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RESUMO 

 

O modelo socioeconômico atual, considerado de desenvolvimento excludente e que 
se apoia em uma racionalidade econômica de lógica utilitária-consumista, encontra-
se em crise. Mesmo com esforços voltados a um desenvolvimento sustentável, 
mudanças climáticas e disparidades sociais continuam agravando-se, fazendo com 
que a sociedade busque formas pós-desenvolvimentistas. O ambiente urbano 
concentra problemas socioambientais complexos, sendo um deles o crescente déficit 
habitacional. No Brasil, esse déficit decorre de padrões segregadores que necessitam 
de novas abordagens que incluam a sustentabilidade em seu planejamento. Diante 
disso, esse estudo identifica, diante dos movimentos de slow cities e das ecovilas, que 
ainda se apresentam de forma embrionária e em pequena escala de reprodução, a 
potencialidade do município de Morretes-PR para a inclusão da bioconstrução como 
alternativa na habitação popular. A partir da pesquisa, de caráter exploratório e viés 
qualitativo, identificou-se no município a urgência por habitações sociais, mas também 
a abertura e possibilidade para o planejamento urbano mais sustentável. Além da 
bioconstrução buscou-se utilizar outras características de slow cities e ecovilas, como 
alternativas voltadas ao bem-estar socioambiental incluindo no entorno das 
habitações, hortas comunitárias e sistemas de saneamento ecológico. Ainda, foram 
constatados fatores políticos e construtivos que favorecem o uso da bioconstrução 
nos programas habitacionais do município, como legislação, mão-de-obra, materiais 
e técnicas construtivas e o interesse pela prefeitura em projetos voltados à 
conservação ambiental, demonstrando assim seu potencial para o desenvolvimento 
de uma cidade mais justa e sustentável, buscando colaborar para o alcance dos 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em especial o ODS 11 “Cidades e 
Comunidades Sustentáveis’. 
 
Palavras-chave: Bioconstrução, Habitação Popular, Slow City, Ecovila, 
Ecossocioeconomia, ODS11. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The current socio-economic model, considered to be an excluded development and 
based on an economic rationale of utilitarian-consumerist logic, is in crisis. Even with 
efforts towards sustainable development, climate change and social disparities 
continue to worsen, causing society to seek post-developmental ways. The urban 
environment concentrates on complex socio-environmental problems, one of which is 
the growing housing deficit. In Brazil, this deficit stems from segregating patterns that 
need new approaches that include sustainability in its planning. To contribute to 
changing this reality, this study identifies, in the face of movements around slow cities 
and of ecovillages, which are still embryonic and on a small scale of reproduction, the 
potential of Morretes-PR for the inclusion of bioconstruction as an alternative in popular 
housing. From the research, of exploratory character and qualitative bias, the urgency 
for social housing was identified in the municipality, but also the openness and 
possibility for a more sustainable urban planning. In addition to bioconstruction, it was 
sought to use other characteristics of slow cities and ecovillages, such as planning 
aimed at socioenvironmental well-being, including in the house's surroundings such as 
community gardens and ecological sewage treatment systems. Still, political, and 
constructive factors that favor the use of bioconstruction in the municipality's housing 
programs were found, such as legislation, available labor, materials and construction 
techniques and interest by the city in environmental conservation projects, thus 
demonstrating its potential for the development of a more just and sustainable city, 
seeking to collaborate to the Sustainable Development Goals (SDG), special SDG 11 
“Sustainable City and Comunities”. 

 
Keywords: Bioconstruction, Social Hosing, Slow City, Ecovillage, 
Ecossocioeconomics, SDG11. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - A flor da permacultura ............................................................................... 33 

Figura 2 - Princípios e processos dos ecobairros ...................................................... 38 

Figura 3 - Casas de adobe ........................................................................................ 62 

Figura 4 - Casas de taipa de pilão ............................................................................. 63 

Figura 5 - Casa de hiperadobe .................................................................................. 63 

Figura 6 - Casa de cob .............................................................................................. 64 

Figura 7 - Casa de pau-a-pique ................................................................................. 65 

Figura 8 - Casa de solo-cimento ............................................................................... 65 

Figura 9 - Casa de madeira ....................................................................................... 66 

Figura 10 - Casa de bambu ....................................................................................... 66 

Figura 11 - Earthship ................................................................................................. 67 

Figura 12 - Casas do Assentamento Rural Piratuba II .............................................. 69 

Figura 13 - Casa Assentamento Rural Sepé Tiaraju ................................................. 70 

Figura 14 - Fontes de pesquisa ................................................................................. 77 

Figura 15 - Entrevistados .......................................................................................... 78 

Figura 16 - Ferramentas de pesquisa ....................................................................... 79 

Figura 17 - Secretários entrevistados ........................................................................ 81 

Figura 18 - Moradores entrevistados ......................................................................... 82 

Figura 19 - Mapa localização de Morretes ................................................................ 83 

Figura 20 - Arquitetura de Morretes .......................................................................... 84 

Figura 21 - Foto de Morretes ..................................................................................... 84 

Figura 22 - Bioconstrução realizada pela Bioconstrutora Raiz ................................ 112 

Figura 23 - Folder Estrela Guia ............................................................................... 112 

Figura 24 - Bioconstrução da Estrela Guia .............................................................. 113 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/MICROSOFT/Documents/Formatações%20e%20Revisões/Preformata/Ariadne%20Welter/Em%20desenvolvimento/Diss_Ariadne_28.docx%23_Toc69404991
file:///C:/Users/MICROSOFT/Documents/Formatações%20e%20Revisões/Preformata/Ariadne%20Welter/Em%20desenvolvimento/Diss_Ariadne_28.docx%23_Toc69404992
file:///C:/Users/MICROSOFT/Documents/Formatações%20e%20Revisões/Preformata/Ariadne%20Welter/Em%20desenvolvimento/Diss_Ariadne_28.docx%23_Toc69404993
file:///C:/Users/MICROSOFT/Documents/Formatações%20e%20Revisões/Preformata/Ariadne%20Welter/Em%20desenvolvimento/Diss_Ariadne_28.docx%23_Toc69404994
file:///C:/Users/MICROSOFT/Documents/Formatações%20e%20Revisões/Preformata/Ariadne%20Welter/Em%20desenvolvimento/Diss_Ariadne_28.docx%23_Toc69404995
file:///C:/Users/MICROSOFT/Documents/Formatações%20e%20Revisões/Preformata/Ariadne%20Welter/Em%20desenvolvimento/Diss_Ariadne_28.docx%23_Toc69404996
file:///C:/Users/MICROSOFT/Documents/Formatações%20e%20Revisões/Preformata/Ariadne%20Welter/Em%20desenvolvimento/Diss_Ariadne_28.docx%23_Toc69404997
file:///C:/Users/MICROSOFT/Documents/Formatações%20e%20Revisões/Preformata/Ariadne%20Welter/Em%20desenvolvimento/Diss_Ariadne_28.docx%23_Toc69404998
file:///C:/Users/MICROSOFT/Documents/Formatações%20e%20Revisões/Preformata/Ariadne%20Welter/Em%20desenvolvimento/Diss_Ariadne_28.docx%23_Toc69404999
file:///C:/Users/MICROSOFT/Documents/Formatações%20e%20Revisões/Preformata/Ariadne%20Welter/Em%20desenvolvimento/Diss_Ariadne_28.docx%23_Toc69405000
file:///C:/Users/MICROSOFT/Documents/Formatações%20e%20Revisões/Preformata/Ariadne%20Welter/Em%20desenvolvimento/Diss_Ariadne_28.docx%23_Toc69405001
file:///C:/Users/MICROSOFT/Documents/Formatações%20e%20Revisões/Preformata/Ariadne%20Welter/Em%20desenvolvimento/Diss_Ariadne_28.docx%23_Toc69405002
file:///C:/Users/MICROSOFT/Documents/Formatações%20e%20Revisões/Preformata/Ariadne%20Welter/Em%20desenvolvimento/Diss_Ariadne_28.docx%23_Toc69405003
file:///C:/Users/MICROSOFT/Documents/Formatações%20e%20Revisões/Preformata/Ariadne%20Welter/Em%20desenvolvimento/Diss_Ariadne_28.docx%23_Toc69405004
file:///C:/Users/MICROSOFT/Documents/Formatações%20e%20Revisões/Preformata/Ariadne%20Welter/Em%20desenvolvimento/Diss_Ariadne_28.docx%23_Toc69405005
file:///C:/Users/MICROSOFT/Documents/Formatações%20e%20Revisões/Preformata/Ariadne%20Welter/Em%20desenvolvimento/Diss_Ariadne_28.docx%23_Toc69405006
file:///C:/Users/MICROSOFT/Documents/Formatações%20e%20Revisões/Preformata/Ariadne%20Welter/Em%20desenvolvimento/Diss_Ariadne_28.docx%23_Toc69405007
file:///C:/Users/MICROSOFT/Documents/Formatações%20e%20Revisões/Preformata/Ariadne%20Welter/Em%20desenvolvimento/Diss_Ariadne_28.docx%23_Toc69405008
file:///C:/Users/MICROSOFT/Documents/Formatações%20e%20Revisões/Preformata/Ariadne%20Welter/Em%20desenvolvimento/Diss_Ariadne_28.docx%23_Toc69405009
file:///C:/Users/MICROSOFT/Documents/Formatações%20e%20Revisões/Preformata/Ariadne%20Welter/Em%20desenvolvimento/Diss_Ariadne_28.docx%23_Toc69405010
file:///C:/Users/MICROSOFT/Documents/Formatações%20e%20Revisões/Preformata/Ariadne%20Welter/Em%20desenvolvimento/Diss_Ariadne_28.docx%23_Toc69405011
file:///C:/Users/MICROSOFT/Documents/Formatações%20e%20Revisões/Preformata/Ariadne%20Welter/Em%20desenvolvimento/Diss_Ariadne_28.docx%23_Toc69405012
file:///C:/Users/MICROSOFT/Documents/Formatações%20e%20Revisões/Preformata/Ariadne%20Welter/Em%20desenvolvimento/Diss_Ariadne_28.docx%23_Toc69405013
file:///C:/Users/MICROSOFT/Documents/Formatações%20e%20Revisões/Preformata/Ariadne%20Welter/Em%20desenvolvimento/Diss_Ariadne_28.docx%23_Toc69405014


 

 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 2 - Critérios de qualidade para slow cities .................................................... 27 

Quadro 3 - Sistemas da ecovila ................................................................................ 35 

Quadro 4 - Descrição dos sistemas da ecovila ......................................................... 35 

Quadro 5 - Princípios e características dos Assentamentos Humanos Sustentáveis 39 

Quadro 6 - Pesquisa bibliográfica ............................................................................. 73 

Quadro 7 - Dispositivos Legais .................................................................................. 74 

Quadro 8 - Órgãos e instituições pesquisados .......................................................... 75 

Quadro 9 - Matriz analítica ........................................................................................ 76 

Quadro 10 - Divisões do Questionário Survey .......................................................... 79 

Quadro 11 - Habitantes de Morretes por ano ............................................................ 86 

Quadro 12 - Domicílios e déficit habitacional dos municípios da microrregião de 

Paranaguá-PR, 2000. .................................................................................................. 87 

Quadro 13 - Déficit Habitacional segundo classes de renda familiar mensal e 

municípios da microrregião de Paranaguá-PR, 2000 .................................................. 87 

Quadro 14 - Domicílios e inadequação habitacional por infraestrutura por 

adensamento excessivo, segundo municípios da microrregião de Paranaguá-PR, 2000.

 .................................................................................................................................... 88 

Quadro 15 - Número de pessoas por habitação ........................................................ 88 

Quadro 16 - Domicílios e Saneamento ..................................................................... 89 

Quadro 17 - Assentamentos Precários de Morretes ................................................. 91 

Quadro 18 - Produção Habitacional de Morretes ...................................................... 94 

Quadro 19 - Média dos resultados da Etapa 1 do questionário survey ..................... 97 

Quadro 20 - Média de menção a projetos previstos pela atual administração do 

município ................................................................................................................... 100 

Quadro 21 - Média de respostas aos critérios na Etapa 2 do questionário survey.. 101 

Quadro 22 - Média das respostas da escala Likert ................................................. 102 

Quadro 23 - Tabulação das entrevistas com os habitantes .................................... 109 

 

 

 



 

 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS  

 

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

ABRAINC – Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias  

CT – Constituição Federal 

FGV – Fundação Getúlio Vargas 

FJP – Fundação João Pinheiro 

GEN – Global Ecovillage Network 

HIS – Habitação de Interesse Social 

MMA – Ministério do Meio Ambiente 

ODS – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

ONU – Organização das Nações Unidas 

PLHIS – Plano Local de Habitação de Interesse Social 

PNDU – Política Nacional de Desenvolvimento Urbano  

PUS – Planejamento Urbano Sustentável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................... 15 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA ............................................................................. 20 

1.2 OBJETIVOS ......................................................................................................... 20 

1.2.1 Objetivo Geral .................................................................................................... 20 

1.2.2 Objetivos Específicos ...................................................................................... 20 

1.3 JUSTIFICATIVA .................................................................................................. 20 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................... 22 

2.1 PÓS-DESENVOLVIMENTISMO ...................................................................... 22 

2.1.1 Città Slow (Slow Cities) ................................................................................... 25 

2.1.2 Ecovillages (Ecovilas) ..................................................................................... 31 

2.1.3 Ecobairros .......................................................................................................... 38 

2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS ..................................................................................... 40 

2.3 PLANEJAMENTO URBANO SUSTENTÁVEL (PUS) ................................... 43 

2.4 PLANEJAMENTO HABITACIONAL URBANO .............................................. 46 

2.4.1 Habitações de Interesse Social ..................................................................... 50 

2.4.2 Sustentabilidade e Construção Civil ........................................................... 54 

2.4.3 Autoconstrução ................................................................................................. 57 

2.5 BIOCONSTRUÇÃO ............................................................................................ 59 

2.5.1 Construções com terra ................................................................................... 62 

2.5.1.1 Adobe .................................................................................................................... 62 

2.5.1.2 Taipa de pilão ...................................................................................................... 63 

2.5.1.3 Earthbags ou hiperadobe .................................................................................. 63 

2.5.1.4 Cob ........................................................................................................................ 64 

2.5.1.5 Pau-a-pique ......................................................................................................... 64 

2.5.1.6 Solo-cimento ........................................................................................................ 65 



 

 

 

2.5.1.7 Madeira ................................................................................................................. 65 

2.5.1.8 Bambu ................................................................................................................... 66 

2.5.2 Earthships ........................................................................................................... 66 

2.5.3 A bioconstrução como interesse social ..................................................... 67 

2.5.4 Ecovilas como interesse social e políticas públicas .............................. 70 

3 METODOLOGIA ................................................................................................. 72 

3.1 COLETA E ANÁLISE DE DADOS DE PESQUISA ....................................... 77 

3.2 A coleta de dados ............................................................................................... 80 

3.3 PRODUTOS ......................................................................................................... 82 

3.4 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE MORRETES ................ 83 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO ....................................................................... 86 

4.1 DÉFICIT HABITACIONAL, MORADIAS POPULARES E/OU 

INADEQUADAS E PROGRAMAS HABITACIONAIS DE MORRETES ........................ 86 

4.1.1 Déficit habitacional em Morretes .................................................................. 86 

4.1.2 Moradias populares e/ou inadequadas ....................................................... 87 

4.1.3 Programas Habitacionais em Morretes ...................................................... 94 

4.2 POTENCIAL DE ELEMENTOS DAS SLOWCITIES E ECOVILAS PARA 

SEREM INTEGRADOS NO PLANEJAMENTO URBANO .............................................. 96 

4.3 FATORES POLÍTICOS E CONSTRUTIVOS QUE FAVOREÇAM O USO 

DA BIOCONSTRUÇÃO PARA HABITAÇÃO POPULAR .............................................. 103 

5 CONCLUSÕES ................................................................................................. 114 

5.1 RESGATE DOS OBJETIVOS ......................................................................... 114 

5.2 LIMITAÇÕES ..................................................................................................... 117 

5.3 RECOMENDAÇÕES ........................................................................................ 118 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 119 

ANEXO A - Flor da permacultura ................................................................................... 126 

APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA: Atores-chave ligados à 

Prefeitura........ ..................................................................................................................... 128 



 

 

 

APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA: Habitantes De Assentamento 

Precário................. ............................................................................................................. 129 

APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO SURVEY ................................................................... 130 

APÊNDICE D - Respostas Entrevistado I Ao Questionário Survey ..................... 134 

APÊNDICE E - Respostas Entrevistado II ao Questionário Survey ..................... 138 

APÊNDICE F - Respostas Entrevistado III ao Questionário Survey .................... 142 

APÊNDICE G - WORKSHOP ............................................................................................ 143 

APÊNDICE H - ARTIGO A SER SUBMETIDO À REVISTA BRASILEIRA DE 

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL (BGDR).........................................155 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/ariadne.welter/Downloads/Dissertação_Ariadne_Welter%20(1)%20(1).docx%23_Toc73366096
file:///C:/Users/ariadne.welter/Downloads/Dissertação_Ariadne_Welter%20(1)%20(1).docx%23_Toc73366096


15 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A crise do modelo socioeconômico é comumente apontada como a causa 

subjacente da atual crise de clima, energia, pobreza e significado. Observa-se que o 

modelo de desenvolvimento excludente, caracterizado incialmente pelo significativo 

grau de industrialização dos diferentes processos produtivos e pelo crescimento 

exponencial dos recursos tecnológicos, utilizados nas etapas de produção, concebeu 

uma sociedade apoiada em uma racionalidade econômica de lógica utilitária-

consumista (SAMPAIO, 2008).  

Tal racionalidade resultou em uma série de externalidades: entropização dos 

processos produtivos, alteração dos equilíbrios ecológicos, destruição de 

ecossistemas, esgotamento de recursos naturais, degradação ambiental, 

desigualdade social e pobreza extrema (LEFF, 2010). Mesmo com os esforços 

voltados ao desenvolvimento sustentável, as mudanças climáticas e as disparidades 

sociais continuam agravando-se, fazendo com que a sociedade busque formas pós-

desenvolvimentistas frente às debilidades do modelo hegemônico atual. 

Discussões acerca do desenvolvimento sustentável convergem na concepção 

de que o desenvolvimento trouxe qualidade e expectativa de vida aos seres humanos 

(SEN, 1999; SACHS, 2004). Não obstante, trouxe também desequilíbrios de ordem 

social e ambiental, o que sugere reflexões quanto aos modos de produção-consumo, 

a fim de mitigar os impactos socioambientais causados por esses modos. O 

desenvolvimento sustentável tenta dar sentido às interações de três complexos 

sistemas: a economia mundial, a sociedade global e o ambiente físico da Terra 

(SACHS, 2015).  

