito semelhante à maneira de como 

os indígenas se relacionavam com a natureza, como foi apresentado na Comissão Brundtland1 

                                                 
1
 Trata-se de um grupo internacional organizado em 1993, cuja designação oficial era COMISSÃO MUNDIAL PARA O MEIO AMBIENTE E O 

DESENVOLVIMENTO (CMMAD), cuja presidência coube à então Primeira-Ministra norueguesa Gro Harlem Brundtland (1939-) e que foi 
responsável pela elaboração de um relatório em 1987, o qual trouxe pela primeira vez a menção oficial do termo “sustentabilidade”. 
(N. autora) 
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em 1987, tratando-se de suprir as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das 

futuras gerações de suprirem suas próprias necessidades. (ATTMAN, 2010) 

A palavra “sustentável” deriva do latim 

sustenere e significa “manter a existência; capaz de 

ser mantido em certo estado ou condição”. Em um 

contexto ecológico, ainda conforme Keeler et Burke 

(2010), sustentabilidade (Figura 01) pode ser 

definida como a habilidade de um ecossistema de 

manter processos ecológicos, funções, 

biodiversidade e produtividade para o futuro. 

Pode-se dizer que uma sociedade é sustentável quando ela é capaz de definir 
seus padrões de produção e de consumo, bem como os de bem-estar e conforto, 
a partir de sua cultura, de seu desenvolvimento histórico e de seu ambiente 
natural, visando sua manutenção no futuro. Isto seria então o desenvolvimento 
sustentável. (CASTELNOU, 2015, p. 129) 

Desde a Revolução Industrial (1750-1830) vem surgindo no mundo conflitos sociais que 

estão intimamente ligados aos impactos ambientais em paralelo, este ocasionados pela 

mentalidade que vê a natureza apenas como recurso agrícola e econômico. Contudo, após a 

Segunda Guerra Mundial (1939/45), especialmente depois da década de 1950, o pensamento 

ambientalista floresceu. Os danos causados pelo conflito e o rápido desenvolvimento econômico 

mundial promoveram o surgimento dos primeiros órgãos ambientais, incentivados pela 

ORGANIZAÇÃO DE NAÇÕES UNIDAS (ONU), a qual também nasceu no segundo pós-guerra. 

(KEELER et BURKE, 2010; CASTELNOU, 2015) 

De acordo com Castelnou (2015), entre os anos 1960 e 1970, os impactos causados pela 

industrialização e pelo processo acelerado de urbanização foram avaliados, o que ocasionou uma 

tomada de consciência em relação às questões ambientais, a que se pode denominar de 

Despertar Ecológico. A expressão surgiu a partir da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e o Homem – CNUMAH, ocorrida em Estocolmo (Suécia), no ano de 1972, quando a 

questão ambiental assumiu um tom político. Nessa conferência, elaborou-se um plano de ação 

que tratava de questões de recursos naturais, direitos humanos, desenvolvimento sustentável e 

normas ambientais para cada país. (IWAMURA, 2008; KEELER et BURKE, 2010)  

Tais preocupações com os recursos naturais e com os problemas ambientais, levaram ao 

chamado ecologismo; corrente de pensamento conservacionista que tem como proposta central o 

“crescimento zero” tanto econômico como populacional, baseando-se assim em uma visão 

ecocentrista decorrente da pressão do crescimento populacional sobre os recursos limitados do 

planeta, desde então denunciada por publicações, declarações e eventos seguintes. (IWAMURA, 

2008; CASTELNOU, 2015)  

FIGURA 01 
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Uma década após a conferência sueca, de acordo com Keeler et Burke (2010), formou-se 

a COMISSÃO MUNDIAL PARA O MEIO AMBIENTE E O DESENVOLVIMENTO (CMMAD) com o objetivo de 

avaliar os avanços na área e que resultou na produção do Relatório Brundtland2 (1987), 

posteriormente publicado com o título Our Common Future (Nosso Futuro Comum, 1991). Sendo 

assim, na década de 1980, o ambientalismo tomou corpo, quando se percebeu grandes 

desigualdades e diferentes interesses por parte dos países ricos e pobres, gerando uma 

redefinição de conceitos. Logo, nasceu a ideia de um desenvolvimento sustentável, que se 

contrapunha aos conceitos ecológicos e conservacionistas, defendendo que a conservação e o 

desenvolvimento não eram temas incompatíveis, mas sim dependentes, voltando-se deste modo a 

uma visão antropocentrista. (CASTELNOU, 2015) 

Em 1992, ocorreu no Rio de Janeiro a “Cúpula da Terra”; nome dado à Conferência das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), que ficou popularmente 

conhecida como ECO’92 ou Rio-92. Esse encontro marcou o movimento ambientalista em nível 

mundial, sendo que mais de 170 países passaram a adotar a Agenda 21, que foi o documento 

produzido na conferência e que estabelecia planos de ação e estratégias de implantação 

detalhados para o desenvolvimento sustentável em escala global. (IWAMURA, 2008; KEELER et 

BURKE, 2010) 

Conforme Castelnou (2015), os ambientalistas apontam para a necessidade de 

solidariedade com as gerações futuras, a economia de recursos não-renováveis e a satisfação de 

necessidades básicas da população; porém defendendo limites sociopolíticos: a equidade social, 

o não-consumismo e a adequação às culturas locais. O ambientalismo surgiu nos países de maior 

tradição industrial e desenvolvimentista, como a Inglaterra e os EUA, que foram as primeiras 

nações a sentir precocemente as consequências ambientais do desenvolvimento capitalista. 

