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Quando viveremos
em ecocasas?

serviços durante toda a vida útil, e pelo valor agregado devido à iniciativa 

sustentável. Infelizmente, ainda falta a percepção do governo, empresários 

e consumidores quanto à recuperação do investimento em uma residência 

desse tipo.

Na vanguarda das construções sustentáveis, países como Alemanha, Reino 

Unido e Estados Unidos já perceberam esse retorno há anos. Segundo 

dados do governo, até junho de 2013, o Reino Unido havia lançado cerca de 

200 mil casas sustentáveis. O governo britânico é o principal investidor em 

tecnologias ecológicas, buscando diminuir sua dependência em combustíveis 

fósseis, além de garantir a disponibilidade futura de recursos naturais.

Nosso país começa hoje a ver as sementes de mudança. Podem-se citar 

os novos Planos Diretores Sustentáveis das cidades de Curitiba (PR) e 

Florianópolis (SC), a instalação de painéis solares em alguns conjuntos 

habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, e a certificação 

ecológica de edifícios nas grandes cidades desde 2004, como evidência que 

engatinhamos na direção certa. Em Juiz de Fora (MG), foi lançado o Projeto 

Vila, pela ONG Onda Solidária, que busca desenvolver um modelo de vila 

ecológica focada no desenvolvimento ambiental e social da comunidade.

O Brasil possui enorme potencial sustentável, ainda dormente. Liderança e 

subsídios por parte do governo brasileiro estão em falta, e são fundamentais 

nessa etapa do desenvolvimento sustentável. É ainda, necessário que a 

indústria da construção civil abrace a causa, deixando para trás sua atual 

filosofia de lucro-máximo-a-qualquer-custo. Principalmente, é necessária 

uma mudança na mentalidade do brasileiro: nossos recursos naturais são 

finitos e insubstituíveis. Assim, com educação e incentivo certos, poderemos 

construir nossa casa sustentável muito em breve.

As habitações sustentáveis ou ecocasas utilizam recursos naturais 

mais responsáveis e eficientes, em comparação com as construções 

convencionais. A incorporação de práticas sustentáveis é feita em 

todas as fases: concepção, construção, operação e demolição. Em um alto 

nível de aperfeiçoamento, a residência pode até mesmo ser construída 

autossuficiente. Alguns benefícios da implantação de tecnologias 

sustentáveis são: redução no consumo de energia elétrica, água e insumos; 

diminuição do custo de operação da casa; e preservação dos recursos 

naturais para as gerações futuras.

Por definição, as habitações sustentáveis se comprometem a consumir o 

mínimo possível de recursos energéticos e hídricos; utilizar materiais de 

construção de proveniência certificada; garantir reciclagem e descarte 

adequados do lixo; não poluir o meio-ambiente; e zelar pela biodiversidade 

local. O conforto e o bem-estar dos moradores, bem como a acessibilidade, 

são aspectos fundamentais na concepção de uma residência sustentável.

Em conjunto, as habitações sustentáveis dão origem às vilas sustentáveis. 

Além do benefício individual de cada unidade, as vilas compartilham serviços 

prestados e rateiam custos como usinas de compostagem, drenagem 

sustentável, aquecedores solares e centrais de água. Mas com todas essas 

vantagens, por que não moramos todos em ecovilas hoje?

No Brasil, as iniciativas sustentáveis são individuais e esparsas. 

Atualmente, a maior desvantagem do processo de construção de uma 

residência ecologicamente responsável é o preço. As soluções sustentáveis 

não estão disponíveis em larga escala no mercado doméstico: muitas são 

patenteadas e/ou importadas e requerem mão de obra especializada. O 

alto custo inicial é, entretanto, compensado com a redução nas contas de 
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