Ao observar os crescentes problemas, mesmo com a preocupação de um 

desenvolvimento sustentável, faz-se necessário o uso de modelos complementares 

de desenvolvimento que sejam concebidos com base na equidade e na justiça social, 

partindo da ação efetiva para uma transformação que não se resuma a estudos e 

pensamentos teóricos. Um dos caminhos para a transformação do comportamento 

social e, consequentemente, do mundo todo, é conhecer e, mais que isso, vivenciar 

as questões sociais e ambientais. Iniciativas que visem processos de mudança de 

hábitos, herança cultural difícil de ser ressignificada, criam caminhos para mitigar os 

efeitos nocivos da ação humana no planeta. 
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Existem várias propostas alternativas que se contrapõem ao processo de 

hegemonização de estilos de vida predominantemente urbano-consumista que 

sugerem novas modalidades de vida e de habitar o planeta. Um exemplo é a teoria do 

degrowth (decrescimento) (LATOUCHE, 2009), na perspectiva do pós-

desenvolvimento e da ecossocioeconomia, que faz crítica ao sistema econômico atual 

e aos padrões de desenvolvimento tradicional e propõe ações concretas para que 

sejam implementadas (CHASSAGNE, 2019). 

O pós-desenvolvimento não se configura como um anti-desenvolvimento, 

assim como o degrowth não é um anti-growth, mas são propostas que concebem o 

desenvolvimento de uma maneira crítica ao modelo posto (GIBSON-GRAHAM, 2005). 

Destarte, movimentos de base local expandem-se territorialmente, experimentando e 

produzindo em rede, de certa forma globalizados, sob a denominação de 

ecossocioeconomias que promovem o pós-desenvolvimento (ESCOBAR, 2001).  

No ambiente urbano, esses movimentos têm se difundido e crescido. As 

iniciativas, de uma forma geral, partem da sociedade civil organizada, mas exigem 

cooperação do governo para pensar um desenvolvimento urbano sustentável, como 

preconiza a New Urban Agenda (Nova Agenda Urbana) (HABITAT III, 2016).  

As cidades compartilham muitos problemas ambientais complexos, 

frequentemente relacionados a aspectos do modus vivendi da sociedade atual. 

Conforme as populações urbanas crescem, crescem também as demandas de 

energia e recursos naturais, tornando as cidades as maiores consumidoras desses 

recursos, que não podem ser sustentados por muito tempo pelos limites do planeta, 

apresentados inicialmente pelo Clube de Roma, em 1972. 

O espaço urbano, por abrigar a maior parte da população mundial, traz 

inúmeros desafios, o que sugere que seu planejamento precisa ser repensado 

(Leyzerova, et al., 2016). 

Dessa forma, desafios como: (i) a diminuição do consumo de recursos naturais 

a ponto de o meio ambiente conseguir regenerar-se para a continuidade de seu 

consumo; (ii) a diminuição do descarte a ponto de a natureza ter capacidade de 

absorvê-los; (iii) a conservação de ecossistemas; e (iv) o encontro dos direitos 

fundamentais de cada indivíduo, incluindo seu direito à saúde, segurança, habitação 

e expressão; devem assegurar sociedades e cidades sustentáveis (SWILLING, 2004). 



17 

 

 

A abordagem das cidades sustentáveis – que envolve fatores ambientais, 

sociais e econômicos – afeta o desenvolvimento urbano ao mesmo tempo em que 

este é afetado por ela. Deve-se ainda considerar que as decisões sobre o futuro da 

cidade necessitam ser tomadas a partir de um processo participativo (KESKIN, 2012), 

o que traduz a complexidade do Planejamento Urbano Sustentável (PUS) e sua 

introdução nas políticas públicas. Outro movimento relevante que propõe uma 

alternativa para o desenvolvimento urbano sustentável (CENGIZ, 2012), com uma 

nova forma de pensar o espaço urbano e experimentar a cidade, é o movimento slow 

(lento), mais especificamente o slow cities (cidades lentas).  

Na Europa, esse movimento ajudou as cidades a promoverem um 

desenvolvimento voltado ao bem-estar, superando desafios territoriais específicos 

como o cenário pós-guerra em Levanto, na Itália. Por ter se desenvolvido na Europa, 

é um movimento que deve ser adaptado ao contexto latino-americano, diante das 

desigualdades estruturais, mas que apresenta características e premissas – como a 

valorização da herança cultural e local, da qualidade de vida e do Bem Viver1, da 

conservação da natureza e sua integração ao espaço urbano, da participação da 

população em processos de decisão e da equidade entre as dimensões da 

sustentabilidade em um Planejamento Urbano Sustentável (PUS) – que podem e 

devem ser introduzidas em qualquer país, até mesmo países chamados em 

desenvolvimento, para a melhoria da qualidade de vida de sua população. 

Com essa premissa de universalidade e em resposta ao fracasso da teoria e 

prática do modelo de desenvolvimento hegemônico, diferentes concepções de 

desenvolvimento têm emergido em países chamados de ricos e de pobres. À parte 

das concepções mencionadas, outro movimento que propõe uma alternativa aos 

modos de vida e gestão do espaço é o Global Ecovillage Movement (GEN – 

Movimento Global de Ecovilas).  

Existem atualmente muitos assentamentos humanos intencionais que 

exploram diferentes modos de viver. Esses têm como propósito a redução do impacto 

ambiental, sistemas de maior participação e cooperação da população em torno de 

comunidades, diversidade e pluralismo cultural, menos consumismo, em menor 

 
1 “O bem viver, expressão própria dos povos indígenas da Bolívia, significa primeiro ‘viver bem entre nós’, que 

pressupõe uma vida comunitária, com respeito à natureza, local onde residimos de forma temporária” (BORGES; 
LEANDRO, 2019, p. 94). 
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escala e com economias locais autossustentáveis, distanciadas dos ideais do 

desenvolvimento hegemônico, não dirigidas exclusivamente pelo lucro, mercado e 

crescimento.  

As ecovilas são um modelo de comunidades intencionais e buscam a 

sustentabilidade por meio do desenvolvimento de tecnologias apropriadas2 em seus 

territórios, de um novo senso de comunidade e cooperação, de reflexões em torno 

das questões da identidade e da articulação em rede, partindo de práticas locais que 

apontam caminhos para a mitigação dos desafios sociais e custos ambientais do modo 

hegemônico econômico de produção. Por contribuírem para o desenvolvimento 

humano, a partir da relação de comunidade, iniciam-se, por meio das ecovilas, 

processos de mudanças culturais voltadas à sustentabilidade (SAMPAIO, 2008). 

Uma das tecnologias apropriadas utilizada nas ecovilas é a bioconstrução de 

moradias próprias, realizada pelos próprios residentes. Atendendo aos princípios de 

sustentabilidade, aos quais as ecovilas se dispõem, são utilizadas na bioconstrução 

formas que lembram padrões da natureza, materiais vernaculares encontrados no 

entorno, materiais naturais como a terra, materiais reciclados, dentre outros. O 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) (2008) caracteriza a bioconstrução como 

construções habitacionais de baixo custo, que utilizam materiais alternativos, 

vernaculares e reciclados, disponíveis nos arredores do local onde estão sendo 

construídas, com técnicas que reduzem significativamente o impacto ambiental e as 

externalidades geradas no processo construtivo. 

Ao mesmo tempo, um novo conceito partindo do movimento slow, o slow 

housing, configura-se como um processo lento de construção de habitações, com o 

qual é  possível se chegar à requalificação de bairros e cidades inteiras (HEINONEN; 

HALONEN; DALDOSS, 2006). O movimento tem como premissas métodos de 

construção não padronizados e o uso de materiais não tradicionais. Configura-se em 

mão-de-obra e trabalhos artesanais personalizados, com menor gasto e economia 

 
2 São os seguintes princípios que caracterizam as tecnologias apropriadas: “(i) integração com o ecossistema – a 

tecnologia deve exercer o menor impacto ambiental e favorecer a integração com o ecossistema; (ii) autonomia 
local – a tecnologia utiliza matérias-primas e energias locais, favorecendo a autonomia local das regiões e dos 
países; (iii) baixo custo – a tecnologia necessita de pouco capital; (iv) absorvedora de mão-de-obra – a tecnologia 
deve se utilizar dos recursos mais abundantes e no caso dos países desenvolvidos, um dos recursos mais 
abundantes é a mão-de-obra; (v) capacitação acessível – a tecnologia não requer níveis muito específicos de 
especialização da mão-de-obra; (vi) menos burocracia – a tecnologia é de domínio público, não havendo 
preocupações com pagamento de patentes ou royalties; (vii) adaptabilidade e simplicidade – a tecnologia deve ser 
de fácil entendimento e absorção, sendo assimilada culturalmente com rapidez”(ABIKO, 1980, p. 15).   
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sobre o custo da pré-fabricação e do planejamento em escala de infraestrutura e 

construção. Tal processo, apesar de ir ao encontro dos processos de bioconstrução 

(JENNINGS, 2005), pode não ser tão acessível por ser derivado de um movimento 

mais elitizado. 

De acordo com dados da Organização das Nações Unidas (ONU) (2016), a 

expectativa de crescimento populacional até 2030 é de 1,8 bilhão de pessoas e, 

somado ao atual déficit habitacional de 1,6 bilhão de moradias, haverá uma demanda 

por moradia de aproximadamente 2 bilhões, aumentando o estado crítico da atual 

demanda mundial por habitação, especialmente nos países mais pobres ou em 

desenvolvimento. No Brasil, o déficit habitacional, segundo a Fundação Dom Pinheiro 

(2019), estava em 5,876 milhões de moradias. 

 Desse modo, emergem oportunidades no campo do planejamento habitacional 

para as moradias sustentáveis e, sobretudo, para a bioconstrução.  

É possível que a bioconstrução apresente-se como uma estratégia capaz de 

contribuir com a demanda por soluções para o suprimento do déficit habitacional, além 

de proporcionar mais autonomia à comunidade, tornando-a mais independente do 

sistema econômico hegemônico. Para tanto, não basta utilizá-la enquanto tecnologia 

construtiva, faz-se importante pensar e planejar as cidades de forma diferente, 

voltadas ao bem-estar coletivo, com atenção às questões econômicas, sociais e 

ambientais, como propõem os movimentos slow cities e ecovilas.  

Ainda, deve-se considerar a moradia não só como uma construção, mas 

também como o cerne de um bairro ou município que contenha as características e 

princípios de slow cities e ecovilas, que transforme o ambiente urbano, 

desenvolvendo-o de maneira sustentável e proporcionando qualidade de vida à 

comunidade. Nesse contexto, a problemática desta pesquisa, amparada nos 

movimentos slow cities e ecovilas busca desvelar os fatores necessários para a 

implantação da bioconstrução como alternativa na habitação popular em um município 

de pequeno porte. 

O tema ainda não foi suficientemente explorado para demonstrar seu potencial 

de contribuição na concepção de uma gestão e instituição do urbano mais resiliente, 

a partir de políticas públicas voltadas ao planejamento habitacional sustentável que 

se utilizem de princípios e características de slow cities e ecovilas. O município de 

Morretes, no estado do Paraná, por suas características históricas, sociais, 
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econômicas e ambientais, foi selecionado nesta pesquisa para a análise da 

potencialidade da introdução da bioconstrução no planejamento urbano voltado à 

habitação popular. A bioconstrução, como estratégia de planejamento urbano e 

habitacional para a redução do déficit habitacional, pode tornar-se parte de um 

sistema de planejamento que promova ambientes urbanos mais sustentáveis. 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Diante dos movimentos em torno do slow cities e das ecovilas, que ainda se 

apresentam de forma embrionária e em pequena escala de reprodução, quais são os 

fatores necessários para a inclusão da bioconstrução como alternativa na habitação 

popular no município de Morretes-PR? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Identificar a possibilidade de inclusão da bioconstrução na habitação popular 

no planejamento habitacional do município de Morretes, no Paraná, como alternativa 

para o desenvolvimento de uma cidade mais sustentável.        

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Desdobram-se os seguintes objetivos específicos:      

(i) caracterizar o setor habitacional no município de Morretes, destacando 

moradias populares;                          

(ii) identificar o potencial do município para a utilização de características 

relativas às slow cities e ecovilas em seu planejamento urbano;       

(iii) identificar fatores políticos e construtivos que favoreçam o uso da 

bioconstrução para a habitação popular local.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA 
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Em 2017, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) realizou uma análise para a 

Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC), e em seu estudo 

apontou a necessidade de ajustes na metodologia original utilizada pela Fundação 

João Pinheiro (FJP – 2015), responsável, à época, pelos indicadores do déficit 

habitacional.  

O ajuste levou à inclusão da coabitação involuntária no cálculo do déficit da 

habitação, contemplando famílias que coabitam o mesmo domicílio de forma 

indesejada e incluindo o número de famílias conviventes em um mesmo domicílio. 

Assim, em 2017, foi estimado um déficit habitacional no Brasil de 7,77 milhões de 

unidades (FGV, 2017). Tal cenário apresenta um conjunto de fatores caracterizados 

pelo sistema econômico atual, pela desigualdade social e pelo custo da moradia, que 

refletem expressivamente na carência habitacional. Portanto, faz-se urgente refletir 

sobre alternativas para sanear esse déficit ao tempo em que se observam possíveis 

oportunidades como a bioconstrução.  

De acordo com a Nova Agenda Urbana (HABITAT III, 2016), a expansão das 

oportunidades de habitação não só contribuirão para atingir os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS), em especial o objetivo 11, de “tornar as cidades 

e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”, e sua 

meta 11.1 de “até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e 

a preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas”, mas atingirão 

indiretamente grandes objetivos universais de diminuição da pobreza, melhoria da 

saúde, desenvolvimento econômico, coesão social, igualdade de gênero e 

sustentabilidade ambiental. Assim sendo, insta todos os Estados-membros a priorizar 

a habitação em sua agenda governamental e a trabalharem juntos em rede com a 

sociedade civil e parceiros do setor privado. 

Morretes é um município de pequeno porte que apresenta deficiências no 

âmbito habitacional, particularmente no que concerne aos assentamentos com 

habitações em condições precárias e passíveis de desastres ambientais. A partir 

disso, a inclusão da bioconstrução na habitação popular, bem como a utilização de 

características de slow cities e ecovilas como estratégia de um planejamento urbano 

para a redução do déficit habitacional e para o desenvolvimento de qualidade de vida 

dos habitantes, pode tornar-se parte de um sistema que propicie ambientes humanos 

mais inclusivos, saudáveis e que promovam um menor impacto no meio ambiente.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O referencial teórico foi estruturado de maneira a contribuir para a temática 

desta pesquisa, uma vez que é ainda uma temática de pouco conhecimento 

acumulado. Assim, iniciou-se a pesquisa pelo pós-desenvolvimentismo a fim de 

mostrar alguns movimentos alternativos que, mesmo que de forma embrionária, já 

trazem diferentes formas de pensar uma cidade mais sustentável. Logo após, traz-se 

contribuições sobre políticas públicas e planejamento urbano sustentável para então 

entrar-se no âmbito das habitações. O tópico de planejamento habitacional expõe o 

cenário histórico e cultural sobre o tema no país, abrindo então espaço para a 

discussão sobre bioconstrução. 

 

2.1 PÓS-DESENVOLVIMENTISMO  

 

Tem se tornado evidente que a sociedade capitalista moderna tem relação 

direta com modos destrutivos de interação com o meio ambiente (FEOLA, 2015). A 

degradação ambiental causada pelo crescimento econômico deflagrou a crise 

ambiental como crítica tal qual sua configuração atual: um instrumento que molda o 

ritmo do mundo com princípios mecanicistas, de paradigma totalitário, que tudo 

transforma em termos de capital para sujeitá-los à lógica de mercado, ignorando e 

excluindo aquilo que ela própria denomina de externalidades – o equilíbrio ecológico, 

a preservação da biodiversidade e a qualidade de vida dos seres humanos (LEFF, 

2010). 

Ainda, complementa LEFF (2010, p. 21): 

 
Esse “campo de externalidades” ambientais ou ecológicas não pode ser 
pensado sob o ponto de vista da economia que se construiu e se 
institucionalizou negando a contribuição dos processos ecológicos para a 
produção, a dimensão cultural do desenvolvimento humano, os modos de 
vida e os sentidos existenciais das pessoas, ou seja, a esfera da moral, da 
ética dos valores e da cultura; de uma economia que se instaurou no mundo 
fingindo ignorar, em última instância, as condições de sustentabilidade da 
vida...e da economia.       

 

 A economia vem transformando a abundância natural em escassez por meio 

da criação artificial da falta e da necessidade, mediante a apropriação da natureza e 

sua mercantilização (LATOUCHE, 2009). Mesmo diante do cenário que se apresenta, 
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a possibilidade de lutar por transições para a sustentabilidade global encontra-se 

necessariamente relacionada ao desafio de transformar instituições capitalistas, 

desde suas arquiteturas políticas, sociais e culturais, incluindo crenças profundamente 

fortes como o desejo inerente do fim do crescimento econômico desenfreado (FEOLA, 

2015), bem como desafiar instituições como governo, mercado imobiliário e padrões 

de produção/consumo e desenvolvimento.     

O pós-desenvolvimentismo surge de uma escola de pensamento inspirada em 

Ivan Illich, como crítica ao modelo de desenvolvimento hegemônico mundial e sugere 

alternativas a esse desenvolvimento (ZIAI, 2012). Para o mesmo autor, deu-se início 

à era pós-desenvolvimento com o surgimento de posicionamentos contrários às 

promessas improcedentes relativas ao desenvolvimento, advindos de movimentos 

populares e comunidades em busca de alternativas como a participação ativa e efetiva 

da população nas questões políticas; práticas solidárias e cooperacionistas; e 

valorização do conhecimento tradicional.  

Ainda, Gibson-Graham (2005, p. 9), um dos pensadores anti-utilitaristas, 

preconiza: 

 
A agenda de pós-desenvolvimento não é, a nosso ver, anti-desenvolvimento. 
O desafio do pós-desenvolvimento não é desistir do desenvolvimento, nem 
ver todas as práticas de desenvolvimento - passado, presente e futuro, nos 
países ricos e pobres - como contaminadas, fracassadas, retrógradas; como 
se houvesse algo necessariamente problemático e destrutivo nas tentativas 
deliberadas de aumentar o bem-estar social por meio de intervenção 
econômica; como se houvesse um espaço de pureza além ou fora do 
desenvolvimento que pudéssemos acessar através da renúncia. O desafio é 
imaginar e praticar o desenvolvimento de maneira diferente.  

 

Alternativas como ecodesenvolvimento, desenvolvimento sustentável e 

ecossocioeconomias ganham visibilidade nesse cenário. As ecossocioeconomias 

apresentam pauta anti-utilitarista, anti-hegemônica e de base local, mas o que difere 

das outras duas é seu enfoque metodológico-empírico baseado em experiências que 

estão em curso (GRIMM; SAMPAIO; PROCOPIUK, 2018). 

As ecossocioeconomias privilegiam quatro dimensões, conforme SAMPAIO 

(2008, p. 4-5): 

(i) valorização e preservação de tradições e relações sociais mais solidárias; 
(ii) geração de trabalho e renda sob a perspectiva de modos de produção e 
de distribuição mais associativas; (iii) revigoramento dos significados de 
virtude humana e do próprio Estado, distanciado do racionalismo utilitarista; 
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(iv) utilização adequada dos recursos naturais e das habilidades humanas 
locais.  