(IWAMURA, 2008)  

Foi a partir do ecologismo que surgiu a chamada arquitetura ecológica ou ecoaquitetura, a 

qual passou a defender uma prática arquitetônica que se adaptasse inteiramente ao meio 

ambiente, reduzindo ao máximo o impacto ecológico. Ainda segundo Castelnou (2015), dessa 

corrente surgiram várias derivações desde os anos 1960 e 1970, como: arquitetura neovenacular, 

que propõe o regate de técnicas arcaicas; a regionalista que busca a conciliação da tradição do 

local com a tecnologia contemporânea; e a subterrânea que encontra em espaços semienterrados 

uma solução ecológica para o conforto ambiental. Já a partir do pensamento ambientalista, que 

eclodiu entre as décadas de 1980 e 1990, passou-se a considerar “sustentável” toda arquitetura 

que visasse a produção de edificações e espaços urbanos adaptados às condições naturais de 

                                                 
2
 Tal relatório destacou questões relacionadas à população, alimentação, segurança, saúde, das espécies e dos ecossistemas, 
energia, indústria e uma ampla variedade de desafios urbanos. Ele colocava os problemas sociais e a saúde ambiental como 
preocupações paralelas e interligadas, concluindo que o grau de degradação ambiental corresponderia ao nível de pobreza dos 
países em desenvolvimento. Sendo assim, o objetivo central do relatório permeava princípios relacionados ao desenvolvimento 
sustentável, ou seja, “o desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras 
gerações de atender às suas próprias necessidades.” (Brundtland Comminsion Report, citado por KEELER et BURKE, 2010, p. 44) 
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um lugar, visando reduzir o desperdício energético, os riscos ecológicos e os impactos tanto 

ambientais como sociais. Logo, as principais vertentes da arquitetura sustentável passaram a ser: 

a bioclimática que propõe a adequação do edifício principalmente ao clima, além da iluminação e 

ventilação naturais; a alternativa3 que propõe o reaproveitamento de materiais incorporados a 

produtos convencionais; e a ecotecnológica que consiste no uso de alta tecnologia para controlar 

problemas ambientais (Eco-tech Architecture). 

No contexto arquitetônico, segundo Attman (2010), a palavra “sustentabilidade” é usada 

para descrever projetos tecnológica, ecológica e ambientalmente estáveis. O autor define 03 (três) 

componentes de estabilidade para uma edificação sustentável, a saber: sustentabilidade 

tecnológica e material, relacionada à durabilidade, economia, baixa manutenção e reciclabilidade; 

sustentabilidade dos recursos, que se refere a custo-benefício, condições de entorno favoráveis à 

construção verde, acessibilidade e prevenção de intempéries; e sustentabilidade ambiental, ligada 

à saúde, habitabilidade, sociabilidade, segurança e proteção.  

De acordo com Keeler et Burke (2010), o conceito de edificação sustentável advém 

naturalmente com a própria história do ambientalismo. Entretanto, até dez anos atrás, essa 

expressão poderia parecer uma filosofia corajosa, cujos adeptos desejavam viver de maneira 

independente, afastando-se da sociedade. Hoje em dia, com a evolução da tecnologia e com o 

amadurecimento do pensamento ambientalista, as edificações passaram a ser associadas à 

eficiência, ao alto desempenho energético, à otimização de recursos e ao conforto ambiental, 

entre outros. Para esses autores, a edificação sustentável atual deve: tratar das questões de 

demolição no terreno e de resíduos da construção; prever a eficiência na utilização dos recursos; 

buscar a conservação de energia, projetando com vistas ao consumo eficiente de energia na 

alimentação dos sistemas como calefação, refrigeração, iluminação e força; e oferecer um 

ambiente interno saudável. 

Uma das práticas da arquitetura sustentável consiste na reutilização e na reciclagem de 

materiais e insumos na construção de modo a haver a redução do consumo. Basicamente, pode-

se limitar o impacto sobre o meio ambiente de três formas, o que corresponde à conhecida 

“Filosofia dos três R’s”, ou seja: Reduzir, Reutilizar e Reciclar.  

[...] A melhor opção é reduzir o consumo; a segunda é reutilizar os objetos de 
formas inusitadas – como o emprego de garrafas de vidro ou pneus em paredes; e 
finalmente, a reciclagem de materiais é a forma mais bem-aceita pelos usuários, 
pois permite um acabamento construtivo semelhante ao obtido pelo material 
original, comprometendo menos a estética arquitetônica. (IWAMURA, 2008, p. 
162) 

                                                 
3
 O termo “alternativo” passou a se associar àquele projeto e/ou edificação que apresentasse uma prática diferenciada à da arquitetura 
oficial, como a reutilização de contêineres e/ou a aplicação de materiais recicláveis. Outro exemplo de arquitetura arquitetura 
alternativa corresponderia a chamada Earthship Biotecture, que consiste na utilização de resíduos urbanos sem processamento, por 
meio de uma reapropriação criativa para a produção de novos espaços e construções, o que será abordado posteriormente. (N. 
autora) 
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O termo “recuperação de 

recursos” aponta resíduos como 

possíveis fontes de materiais 

(Figura 02), os quais se tornam 

úteis após serem submetidos a 

processos térmicos ou biológicos. 

Conforme Keeler et Burke (2010), 

tal prática está associada aos 

conceitos de desmontagem e 

demolição ecologicamente 

sustentável. O primeiro consiste 

no projeto orientado para a 

desconstrução de maneira econômica e segura com a finalidade de preservar materiais para 

reuso. Já o segundo refere-se a incentivar a maximização dos benefícios econômicos associados 

a uma demolição correta, criando-se um ambiente de trabalho seguro para as equipes de 

construção e preservando as edificações e bairros com significação cultural e histórica. 

Quando os resíduos da construção civil – o conhecido entulho – não possui uma 

destinação final adequada, acabam sendo depositados, clandestinamente, em terrenos baldios, 

áreas de preservação permanente, vias e logradouros públicos, causando impactos ambientais e 

na qualidade de vida da população. Contudo, de acordo com Motta (2013), devido a tanto entulho 

produzido, a indústria da reciclagem já começa a vislumbrar uma mina nas construções 

abandonadas, onde é possível extrair mármore, granito, madeira, brita e areia, além de vidros e 

telhas. A melhor parte é que a atividade reduz a pressão sobre os recursos naturais e diminui a 

emissão de gases-estufa. 