 

As ecossocioeconomias caracterizam-se como experiências que promovem o 

pós-desenvolvimento para estudar e destacar aprendizados provindos de iniciativas 

das mais diversas que têm a preocupação com o desenvolvimento, mas um 

desenvolvimento que leve em consideração uma equidade no crescimento econômico 

e social e o cuidado com o meio ambiente (SANTOS et al., 2015). 

Dessa forma, externalidades econômicas ignoradas, políticas e culturas que 

incorporam saberes desconhecidos e subjugados, constituem-se em elementos 

essenciais para a regeneração do planeta. Trata-se de projetos políticos que 

valorizam recursos e especificidades locais, estimulando processos de autonomia 

consciente e responsável e recusando a condução externa da mão invisível do 

mercado, projetos que coadunem com a ideia das “aldeias urbanas” ou ecovilas e do 

caminho traçado pelas slow cities, consideradas realidades contra-hegemônicas que 

conduzem à sustentabilidade e emancipação social (LATOUCHE, 2009). 

Dentro das modalidades que conduzem ao pós-desenvolvimento tem-se a 

teoria do degrowth (decrescimento), originada que e de um projeto de redução 

voluntária da produção e consumo pela sociedade, voltado à transformação 

socioambiental, autossuficiência, estilo de vida mais sustentável e defesa de 

comunidades locais e movimentos sociais (BENDIX, 2017). 

Ainda que incentive a redução de produção e consumo, a teoria do 

decrescimento não incentiva um retorno ao estado primitivo ou a uma pobreza 

voluntária, mas serve como forma de evitar o consumismo (MOCCA, 2020). A 

sociedade do decrescimento conduz a um novo tramado orgânico do local 

(LATOUCHE, 2009), por uma maior descentralização e realocação de atividades e 

competências político-econômicas que fortalecem a autonomia e participação dos 

cidadãos nas tomadas de decisão, estabelecendo uma “democracia local ecológica” 

(MOCCA, 2020).  

As cidades compartilham muitos problemas ambientais complexos 

frequentemente ligados a aspectos do modus vivendi da sociedade atual. Assim, 

muitos estudiosos que se debruçam em pesquisas para um mundo mais sustentável 

e uma sociedade mais ecocompatível, atentam-se às transformações locais como 

ecovilas, comunidades, comunas, ecobairros e pequenos municípios, entendidos 
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como lugares nos quais se faz possível a construção de uma sociedade 

verdadeiramente ecológica (MOCCA, 2020). Nesse sentido, destacam-se 

experiências de ecossocioeconomia, como turismo comunitário, economia solidária, 

permacultura, ecovilas, slow cities (e seus desdobramentos), entre outras relativas a 

arranjos institucionais e socioprodutivos urbanos locais de base comunitária 

(SAMPAIO, 2019).  

Compreendendo-se a concepção e características dos movimentos slow cities 

e ecovilas, entende-se sua importância ao serem considerados sistemas alternativos 

ao sistema hegemônico atual, possivelmente contribuindo para a mitigação de 

problemas que o sistema atual não tem sido capaz de solucionar, sendo, desse modo, 

tratados com maior profundidade neste trabalho. 

 

2.1.1  Città Slow (Slow Cities) 

 

Como resultado do sistema produtivo e da globalização, os modos de vida têm 

se tornado cada vez mais fast (acelerados), o que pode sugerir que esse padrão 

deveria ser seguido diante da interconexão cada vez maior de pessoas (mais de 800 

milhões). Consequentemente, corre-se o risco de que padrões culturais locais possam 

ser perdidos, ocasionando um lugar comum, de cultura global e homogênea.  

Em contraposição, o modo slow deveria ser considerado como possibilidade 

real aos chamados habitantes das cidades globais. O movimento slow surge então 

como resistência a essa sociedade globalizada e deficitária em subjetividade, e como 

incentivadora da transformação do crescimento em maturidade e quantidade em 

qualidade de vida. Não se trata de reverter o tempo, mas encontrar um ritmo de vida 

harmonioso entre o fast e o slow, quantidade e qualidade de vida, comunidade rural e 

urbana, local e global, analógico e digital (SOHN, 2015) com muitas características 

em comum com a ideia de degrowth. 

A concepção do movimento città slow (ou slow city) deu-se na Itália, em 1999, 

quando um grupo de prefeitos de três cidade italianas (Orvieto, Bra e Positano) foram 

contactados pelo prefeito de Greve-in-Chianti (Paolo Saturinini) juntamente com o 

fundador do movimento slow food (Carlo Petrini) e decidiram utilizar os princípios 

deste aplicando-os no modo de viver urbano ao discutir e definir os atributos que 

poderiam caracterizar uma slow city (RYSZ; MAZUREK, 2015). 
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O movimento foi transformado na Associação Internacional das Cidades 

Lentas, que possui o desafio principal de promover e popularizar um bem viver próprio, 

baseado na qualidade de vida, através de soluções relacionadas ao planejamento e 

organização das cidades de maneira a prevenir padrões globalizados e 

homogeneizados (PINK, 2009; RYSZ; MAZUREK, 2015) por meio de pesquisa, 

experimentação e implementação dessas soluções (PAQUOT, 2012). 

 Em dezembro de 20183, o movimento contava com 252 cidades afiliadas 

(CITTASLOW INTERNATIONAL [2018]). Para tornarem-se membros do movimento e 

obterem o status de slow city, as cidades devem ter no máximo 50.000 habitantes e 

estarem em conformidade com uma lista de critérios que aspiram a uma governança 

urbana que propicie melhor qualidade de vida, design urbano, políticas ambientais, 

convivencialidade, hospitalidade e suporte às economias locais (MAYER; KNOX, 

2006). Esses critérios são alcançados por meio da promoção de recursos naturais 

locais, produtos agrícolas, culinária regional, infraestrutura e ecologia, à medida que 

atua na valorização da proteção do meio ambiente (RYSZ; MAZUREK, 2015). 

Levanto, cidade da Itália e modelo do movimento slow, destaca-se por 

“construir uma cidade ‘ideal’, estética, humana, autossuficiente e ‘lenta’” (SAMPAIO, 

2019, p. 69), encorajando múltiplas ações realizadas e patrocinadas por múltiplos 

agentes e agências (MAYER; KNOX, 2009). Entretanto, faz-se necessária a 

adaptação desse modelo ao contexto latino-americano, considerando as 

desigualdades estruturais, ainda que apresente características e premissas como a 

valorização da herança cultural e local, da qualidade de vida e bem viver, da 

participação da população em processos de decisão e da equidade entre as 

dimensões da sustentabilidade. 

O movimento slow promove os princípios e agendas ambientais que focam em 

sustentabilidade local como alternativa à globalização capitalista (PINK, 2009) e 

buscam tecnologias para criar ambientes mais saudáveis (MAYER, 2009). Cidades 

lentas não fazem sentido em grandes metrópoles ou capitais, talvez em bairros, 

quando comunidades locais decidem tomar para si a corresponsabilidade na melhoria 

da qualidade de vida de seus habitantes. 

Ainda, na ótica de Ryzs e Mazurek (2015, p. 3): 

 
3 Disponível em: https://www.cittaslow.org/. Acesso em: 09 mar. 2020.  

https://www.cittaslow.org/
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A cidade lenta, assim como sua administração, é sinônimo de 
reconhecimento da totalidade de recursos locais, materiais e imateriais, 
paisagem natural e urbana, bem como a natureza, meio ambiente, patrimônio 
histórico, artístico e eventos culturais, [...] para fortalecer ou reconstruir a 
identidade urbana, violada repetidamente pelas mudanças nas últimas 
décadas.  

 

Para qualificarem-se como slow cities, os municípios precisam posicionar-se 

em relação a 72 critérios de qualidade, subdivididos em 7 áreas macro, conforme 

apresentado no Quadro 2.4 Os critérios de qualidade são relevantes para qualquer 

cidade que possui o desafio de tornar-se uma cidade sustentável e podem ser 

utilizados com referência para seu planejamento. As cidades preocupadas com seus 

cidadãos, com a resiliência e sustentabilidade de si mesmas, devem ter a 

preocupação de abranger em suas políticas e ações essas sete áreas macro, para 

que possam prosperar nesses objetivos. 

O movimento slow city acredita que uma cidade atendendo a esses requisitos 

e tornando-se parte desse movimento, apresenta como ponto central a qualidade de 

vida, contribuindo para tornar o mundo mais habitável (BALDEMIR; KAYAB, 2013).  

 

Quadro 1 - Critérios de qualidade para slow cities 

Área Critérios de qualidade 

Política 
Energética e 

Ambiental 

1.1 Conservação da qualidade do ar; 

1.2 Conservação da qualidade da água; 

1.3 Água potável para os residentes; 

1.4 Coleta separada de resíduos sólidos; 

1.5 Compostagem industrial e doméstica;  

1.6 Purificação e sanitização do esgoto; 

1.7 Economia de energia em edifícios e sistemas públicos; 

1.8 Produção pública de energia a partir de fontes renováveis; 

1.9 Redução da poluição visual e ruído de tráfego; 

1.10 Redução da poluição de iluminação pública; 

1.11 Consumo de energia elétrica das famílias residentes; 

1.12 Conservação da biodiversidade. 

Políticas de 
Infraestrutura 

2.1 Ciclovias eficientes conectadas a edifícios públicos;  

2.2 Comprimento (em Km) das ciclovias urbanas criadas sobre o 
total de Km das estradas urbanas;  

2.3 Zonas de estacionamento para bicicleta;  

2.4 Planejamento da ecomobilidade como alternativa aos carros 
particulares; 

2.5 Remoção de barreiras arquitetônicas;  

 
4 Disponível em: https://www.cittaslow.org/content/how-become. Acesso em: 10 mar. 2020.  

https://www.cittaslow.org/content/how-become
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2.6 Iniciativas para a vida familiar e gestantes; 

2.7 Acessibilidade acreditada e serviços médicos;  

2.8 Distribuição “sustentável” de mercadorias no centro urbano;  

2.9 Porcentagem de residentes que se deslocam diariamente para 
trabalhar em outra cidade. 

Qualidade das 
Políticas de Vida 

Urbana 

3.1 Planejando a resiliência urbana;  

3.2 Intervenções de recuperação e aumento do valor dos centros 
cívicos (mobiliário urbano, sinalização turística), mitigação da 
conservação da paisagem urbana; 

3.3 Recuperação/criação de área verde social com plantas 
produtivas e/ou árvores de fruto; 

3.4 Meio de vida urbano (trabalho doméstico, creche, horário da 
empresa etc.); 

3.5 Requalificação e reutilização de áreas marginais; 

3.6 Desenvolvimento de serviços interativos para cidadãos e 
turistas; 

3.7 Incentivo à arquitetura sustentável (bioarquitetura, 
bioconstrução); 

3.8 Rede de cabos da cidade (fibra ótica, sem fio); 

3.9 Monitoramento e redução de poluentes (ruído, sistemas 
elétricos etc.); 

3.10 Desenvolvimento do teletrabalho; 

3.11 Promoção do PUS (construção etc.); 

3.12 Promoção de infraestrutura social (moeda baseada no tempo, 
projetos de ciclismo grátis etc.); 

3.13 Promoção do planejamento urbano público e sustentável 
(construção etc.); 

3.14 Recuperação/criação de áreas verdes com plantas produtivas 
dentro do perímetro urbano; 

3.15 Criação de espaços para comercialização de produtos locais; 

3.16 Proteção/oficinas - aumento do valor da criação natural de 
shopping centers; 

3.17 Medidor de cubos de cimento (infraestruturas líquidas) em 
áreas urbanas verdes. 

Políticas 
Agrícolas, 

Turísticas e 
Artesanais 

4.1 Desenvolvimento da agroecologia; 

4.2 Proteção da produção artesanal e etiquetada (certificada, museus de 
cultura etc.); 

4.3 Aumentando o valor das técnicas de trabalho e do artesanato 
tradicional; 

4.4 Aumentando o valor das áreas rurais (maior acessibilidade aos 
serviços residentes); 

4.5 Uso de produtos locais, se possível restaurantes públicos 
comunitários orgânicos (cantinas escolares etc.); 

4.6 Como educar sabores e promover o uso de produtos locais, 
orgânicos, se possível, na indústria de catering e no consumo privado; 

4.7 Conservação e aumento do valor dos eventos culturais locais; 

4.8 Capacidade adicional do hotel (camas/residentes por ano); 

4.9 Proibindo o uso de OGM na agricultura; 
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4.10 Novas ideias para o cumprimento de planos relativos a 
assentamentos de terra usados anteriormente para agricultura. 

Políticas de 
Hospitalidade, 

Conscientização e 
Treinamento 

5.1 Boas-vindas (treinamento das pessoas responsáveis, sinalização, 
infraestrutura e horário adequados); 

5.2 Aumentar a conscientização dos operadores e comerciantes; 

5.3 Disponibilidade de itinerários “lentos” (impressos, web etc.); 

5.4 Adoção de técnicas ativas adequadas para iniciar processos de baixo 
para cima nas decisões administrativas mais importantes; 

5.5 O treinamento permanente de treinadores e/ou administradores e 
funcionários no città slow diminui sua velocidade; 

5.6 Educação em saúde (batalha contra obesidade, diabetes etc.); 

5.7 Informações sistemáticas e de permanência para os cidadãos sobre 
o significado de città slow (mesmo preventivamente na adesão); 

5.8 Presença ativa de associações que operam com a administração no 
città slow; 

5.9 Suporte para campanhas città slow; 

5.10 Inserção/uso città slow logo no website da prefeitura. 

Coesão Social 

6.1 Minorias discriminadas; 

6.2 Enclave/vizinhos; 

6.3 Integração de pessoas com deficiência; 

6.4 Cuidado de crianças; 

6.5 Condição da juventude; 

6.6 Pobreza; 

6.7 Associações comunitárias; 

6.8 Integração multicultural;  

6.9 Participação política; 

6.10 Habitação de interesse público; 

6.11 A existência de áreas de atividade juvenil e um centro juvenil. 

Parcerias 

7.1 Suporte para campanhas e atividades da città slow; 

7.2 Colaboração com outras organizações que promovem alimentos 
naturais e tradicionais; 

7.3 Apoio a projetos de geminação e cooperação para o desenvolvimento 
de países em desenvolvimento, cobrindo também as filosofias 
disseminadas da cidade. 

Fonte: Cittaslow International [2016?].  

 

As cidades-membro do movimento buscam seu desenvolvimento sustentável 

executando políticas e projetos que passam a caracterizá-las como movimento social 

urbano e modelo de governança local (BALDEMIR; KAYAB, 2013). Como forma de 

aumentar o desenvolvimento dessas pequenas cidades, o turismo é altamente 

incentivado, contribuindo para o equilíbrio entre as três dimensões da sustentabilidade 

para um desenvolvimento urbano sustentável (MAYER; KNOX, 2006).  

O movimento slow inspirou um novo modo de vida, o slow living (viver lento), 

do qual foram criadas ideias para diferentes áreas, a fim de atender a esse novo modo 

de vida não só como o slow food (movimento pioneiro) e as slow cities, mas também 

o slow design e o slow housing. 
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Quaisquer que sejam os resultados do movimento slow city, seus princípios 
falam diretamente com os conceitos de “habitação” e intersubjetividade que 
são fundamentais para a construção social do local e, portanto, um design 
urbano bem-sucedido (MAYER; KNOX, 2006, p. 9). 

 

Nos últimos anos, os efeitos da homogeneização provindos da globalização 

cultural e econômica têm resultado em uma maior consciência sobre atributos 

específicos de um lugar: o que o torna diferente, noção e censo de lugar e herança 

cultural (MAYER; KNOX, 2009). Apesar disso, percebe-se ainda uma preocupação 

excessiva com as formas e padrões urbanos, o que não ocorre em relação à 

construção do lugar ou as relações das pessoas com o espaço construído (MAYER; 

KNOX, 2009). 

Esse fato decorre de um processo imobiliário acelerado e desigual. A 

especulação imobiliária, além de realizar uma estandardização que promove a 

construção de habitações rápidas, priorizando as classes médias e altas em 

detrimento das baixas, ainda contribui para o aumento das desigualdades sociais e 

déficit habitacional (SILVA, 2010). Nesse sentido, destaca-se o conceito slow housing, 

que se baseia nos princípios do slow design e trata-se de uma abordagem funcional 

para trazer desaceleração do ritmo de vida, focando o design quanto aos aspectos do 

bem-estar individual, sociocultural e ambiental (HEINONEN; HALONEN; DALDOS, 

2006). 

O significado de slow housing está conectado a uma moradia projetada como 

espaço para o lazer, o bem viver, o viver com qualidade. A qualidade de vida não pode 

ser alcançada sem antes atender aos princípios e dimensões da sustentabilidade 

(ambiental, social e econômico), o que requer uma estrutura de um espaço urbano 

sustentável. 

Slow housing, como um conceito multiplicado e aglomerado pode levar à 
criação de cidades lentas. Cidades lentas é outro movimento lento fundado 
na Itália em 2000. O movimento visa melhorar as condições de vida com o 
uso de novos dispositivos tecnológicos sem esquecer a herança do passado. 
O modelo de cidade lenta diz respeito ao planejamento urbano, meio 
ambiente, energia, transporte, turismo, agricultura e educação. Há também 
uma forte ênfase nos laços entre cidadãos, cidade e meio ambiente 
(HEINONEN; HALONEN; DALDOS, 2006, p. 29). 

 

Assim, a partir de um novo processo lento de construção de habitações, é 

possível chegar à requalificação de bairros e cidades inteiras  (HEINONEN; 

HALONEN; DALDOS, 2006). Uma das premissas desse movimento refere-se aos 
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métodos de construção não padronizados e aos materiais tradicionais. Mão-de-obra 

e trabalhos artesanais personalizados podem proporcionar menor custo e economia 

sobre o custo advindo da pré-fabricação e do planejamento de escala de infraestrutura 

e construção (JENNINGS, 2005), conexões estas que se alinham com os princípios 

da bioconstrução. 

 

2.1.2  Ecovillages (Ecovilas) 

 

Há muitos assentamentos ao redor do mundo que exploram diferentes modos 

de viver e objetivam a redução do impacto ambiental, maior participação e cooperação 

da população tornando-a corresponsável quanto a sua qualidade de vida, valorização 

das particularidades locais, diversidade e pluralismo cultural. Como mencionado 

anteriormente, esses lugares têm como meta uma vida mais simples, em menor 

escala a partir de economias locais autossustentáveis, distanciadas dos ideais do 

desenvolvimento hegemônico. 

Assentamentos ecológicos têm sido identificados pelo mundo todo desde os 

anos de 1960, em meio a vários movimentos alternativos ao modo de vida 

hegemônico. Entretanto, as ecovilas como conceito e projeto implantado, têm sua 

origem em 1991 e foram difundidas por um relatório encomendado pela organização 

dinamarquesa Gaia Trust.  

A partir de um encontro entre comunidades sustentáveis, em 1995, em 

Findhorn na Escócia, é que o relatório foi mais bem sistematizado e popularizado, 

criando-se então o Movimento Global das Ecovilas (GEN) com papel catalizador de 

criação de parcerias entre ecovilas e articulação em rede com outras entidades, 

instituições e governo. Em 1996, a GEN participou da conferência Habitat II, 

promovendo as ecovilas para a ONU e para o público internacional, fazendo com que 

fossem categorizadas como “modelos de excelência de vida sustentável” e estando 

entre as melhores práticas de desenvolvimento sustentável do mundo (SANTOS, 

2011; SOARES, 2014). 

As ecovilas são derivadas do movimento de permacultura criado em meados 

de 1970 por Bill Mollison (professor universitário australiano) e difundido por David 

Holmgreen (seu aluno) como uma solução alternativa à destruição do planeta causada 

pelo crescimento das indústrias, consumo e poluição ambiental. Mollison (1979, p. 13) 
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condensou suas experiências e a criação do movimento permacultural em seu 

primeiro livro em que descreve ser não somente um livro sobre “design, mas também 

sobre valores e ética, e sobretudo sobre senso de responsabilidade pessoal pelo 

cuidado da Terra”, partindo do princípio que se o mundo não começasse a agir logo 

em prol da preservação do planeta isso afetaria a existência humana e de seus filhos. 

Nessa mesma linha, Holmgreen (2013, p. 29) considera que: 

 
[... ] na medida em que a permacultura é uma resposta efetiva às limitações 
no uso de energia e dos recursos naturais, ela vai passar do seu estado atual 
de “resposta alternativa para a crise ambiental” para a corrente social e 
econômica dominante da era pós-industrial. Se terá ou não o nome de 
permacultura é uma questão secundária. 

 

Holmgreen (2002, p. 21), trouxe uma definição mais atualizada da 

permacultura: 

 
Espaços conscientemente projetados que imitam os padrões e 
relacionamentos encontrados na natureza, enquanto fornecem abundância 
de alimentos e energia para suprir as necessidades dos locais. As pessoas, 
suas construções e a maneira como se organizam são centrais para a 
permacultura em uma visão de permanente (sustentável) cultura. 

 

Ainda, Holmgreen (2002) criou a chamada Flor da Permacultura (Figura 1) 

como ferramenta na qual os pontos-chave assinalam transformações para criar uma 

cultura sustentável. Nesta, sete éticas e princípios do design permacultural 

encontram-se representadas por pétalas. Para melhor entendimento, cada uma 

dessas pétalas apresenta características e subdivisões. Como exemplo, é possível 

verificar a bioconstrução ou bioarquitetura como premissa para a pétala do espaço 

construído (Figura 1 e Anexo A).    
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Fonte: Permaculture Principles (2002)5 

         

As sete éticas e princípios do design têm o intuito de coordenar o 

desenvolvimento dos assentamentos sustentáveis para criar uma cultura voltada à 

sustentabilidade em todas as suas dimensões. Portanto, permacultura é também uma 

metodologia interdisciplinar que integra conhecimentos e tecnologias tradicionais e 

modernas e tem como desafio organizar a presença humana no ambiente natural, por 

meio do design de assentos humanos sustentáveis (a exemplo das ecovilas).  

A grande preocupação de Mollison e Holmgreen foi em relação ao 

espaço/território com as pessoas e é justamente essa simbiose o cerne das ecovilas. 

Ecovilas representam uma nova visão de desenvolvimento, com diferentes 

fundamentos econômicos e estruturas sociais e valores diferentes daqueles da 

sociedade industrial (NORBERG-HODGE, 2002). Trata-se de experiências de grupos 

de pessoas que se associam, com diversidade cultural, mas partindo de um propósito 

comum e de valores partilhados, para viver uma vida coletiva e cooperativa, através 

do fortalecimento dos laços sociais e, principalmente, da busca por uma vida 

sustentável (MATTOS; MELLO, 2014). 

Gilman (1991, p. 9) define as ecovilas como “assentamentos completos em 

escala humana, nos quais atividades humanas são integradas ao mundo natural de 

 
5 Disponível em: www.permacultureprinciples.com. Acesso em: 14 jun. 2020.  

 

Figura 1 - A flor da permacultura 
 

Figura 2 - Princípios e processos dos 
ecobairrosFigura 3 - A flor da permacultura 

https://permacultureprinciples.com/
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maneira que suporte um desenvolvimento humano saudável e que existirá por todo 

um futuro indefinido”. Classificam-se em rurais ou urbanas, porém, uma cidade não 

pode ser uma ecovila, apenas ser formada por ecovilas e assim tornar-se uma cidade 

sustentável. De acordo com Gilman (1991, p. 14), configuram-se como movimentos 

pós-industriais, com “novas lições aprendidas pela experiência humana a partir de 

novas restrições ecológicas, novas técnicas e tecnologias, novos níveis de 

consciência e percepção”. 

Destarte, esforçam-se para integrar um ambiente social favorável com um 

modo de vida de baixo impacto na natureza, com a pretensão de fornecer habitação, 

trabalho e oportunidades sociais e “espirituais” (no sentido de reflexão transpessoal) 

no local, criando uma comunidade autossuficiente (CHISTIAN, 2003). Para alcançar 

isto, as ecovilas integram os aspectos de permacultura; design ecológico; 

bioconstruções (construções ecológicas ou bioarquitetura); produção verde; energias 

renováveis; apoio social e familiar; economia solidária; educação transdisciplinar e 

holística; e práticas para a formação de uma comunidade sustentável e 

autossustentabilidade (IRRGANG, 2005; SOARES, 2014). 

As ecovilas podem se utilizar de técnicas de construção ecológica, como 

construir edifícios feitos de materiais de terra, reciclados ou encontrados no entorno, 

e situar unidades habitacionais em torno de espaços verdes para o plantio de 

subsistência (ERGAS, 2010). São construções possíveis do ponto de vista técnico e 

a custo relativamente de baixo (SANTOS, 2011). Planejadas propositadamente para 

maximizar a utilidade do meio ambiente e diminuir o uso excessivo de recursos, bem 

como promover a interação entre a comunidade, originou-se da permacultura 

(ERGAS, 2010).  

Ainda, priorizam a vivência comunitária com base na solidariedade e em uma 

existência produtiva, holística e cooperativa. Também tendem a “redimensionar o 

proceder tecnológico-científico moderno, vivenciando propostas inovadoras e 

sustentáveis de manufatura, cultivo, negócios, construção, saneamento, energia, 

saúde, educação, arte, dentre outras” (SANTOS, 2011, p. 123). Abundantes em 

capital humano e cultural, privilegiam as necessidades à acumulação, atuando como 

verdadeiros agentes de mudança nas áreas nas quais se desenvolvem, disseminando 

princípios, valores e práticas para uma vida com mais qualidade (MATTOS; MELLO, 

2014). 
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Segundo Gilman (1991), a caracterização e criação de uma ecovila apresenta 

a preocupação com (i) sistema biológico, (ii) ambiente construído, (iii) sistema 

econômico, (iv) governança, (v) vínculo (glue) e (vi) o sistema como um todo. 

 

          Quadro 2 - Sistemas da ecovila 

        

  Sistema Biológico Ambiente Construído   

  Sistema Econômico Governança   

  Vínculo   

        

  Todo o Sistema   

       
Fonte: Gilman (2014). 

 

Abrindo o Quadro 3, Gilman (2014) esclarece e recomenda que em cada 

sistema seja dada a devida preocupação. 

 
  Quadro 3 - Descrição dos sistemas da ecovila 

Sistema Descrição 

Sistema Biológico Preservação do habitat; produção de alimentos, madeira e outros 
recursos no local; processamento local do lixo orgânico; 
neutralização de qualquer resíduo tóxico presente no local; 
reciclagem de todo o resíduo sólido produzido, assim como o 
tratamento dos resíduos líquidos; que se evitem impactos 
ambientais de produtos trazidos de fora da ecovila. 

Ambiente 
Construído 

Devem ser construídas edificações com materiais ecológicos; 
utilizadas fontes de energia renováveis; lidar com os resíduos das 
construções de forma ecologicamente amigável; reduzir a 
necessidade de transporte motorizado; construir com o menor 
impacto possível sobre a terra e ecologia local; apresentar um bom 
equilíbrio entre o espaço público e o privado; encorajar a interação 
social e suporte à diversidade de atividades. 

Sistema 
Econômico 

Deve ter equilíbrio tanto para os membros da ecovila quanto para o 
meio ambiente, gerando redução de custos e impactos; deve ter 
previsão de quais partes da ecovila serão públicas ou privadas; 
possa ser organizada em termos empresariais estabelecendo 
alternativas e complementos para dinheiro, facilitando as trocas 
econômicas dentro e fora das ecovilas. 

Governança Estabelecer métodos para as tomadas de decisão; papéis e 
expectativa das lideranças; relações com o governo e entidades 
externas à ecovila. 

Vínculo (Glue) O termo foi criado para indicar a interação entre o indivíduo e o 
coletivo; compartilhamentos de visões e valores comuns; limites de 
relações interpessoais; relações com a sociedade fora da ecovila. 

Todo o Sistema Pesquisas constantes em tecnologias e design para que sejam 
realizadas mudanças constantes de hábitos necessários e para 
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manter a sustentabilidade na criação, implantação e manutenção da 
ecovila. 

Fonte: Gilman (2014). 

 

Conforme exposto nos Quadros 2 e 3, assim como as slow cities, as ecovilas 

não se restringem a um caráter ambiental, econômico e social, mas também 

contemplam uma nova ética de sociabilidade e cultura que encontra e enaltece 

saberes e tecnologias, integrando-as em um sistema maior de forma a promover um 

sistema autossustentável. Ambas aspiram resgatar valores tradicionais e somar a 

novas tecnologias para trazer ao mundo um novo modelo de desenvolvimento. 

Ainda é difícil diferenciar as “verdadeiras” ecovilas de outros assentamentos e 

a intensidade com que interferem na dinâmica societária, uma vez que a atribuição de 

ecovila geralmente é autoatribuída sem atender critérios específicos, diferentemente 

das slow cities. Entretanto, observa-se que as denominadas ecovilas possuem 

objetivos comuns, como a intenção de “transformar o mundo”. Por essa intenção 

ambiciosa, as ecovilas são relacionadas ao utopismo, escapismo/individualismo, 

elitismo, questionando-se seu status de movimento social e sua validade enquanto 

formas de transformação da sociedade (DIAS et al., 2017).  

Apesar disso, considera-se importante mencionar que as ecovilas expressam-

se por meio de inúmeras ações concretas, em escalas diversas, e que merecem 

investigação pela relevância de seus objetivos e concretizações (ERGAS, 2010; DIAS 

et al., 2017). Essas comunidades não estão apenas expandindo-se rapidamente, mas 

também engajando-se civicamente para criar mudanças sociais (ERGAS, 2010), 

principalmente pela difusão dessas ideias e práticas alternativas, que podem ser 

apropriadas de maneiras bem diversas em diferentes grupos (DIAS et al., 2017) 

Segundo Santos (2011, p. 122), há um crescente interesse de cidadãos e 

gestores urbanos nas ecovilas, justificando-se por:  

 
[... ] serem enraizadas localmente, e tendo como base o estabelecimento de 
laços identitários entre seus membros, surgem nas múltiplas regiões do globo 
sob as bases das mais diversas orientações culturais ou tradições. As 
aplicações tecnológicas e a base dos conhecimentos utilizados em diversos 
aspectos da vida comunitária, ecologicamente orientadas, tendem a se 
inspirar em procedimentos tradicionais ou em pesquisas das chamadas 
“tecnologias limpas”. O que prevalece é um forte entendimento e diálogo com 
os ecossistemas locais e com os grupos que tradicionalmente neles habitam 
ou habitaram. 
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Esse interesse de cidadãos e gestores urbanos justifica-se também pelo 

estímulo aos sistemas de governança participativos em escala comunitária e 

engajamento que buscam a inclusão social e redução das desigualdades (MATTOS; 

MELLO, 2014). Há algumas comunidades tradicionais reconhecidas como ecovilas 

que apresentam um caráter top-down (de cima para baixo), uma vez que envolvem a 

participação de governos ou Organizações Não Governamentais (ONGs), como no 

caso de Sarvodaya (no Sri Lanka) e Colufifa (no Senegal) (DIAS et al., 2017). Dias et 

al. (2017, p. 8) conclui ainda:  

 
[...] se governos e outras entidades vêm começando a fomentar comunidades 
orientadas para a sustentabilidade e associam-nas ao “modelo” de ecovilas, 
isso pode representar uma interessante transgressão aos limites do 
movimento, gerando novas possibilidades em termos de alcance social. 

 

Entretanto, o potencial de concretização de uma ecovila é ainda obstado pelos 

altos preços de terras e regulamentações estatais relativas a zoneamento e 

construções, tendo maior possibilidade de ocorrer em áreas rurais, com investimento 

alto inicial por grupos de pessoas ou caso ocorram aportes e auxílios do governo e/ou 

ONGs. 

No Brasil, são mais comuns ecovilas constituídas por pessoas originadas da 

classe média econômica (de certa forma similar ao movimento slow europeu), que têm 

procurado uma nova forma de viver com mais significado e qualidade de vida, baseado 

nas relações sociais, em sua relação com o local onde vivem e no cuidado com o 

impacto de suas ações. Ressalta-se a potencialidade desses movimentos de 

contribuir para o alcance de todos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(ODS). 

É possível observar nos dois modelos alternativos de modos de vida e gestão 

do espaço apresentados (slow cities e ecovilas) que a qualidade de vida e do meio 

em que se habita, são os cernes principais que devem ser cuidados para que se 

alcance a sustentabilidade em todas as dimensões, criando uma possibilidade real ao 

padrão do modo hegemônico atual. Em vista disso, a habitação torna-se uma peça 

centralizadora de um desenvolvimento do entorno. 

A bioconstrução pode constituir-se como estratégia capaz de contribuir para 

habitações e ambientes que aliam conforto, ergonomia e sustentabilidade, o que 

ocasiona saúde integrativa. No entanto, não basta utilizá-la enquanto tecnologia 



38 

 

 

construtiva, é preciso também pensar e planejar as cidades de forma conceitual, de 

maneira a favorecer o bem-estar coletivo, com atenção às questões econômicas, 

sociais e ambientais, como propõe o movimento de slow cities e ecovilas. 

 

2.1.3  Ecobairros 

 

Procurou-se ainda analisar outras formas de assentamentos humanos 

sustentáveis a fim de buscar características possivelmente relevantes na elaboração 

de projetos habitacionais de interesse social. 

Ecobairros são experiências que têm sido implantadas desde os anos de 1970, 

ganhando força somente nos anos de 1990, no norte da Europa. São ações aplicadas 

em escala local de bairros com o intuito de obter um urbanismo voltado à 

sustentabilidade (LARA, 2016). O foco em escala de bairros traz resultados mais 

efetivos de gestão integrada de fluxos de energias e materiais, um dos critérios 

fundamentais de um urbanismo sustentável (VERDAGUER, 2000). 

BARTON (2000, p. 69) conceitua ecobairro como um “termo genérico que 

reconhece os imperativos ecológicos e as preocupações de atingir uma 

sustentabilidade ambiental com adequação social e viabilidade econômica”, o que 

possibilita o debate e sua construção, utilizando-se e condensando outras fontes como 

bairros sustentáveis, ecovilas, ecocomunidades, transition towns e Gaia Education 

(FREITAS, 2016).  

Ao pautar-se em outras fontes, os ecobairros acabam sendo diversos em suas 

composições. Entretanto, baseiam-se em alguns princípios e processos que 

consideram indispensáveis para a concretização de um bairro sustentável (Figura 2). 

 

 

 

 

Figura 4 - Princípios e processos dos ecobairros 
 

Figura 5 - Casas de adobeFigura 6 - Princípios e processos dos ecobairros 
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Fonte: Freitas (2016). 

 

Vê-se que os ecobairros, partem da preocupação com a dimensão ambiental 

da sustentabilidade e trazem como resultados a influência e transformação das 

dimensões social, cultural e econômica. Assim como outros assentamentos humanos 

sustentáveis apresentados neste trabalho, os ecobairros ainda são planejados e 

implementados para classes mais elevadas da estrutura social.  

Contudo, buscam-se como cerne principal deste trabalho, elementos destas 

propostas de assentamentos que possam viabilizar a implementação ao nível de 

interesse social, abrangendo classes mais baixas e proporcionando-as uma melhor 

qualidade de vida. Assim, foram cruzados os princípios e características dos modelos 

de assentamentos humanos sustentáveis em foco nesta pesquisa (Quadro 4) e 

analisados os critérios relevantes para a elaboração de políticas para a criação e o 

incentivo a esses assentamentos no município de Morretes-PR. 

 
Quadro 4 - Princípios e características dos Assentamentos Humanos Sustentáveis 

 Slow Cities Permacultura Ecovilas Ecobairros 

Princípios/ 
Características 

Política Energética e 
Ambiental; 

Espaço 
Construído; 

Sistema 
Biológico; 

Ambiente 
Construído; 

Políticas de 
Infraestrutura; 

Ferramentas e 
Tecnologias; 

Ambiente 
Construído; 

Sistemas de Água; 
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Qualidade das 
Políticas de Vida 
Urbana; 

Cultura e 
Educação; 

Sistema 
Econômico; 

Sistemas de 
Energia; 

Políticas Agrícolas, 
Turísticas e 
Artesanais; 

Saúde e bem-
estar espiritual; 

Governança; 
Sistema Natural e 
de Recursos 
Ambientais; 

Políticas de 
Hospitalidade, 
Conscientização e 
Treinamento; 

Economia e 
Finanças; 

Vínculo 
(Glue); 

Gestão de 
Resíduos; 

Coesão Social; 
Posse da Terra 
e Governo 
Comunitário; 

Todo o 
Sistema. 

Mobilidade e 
Coletividade; 

Parcerias. 
Manejo da Terra 
e da Natureza. 

  
Sistema 
Econômico; 

      
Sistema de 
Governança; 

      
Sistema Social e 
Cultural. 

Fonte: A autora (2021). 

 

Analisando-se o Quadro 4 e os demais detalhados em cada subtítulo deste 

capítulo, percebe-se que o cerne das slow cities é a criação de políticas públicas que 

incentivem e desenvolvam uma cidade inteira mais sustentável, enquanto outros 

assentamentos focam na criação de ferramentas e sistemas que poderão ser 

implementados para que a sustentabilidade seja alcançada em níveis menores, como 

em bairros ou comunidades. Todos esses são movimentos que se complementam ao 

objetivar uma cidade mais sustentável, de modo que slow cities concentram-se no 

macro de um município, enquanto ecovilas e ecobairros mantêm seu foco no micro. É 

visto que as características entre ecovilas e ecobairros muito se assemelham. 

 

2.2  POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

As políticas públicas fazem-se indispensáveis nos debates relacionados às 

alternativas ao sistema e modus vivendi atuais. Segundo Gianezini et al. (2017, p. 