Com base nessa contextualização prévia, pode-se partir para a abordagem específica de 

um tipo de reaproveitamento de resíduos urbanos que se caracteriza não somente pelo re-uso de 

entulho de construção, mas também de outros materiais de origem diversa, como plásticos e 

pneus, o que gera uma nova forma de concepção e criação arquitetônica: a Earthship Biotecture, 

divulgada especialmente pelo escritório do arquiteto norte-americano Michael Reynolds (1945-).  

5 REVISÃO DA LITERATURA  

O arquiteto norte-americano Michael Reynolds, atualmente sediado em Taos NM (EUA), 

nasceu em 1945 e formou-se pela Universidade de Cincinnati em 1969, descrevendo sua própria 

experiência de trabalho como a de mais de 40 anos em pesquisa e desenvolvimento de 

alojamentos autossuficientes. Tendo construído mais de 300 estruturas solares nos EUA, Canadá 

e outros países, o jornal The New York Times o elegeu como um dos seus “eco-heróis” [JODIDIO, 

s.d., p. 300]. Denominando sua prática desde a década de 1970 como Earthship Biotecture, 

Reynolds registrou esta expressão como marca e patenteou-a para designar uma arquitetura feita 

FIGURA 02 
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tanto de materiais naturais como reaproveitados (upcycled4) e cujas obras não promovam nenhum 

consumo de energia (Zero Carbon Building5).   

Para que uma edificação seja considerada uma Earthship, segundo ele próprio, deve 

obedecer a 06 (seis) princípios de projeto, os quais seriam: Aquecimento e arrefecimento 

térmico/solar; Energia solar e eólica; Tratamento autônomo de esgotos; Emprego de materiais 

naturais e reciclados; Captação de água; e Produção de alimentos (EARTHSHIP, 2016a). 

Reynolds conta que, quando se formou, os termos sustentabilidade ou arquitetura sustentável não 

eram sequer palavras, já que o movimento de conscientização ambiental assim como a busca de 

soluções para a continuidade da existência do nosso planeta foram processos muito lentos e 

bastante recentes. (SANTOS, 2015).  

Foi a partir dos anos 1970, ainda segundo o arquiteto em entrevista ao site Archdaily 

(SANTOS, 2015), que começaram a surgir as primeiras discussões sobre a destinação de lixo e 

óleo, além da utilização de recursos naturais e materiais reciclados, devido às primeiras crises de 

energia decorrentes da industrialização. Desde então, Reynolds passou a tentar incorporar 

soluções que direcionassem seus projetos de modo a amenizar esses problemas, que pareciam 

cada vez tomar maiores proporções e para os quais a resposta mais lógica deveria ser a chamada 

Carbon Zero Housing.  

De acordo com Jodidio [s.d.], apesar de Michael Reynolds ser um arquiteto profissional, as 

suas construções – geralmente realizadas com paredes estruturais de tijolos de pneus e paredes 

internas não-estruturais, estas feitas de latas de alumínio e garrafas de vidro ou plástico – 

afastam-se do convencional, podendo ser tendencialmente encaradas como uma oferta de 

alternativas curiosas ao alojamento de produção em massa e ao consumo elevado de energia.  

Nas edificações Earthship, a energia elétrica é 

normalmente produzida com um sistema eólico e/ou 

fotovoltaico pré-montado. Células botânicas e versões 

alternativas de uma fossa séptica são usadas para o 

tratamento de água, a qual é reciclada para todos os 

usos no interior da habitação, exceto para consumo. 

Quanto ao conforto climático, há o uso da temperatura 

da massa do planeta, o que resulta em construções 

semi-enterradas para se estabilizar a temperatura interna. [JODIDIO, s.d.] 

                                                 
4
 O termo em inglês upcycled diferencia-se de recycled por designar o reaproveitamento de um material qualquer (madeira, vidro, 
plástico, etc.) sem que haja seu reprocessamento, ou seja, praticamente in natura. Embora ambas as palavras se refiram à 
reciclagem, distinguem-se na forma de reuso do material reaproveitado. Por exemplo, um dos materiais mais utilizados pela 
Earthship Biotecture são pneus de automóvel upcycled e preenchidos com terra compactada, conseguindo-se assim um tijolo de 
adobe encerrado com borracha cintada e aço, sem haver a necessidade de um processo de produção de um novo material a partir 
daquele que foi descartado como lixo. Estes tijolos de pneu – assim como as paredes portantes que formam – são praticamente 
indestrutíveis. (JODIDIO, 2008)  

5
 As expressões Zero Carbon Building e Carbon Zero Housing são geralmente empregadas para se referir a edificações ou 
alojamentos em que não se realiza nenhum tipo de emissão de CO2 (gás carbônico) na atmosfera, que é considerada uma estratégia 
para se alcançar a máxima conservação de energia e reduzir a emissão de gases do efeito-estufa. (ZCB EXPERIENCE, 2012) 

FIGURA 03 
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Como um dos defensores da autoconstrução, Michael Reynolds (Figura 03) prefere, sem 

dúvidas, as formas mais alegres e excêntricas, o que revela que essas casas não são como as 

outras, pois seu conceito é levado a um nível de sustentabilidade que não pode ser atingido com a 

arquitetura produzida industrialmente. De acordo com suas próprias palavras: 

Eu simplesmente explodi a profissão de arquitetura, realmente. O que quero dizer 
é que explodi a arquitetura da minha mente como profissão, já que esta não tem 
abordado as questões que enfrentamos. Então cunhei um novo termo chamado 
biotecture, o qual uso. Eu diria que sou um biotect mais do que um arquiteto. Sim, 
sou um arquiteto também, mas às vezes me sinto envergonhado de ser até 
mesmo um ser humano e certamente me sinto envergonhado de ser um arquiteto. 
(REYNOLDS apud SANTOS, 2015, p. 1, trad. autora) 

O arquiteto também afirma que outro fator chave para se compreender a proposta da 