1066), estas são “o meio de atender às demandas prementes e promover possíveis 

avanços e mudanças sociais a partir das decisões tomadas, escolhas e caminhos 

traçados, em relação às estratégias de intervenção realizadas”. Teixeira (2002, p. 2) 

conceitua política pública como: 
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[...] diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público; regras e 
procedimentos para as reações entre o poder público e sociedade, 
mediações entre os atores da sociedade e do Estado. São, nesse caso, 
explicitadas, sistematizadas ou formuladas em documentos (leis, programas, 
linhas de financiamento), orientam ações que normalmente envolvem 

aplicações de recursos públicos. 

 

De maneira mais simplificada, abrangendo somente ações governamentais, 

Miller (1998, p. 16) assinala que “política pública é um programa de ação 

governamental para um setor da sociedade ou um espaço geográfico”. 

Apesar de importantes conceitos, nenhum desses autores mencionou a política 

pública como importante instrumento participativo e descentralizado. No Brasil, 

grandes mudanças foram realizadas com o advento da Constituição Federal (CF) de 

1988, que implementou nas políticas públicas a premissa da gestão descentralizada 

e participativa que atualmente é presente nas esferas municipal, estadual e federal, 

apresentando como fundamental a participação popular na gestão, formulação das 

políticas e monitoramento das ações do governo, por meio de organizações 

representativas (ROCHA, 2009). 

Ainda, no século XXI, as políticas públicas surgiram para estabelecer uma 

melhor condição socioeconômica às pessoas e preencher uma lacuna que a esfera 

do mercado não consegue atender (BRANDÃO, 2007). Ao mesmo tempo encontraram 

dificuldades a serem superadas como a enraizada desigualdade, vulnerabilidades de 

tipo estrutural das regiões, dentre outros. 

Essas dificuldades são provenientes de um sistema que prioriza o crescimento 

econômico ao invés de articular e interligar as dimensões sociais, ambientais e 

econômicas (GOES, 2013). A partir disso, iniciou-se um debate para que o 

desenvolvimento incluísse “alternativas concretas de construção de cidadania, 

dignidade, segurança e proteção, com radicalidade democrática e redistribuição de 

renda, riqueza, poder e acesso ao Estado” (BRANDÃO, 2007, p. 182). 

 Ainda, Brandão (2007, p. 212) elucida: 

 
[...] para se pensar a construção de um patamar mínimo de homogeneidade 
social, como pré-requisito de um reerguimento da escala nacional de 
desenvolvimento, será preciso utilizar as pulsões virtuosas de tamanhas 
assimetrias, mas de positiva criatividade e diversidade que a economia e 
sociedade brasileiras possuem. Certamente as questões da moradia, 
transporte, educação, saúde, segurança alimentar, entre outras, devem 
avançar do mero atendimento aos interesses materiais mais imediatos à 
construção de cidadania, ainda mais quando estão inseridas em uma 
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estrutura urbana heterogênea, pobre, patrimonialista e predatória como a 
brasileira, em que a cidade acabou “tornando-se agente de reprodução de 
desigualdades”. [...] A tarefa é inserir parcela crescente desse tecido social e 
urbano na cidadania plena, construindo a justiça social, garantindo o acesso 
a bens e serviços públicos, que seja educativa, isto é, que sua implementação 
represente um momento pedagógico da política pública de proteção social. 

 

No ambiente urbano, há necessidade de integração das políticas públicas 

setoriais, por exemplo, as políticas públicas de habitação, de transportes, de 

saneamento ambiental e a própria política ambiental. Os planos e programas 

governamentais devem levar em conta os aspectos ambientais, urbanos, sociais e 

econômicos (SILVA, 2003) e fazê-los através de princípios da governança e da 

sustentabilidade. 

A CF de 1988 consagra, no caput do seu art. 225, o direito de todos ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado – inclusive o meio ambiente urbano –, bem de 

uso comum do povo, cabendo ao poder público e a coletividade o dever de preservá-

lo para as presentes e futuras gerações (SILVA, 2003).  

Essa abertura levou ao desenvolvimento de políticas mais atentas à 

sustentabilidade como a criação do Estatuto das Cidades, Lei nº 10.257, de 10 de 

julho de 2001, que teve como objetivo estabelecer as diretrizes gerais da política 

urbana e associar o bem-estar social ao meio ambiente, desdobrando-se desta o 

Plano Diretor (BRASIL, 2001). No Paraná, a Lei Estadual nº 15.229, de 25 de julho de 

2006, dá as diretrizes para os municípios elaborarem seus Planos Diretores 

(PARANÁ, 2006). 

A Governança emerge também como papel fundamental na política pública, 

como reforma e reformulação do papel do Estado, e reforço da democracia 

participativa e deliberativa nos processos de decisão. A exemplo disso, um marco foi 

a criação dos Conselhos das Cidades, pelo Decreto Federal nº 5.790, de 2006, que 

no seu artigo primeiro definiu que este “tem por finalidade estudar e propor as 

diretrizes para a formulação e implementação da Política Nacional de 

Desenvolvimento Urbano (PNDU), bem como acompanhar e avaliar a sua execução” 

(BRASIL, 2006). Ainda, por trazerem concepções de vanguarda, movimentos pós-

desenvolvimentistas também carregam consigo esses princípios a exemplo das 

ecossocioeconomias: 
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[...] aos aspectos políticos das relações e no estabelecimento de prioridades 
para o desenvolvimento ecossocioeconômico dentro da arena política 
concernentes à efetiva participação da população nas decisões de suas 
vidas. Isso passa pelo planejamento participativo nas políticas públicas e nas 
noções de sustentabilidade originárias do debate ambientalista desde a 
década de 80 do século XX e que ainda continuam a dar forma aos estudos 
de governança e governabilidade nas esferas político-administrativas das 
cidades, caracterizadas por complexidades multiníveis e de diferentes 
dimensões (SAMPAIO, 2018, p. 5) 

 

Dessa forma, é requisito que políticas públicas para o desenvolvimento, 

planejamento e gestão urbanas, estejam alinhadas à governança e à sustentabilidade. 

 

2.3  PLANEJAMENTO URBANO SUSTENTÁVEL (PUS) 

 

Conceitos desde os anos de 1970 definem o planejamento urbano basicamente 

como um processo com o intuito a alcançar metas e objetivos pré-estabelecidos para 

o desenvolvimento e transformação espacial e territorial (SOUZA LIMA, 2003), que 

atentam detalhadamente às condições atuais de cada componente desse processo 

(como moradia ou mobilidade) e buscam prever com antecedência o que a 

comunidade necessita em termos de futuro. O uso do espaço urbano, sob tal 

circunstância, é o protagonista dessa modalidade de planejamento (YIN, 2012). Nesse 

sentido, Hall (2002, p. 14) assegura que o planejamento urbano “refere-se ao 

planejamento, como um componente espacial ou geográfico, no qual o objetivo geral 

é prover uma estrutura espacial de atividades (ou usos da terra) que, de alguma forma, 

seja melhor do que o padrão que existiria sem planejamento”. 

A transformação do espaço e seu planejamento concentram-se em construções 

habitacionais e institucionais, espaços de integração urbana, e espaços de lazer e 

ecologia (ALMEIDA, 2018). Não obstante, considera-se que esse processo tem sido 

realizado de forma insatisfatória no atendimento aos desafios de ordem 

socioambientais determinantes dos efeitos negativos cumulativos em áreas de 

expansão urbana. 

Esse processo falho provém da visão de diferentes políticas ou de visões de 

planejamento espacial urbano que não o concebem como totalmente integrado. Por 

exemplo, o planejador sob a perspectiva econômica restringe o entendimento do 

espaço pelo viés de desenvolvimento econômico, ou seja, a partir da lógica da oferta 

e procura que acomodem o fluxo de bens e produtos. Por sua vez, o planejador com 
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visão social, preocupa-se com as necessidades do indivíduo e do coletivo em relação 

à estrutura, ocupação, mobilidade e padrões de habitação (HALL, 2002). Sem 

mencionar o equívoco de não relevar a dimensão ambiental no planejamento na 

maioria das cidades. 

Como o planejamento urbano é realizado por meio da política, mais um desafio 

é a provável debilidade de atores intervenientes do governo que estão à frente do 

planejamento de utilizarem o “mantra” do crescimento econômico, além de interesses 

corporativos prevalecerem sobre os da comunidade, o que caracteriza a questão 

ambiental por ser considerada como de direito difuso (RIDDELL, 2004). 

Desse modo, o conceito de desenvolvimento sustentável (SACHS, 2015) 

emergiu com importância no cenário de ações públicas em nível urbano, uma vez que 

envolve princípios e práticas aplicados ao uso da terra e seu planejamento. Faz-se 

usual encontrar o termo “cidade sustentável” e “desenvolvimento urbano sustentável” 

denotando intenções e modelos considerados inovadores como parte de um PUS 

(GAUTHIER, 2009). 

Atender aos critérios de sustentabilidade social, ambiental e econômica como 

um sistema integrado, é um desafio contemporâneo para a implementação de 

políticas sobre desenvolvimento sustentável como processo, e sustentabilidade como 

meta. Para atingir essa integração, requer-se informações transparentes e 

colaboração entre atores de diferentes setores e níveis, tendo como integradores 

juntamente a governança, gestão e planejamento (ANDERSSON, 2013). Em que pese 

o planejamento urbano, a sustentabilidade, governança e as políticas públicas devem 

ser indissociáveis uma vez que geram impacto integral nas esferas da vida da 

sociedade e em sua qualidade. 

A partir desses desafios e da falta de um olhar integrativo, discussões em torno  

do ecodesenvolvimento (SACHS, 1980), desenvolvimento sustentável (SACHS, 

2015), desenvolvimento territorial sustentável (VIEIRA, 2009), governança territorial 

(RHODES, 2015) e ecossocioeconomias (SACHS, 2008; SAMPAIO, 2018), 

apresentam-se como complementos e alternativas acerca da forma e exercício do 

planejamento urbano e da criação de políticas públicas mais sistêmicas, nas quais  

releva os impactos das mudanças climáticas e dos efeitos da urbanização intensiva e 

extensiva como padrões hegemônicos (YIGITCANLAR; TERIMAN, 2014).  
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Vislumbra-se assim um novo conceito de planejamento urbano, para pensar 

novas formas de assentamentos humanos que atendam aos requisitos de 

sustentabilidade, favorecendo estímulo à redução dos níveis de consumo de energia 

e de poluição urbanas (JABAREEN, 2006). Ainda assim, trata-se de possibilidades 

teóricas que apresentam fragilidade em sua aplicação. Todavia, caso considere-se a 

capacidade de ação de atores sobre a realidade local, tem-se, então, como alternativa 

possível para pensar sistemicamente e agir concretamente, as experiências de 

ecossocioeconomias e que se encontram em curso em diferentes territórios. Incluem 

o enfrentamento, resistência e participação da população nas decisões de suas vidas 

(SAMPAIO, 2018) e podem ser transformadas em planejamento e políticas públicas 

participativas. 

Vê-se esse conjunto de desafios como sistemas multiníveis de governança, em 

que a ecossocioeconomia torna-se consoante, segundo SAMPAIO (2018, p. 6): 

 
[...] para apreender e contrabalançar sensíveis valores sociais, econômicos e 
ambientais, que formam o complexo de relações sociopolíticas nas cidades, 
o estudo de arranjos de governança urbana traz, por um lado, oportunidade 
promissora para compreender os reflexos da ampliação do número de 
sujeitos políticos e sociais envolvidos e com influências na gestão de cidades 
e, por outro, permite a agregação de conhecimentos ainda distribuídos 
desordenadamente nas comunidades científicas, na sociedade civil e nas 
comunidades locais e a inserção de tais conhecimentos como meios que 
podem contribuir para aperfeiçoar estratégias de atuação institucional em 
processos de formulação e implementação de políticas públicas e de 
planejamento urbano mais consonantes com os fundamentos das 
“ecossocioeconomias”. 

 

Logo, o PUS deve então condensar essas discussões e experiências, sendo 

percebido como um paradigma contemporâneo, a fim de trazer novas formas e 

mecanismos para combater os desafios que as cidades vêm enfrentando nas últimas 

décadas. O PUS pode ser percebido como processo de melhoria da qualidade de vida 

na cidade, incluindo componentes indissociáveis como cultura, política, instituição, 

ecologia e socioeconomia (YIGITCANLAR; TERIMAN, 2014).  

Cidade sustentável significa essencialmente uma relação coesa entre o espaço 

urbano e meio ambiente, relevando as premissas da sustentabilidade quando essas 

estão internalizadas por meio de políticas públicas que fomentam a melhoria da 

qualidade de vida (BALDEMIR, 2013). A qualidade de vida das pessoas e o bem viver 

da sociedade inserida no ambiente urbano, devem ser considerados como ponto 
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central do PUS e, portanto, o planejamento deve incorporar as múltiplas dimensões a 

fim de atingir esse objetivo. 

 

2.4  PLANEJAMENTO HABITACIONAL URBANO   

 

Durante o último século, o Brasil cometeu equívocos em relação à 

modernização das formas de organização e remuneração do trabalho, criando-se 

assim desigualdade na distribuição de renda, condição que se evidenciou na 

segregação socioespacial das cidades. Esse cenário gera grande impacto na 

configuração urbana, seja pela demanda por infraestrutura urbana, a partir das novas 

oportunidades habitacionais promovidas pelo poder público e privado ou pelas 

“pressões fundiária e ambiental, decorrentes das formas alternativas adotadas pela 

população de baixa renda para a produção da moradia” (MARGUTI, 2018, p. 119). 

Desde 2003, com a criação do Ministério das Cidades, o Brasil vem 

apresentando preocupação com o espaço urbano mais inclusivo e sustentável. Essa 

entidade foi criada para a elaboração e diretrizes dos espaços urbanos, incluindo na 

pauta a habitação que por 25 anos havia sido negligenciada. Do Ministério das 

Cidades concebeu-se a PNDU, envolvendo as políticas ligadas à cidade, ocupando 

um vazio institucional e resgatando para si as questões urbanas. Ainda, articulou uma 

estratégia nacional para traduzir os problemas urbanos dos municípios brasileiros, 

favorecendo mudanças com o apoio de um novo Estatuto das Cidades (BONDUKI, 

2008). 

O Estatuto das Cidades, ao passo que traz novos instrumentos de reforma 

urbana, transforma-se em um esforço para garantir o direito humano à moradia e a 

um ambiente ecologicamente saudável. Desde o seu primeiro artigo, o Estatuto das 

Cidades tem como finalidade regulamentar o uso da propriedade urbana em proveito 

do coletivo, sua segurança e bem-estar, tudo isso em conformidade com um equilíbrio 

ambiental. Além disso, incorpora a sustentabilidade em todas as suas dimensões, em 

seu artigo 2º, inciso VIII: 

 
Art. 2º. A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as 
seguintes diretrizes gerais: VII - adoção de padrões de produção e consumo 
de bens e serviços e de expansão urbana compatíveis com os limites da 



47 

 

 

sustentabilidade ambiental, social e econômica do Município e do território 
sob sua área de influência (BRASIL, 2001, grifo nosso). 

 

Dando continuidade na pauta urbanística, a Política Nacional de Habitação em 

2004, ocasionou na elaboração do Sistema Nacional de Habitação em 2005 e do 

Plano Nacional de Habitação em 2008, que arquitetou um molde coerente de 

acareamento das dificuldades habitacionais que o país vinha enfrentando. Tais 

criações vieram com o intuito de fortalecer a articulação das ações e recursos entre 

as esferas de governo e seus stakeholders, e transmitir para os municípios a 

responsabilidade de desenvolver Planos Locais de Habitação de Interesse Social. Os 

municípios, mais próximos de sua realidade que o governo federal, deveriam propor 

diretrizes para resolver os problemas de irregularidade fundiária e urbanística, de 

precariedade e carência habitacional em nível local (NETO et al., 2019). 

Conquanto exista essa nova pauta e novas políticas de enfrentamento da 

questão habitacional, são várias as incoerências entre as políticas de cada ente do 

governo, que deveriam estar alinhadas entre si. Não obstante, perde-se esse 

alinhamento pela incompatibilidade entre agendas governamentais e pelas pressões 

dos setores da construção civil e imobiliário. Com essas pressões observa-se o 

descaso desses setores com a qualidade e as questões urbanísticas, uma vez que 

priorizam a produção em larga escala em menor tempo, ocasionando assim cada vez 

mais assentamentos irregulares e agravando o déficit habitacional. Corrobora Abiko 

(1995, p. 12): 

 
A gestão habitacional, como qualquer outro processo administrativo e político 
lida com conflitos que podem ter as seguintes naturezas: (i) conflitos de 
natureza política, entre diferentes ideologias, partidos políticos, princípios e 
práticas de implementação das ideias; (ii) conflitos entre interesses locais e 
nacionais, que pouco tem a ver com questões político-partidárias, e sim com 
captação e distribuição de recursos; (iii) conflitos entre políticos e técnicos, 
entre quem decide de um lado e quem oferece subsídios para a decisão de 
outro lado; (iv) conflitos de natureza corporativa entre diferentes grupos de 
profissionais: engenheiros, arquitetos, assistentes sociais. 

 

Ainda nessa linha, Abiko (1995, p. 12) esclarece: 

 
As questões políticas envolvendo a habitação popular dizem respeito à 
necessidade de se compatibilizar interesses muitas vezes conflitantes, entre 
os diversos setores que tem atuação na problemática habitacional. Podemos 
citar alguns deles: (i) setor imobiliário; (ii) setor financeiro; (iii) setor da 
construção civil, construtoras; (iv) indústria de materiais e componentes de 
construção civil; (v) Estado; (vi) Usuário. 
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Uma cidade pautada em desigualdade social e exclusão espacial não é capaz 

de produzir um desenvolvimento sustentável. O projeto e o planejamento de áreas 

residenciais e bairros transformam-se em desafios ao criar um ambiente urbano 

favorável, baseado nos princípios da abordagem integrada de diferentes demandas: 

social, arquitetônico, artístico, econômico, sanitário e higiênico. Demandas essas que, 

quando atendidas, proporcionam qualidade de vida, um direito fundamental do ser 

humano (LEYZEROVA; SHAROVAROVA; ALEKHIN, 2016). 

Max-Neef (1991) aponta que uma estratégia de desenvolvimento voltada para 

atender às necessidades humanas exige uma nova abordagem para compreender a 

realidade que não pode ser fundamentada em disciplinas simples e isoladas. Apenas 

uma abordagem transdisciplinar pode fazer entender como política, economia e saúde 

convergem entre si. Essas três searas devem ser congruentes entre si para formar 

uma sociedade em que se tenha um bem viver. Se não forem despendidas mais 

energia e imaginação para projetar abordagens transdisciplinares significativas e 

consistentes, a sociedade continuará a colapsar. Em um período em transformação, 

significa que as mudanças de paradigma não são apenas necessárias, mas 

indispensáveis. 

Os conceitos de qualidade de vida, bem-estar e habitabilidade estão cada vez 

mais conectados com o termo desenvolvimento sustentável. A habitação é um 

componente essencial de tradução e consubstanciação desses conceitos. A exemplo 

de Winston (2008), a qualidade de vida depende de aspectos da localização da 

habitação, se ela possui acesso aos recursos naturais, à estrutura sustentável, ao 

design e construção sustentáveis, necessários a essa qualidade de vida. 

No entanto, cada vez mais a exclusão social e econômica tem provocado a 

marginalidade geográfica de parte da população que não detém condições financeiras 

de custear sua própria moradia. Tal situação vai de encontro com o disposto na CF 

(1988) que preconiza um estado democrático de direito que preza pela dignidade da 

pessoa humana e explicitamente afirma o direito social à moradia. O referido 

documento destaca em seu artigo 6º que “são direitos sociais a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição” (BRASIL, 1988, n.p.).  

O direito à moradia, conforme preconiza Trzcinski (2014, p. 48): 
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[...] deve ter destaque na elaboração dos planos, programa e ações, 
colocando os direitos humanos mais próximos do centro de preocupação das 
nossas cidades; moradia digna como direito e vetor de inclusão social 
garantindo padrão mínimo de habitabilidade, infraestrutura, saneamento 
ambiental, mobilidade, [...], buscando implementar instrumentos de reforma 
urbana a fim de possibilitar melhor ordenamento do uso do solo de forma a 
combater a retenção especulativa e garantir acesso à terra urbanizada [...]. 

  

Todavia, o adensamento populacional tem levado o ser humano a lutar por um 

espaço que antes lhe era natural e abundante. Nesse cenário, Nolasco (2016, p. 1) 

destaca:  

[...] o incremento da população e a carência de espaços livres foram 
comprimindo a potencialidade de exercício da moradia, até sua gradual e 
drástica redução, senão extinção para os mais desfavorecidos, os moradores 
debaixo das pontes, das ruas, das praças e das calçadas, como ocorre 
diariamente nos grandes aglomerados humanos. 

 

Habitação acessível e de qualidade é um direito social humano. No entanto, em 

muitas cidades do mundo, a acessibilidade habitacional está afastando-se cada vez 

mais do alcance do cidadão médio. A conquista de uma moradia pela classe de baixo 

poder aquisitivo está vinculada a uma série de adversidades e fatores, dentre as quais 

a desigualdade social, renda per capita que não acompanha o custo da habitação, 

políticas habitacionais excludentes, desemprego, especulação imobiliária, dentre 

outros (MARTINS, 2007). Como apontam Monteiro e Veras (2017, p. 6): 

 
A insuficiência de recursos financeiros por parte de parcela da população 
refletirá nas formas de habitar do homem, caracterizadas muitas vezes por 
ocupações irregulares de espaços públicos e privados, de áreas 
ambientalmente frágeis como as margens de rios e encostas, resultando na 
expansão desordenada da cidade, reflexo da desigualdade e exclusão social 
[...]. Problemas ignorados por aqueles que deveriam garantir os direitos 
básicos dos cidadãos, carecendo de políticas públicas intervencionistas mais 
energéticas. 

 

A exclusão socioespacial acaba resultando em condições subumanas, como 

as de moradores de rua ou, então, estimulando a construção de moradias irregulares, 

sem o direito básico de qualidade de vida à margem dos centros urbanos, privando-

os muitas vezes de ter uma casa condigna que atenda esses direitos, casa essa 

traduzida por Clemente et al. (2010, p. 87) como:  

 
Uma casa condigna é aquela em que sistema de coleta de esgoto, servida de 
rede elétrica, e que ela, por sua vez, faça parte de um espaço urbano que 
conte com pavimentação, transporte urbano, iluminação de ruas, escolas, 
serviços básicos de saúde e segurança pública, será, decididamente, um 
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palco que reúne as condições básicas para que um indivíduo possa, então, 
expressar sua identidade, a qual nesse ambiente se traduzirá em cidadania, 
pois trata com a dignidade necessária um porvir humano. 

 

Assim, o direito básico de qualidade de vida e integridade está relacionado aos 

direitos sociais de saúde e habitação e, não devendo esquecer-se, ao meio ambiente, 

sobre o qual o artigo 225, da CF (1988) afirma que “todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-

lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Portanto, além das esferas 

sociais e econômicas consideradas no tocante à moradia, importante espaço tem o 

meio ambiente sadio.  

Conforme preconiza Lisboa (2017), a lógica da tutela ambiental surge como 

uma necessidade básica, como ocorre com os demais direitos e liberdades 

fundamentais, na compreensão de que o meio ambiente se faz indispensável à 

qualidade de vida dos seres humanos, haja vista que, comumente, quando ocorre um 

dano ambiental, o gozo dos direitos humanos é posto irrefutavelmente em risco. O 

meio ambiente estável afigura-se, portanto, pressuposto imprescindível para diversos 

direitos humanos, como o direito à vida, saúde e moradia adequada. 

Conquanto a realidade encontra-se distante de atender essas premissas. Em 

2017, a FGV realizou uma análise para a ABRAINC, e em seu estudo apontou a 

necessidade de ajustes na metodologia original da FJP (2015), responsável pelos 

indicadores do déficit habitacional. Tal ajuste foi a inclusão no cálculo da insuficiência 

da habitação sendo a coabitação involuntária, contemplando famílias que coabitam o 

mesmo domicílio de forma indesejada e incluindo o número de família conviventes em 

um mesmo domicílio. Assim, em 2017, foi estimado um déficit habitacional no Brasil 

de 7,77 milhões de unidades (FGV, 2017).  

Esse cenário apresenta um conjunto de fatores caracterizados pelo sistema 

econômico atual: a desigualdade social e o custo da moradia que refletem 

expressivamente na carência habitacional. 

 

2.4.1   Habitações de Interesse Social 
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A partir de 2005, alterações relevantes ocorreram na área habitacional 

brasileira, tanto no que se refere ao subsistema de habitação de mercado como à de 

interesse social. Houve substancial elevação dos investimentos, de fontes de 

recursos, ampliação de subsídio e com foco dirigido para a população de baixa renda. 

Foram criados em decorrência do Ministério das Cidades, órgãos especializados para 

o provimento de habitações como a Secretaria Nacional de Habitação. Em relação à 

Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades, o Ministério das Cidades 

(p. 14) declara que a mesma: 

 
[...] é responsável pela formulação e proposição dos instrumentos para a 
implementação da Política Nacional de Habitação, buscando desenvolver os 
trabalhos de concepção e estruturação da estratégia para equacionamento 
do déficit habitacional brasileiro. Nessa perspectiva, a Política Nacional da 
Habitação tem como componentes principais: a Integração Urbana de 
Assentamentos Precários, a Provisão da Habitação e a Integração da Política 
de Habitação à Política de Desenvolvimento Urbano, que definem as linhas 
mestras de sua atuação. Sua elaboração obedece a princípios e diretrizes 
que visam garantir à população, especialmente a de baixa renda, o acesso à 
habitação digna, e considera fundamental para atingir seu objetivo a 
integração entre a política habitacional e a Política Nacional de 
Desenvolvimento Urbano. 

 

O subsistema de Habitação de Interesse Social (HIS) inclui a criação do Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), inicialmente aprovado pela Lei nº 

11.124, de 16 de junho de 2005, que dispõe sobre a criação do Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social (SNHIS). Com esse fundo, os entes federativos e 

municípios tornam-se obrigados a criar seus instrumentos de gestão descentralizada 

de habitação de interesse social (TRZCINSKI, 2014). As HIS estão relacionadas à 

produção em larga escala de moradias de baixo custo e são voltadas à classe social 

de baixa renda.  

Abiko (1995, p.14) classifica as HIS em três categorias: 

 
(i) Habitação de Baixo Custo (low-cost housing): termo utilizado para designar 
habitação barata sem que isso signifique necessariamente habitação para 
população de baixa renda; (ii) Habitação para População de Baixa Renda 
(housing for low-income people): é um termo mais adequado que o anterior, 
tendo a mesma conotação que habitação de interesse social; esses termos 
trazem, no entanto, a necessidade de se definir a renda máxima das famílias 
e indivíduos situados nessa faixa de atendimento; (iii) Habitação Popular: 
manifesta-se através de três tipologias básicas: favelas, casas precárias de 
periferia e cortiços. 
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O que caracteriza a habitação social é a pouca disponibilidade de recursos 

financeiros de seus moradores. Sendo diretamente conectadas à renda das classes 

sociais mais baixas, dificuldade de acesso aos financiamentos do governo, deficiência 

da concretização das políticas habitacionais e outros fatores como a vontade coletiva, 

vida familiar, cultura e histórico ligados à classe social (ROSA, 2010). As necessidades 

são as mesmas, mas, em função do objetivo de minimizar os custos de investimentos, 

os espaços são reduzidos e os projetos padronizados (FITTIPALDI, 2009). 

Com as crises econômicas, salários baixos e desemprego, a população vem 

diminuindo sua capacidade de renda, o que contribui para ampliar a crise habitacional. 

O Estado, na busca de rentabilidade do Sistema Financeiro de Habitação, foi 

privilegiando os segmentos com mais poder aquisitivo da população e abandonando 

gradativamente a prioridade à habitação de interesse social. 

A parcela da população que não consegue custear sua habitação com recursos 

próprios necessita de auxílio do setor público através de políticas habitacionais bem 

elaboradas, ou seja, com uma atuação eficiente e eficaz, que consiga resolver a 

questão habitacional, de modo que se considere a amplitude dos problemas sociais 

encontrados na realidade brasileira e seja superada a situação de exclusão social 

(MONTEIRO; VERAS, 2017). Faz-se necessária essa maior assistência do Estado 

para tornar-se de fato um direito social. Ainda que haja atuações questionáveis na 

educação, saúde e justiça para a população de baixa renda, quando se trata da 

habitação o quadro é ainda pior (CECCHETTO et al., 2015). 

Programas atuais de caráter social foram criados com o intuito de criar 

mecanismos e incentivos à produção e aquisição de unidade habitacionais para 

famílias com renda mensal de até 10 (dez) salários mínimos, que é o caso da Lei nº 

11.977/2009, que implanta o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCVC) que 

atendeu inúmeras famílias em todo o território nacional. Este programa perdurou até 

2020 sendo sucedido pelo Programa Casa Verde e Amarela que tem o intuito de 

reduzir as taxas de juros para financiamentos, regularizações fundiárias e melhoria de 

residências (MARKUS, 2020) 

Na dimensão socioambiental, o que tem sido realizado nos programas de 

habitação popular na teoria e na prática não se enquadra nos critérios de redução do 

consumo e da geração de energia, preservação dos recursos ambientais e proteção 

da saúde, qualidade de vida e, por conseguinte, na produtividade da população. O 
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que pode ser verificado é uma reprodução de padrões arquitetônicos sem uma 

preocupação maior com as características regionais, desconsiderando as 

diversidades socioeconômicas, culturais, climáticas e tecnológicas existentes dentro 

de um dado território, resultando em construções de baixa qualidade construtiva e não 

atendem às necessidades de seus usuários (FITTIPALDI, 2008). 

Segundo Cecchetto et al. (2015, p. 9): 

 
O perfil de muitas construções de moradias sociais que vemos em expansão 
nas cidades deve-se principalmente à readequação de famílias que antes 
estavam inseridas irregularmente em determinada zona da cidade por 
ocupação imprópria ou mesmo por apresentarem condições de moradias 
subumanas e, portanto, fora de padrões sanitários adequados para os 
ocupantes. Assim, cabe ao poder público juntamente com o arquiteto e 
urbanista a obrigatoriedade de remanejar essas populações carentes para 
novas habitações, agora totalmente planejadas em perfil urbanístico, que 
supram as necessidades e obrigações urbanas dessa moradia.  

 

Pelo fato de que projetos arquitetônicos padronizados viabilizassem o custo do 

investimento em HIS, as necessidades dos usuários e características climáticas 

regionais foram desconsideradas, causando grandes distorções no resultado do 

desempenho de projetos (CECCHETTO et al., 2015).  

Os sistemas sustentáveis criados pela tecnologia na construção civil 

disseminados, normalmente são sistemas de alto custo que não possibilitam seu 

alcance população de baixa renda e por conseguinte acabam por não alcançar as 

habitações de interesse social. No entanto, existem habitações de fim social que 

apresentam os benefícios econômicos, sociais e ambientais adotando artifícios 

ecologicamente corretos e perfeitamente eficazes, muitas vezes pautados na 

reutilização de materiais e utilização de materiais vernaculares (CECCHETTO et al., 

2015).  

Sobre as construções sustentáveis, Monteiro e Veras (2017, p. 12) discutem: 

 
À luz dessas discussões é necessário ressaltarmos a relevância das eco 
alternativas para o setor habitacional, principalmente para famílias de baixa 
renda, já que essas visam projetar casas de baixo custo e consumo 
energético reduzido. Essas construções sustentáveis levam em consideração 
os princípios ecológicos e a utilização eficiente de recursos, com a redução 
do consumo, maximização e reutilização de recursos naturais, o uso de 
materiais recicláveis com vista à proteção do ambiente. Essas habitações 
ecoalternativas podem utilizar vários tipos de materiais, como resíduos não 
processados, ou seja, reutilizam materiais como garrafas pet, pneus de 
automóveis, latas, tijolos de papel, materiais industriais sustentáveis, 
materiais de reuso, materiais encontrados no mercado e atribuídos novas 
função para eles, materiais encontrados na natureza etc.  
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Materiais e técnicas sustentáveis são o presente e o futuro das edificações 

construídas e habitadas pelo ser humano. Contudo, não basta a criação desses 

sistemas se não houver a tomada de consciência das pessoas em relação à relevância 

de ocupar um ambiente favorável e saudável. 

Assim, cabe ao poder público incentivar e promover ações de educação em 

sustentabilidade nas novas habitações de interesse social, não somente oferecendo 

moradias, mas também saberes sobre qualidade de vida para uma maior tomada de 

consciência de uma sociedade que se beneficia com a melhor gestão ambiental dos 

recursos das cidades (CECHETTO, 2015). 

No âmbito das políticas federais brasileiras ainda não houve nenhum programa 

habitacional expressivo voltado para a construção de casas ecoalternativas. Alguns 

projetos de lei encontram-se em andamento, subsidiados pela população 

(MONTEIRO; VERAS, 2017). No entanto, poderia até ser uma estratégia para a 

construção de futuras habitações populares com premissas de inclusão social e 

respeito ambiental, tema desta dissertação. 

Para isso, faz-se necessário trabalhar juntamente com o poder público no 

planejamento e políticas públicas voltadas aos direitos humanos, à moradia e ao meio 

ambiente equilibrado, além de combater os gargalos que têm influenciado 

sistemicamente nessa degradação causada pelos graves impactos socioambientais: 

o mercado imobiliário e a indústria da construção civil. 

 

2.4.2 Sustentabilidade e Construção Civil 

 

A indústria de construção civil envolve o consumo de grandes quantidades de 

recursos naturais, sendo que um metro quadrado de área habitacional construída 

utiliza em média uma tonelada de recursos e materiais, o que demonstra o expressivo 

desperdício e a produção de resíduos decorrentes dessa indústria. Diante do cenário 

em que há uma previsão de esgotamento de recursos naturais, a busca pela 

sustentabilidade dessa agressiva indústria faz-se necessária e urgente (CECCHETO, 

2012).  

Ainda, Cecchetto (2012, p. 41) ressalta: 
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A indústria da construção tem impactos ambientais difusos e de longo prazo, 
com muitas particularidades locais, o que os torna difíceis de serem 
mensurados, mas os resultados apresentados, mesmo que variados, sempre 
se mostram significativos em escala global, como se observa nos exemplos 
a seguir: (i) a construção é responsável por 12% do consumo total de água; 
(ii) a cadeia tem emissões de gases de efeito estufa significativos: a produção 
de cimento é responsável por 5% e o uso de energia em edifícios, 33%; (iii) 
as atividades de construção geram 40% de todos os resíduos gerados pela 
sociedade; (iv) grandes empreendimentos de infraestrutura geram pressão 
sobre diferentes ecossistemas. 

 

Destarte, para incorporar a sustentabilidade, faz-se essencial contemplar todos 

os seus aspectos sistemicamente. Desde aspectos sociais promovendo a igualdade 

social, bem como aspectos ambientais da construção e econômicos do custo da 

habitação.  

A mudança no sistema padrão da indústria da construção civil pode oferecer 

soluções com menores custos e acessíveis às populações economicamente 

vulneráveis, além de causar menor impacto ambiental. Uma introdução progressiva 

pode permitir que a estrutura produtiva se ajuste ao ganho de escala, viabilizando a 

redução de preços e proporcionando qualidade e compromisso com a 

sustentabilidade.  

A adoção de soluções de projeto regionalizados baseadas em prioridades 

ambientais locais permite multiplicar a experiência. A necessidade de soluções 

construtivas regionalizadas é uma realidade imposta por norma de desempenho nos 

aspectos de conforto e eficiência energética, entretanto, ainda em habitações e 

regiões que não incluem baixa renda ou habitações sociais (VANDERLEY, 2015). 

Vanderley (2015, p. 111) ainda expõe:  

 
Embora a habitação de interesse social tenha suas especificidades 
associadas à forma de produção e limites de custo, a introdução de práticas 
de sustentabilidade em grande escala somente será viável se contemplada e 
monitorada por uma política setorial abrangente, uma vez que fabricantes de 
produtos, projetistas, construtores e até órgãos públicos estão inseridos no 
mercado mais amplo.  

 

De maneira sintética, na construção civil o impacto pode ser considerado desde 

aspectos sociais (relativos ao preço final dos imóveis produzidos que não são de 

acesso para toda a população) até o impacto ambiental, observado em toda sua 

cadeia produtiva (extração de matérias-primas; produção e transporte de materiais e 

componentes; concepção e projetos; execução (construção); práticas de uso e 
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manutenção e, ao final da vida útil, a demolição/desmontagem; e destinação de 

resíduos gerados ao longo da vida útil) (AGOPYAN; VANDERLEY, 2011).  

Ainda é recente a preocupação do setor de construção civil com o meio 

ambiente, que passou a receber maior atenção a partir da Agenda 21 On Sustainable 

Construction in Developing Countries, que define a construção sustentável como “um 

processo holístico que aspira à restauração e manutenção da harmonia entre os 

ambientes natural e construído, e a criação de assentamentos que afirmem a 

dignidade humana e encorajem a equidade econômica”, conceito que envolve os três 

eixos da sustentabilidade (MMA, 2019, p. 5).  

O Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2019) elucida que os desafios para o 

setor da construção são diversos, porém, em síntese, consistem na redução e 

otimização do consumo de materiais e energia, na redução dos resíduos gerados, na 

preservação do ambiente natural e na melhoria da qualidade do ambiente construído. 

Nesse tocante, MMA (2019, p. 8) recomenda: 

  
(i) mudança dos conceitos da arquitetura convencional [...]; (ii) busca de 
soluções que potencializem o uso racional de energia ou de energias 
renováveis; (iii) gestão ecológica da água; (iv) redução do uso de materiais 
com alto impacto ambiental e; (v) redução dos resíduos da construção […].  