Earthship Biotecture, refere-se à tecnologia de baixo impacto (low-tech). As técnicas de 

construção podem ser aprendidas em um período muito curto de tempo, com pouca habilidade ou 

até mesmo “pouca inteligência”. Isto faz com que esses recursos tecnológicos adequem-se muito 

melhor à população do que a arquitetura high-tech e seus produtos pré-fabricados, que requerem 

um longo curso temporal e maior bagagem técnica para aprender como usá-los. Tanto que 

Reynolds enfatiza isto ao dizer que: “Posso ensinar pessoas a fazerem isso em 15 minutos!”, 

mostrando as paredes erigidas com tijolos de latas de alumínio. (SANTOS, 2015)  

Com o tempo, a palavra Earthship tornou-se um sinônimo para “construção sustentável” 

em todo o mundo, passando a ser usada genericamente para se referir a todos esforços e 

tentativas por habitações ambientalmente mais adequadas. Existem centenas de entusiastas, 

sendo alguns deles internos, aprendizes e acadêmicos, na Earthship Biotecture Academy6 criada 

por Michael Reynolds. Eles têm estudado, trabalhado e ajudado no desenvolvimento de várias 

obras pelo mundo, no intuito de querer torna-lo um lugar melhor. Seus locais de trabalho 

(Earthship places) estão representados por uma bandeira laranja no mapa (Figura 04). As 

construções, eventos e seções acadêmicas atuais da Earthship Biotecture estão representadas 

pelas bandeiras verdes. (EARTHSHIP, 2016b) 

A Earthship Biotecture 

Academy está situada em Taos, 

no Estado do Novo México 

(EUA) – representada pela 

bandeira azul –; e tem fornecido 

as ferramentas necessárias 

tanto para o sustento dos seres 

humanos como também do 

planeta. Usando a tecnologia 

                                                 
6
 A organização oferece treinamento extensivo dos princípios de projeto, métodos de construção e filosofia da Earthship. As aulas 

acadêmicas, os laboratórios, os tours didáticos e as técnicas de construção hands-on são lideradas pelo próprio arquiteto Michael 
Reynolds, junto a uma equipe de construtores, eletricistas, encanadores e especialistas em plantas. (EARTHSHIP, 2016b) 

FIGURA 04 
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carbono zero – zero carbono building – e integrando todos os sistemas com a produção de 

alimento, seus projetos são os primeiros verdadeiramente sustentáveis de modelos independentes 

no mercado nos dias de hoje [JODIDIO, s.d.]. As construções são adaptáveis aos mais diversos 

climas, feitas principalmente a partir de materiais naturais e reciclados, sendo as mesmas 

autorizadas a serem executadas segundo as exigências do código de construção padrão. A 

arquitetura Earthship está além da certificação LEED7, já que possui seus próprios parâmetros 

construtivos, em que a sustentabilidade é levada a um nível que não pode ser produzida 

industrialmente. (EARTHSHIP, 2016b; IWAMURA, 2008;)  

De acordo com o Caderno Haus (GAZETA DO POVO, 2016), pode-se encarar a Earthship 

como uma filosofia visionária – ou até mesmo como rebeldia –, já que questiona as maneiras de 

projetar e construir da atualidade, impulsionando uma série de iniciativas experimentais que 

primam pela reciclagem total dos materiais e pela autossuficiência completa das casas. Além das 

experimentações técnicas, vale ressaltar o caráter social ao qual a organização se atém com a 

missão de construir estruturas mais fortes, resilientes e econômicas em lugares suscetíveis ao 

acontecimento de desastres naturais, dando conhecimento e habilidade às pessoas poderem 

construir e ajudarem umas às outras em contextos de dificuldade.  

Esse tipo de Earthship é nomeado Global 

Relief (“Alívio Global”), na qual a organização se 

encarrega dos gastos referentes ao trabalho, à 

construção e ao projeto, exigindo apenas o 

necessário para os gastos iniciais da construção. 

Para exemplificar tal conceito, destaca-se a Simple 

Survival Model Earthship (Figura 05), que se trata 

de um projeto que evoluiu de um protótipo básico 

construído no Haiti, durante os terremotos, 

observando que as necessidades em situações de desastre são sempre as mesmas: água, 

saneamento e abrigo (EARTHSHIP, 2016d). A unidade de abrigo é projetada para prover 

temperaturas confortáveis em qualquer clima sem que haja a necessidade de sistemas de 

aquecimento ou refrigeração. Os desenhos para construção de todas as opções da Simple 

Survival Model Earthship são disponibilizados por meio de aplicativo para smarthphones, 

incentivando assim a autoconstrução.  (EARTHSHIP, 2016c)  

Atualmente, a organização está projetando o protótipo de uma pequena cidade como um 

novo campus da International Earthship Academy voltado ao ensino dos refugiados sírios sobre 

                                                 
7
  Denomina-se Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) um sistema de classificação criado pelo U. S. GREEN BUILDING 

COUNCIL – USGBC em 1998, o qual toma em consideração 06 (seis) categorias principais para estabelecer em suas avaliações o 
quanto de sustentabilidade as construções apresentam, a saber: desenvolvimento sustentável do local de construção; eficiência 
hídrica; energia e atmosfera; materiais e recursos; qualidade ambiental interior; e inovação no processo de projeto. A partir da 
pontuação obtida – que pode chegar ao máximo de 69 pontos –, a construção pode ser certificada em 04 (quatro) quatro 
classificações LEED, ou seja: Certified (26-32 pontos), Silver (33-38 pontos), Gold (39-51 pontos) e Platinum (52-69 pontos). 
[IWAMURA, 2008; JODIDIO, s.d.] 

FIGURA 05 
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como construir para eles mesmos, enquanto demonstram para todo o mundo uma abordagem de 

um modo de viver sem o uso de combustíveis ou infraestrutura. (EARTHSHIP, 2016e)  

Se todos os soldados, em todos os exércitos, em todo o mundo, abaixassem suas 
armas e sacassem ferramentas e começassem a construir casas 
sustentáveis/zero carbono para todas as pessoas do mundo, nossos problemas 
estariam acabados e vida real começaria para todas as pessoas. (REYNOLDS 
apud EARTHSHIP, 2016e, p.1, trad. autora) 

Além do Global Relief, existem 

outros tipos de Earthship, como o Global 

Model (“Modelo Global”), que representa 

um modelo mais universal (Figura 06), 

uma vez que pode ser modificado para 

quase todos os tipos de climas e existe 

em vários tamanhos. Foi construído em 

vezes suficientes para que apresente um 

ótimo desempenho dos conceitos 

Earthship. O tempo de construção é 

normalmente de um mês em qualquer 

parte do mundo (EARTHSHIP, 2016f). 

Do mesmo modo, há uma outra versão 

muito simples e econômica em termos 

de produção: o Packaged Model 

(“Modelo Compacto”), que é detalhado 

para que possua uma performance 

satisfatória nas questões de energia, 

água, saneamento e conforto – tudo isto 

somado ao baixo custo (Figura 07). Vale citar a procura desse tipo de Earthship por pessoas que 

se inspiram na filosofia de vida existente por trás dos conceitos dessa arquitetura radicalmente 

sustentável. (EARTHSHIP, 2016g) 

Ainda segundo o site da Earthship (2016h), há 

outro tipo de trabalho realizado pela organização que 

consiste na aplicação dos sistemas básicos de 

autossuficiência em edificações já existentes, ao que se 

denomina de Retrofit. Este implicaria na obtenção de toda 

a energia por meio do sol e do vento, assim como da 

água através da chuva, em paralelo ao tratamento de 

esgoto de maneira natural e saudável, à manutenção de 

temperaturas confortáveis em qualquer clima através da  

eliminação do gasto com aquecimento ou resfriamento 

FIGURA 06 

FIGURA 07 
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forçados, além do incentivo à produção própria de alimento para os habitantes do edifício.  

No que se refere ao que há de mais recente em termos de tipologia de edifícios Earthship, 

destaca-se o chamado Vaulted Global (“Abobadado Global”), que corresponderia à tipologia mais 

eficiente em termos de performance de autossuficiência energética e de desempenho de 

construção. Este modelo contrapõe-se aos Custom Designs (“Projetos Customizados”), já que 

ocorrem com maior liberdade formal, podendo possuir um menor desempenho energético do que 

os projetos tradicionais Earthship, além de apresentarem um custo muito maior. (EARTHSHIP, 

2016i; EARTHSHIP, 2016j) 

Por fim, a organização também dispõe de 

alguns casos particulares, os quais não surgiram 

das categorias definidas anteriormente. Um 

exemplo seria a Hybrid Earthship (“Earthship 

Híbrida”), que se trata de uma edificação que 

combina a simplicidade e o desempenho com 

formas curvilíneas (Figura 08). Esta foi a primeira 

Earthship a incorporar uma face extra à 

edificação, a qual seria responsável pela 

melhoria do desempenho térmico da mesma, 

hoje chamada de thermal buffer zone (“zona de amortecedor térmico”). (EARTHSHIP, 2016k) 

Hoje em dia, em nível mundial, além da 

prática do arquiteto pioneiro da Earthship, 

Michael Reynolds, existem outras experiências 

que podem ilustrar essa arquitetura sustentável 

de caráter social. Cita-se, por exemplo, a 

arquiteta paquistanesa Yasmeen Lari (1941-), 

que se utiliza de técnicas vernaculares e 

materiais locais, como bambu e calcário, para 

construir abrigos elevados destinado a 

moradores em regiões com propensão à 

ocorrência de enchentes (Figura 09). Como está 

relatado no documentário Pakistan: A traditional 

future (“Paquistão: Um futuro tradicional”), da 

série Rebel Architecture (KHAN, 2016), Lari 

incentiva a autoconstrução, ensinando as 

pessoas a construir seus próprios refúgios na 

ocorrência das inundações. Também pode ser citado o arquiteto nigeriano Kunlé Adeyemi (1976-), 

apresentado no documentário Working on Water (“Trabalhando na água”), da mesma série, que 

FIGURA 08 

FIGURA 09 

FIGURA 10 
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desenvolveu a técnica de construir edifícios flutuantes – como exemplifica a Makoko Floating 

School (Figura 10) –, as quais são embasadas com barris e implantadas na cidade de Lagos 

(Nigéria) que sofre influência das marés crescentes, agravando a precariedade da infraestrutura 

da maior cidade africana. (HENDRICKS, 2014) 

6 MATERIAIS E MÉTODOS 

De caráter exploratório, esta pesquisa foi baseada em revisão web e bibliográfica com 

estudo de casos, realizando-se por meio da investigação, seleção e coleta de fontes impressas, 

nacionais e internacionais; ou ainda publicadas on line, que tratavam direta ou indiretamente 

sobre a reciclagem de resíduos urbanos sem processamento na arquitetura e design. Em suma, a 

metodologia de pesquisa seguiu as seguintes etapas: 

a) Revisão Bibliográfica e Coleta de Dados: 

Esta etapa baseou-se na pesquisa web e bibliográfica sobre a conceituação de termos operacionais 

(sustentabilidade, arquitetura sustentável, reciclagem, etc.), além da associação desses termos a 

Earthship Biotecture, procurando assim fundamentar teoricamente e dar subsídios às próximas 

etapas da pesquisa. 

b) Seleção e Mapeamento de Obras: 

Esta etapa envolveu a identificação e descrição de 03 (três) exemplares de arquitetura sustentável 

com reciclagem de resíduos urbanos sem processamento, todos realizados por Michael Reynolds, 

os quais possuem materiais e informações suficientes para pesquisa e análise, seja em meios 

bibliográficos como eletrônicos.  

c) Análise e Avaliação dos Casos: 

Descrição e comparação de características técnicas, funcionais e estéticas mais relevantes, 

ilustrando-se com imagens dos exemplares escolhidos 

d) Conclusão e Redação Final: 

O fechamento desta pesquisa deu-se através da elaboração do RELATÓRIO FINAL DE PESQUISA, além 

de material expositivo por ocasião do Evento de Iniciação Científica da UFPR – EVINCI, previsto 

para outubro de 2017.  