 

São necessárias inovações em todas as áreas de produção do setor construtivo 

para que se alcance a sustentabilidade. No entanto, o setor de construção é 

reconhecidamente resistente à inovação. Sistemas de aprovação técnica que 

permitam a introdução rápida e de baixo risco de tecnologias inovadoras no mercado 

são componentes fundamentais para a flexibilização e incentivo a essa inovação 

(VANDERLEY, 2015). A área é carente de novos paradigmas de planejamento, 

arranjo institucional e financiamento dos empreendimentos de habitação social. No 

entanto, a gestão de habitação oferece também oportunidades que incluem a 

produção ou utilização de materiais e componentes de características sustentáveis, 

técnicas construtivas mais ecológicas não apenas da unidade habitacional, mas 

também do ambiente urbano e sua infraestrutura (VANDERLEY, 2015). 

Tendências atuais em relação ao tema da construção sustentável projetam em 

duas direções. De um lado, centros de pesquisa em tecnologias alternativas 

incentivam o resgate de materiais e tecnologias vernáculas com o uso de terra crua, 

palha, pedra, bambu, entre outros materiais naturais e pouco processados, a serem 
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organizados em ecovilas e comunidades alternativas. De outro lado, empresários 

apostam em “empreendimentos verdes” com certificações tanto no âmbito da 

edificação quanto do urbano. 

Utilizando-se os princípios e diretrizes do design de construções sustentáveis 

em consonância com tipos tradicionais de construção de moradias, o uso de tipos 

naturais de construções de habitações apresenta-se ainda mais benéfico em saúde, 

qualidade de vida e preservação do meio ambiente (BROOKE; MIHYUN; HUANTIAN, 

2006).  

 

2.4.3 Autoconstrução 

 

Historicamente, a autoconstrução revela-se como prática tradicional que teve 

início no modo de vida em zonas rurais, nas quais é comum construir a própria 

moradia e mobilizar mutirões com a participação da comunidade. A casa 

autoconstruída faz parte de um “modo de produção não capitalista”, quando as casas 

são construídas pelo seu valor de uso e não pelo seu valor de troca (BALTHAZAR, 

2012, p. 34). Entretanto, a autoconstrução rapidamente expandiu-se para as áreas 

urbanas, especialmente para a periferia em loteamentos irregulares ou favelas.  

Essa prática começou a desaparecer por ocasião da “modernização nas 

relações de produção nas cidades, principalmente grandes centros industriais 

(MARICATO, 1982, p. 71) e pelo êxodo rural para as cidades, o que culminou em 

escassez de moradias e aumento de preço ao não absorver mais migrantes.  

Os migrantes, essencialmente da classe trabalhadora, não possuíam recursos 

suficientes para a aquisição da casa própria no mercado imobiliário e, agravado pela 

incapacidade do Estado em atuar na situação da habitação popular, utilizaram-se da 

própria força de trabalho para autoempreender sua habitação às margens da cidade 

controlada pelo mercado imobiliário (MARICATO, 1982). 

Segundo Vidal (2008), entre as décadas de 1970 e 1980, houve o consenso 

entre organismos internacionais e agências governamentais de que os programas de 

habitação social promovidos pelo governo não se apresentavam eficazes na 

promoção de uma habitação saudável e um ambiente inclusivo. Foi então que surgiu 
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o programa de autoconstrução assistida6 denominado João de Barro, apoiado pelo 

Banco Nacional da Habitação (BNH) que, apesar da grande demanda, teve 

quantidade reduzida de moradias construídas pelo programa, presumivelmente pela 

extinção do BNH após dois anos da criação do programa. De acordo com Vidal (2008, 

p. 53): 

[...] com a introdução de novas políticas públicas habitacionais baseadas na 
proposta de autoconstrução, os projetos de mutirão e autogestão foram 
deixando o caráter de informalidade e passaram a ser enquadrados nas 
políticas municipais. Essa mudança tirou do foco a empresa construtora, 
principal agente das políticas de habitação, e colocou como ator principal o 
próprio mutuário. 

 

Com o fim do BNH, programas e incentivos acabaram extintos, dando lugar 

novamente à empresa construtora como protagonista das políticas e programas 

habitacionais e mais uma vez marginalizando a classe mais baixa da sociedade.  

Segundo Balthazar (2012), a autoconstrução da habitação permite a redução 

do custo final da casa, haja vista que se dispensam gastos com imobiliária, 

financiamento, mão-de-obra e utilizam-se muitas vezes de materiais mais baratos ou 

reaproveitados de outras construções vizinhas, ações essas que vão ao encontro das 

práticas de bioconstrução. Para Folz (2009, p. 57) Ainda, esse processo pode ser feito 

através de mutirões que envolvem a comunidade, vizinhos e/ou familiares e traz 

vantagens econômicas. “uma das vantagens econômicas do mutirão é principalmente 

a utilização da capacidade de trabalho subempregado das famílias de baixa renda que 

pode transformar-se em poupança-trabalho” (FOLZ, 2009). 

No entanto, causa preocupação a falta de técnica para a construção dessas 

habitações, que pode levá-las à degradação rapidamente diante de intempéries 

ambientais. Tem-se assim a necessidade e oportunidade para a difusão das técnicas 

de bioconstrução. Desse modo, faz-se comum a discussão sobre vantagens e 

desvantagens da autoconstrução, ainda que se configure como prática cultural. 

Entretanto, sabe-se que seu nascimento e perpetuidade é consequência da 

instabilidade econômica, omissão política e da lógica capitalista, contribuindo cada 

vez mais para a segregação socioespacial (MARICATO, 1982; BALTHAZAR, 2012).  

A prática da autoconstrução não só é concretizada na forma de um abrigo para 

uma família, mas também permite que, com o envolvimento e a participação da 

 
6 Assistência técnica especializada para regularização fundiária e/ou construção da habitação. 
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mesma na concepção da habitação, suas necessidades individuais sejam totalmente 

ou parcialmente atendidas. Necessidades essas amplamente negligenciadas e 

ignoradas na reprodução de habitações de interesse social, nas quais a preocupação 

principal é a padronização para a redução de custos, que reflete também na utilização 

de habitações de baixa qualidade.   

Portanto, a autoconstrução combinada com técnica e atuação conjunta com o 

setor público tornar-se chave para uma moradia popular adequada às limitações 

financeiras e às expectativas das famílias. Conforme preconiza BALTHAZAR (2012, 

p. 25) a autoconstrução deveria resultar da: 

 
[...] mobilização da população pelo direito à habitação e constituir-se por meio 
da ação conjunta dos movimentos organizados de moradia e das assessorias 
técnicas, onde há a participação de profissionais de diversas áreas. Juntos, 
assessorias técnicas e famílias associadas em movimentos organizados, 
coordenam a gestão de recursos públicos e a realização do empreendimento, 
desde a concepção do projeto até a definição dos materiais, das técnicas 
construtivas e da organização do trabalho. 

 

Esse ideal ressurgiu como pressão de movimentos sociais nos anos de 1990 e 

foi prevista na Política Nacional de Habitação, em 2004, com implementação dada 

pelo surgimento do Programa Minha Casa Minha Vida – Entidades, em 2016, que 

prevê cinco regimes de construção: autoconstrução, mutirão, autogestão, 

administração direta, autogestão e empreitada global. Esses devidamente definidos 

na Instrução Normativa nº 45, de 2012, com diretrizes para a conduta técnica e 

flexibilidade de materiais. Todavia, em 2017, pela Portaria nº 269, passou-se a 

recomendar o uso de materiais industrializados convencionais, sem qualquer alusão 

ao emprego de elementos e materiais construtivos naturais ou alternativos. 

 

2.5 BIOCONSTRUÇÃO 

 

Um considerável movimento de habitações sustentáveis desenvolveu-se nos 

últimos 40 anos, abrindo caminho para novas ideias e experimentando novas práticas, 

entretanto, muitas de suas inovações ainda não foram amplamente difundidas 

(SAYFGANG, 2009). Conforme Sayfgang (2009, p. 1), tal fato deve-se à:  

 
[...] coexistência de discursos fundamentalmente diferentes, práticas e 
governança de sustentabilidade entre o sistema convencional de provisão de 
moradias e construtores verdes; consequentemente, as barreiras a essa 
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difusão de práticas abrangem fatores ideológicos, culturais, sociais, políticos 
e éticos, bem como econômicos e técnicos. O desafio, portanto, é entendê-
las melhor e, dessa forma, aproveitar as soluções lideradas pela comunidade 
e adaptá-las para um fluxo mais amplo. 

 

Nos anos de 1970, houve um importante movimento de ativismo habitacional 

sustentável provindo dos movimentos da época, impulsionados por ambientalistas e 

pela crise do petróleo. Por meio desses ambientalistas foram difundidas as noções de 

que o mundo, se continuasse na mesma velocidade de crescimento, não teria 

recursos suficientes para atender a toda a população mundial (MEADOWS, 1972; 

SCHUMACHER, 1973). 

Ainda, com as informações provindas da análise do setor de construção, de 

que os métodos e tecnologias existentes na área habitacional desperdiçavam 

materiais, energia e eram altamente poluentes, deu-se mais um incentivo para 

considerar a habitação sustentável. A partir desse movimento, conceberam-se ideias 

desenvolvidas com base na apropriação de tecnologias (SCHUMACHER, 1973), 

autonomia, autoconstrução (ABIKO, 1995), permacultura (MOLLISON, 1979), valores 

econômicos do desenvolvimento em escala humana (MAX-NEEF, 1989), bem como 

descentralização e empoderamento com vistas a mitigar esses impactos 

(SAYFGANG, 2009), abrindo então espaço para a bioconstrução, conforme afirma 

Caballero (2003, p. 3)7: 

 
O ato de construir, de edificar... gera um grande impacto no meio que nos 
rodeia. A bioconstrução busca minimizá-lo, na medida do possível ajudando 
a criar um desenvolvimento sustentável que não esgote o planeta, mas que 
seja gerador e regulador dos recursos empregados em conseguir um habitat 
são, saudável e em harmonia com o restante. 

 

De acordo com Colombo et al. (2006), a bioconstrução refere-se a um tipo de 

construção socioambiental mais adequada. Por entender que o adjetivo “bio” alcança 

a significação voltada para a vida de forma ampla, e construção refere-se a 

construções de modo geral, o termo bioconstrução parece ser o adequado para 

referirem-se às construções sustentáveis.  

O MMA (2008) define bioconstrução como o termo utilizado para caracterizar 

as construções habitacionais de baixo custo que utilizam materiais vernaculares, 

disponíveis no entorno de seu local de construção, e técnicas que reduzem 

 
7 Disponível em: http://www.gea-es.org/gea_home.htm. Acesso em: 20 mai. 2020. 

http://www.gea-es.org/gea_home.htm
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significativamente o impacto ambiental e as externalidades geradas no processo 

construtivo. Isso devido à utilização de materiais vernaculares como terra, materiais 

reciclados como pneus, garrafas, latas, e o próprio lixo gerado no canteiro de obra 

como parte integrante da construção. 

Mauricio (2017, p. 18) diferencia a bioconstrução de outras formas construtivas:  

 
O que diferencia a bioconstrução das demais técnicas ou métodos 
construtivos é a ênfase no uso de recursos naturais locais, com a aceitação 
de recursos eventualmente industrializados em contextos como o de reuso 
ou reciclagem, e a associação à ideia de “autoconstrução”, que significa que 
o futuro morador participa ativamente da obra em todas as suas etapas e, 
muitas vezes, envolve a família e a comunidade na qual está inserido na 
construção. Desse modo, a bioconstrução pode ser entendida como uma 
metodologia, pois contempla princípios norteadores que, quando aplicados, 
definem a técnica específica adequada caso a caso. 

 

A busca é por aproveitar o máximo de recursos disponíveis para a construção 

de uma habitação autônoma com o menor desperdício e impacto possíveis. É um 

processo que se baseia no princípio de que o ser humano é parte integrante do meio 

ambiente, na qual se promove melhores condições de habitação para seus 

moradores. Para Colombo (2004) o futuro da construção civil está na bioconstrução, 

como modelo que alia as tecnologias presentes àquelas do passado, gerando um 

novo modelo que, por ser desenvolvido em menor escala e com materiais pouco ou 

não industrializados, torna-se mais orgânico ao seguir padrões da natureza sem 

causar impactos negativos como as construções convencionais. 

Como a bioconstrução está intimamente ligada com a permacultura, na sua 

ética, Soares (2007, p. 12) argumenta que: 

 
[...] é fundamental uma cuidadosa análise do ciclo de vida dos materiais, bem 
como de sua real necessidade, características de manutenção, tempo de 
utilidade, possibilidade de reciclagem e substituição por materiais naturais 
locais. Devem ser priorizados os materiais que aumentam com o uso, que 
não são afetados pelo uso, e que se degradam quando não utilizados. A terra 
é o material de construção mais abundante do planeta. A arquitetura e a 
construção com terra são também bastante antigas. Há mais de 10 mil anos, 
o ser humano já usava barro para construir casas. Por sua versatilidade, a 
arquitetura com terra foi utilizada em todos os continentes e até hoje existem 
cidades inteiras construídas com terra. 

 

Soares (2007) afirma que os materiais naturais costumam ser mais acessíveis 

e baratos, inclusive em construções de alto padrão, com resultados muitas vezes 

superiores às construções convencionais. O tipo de material depende das 
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características climáticas da região e da quantidade de material disponível 

(características de uma construção vernacular). A bioconstrução apresenta variadas 

técnicas alternativas de construção sustentável, essencialmente com a presença de 

terra em sua composição e que se encontram atreladas à história e cultura do Brasil. 

A seguir serão descritas algumas delas. 

 

2.5.1 Construções com terra 

 

2.5.1.1 Adobe 

Adobe é uma mistura de argila, silte, areia e água em uma mistura meio pastosa 

(MINKE, 2012), compactados em moldes no formato de blocos (Figura 3). Como 

afirmam Carignani e Reis (2014, p. 1): 

 
A construção com o adobe é basicamente feita através da sobreposição de 
blocos de barro, que se unem através de uma argamassa de constituição 
semelhante ao material do qual o bloco é constituído. [...] as paredes em 
adobe apresentam conforto térmico adaptado ao clima local. Quanto ao 
conforto ambiental térmico e hidrotérmico, o barro não queimado possui a 
capacidade de absorver e perder a umidade de maneira mais rápida que os 
demais materiais de construção. O processo não envolve queima. É um 
material reutilizável. 
 
 
 

 

Fonte: (a) Mother Earthen Homes (2015)8; (b) Pinterest (2017)9. 

 
 
 

 
8 Disponível em: https://www.motherearthnews.com/diy/buildings/earthen-homes-zm0z12aszmat. Acesso em: 20 
nov. 2020. 
9 Disponível em: https://www.assimquefaz.com/faca-voce-mesmo-a-sua-casa-parte-iii-adobe-a-tecnica-de-
construcao-natural/. Acesso em: 20 nov. 2020. 

(a) (b) 

Figura 7 - Casas de adobe 
 

Figura 8 - Casas de adobe 

https://www.motherearthnews.com/diy/buildings/earthen-homes-zm0z12aszmat.
https://www.assimquefaz.com/faca-voce-mesmo-a-sua-casa-parte-iii-adobe-a-tecnica-de-construcao-natural/
https://www.assimquefaz.com/faca-voce-mesmo-a-sua-casa-parte-iii-adobe-a-tecnica-de-construcao-natural/
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2.5.1.2 Taipa de pilão 

Segundo Jaquin, Augarde e Gerrard (2008), a taipa de pilão é uma técnica em 

que a terra é retirada do solo e compactada dentro de fôrmas para formar estruturas 

como paredes, pilares e vigas, obtendo peças monolíticas que apresentam maior 

durabilidade em relação às com blocos menores (Figura 4). 

 

Fonte: UFMS (2018).10 
 

2.5.1.3 Earthbags ou hiperadobe 

 

De acordo com Daigle, Macdougall e Hall (2008), earthbag é uma forma 

simples de construção à base de terra, em que os sacos grandes de polipropileno são 

preenchidos com material granular, compactados e colocados horizontalmente em 

uma ligação em funcionamento para formar o núcleo de um sistema de parede (Figura 

5). 

 
                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Pinterest (2011).11 

 
10 Disponível em: https://www.ufms.br/taipa-levantamento-normas-e-pesquisas-disseminam-tecnica-mais-
sustentavel/. Acesso em: 20 nov. 2020. 
11 Disponível em: https://www.pinterest.com.mx/pin/826340231600498560/. Acesso em: 20 nov. 2020. 

Figura 10 - Casas de taipa de pilão 
 

Figura 11 - Casa de hiperadobeFigura 12 - Casas de taipa de pilão 

Figura 13 - Casa de hiperadobe 
 

Figura 14 - Casa de cobFigura 15 - Casa 
de hiperadobe 

https://www.ufms.br/taipa-levantamento-normas-e-pesquisas-disseminam-tecnica-mais-sustentavel/
https://www.ufms.br/taipa-levantamento-normas-e-pesquisas-disseminam-tecnica-mais-sustentavel/
https://www.pinterest.com.mx/pin/826340231600498560/
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2.5.1.4 Cob 

 

 Conforme Hamard et al. (2016), cob consiste em empilhar torrões, feitos de 

uma mistura de terra para construir uma parede monolítica (Figura 6).  

 
                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

Fonte: Santa Cruz Pemaculture (2010).12 
 

Como outras técnicas de construção de terra, essa técnica encontrou um 

interesse renovado pelo seu baixo impacto ambiental em comparação com os 

materiais convencionais. 

 

2.5.1.5 Pau-a-pique 

 

De acordo com Mauricio (2017), a técnica do pau-a-pique consiste no 

entrelaçamento da madeira ou bambu sobre fundação ou base, perpendicularmente 

a ela. Essa trama é fixada com os tocos em uma distância de, no mínimo, um palmo 

no sentido horizontal e vertical, amarrando-as com cipó ou pregando-as com 

parafusos (Figura 7). 

 

 
12 Disponível em: https://santacruzpermaculture.com/2019/02/cob-enthusiasts-push-to-permit-mud-homes-good-
times/. Acesso em: 20 nov. 2020. 

Figura 16 - Casa de cob 
 

Figura 17 - Casa de pau-a-piqueFigura 18 - 
Casa de cob 

https://santacruzpermaculture.com/2019/02/cob-enthusiasts-push-to-permit-mud-homes-good-times/
https://santacruzpermaculture.com/2019/02/cob-enthusiasts-push-to-permit-mud-homes-good-times/
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Fonte: Pinterest (2015).13 
 

2.5.1.6 Solo-cimento 

 

O solo-cimento é um material obtido através da mistura de terra, cimento e 

água, em proporções adequadas e que, após compactação e cura úmida, resulta em 

um produto com características de durabilidade e resistências mecânicas definidas 

(Figura 8) (CEPLAC, 2010). 

 
                                            

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Pinterest (2017).14 

 

2.5.1.7 Madeira 

 

A madeira é um material de bom desempenho estrutural e térmico. Entretanto, 

deve-se atentar para seu uso consciente, uma vez que seu uso indiscriminado pode 

causar grande impacto ambiental (Figura 9).  