7 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Por meio da pesquisa, verificou-se que a arquitetura sustentável realizada por Michael 

Reynolds e sua equipe afasta-se do convencional, pois representa uma alternativa que questiona 

a produção arquitetônica em massa, além do consumo elevado de energia das construções 

convencionais. Observou-se que suas edificações obedecem basicamente a 06 (seis) princípios 

de projeto, os que as caracterizam como Earthships, a saber: aquecimento e arrefecimento 

térmico/solar; energia solar e eólica; tratamento autônomo de esgotos; emprego de materiais 

naturais e reciclados; captação de água; e produção própria de alimentos. (EARTHSHIP, 2016a)  

Vale também ressaltar o emprego da tecnologia de baixo impacto (low-tech) como um 

incentivo à autoconstrução, esta defendida pelo arquiteto, pois seu conceito é levado a um nível 

de sustentabilidade que não pode ser atingido com a arquitetura produzida industrialmente, a qual 
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requer um longo curso temporal e maior bagagem técnica para ser executada (SANTOS, 2015). 

Além dessa técnica visionária, demonstra-se preocupação social na produção, pois a organização 

atém-se em construir estruturas mais fortes, resilientes e econômicas, oferecendo conhecimento e 

habilidade a leigos construírem suas próprias moradias. (CADERNO HAUS, 2016) 

Desse modo, é possível entender os benefícios da utilização na arquitetura dos resíduos 

sólidos urbanos sem processamento – pneus, garrafas PET, garrafas de vidro e latas de 

refrigerante, entre outros –, pois além de apresentarem baixo custo, cumprem uma das premissas 

de sustentabilidade que consiste na otimização dos recursos através da reutilização e reciclagem, 

as quais resultam na redução do consumo (IWAMURA, 2008). Diante disto, para ilustrar essa 

prática de reuso de resíduos sólidos urbanos sem processamento, selecionou-se 03 (três) estudos 

de caso representados por projetos do arquiteto Michael Reynolds e sua equipe, realizados no 

continente americano, os quais são descritos, ilustrados e analisados na sequência. 

ESTUDO DE CASO I  CASA NAVE TIERRA 

2010/14, Ushuaia – Argentina 

Earthship Biotecture 

Localização: Ushuaia (Argentina) 

Autoria: Michael Reynolds e equipe 

Área do projeto: 122 m²  

Data do projeto: 2010 

Data de construção: 2014 

Clientes: Fundación NAT (Natureza Aplicada à 

Tecnologia) – Mariano Torre e Elena Roger 

Este projeto, intitulado Tol-Haru (“A 

Nave Terra no Fim do Mundo”), foi uma 

iniciativa da Organização Não-Governa-

mental NAT (Natureza Aplicada à Tecno-

logia), com apoio dos atores argentinos Mariano Torre (1977-), nascido em Ushuaia, e Elena 

Roger (1974-) – que formam um casal e são integrantes dessa ONG –, além de contar com a 

aprovação do então Prefeito municipal de Ushuaia, Federico Sciurano (1967-). A cidade de 

Ushuaia, localizada no extremo sul da Argentina foi escolhida, segundoo site SustentArqui (2014), 

por ser a mais próxima da Antártida em todo o mundo, representando um símbolo para uma nova 

relação entre o ser humano e o Planeta Terra.  

A cidade de Ushuaia faz parte do Pacto dos Prefeitos da União Europeia, assinado em 

novembro de 2012, no qual estes se comprometiam em desenvolver energias limpas para reduzir 

em 20% as emissões de Dióxido de Carbono (CO2) até 2020. A partir do apoio do governo da 

Província da Terra do Fogo (Argentina), o plano da casa Tol-Haru (Figura 11) começou em 2010; 

e, segundo Federico Sciurano, em entrevista à agência oficial Télam, trata-se de uma “mensagem 

de esperança e de futuro”. (O DIA, 2014) 

FIGURA 11 
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A residência foi construída por cerca de 70 

(setenta) pessoas voluntárias de todo o mundo, 

incluindo participantes internacionais da Earthship 

Academy e também membros da comunidade 

local (Figuras 12 e 13). A obra, semelhante à 

tipologia Global Model (“Modelo Global”), consiste 

em dois volumes cilíndricos de 50 m² somados a 

uma “caixa de vidro” (Figura 14), a qual ajuda a 

criar um efeito estufa que permite que a casa 

mantenha uma temperatura constante de 18°C a 

22°C, promovendo a economia de energia, tendo 

em vista que as temperaturas locais são 

extremamente baixas.  

Na construção, que teve início em Janeiro 

de 2014 e finalizada no mesmo ano, foram 

utilizados 333 pneus, 3.000 latas de alumínio, 

5.000 garrafas plásticas e 3.000 garrafas de vidro 

reutilizados (Figura 15). Além do reuso desses resíduos urbanos sem processamento, 

combinados com materiais naturais, como o barro (adobe), de acordo com Franco (2014), a 

sustentabilidade do projeto define-se com base no resfriamento e aquecimento através da massa 

térmica – evitando assim a utilização de combustíveis fósseis –, além de integrar a coleta, 

filtragem e limpeza da água da chuva; o tratamento das águas residuais; a produção de frutas e 

verduras; e o abastecimento energético por meio de energia eólica e solar.  

Como parte da iniciativa, Michael Reynolds realizou um curso de treinamento, sobre 

construção sustentável, voltado aos voluntários locais, o que teve nome de “Academia 

Internacional de Treinamento para a construção autossustentável”. (SUSTENTARQUI, 2014; 

FRANCO, 2014) 

  

 

 

FIGURA 12 

FIGURA 13 

FIGURA 14 FIGURA 15 
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ESTUDO DE CASO II ESCOLA DE JAUREGUIBERRY 

2014/16, Canelones – Uruguai 

Earthship Biotecture 

Localização: Canelones (Uruguai) 

Autoria: Michael Reynolds e equipe 

Área do projeto: 270 m²  

Data do projeto: 2014 

Data de construção: 2016  

Cliente: Organización TAGMA 

A escola de Jaureguiberry (Figura 

16), um balneário uruguaio que faz parte do 

Município de La Floresta, Departamento de 

Canelones, corresponde à primeira escola 

100% sustentável do Uruguai. A viabilização do projeto concretizou-se devido ao trabalho da 

TAGMA; uma organização nacional sem fins lucrativos que implantou o método construtivo 

Earthship Biotecture nesse país sul-americano. O local escolhido para a implantação da escola foi 

uma região costeira, onde uma boa porcentagem dos aproximadamente 500 habitantes existentes 

na comunidade é formada por criança com idade escolar. (NUNES, 2016) 

Procurando conjugar a educação tradicional com o respeito ao meio ambiente, o uso 

responsável dos recursos e o desenvolvimento de relações humanas sustentáveis, a primeira 

escola pública sustentável da América Latina, de acordo com Sbeghen (2016), foi construída em 

aproximadamente 40% de materiais tradicionais e 

60% de materiais reaproveitados, tais como: 2.000 

pneus, 5.000 garrafas de vidros, 8.000 latinhas de 

alumínio e cerca de 2.000 m2 de papelão e com o 

custo total de US$ 300.000. A construção foi 

realizada em apenas 07 (sete) semanas – de 

janeiro a março de 2016 –, com a ajuda de 

vizinhos e aproximadamente 200 colaboradores, 

tanto do Uruguai como de outras partes do mundo 

(20 nacionalidades), que se uniram para a 

construção e aprendizado com Michael Reynolds. 

A obra foi além da reutilização de 

materiais, pois, conforme Nunes (2016), desde o 

início de sua concepção, no final de 2014, 

crianças, pais, professores e vizinhos foram 

envolvidos na tarefa de compreender o que 

compõe uma escola autossustentável (Figura 17). 

FIGURA 16 

FIGURA 17 

FIGURA 18 
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Tanto o processo de construção como a seleção de resíduos foram objeto de apresentações, 

oficinas e outras instâncias de intercâmbio com a comunidade, tornando uma oportunidade única 

para a participação dos envolvidos. Todas essas atividades contaram com as autorizações 

pertinentes do CONSELHO DE EDUCAÇÃO INICIAL E PRIMÁRIA (CEIP) do Uruguai, além do apoio da 

Intendência de Canelones e de empresas públicas e privadas. (SBEGHEN, 2016) 

Através de um largo 

corredor envidraçado (Figura 

18) – que atua como 

distribuidor das 03 (três) salas 

de aula e das 02 (duas) alas 

de serviço da escola, além de 

ser onde se localiza a 

produção de alimentos devido 

à existência de uma horta interior –, pode-se aproveitar ao máximo a luz e a energia solar, já que 

este está posicionado ao norte, configurando ao exterior uma simples fachada dominada pelo 

vidro e a madeira. Já a geração de energia elétrica provém de painéis fotovoltaicos e de um 

armazenamento central de energia. (NUNES, 2016; SBEGHEN, 2016) 

Ao sul, o 

edifício é fechado 

com um espesso 

muro de contenção 

feito com preenchi-

mento em areia e 

pedregulho compac-

tado (Figuras 19 e 

20). Esse muro 

contém uma sequên-

cia de tubos que, a 

partir de processos 

convectivos naturais, 

geram circulação 

cruzada de ar fresco 

no verão através da sala de aula. No inverno, os tubos podem ser fechados e o calor provocado 

pelo efeito estufa do corredor norte permite climatizar as salas de aula, não sendo necessária a 

instalação de ar condicionado. Além da autossuficiência energética, ainda segundo Sbeghen 

(2016), ocorre também o uso da água da chuva para consumo humano nas pias, na irrigação das 

hortas e finalmente para as cisternas, contando com um processo de tratamento de águas.  

FIGURA 19 

FIGURA 20 
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ESTUDO DE CASO III CASAS EMERGENCIAIS 

2010, Porto Príncipe – Haiti 

Earthship Biotecture 

Localização: Porto Príncipe (Haiti) 

Autoria: Michael Reynolds e equipe 

Área do projeto: 12 m²  

Data do projeto: 2010 

Data de construção: 2010 

Clientes: Sobreviventes do terremoto de 2010 

O projeto intitulado HELP – Haiti 

Eco Living Project surgiu como iniciativa do 

próprio arquiteto Michael Reynolds e sua 

equipe, após o reconhecimento da situação em que se encontrava o Haiti após o terremoto do 

dia 12 de Janeiro de 2010, que ocorreu a 22 km da capital desse país insular. Segundo 

Cerqueira e Francisco (2017), estima-se que metade das construções foram destruídas, 250.000 

pessoas terem sido feridas e 1,5 milhão de habitantes ficarem desabrigados, além do número de 

mortos ter ultrapassado a marca de 200.000 pessoas.  

Diante disso, Reynolds propôs-se a construir vilas inteiras de casas Earthship  (Figura 21) 

totalmente autossustentáveis de água, energia e alimento, contando com a ajuda de moradores 

de todas as idades para reunirem pneus e garrafas plásticas, enquanto o arquiteto e sua equipe 

dirigiram os esforços de construção. Assim como em outras tipologias desenvolvidas pelo grupo, 

a Simple Survival (“Sobrevivência Simples”), que foi aplicada no Haiti, possui o sistema de 

reaproveitamento de águas pluviais, energia solar, tratamento de esgoto e produção de 

alimentos. (MEINHOLD, 2010; SERRÃO, 2013)  

De acordo com o próprio arquiteto (EARTHSHIP, 2017l), a unidade habitacional demora 

em média 04 (quatro) dias para ser construída, possuindo aproximadamente 12 m², o que seria 

suficiente para uma família de até 04 (quatro) pessoas não ficar desabrigada após a catástrofe. 

Basicamente, a casa consiste em um cilindro com 3,6 m de diâmetro feito com 120 pneus – 

cheios com os escombros gerados pelo terremoto, depois de moídos, fornecendo assim piso e 

paredes – encimados por uma alvenaria de garrafas plásticas. A cobertura consiste em uma 

cúpula facilmente replicável, composta por 02 (duas) estruturas leves em aço, existindo uma 

cavidade entre elas, onde é colocado isolamento feito com sacolas plásticas preenchidas com 

materiais recicláveis, como, por exemplo, papelão.  

No topo do domo, há um orifício, protegido da água da chuva, que permite a ventilação no 

interior da casa. Os sistemas de filtragem, reaproveitamento de água e tratamento de esgoto são 

externos à edificação. Há também o uso da energia solar com um modelo básico de painel solar 

suficiente para gerar energia para a unidade. O custo da edificação gira em torno de US$ 7.000, 

os quais foram providenciados a partir de doações. (ALEPH, 2014)  

FIGURA 21 
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Os moradores da capital haitiana 

sentiram-se inspirados com o projeto e se 

envolveram nas construções (Figuras 22 a 25). 

Assim, tiveram chance de ajudar e aprender 

como construir edificações resistentes aos 

terremotos feitas basicamente com o lixo 

encontrado na própria cidade: “Se você pode 

fazer uma casa que tem tudo para si, as 

pessoas são empoderadas por isso”, disse o 

arquiteto Michael Reyolds em notícia 

disponibilizada pela CNN (JEAN-FRANCOIS, 

2011). Como iniciativa de Reynolds e sua 

equipe, o projeto recebeu doações para que os 

moradores envolvidos nas construções 

recebessem pagamento pelo trabalho, bem 

como um certificado Earthship providenciado por 

pelo próprio arquiteto. (EARTHSHIP, 2017l)  

Aldy, um habitante haitiano que participou ao longo do projeto, mostrou o seu 

agradecimento referindo o fato de o terem ensinado a construir de modo a poder ter “a 

sua casa própria, a sua água própria, a sua eletricidade própria, a sua comida própria, 

isto tudo com pouco dinheiro, e agora pode partilhar este conhecimento”. (SANTIAGO, 

2012, p. 176)  

 

FIGURA 22 

FIGURA 23 

FIGURA 23 

FIGURA 24 

FIGURA 25 
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8  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nos dias de hoje, crescem progressivamente as pesquisas sobre materiais, 

tecnologias e estratégias que busquem melhorar o desempenho energético, reduzir o 

consumo de água e promover o conforto térmico da forma mais econômica e ecológica 

possível. Outra preocupação vigente é com relação ao destino do lixo gerado devido ao 

consumo exacerbado nos grandes centros urbanos. Sua destinação final nem sempre 

ocorre de forma correta, tendo como consequência a poluição do solo, das águas e da 

atmosfera. O ideal seria que ele fosse encaminhado a um aterro sanitário, com estrutura 

para tratamento dos gases emitidos e do chorume – ou ainda, à incineração contendo 

um sistema de tratamento para os gases liberados.  

Entretanto, ambos os destinos são caros quando se tem grandes quantidades de 

lixo. Por isto, é necessário que haja conscientização da população, de forma que essa 

produza menos lixo, aderindo às práticas mais sustentáveis, como a coleta seletiva e a 

reutilização. Em resposta a isto, a reciclagem na arquitetura pode ocorrer através do 

reuso de resíduos urbanos sem processamento, sendo assim uma estratégia de 

sustentabilidade aplicada à construção civil, pois contribui para que um ecossistema 

mantenha seus processos ecológicos; sua biodiversidade e produtividade para o futuro. 

Esta pesquisa apresentou de maneira abrangente a arquitetura realizada pelo 

arquiteto morte-americano Michael Reynolds e sua organização, a Earthship Biotecture, 

tendo como principais características a utilização de materiais naturais e reaproveitados 

em construções que não promovam nenhum consumo energético. A partir de 06 (seis) 

princípios básicos, essa arquitetura revela-se como detentora de um nível de 

sustentabilidade que não pode ser produzido industrialmente, referindo-se à tecnologia 

de baixo impacto (low-tech). 

Destaca-se que a Earthship Biotecture questiona as atuais maneiras de se 

projetar e construir, já que, de modo distinto, preocupa-se não somente com a 

sustentabilidade ambiental, mas também com a condição social daqueles que dela 

desfrutam. O incentivo à autoconstrução revela a intenção da universalização da 

arquitetura, como um estímulo à simplicidade da vida de forma essencial, ou seja, 

incentivando que se faça uso apenas daquilo que é necessário, de modo que haja 

recursos naturais para as futuras gerações desfrutarem.  

A partir do estudo de casos, ficaram evidentes os benefícios da reciclagem de 

resíduos urbanos na arquitetura, não só de forma temporária, mas principalmente 
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permanente. Em todos os casos, pôde-se observar a eficiência energética proporcionada 

pelas estratégias da construção, como o resfriamento e aquecimento através da massa 

térmica; a filtragem e reuso da água da chuva; o tratamento adequado das águas 

residuais; e, finalmente, a produção do alimento na “caixa de vidro” disposta na face 

ensolarada, a qual promove temperatura constante na edificação, além do envolvimento 

dos usuários nas construções, o que promove a universalização da arquitetura. 

A dificuldade de pesquisa encontrada concentrou-se no fato de que os projetos 

disponibilizados pela organização Earthship Biotecture são generalistas, pois podem ser 

aplicados, em sua maioria, em qualquer tipo de terreno ou clima. Sendo assim, houve 

escassez de fontes para os estudos de caso, dificultando o entendimento completo das 

obras. Como possíveis desdobramentos dessa pesquisa, pode-se apontar o maior 

enfoque na reciclagem dos resíduos urbanos aplicados ao design, assim como aquela 

possível de acontecer em edificações inseridas no meio urbano. 
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9 PARECER DO ORIENTADOR 

A acadêmica realizou adequadamente as tarefas previstas no plano de trabalho inicial da 

pesquisa e conseguiu chegar a um resultado satisfatório com a conclusão do Relatório Final e a 

possibilidade de apresentação com qualidade no Encontro de Iniciação Científica da UFPR, previsto 

para ocorrer em outubro de 2017. 
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