 

 
13 Disponível em: https://www.booking.com/hotel/br/alto-pau-a-pique.pt-br.html?aid=356980;label=gog235jc-
1DCAso. Acesso em 10 nov. 2020.  

 
14 Disponível em: https://www.pinterest.com.mx/pin/494551602831142158/. Acesso em: 10 nov. 2020. 

Figura 19 - Casa de pau-a-pique 
 

Figura 20 - Casa de solo-cimentoFigura 21 - 
Casa de pau-a-pique 

Figura 22 - Casa de solo-cimento 
 

Figura 23 - Casa de madeiraFigura 24 - 
Casa de solo-cimento 

https://www.booking.com/hotel/br/alto-pau-a-pique.pt-br.html?aid=356980;label=gog235jc-1DCAso
https://www.booking.com/hotel/br/alto-pau-a-pique.pt-br.html?aid=356980;label=gog235jc-1DCAso
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Fonte: Viva Decora (2013).15 

2.5.1.8 Bambu 

 

O bambu é um material natural altamente resistente à tração e compressão, 

podendo ser utilizado em até mesmo grandes construções. É um material que requer 

tratamento adequado para prevenir danos por meio de insetos e intempéries (Figura 

10) (TEIXEIRA, 2018). 

 

                                            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Educa Civil (2018).16 

 

2.5.2  Earthships  

 

As Earthships são construções autossustentáveis que têm como objetivo 

oportunizar uma vida autossustentável, pois atentem todas as necessidades para tal 

(Figura 11).  

 
15 Disponível em: https://www.vivadecora.com.br/decoracao/pagina/8916. Acesso em: nov. 2020. 
16 Disponível em: https://educacivil.com/construcoes-sustentaveis-confira-os-8-principais-tipos/. Acesso em: 10 
nov. 2020. 

Figura 25 - Casa de madeira 
 

Figura 26 - Casa de bambuFigura 27 - Casa 
de madeira 

Figura 28 - Casa de bambu 
 

Figura 29 - EarthshipFigura 30 - Casa de 
bambu 

https://www.vivadecora.com.br/decoracao/pagina/8916
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Fonte: Renew Magazine (2019).17 

 

Foram criadas pelo arquiteto americano Michael Reynolds, que desde os anos 

70 vêm desenvolvendo esse tipo de construção com o intuito de minimizar o impacto 

da construção civil no ambiente e proporcionar mais autonomia na vida das pessoas 

e menor custo (REYNOLDS, 1990). 

Possuem cinco princípios para atender as necessidades do indivíduo, como 

coleta e armazenamento da água da chuva; tratamento da água de esgoto; massa 

térmica para regulação da temperatura do ambiente; uso de materiais reciclados e 

gerenciamento de resíduos e produção de comida (REYNOLDS,1990). 

Por apresentar variadas técnicas alternativas de construção sustentável, não 

taxativa, uma vez que novas podem ser criadas a partir dos materiais vernaculares 

existentes, a bioconstrução alinha-se à proposta pós-desenvolvimentista e 

ecossocioeconômica ao privilegiar formas alternativas de construção que 

caracterizam modos de vidas mais simples, onde a qualidade de vida está 

intimamente relacionada ao cotidiano das comunidades, podendo garantir o direito 

fundamental ao habitar o urbano. De acordo com Sampaio (2005), as experiências 

ecossocioeconômicas surgem como propostas alternativas aos projetos construtivos 

que privilegiam o uso de materiais alternativos, na busca de soluções viáveis ao déficit 

habitacional. 

 

2.5.3  A bioconstrução como interesse social 

 

 
17 Disponível em: https://renew.org.au/renew-magazine/reuse-recycling/from-earth-cans-and-tyres-earthship-
ironbark/. Acesso em: 20 nov. 2020. 

Figura 31 - Earthship 
 

Figura 32 - Casas do Assentamento Rural 
Piratuba IIFigura 33 - Earthship 
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Ainda que existam dificuldades por processos burocráticos de reconhecimento 

e certificações de ecotécnicas para a utilização de alguns materiais naturais em 

construções de habitação, que acabam por vezes inviabilizando a introdução dessas 

técnicas em programas de habitação social, há programas que têm tentado incluí-las 

mesmo com a participação financeira dos próprios moradores em parceria com órgãos 

do governo e outras entidades, como é o caso dos programas do Grupo de Pesquisa 

em Habitação e Sustentabilidade da Universidade de São Paulo (HABIS/USP) 

(TEIXEIRA, 2018).  

O HABIS iniciou seus estudos desenvolvendo projetos habitacionais em que se 

utilizava a madeira como principal matéria para as construções. Ao longo dos anos, 

além de aprimorar estudos sobre a madeira nas habitações, iniciou a introdução de 

outras técnicas naturais como a terra e o bambu. 

Segundo o HABIS, as experiências oportunizaram ao grupo: 

 
desenvolver inúmeras pesquisas relacionadas ao tema da habitação social 
em assentamentos rurais, habitação em seu sentido mais amplo (casa e 
entorno), além de outros temas, como sistemas construtivos mais 
sustentáveis, processos construtivos participativos, saneamento ambiental e 
empreendimentos solidários. O envolvimento político tornou-se latente, e 
novas pesquisas sobre políticas públicas e programas habitacionais 
passaram a ser desenvolvidas.18 

 

De acordo com FOLZ (2009), entre 2004 e 2007, foi realizado pela HABIS o 

projeto Inovarural, que realizou a bioconstrução de 42 habitações no Assentamento 

Rural Pirituba II (Figura 12), quando foram articulados diferentes agentes envolvidos 

na cadeia de produção de habitação e fomentadas as atividades que se configurariam 

como oportunidades de geração de trabalho e renda. O Assentamento Rural Pirituba 

II está localizado no município de Itaberá-SP e foi realizado em parceria com 

universidades (USP e UNESP), incubadora de cooperativas (UFSCAR), INCRA, Caixa 

Econômica Federal (CEF) e poder público municipal, intermediado pelo Programa em 

Políticas Públicas da FAPESP.  

 

 
18 Disponível em: https://www.iau.usp.br/pesquisa/grupos/habis/index.php/grupo. Acesso em: 26 fev. 2021. 

https://www.iau.usp.br/pesquisa/grupos/habis/index.php/grupo
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Fonte: MARTINS et al. (2003). 

 

A inovação desse projeto pautou-se em três pilares: processo, em que as 

famílias assentadas foram incluídas nos processos decisórios e foram capacitadas 

para a bioconstrução, oportunidade para a geração de trabalho e renda; gestão, com 

a formação de uma rede colaborativa e participativa com as famílias e demais agentes 

parte da cadeia de produção da habitação; e produto, com incentivo da utilização de 

componentes e técnicas construtivas que utilizassem recursos locais e renováveis 

quando possível (FOLZ, 2009). 

A partir disso, Folz (2009, p. 3) afirma:  

 
as inovações nesses três aspectos permitiram a construção das habitações 
com uma área construída de 75m², incluindo varanda e tratamento de esgoto, 
a partir de um projeto arquitetônico discutido coletivamente, dentro do valor 
do financiamento habitacional obtido (aproximadamente R$ 9.500,00). 

 

Segundo Folz (2009): 

 
A exposição dos resultados desse projeto pode servir como referência para 
futuras experiências e como base para políticas públicas, considerando as 
possíveis articulações entre a moradia, o trabalho e a renda que possam 
estimular a pluriatividade no desenvolvimento rural. 

 

Outro projeto de assentamento de bioconstrução realizada pela HABIS é o 

Assentamento Rural Sepé Tiaraju, localizado entre Serra Azul e Serrana, São Paulo, 

Figura 34 - Casas do Assentamento Rural Piratuba II 
 

Figura 35 - Casa Assentamento Rural Sepé TiarajuFigura 36 - 
Casas do Assentamento Rural Piratuba II 
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que bioconstruiu 77 casas (Figura 13). Esse assentamento teve o objetivo de tornar-

se um modelo de assentamento no Brasil, no qual deveriam ter como fundamentos a 

defesa ambiental, o manejo sustentável e a causa social. Esse projeto teve acesso a 

um recurso de R$ 13.900,00 por moradia. Foram utilizadas várias técnicas de 

bioconstrução como adobe, taipa de mão, taipa de pilão e tijolo de solo-cimento (BTC). 

 
                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Martins et al. (2003). 

 

2.5.4  Ecovilas como interesse social e políticas públicas 

 

Algumas cidades brasileiras têm demonstrado interesse na regulamentação de 

ecovilas e sua inclusão como parte do Plano Diretor do município, a exemplo de 

Vinhedo-SP, que em 2020 realizou o projeto de revisão do Plano Diretor propondo 

avanços consideráveis em face ao desenvolvimento sustentável do município. A 

preocupação em garantir a preservação do meio ambiente, trouxe a previsão e 

estímulo ao desenvolvimento de projetos habitacionais e assentamentos com esses 

objetivos. Assim, as propostas aprovadas pelo projeto de Lei nº 5/2020, que revisa o 

Plano Diretor, inclui a criação da modalidade de Empreendimento Sustentável 

(Ecovila) com restrição relativa à ocupação máxima, obrigatoriedade de recuperação 

da área remanescente e execução de toda obra desde a implantação de forma 

sustentável19.  

A exemplo do Plano Diretor em que foi realizada sua homologação, com a 

inclusão de ecovilas em sua previsão, está a cidade de Betim-MG, constante da Lei 

Complementar nº 07, de 28 de dezembro de 2018, que inclui da seguinte forma: 

 
19 Disponível em: https://sites.google.com/view/pdpv/. Acesso em: 20 fev. 2021. 

Figura 37 - Casa Assentamento Rural Sepé 
Tiaraju 

 

Figura 38 - Fontes de pesquisaFigura 39 - Casa 
Assentamento Rural Sepé Tiaraju 

https://sites.google.com/view/pdpv/
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Art. 114. Fica definido o parcelamento especial de tipologias de ecovila, a ser 
regulamentado em Lei específica, com baixas densidades e parâmetros 
especiais, estabelecendo formas alternativas de ocupação e de soluções 
urbanísticas ecológicas em consonância com o ordenamento jurídico.  

 

No entanto, a referida Lei ainda não foi criada. Permanece precária a noção 

pelas prefeituras do que envolve “ser uma ecovila” e os benefícios que pode propiciar 

à comunidade. 

Um exemplo internacional de efetiva transformação das comunidades ocorre 

no Senegal, no qual o governo está realizando a transição de 14 mil vilas tradicionais 

para o modelo de ecovilas com o objetivo de fomentar tecnologias ambientais, 

autogestão e desenvolvimento local. Desde 2015 e juntamente com a criada Agência 

Nacional de Ecovilas (ANEV) do país, tem transformado a realidade dessas vilas ao 

ensinar à população o respeito ao meio ambiente, uso consciente de recursos, 

autossuficiência em alimentos, recuperação de água, descarte e reciclagem de 

resíduos (OLIVIER, 2018). 
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3 METODOLOGIA 

 

A presente dissertação é resultado da motivação da autora para responder o 

problema de pesquisa e atender o objetivo geral, concebendo um estudo que 

demonstre a possibilidade de inclusão da bioconstrução na habitação popular do 

município de Morretes por meio do planejamento habitacional como alternativa para o 

desenvolvimento de uma cidade mais sustentável.  

Ainda que se utilize de pesquisa exploratória, em decorrência sobretudo da 

situação pandêmica, tem-se a finalidade de gerar aprendizados a partir do tema 

pesquisado para o município selecionado e demais que tenham mesmo porte e 

características urbano/rurais, o que se caracteriza como uma pesquisa aplicada.  

A pesquisa exploratória é o contato inicial com o tema a ser analisado, com os 

sujeitos a serem investigados e com as fontes secundárias disponíveis (SANTOS, 

1991), apropriada à presente pesquisa ao realizar interseções de temas pouco 

estudados, como slow cities, ecovilas, ecobairros e habitação popular, conforme 

pesquisa bibliográfica realizada. 

Para Sampieri et al. (1991) os estudos exploratórios servem para elevar o grau 

de familiaridade com fenômenos que são relativamente desconhecidos, coletar 

informações sobre a possibilidade de seguir com uma investigação mais completa 

sobre um contexto particular da vida real e estabelecer prioridades para investigações 

posteriores, dentre outras utilizações.  

Segundo Gil (2007), a pesquisa exploratória é uma metodologia que costuma 

envolver basicamente: 

(i) levantamento bibliográfico; 

(ii) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado. 

 

https://blog.mettzer.com/metodologia-tcc/
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A pesquisa bibliográfica foi essencialmente realizada na Plataforma de Periódicos da CAPES e livros relacionados às 

temáticas (Quadro 5).                    

                   Quadro 5 - Pesquisa bibliográfica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: a autora (2021).

Capítulo 

Portal de Periódicos da CAPES 

Livros 
utilizados 

Período 
das 

publicações 

Idioma Consultado 

Quantidade 
de 
literatura 
existente 

Quantidade 
de 
literatura 
utilizada 

Período 
das 
publicações 

 
Português 

Inglês Espanhol 

Pós-desenvolvimento 726 9 2017-2020 3 1980-2015 4 8 0 

Città Slow (Slow Cities/Slow 
City) 

192 9 2004-2021 0 - 0 9 0 

Ecovillages (Ecovilas) 633 13 2011-2021 0 - 7 6 0 

Ecobairros (Ecobairros) 2 2 2015-2020 0 - 2 0 0 

Políticas Públicas 16.751 11 2005-2020 0 - 10 1 0 

Planejamento Urbano 
Sustentável 

12 12 2011-2019 0 - 3 9 0 

Planejamento Habitacional 8 7 2013-2017 0 - 7 0 0 

Habitações de Interesse 
Social 

197 8 2005-2021 0 - 8 0 0 

Autoconstrução 64 2 2017-2018 0 - 2 0 0 

Sustentabilidade e 
Construção 

24 5 2005-2019 1 2014 3 3 0 

Bioconstrução 9 9 2012-2019 4 1973-2018 4 8 1 

Metodologia 8.904 3 2017-2020 3 1976-2009 5 0 1 

Total 27.522 90 - 11   55 44 2 
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Os dispositivos legais analisados e utilizados para a fundamentação teórica e 

resultados encontram-se dispostos no Quadro 6. 

 
Quadro 6 - Dispositivos Legais 

Âmbito 
Dispositivo 

Legal 
Nº Ano Assunto 

Federal - - 1988 Constituição Federal. 

Federal Lei 10.257 2001 Estatuto das Cidades. 

Estadual Lei 15.229 2006 
Diretrizes do Estado para Planos Diretores 
Municipais. 

Federal Decreto 5790 2006 Conselhos das Cidades. 

Federal 
Instrução 
Normativa 

45 2012 
Regulamenta a Criação Minha Casa Minha 
Vida. 

Federal Portaria 269 2017 
Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração 
de projetos e aprova as especificações 
mínimas da unidade habitacional. 

Municipal  Projeto de Lei 5 2020 Revisão de Plano Diretor de Vinhedo-SP. 

Municipal  
Lei 
Complementar 

7 2018 Plano Diretor de Betim-MG. 

Municipal  
Lei 
Complementar 

6 2011 Plano Diretor do Município de Morretes-PR. 

Municipal  Lei 19 2007 
Fundo Municipal de Habitação de Interesse 
Social de Morretes-PR. 

Municipal  Decreto 355 2019 
Regulamenta a criação do Fundo Municipal 
de Habitação de Interesse Social de 
Morretes-PR. 

Municipal  
Lei 
Complementar 

7 2011 
Cria as Zonas Especiais de Interesse Social 
(ZEIS) de Morretes-PR. 

Municipal  
Lei 
Complementar 

10 2011 
Dispõe sobre obras e edificações do 
município de Morretes-PR. 

Federal NBR 16814 2020 ABNT. 
Fonte: a autora (2021). 

 

Ainda, os principais órgãos objetos da pesquisa e que disponibilizaram 

importantes dados para a mesma dispõem-se no Quadro 7. Partindo disso, iniciou-se 

uma etapa exploratória sobre o tema das ecossocioeconomias (slow cities, ecovilas e 

ecobairros) (como mencionado anteriormente, ainda há pouco conhecimento 

acumulado) de maneira que pudesse encontrar modalidades que atuam mais 

diretamente com a temática das políticas públicas, principalmente o planejamento 

urbano, no que se refere ao uso da bioconstrução na habitação popular.  
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               Quadro 7 - Órgãos e instituições pesquisados 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: a autora (2021). 

 

Utilizou-se da busca de palavras-chave – Pós-desenvolvimentismo, 

Ecossocioeconomia, Ecovilas, Slow Cities, Políticas Públicas, Planejamento Urbano 

Sustentável, Planejamento Habitacional, Habitação de Interesse Social e 

Bioconstrução – de modo que pudesse realizar uma pesquisa sistemática da literatura 

(periódicos, livros e teses) em publicações que apresentam informações nas quais é 

possível tomar conhecimento do que foi produzido, destacando conceitos e debates. 

Segundo Gil (2008, p. 50), pesquisa sistemática “reside no fato de permitir ao 

investigador a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais ampla [...] quando o 

problema de pesquisa requer dados muito dispersos pelo espaço”. Para isso, a 

pesquisadora valeu-se da Plataforma de Periódicos da CAPES. Utilizaram-se também 

obras que serviram como referência na trajetória da pesquisadora.  

Ressalta-se que as palavras-chaves servem ainda como categorias analíticas, 

que são definições constitutivas das variáveis a serem verificadas na empiria, e suas 

definições mais apropriadas para este estudo convergiram para categorias operativas 

descritas no protocolo de pesquisa. A análise dos dados valeu-se de protocolo próprio, 

o qual esquematiza as etapas da pesquisa, materializada no Quadro 8, identificado 

como Matriz Analítica.  

 

Órgãos 
Ano  

Sigla Nome 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 2010 

IPARDES 
Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico 
e Social 

2000 

CAIXA Caixa Econômica Federal 2011 

COHAPAR Companhia de Habitação do Paraná 2010 

FGV Fundação Getúlio Vargas 2017 

FJP Fundação João Pinheiro 2015 

ONU Organização das Nações Unidas - Habitat III 2016 
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Quadro 8 - Matriz analítica 

Objetivo Específico e Técnicas 
de Pesquisas 

Categorias Coleta dos Dados 

Analíticas Operativas Primários Secundários 

i)    Caracterizar o setor 
habitacional, destacando 
moradias populares, em 
Morretes.    

Planejamento 
Habitacional 

Abiko (1995) 

- 

Documentos e Estudos em 
Meios Digitais; 

Monteiro e Veras (2017) Normativas Legais; 

Bonduki (1998) Referências Bibliográficas. 

Habitação Popular 
Abiko (1995)   

Cecchetto et al. (2015)   

ii)    Identificar o potencial do 
município de Morretes para a 
utilização, em seu 
planejamento urbano, de 
características das slow cities e 
das ecovilas. 

Planejamento Urbano 
Yigitcanlar e Teriman 
(2014) 

Questionário 
Survey 

Documentos e Estudos em 
Meios Digitais; 

Slow Cities 

Cittaslow International 
(2016) 

Registro de campo; 

Rysz e Mazurek (2015) Referências Bibliográficas. 

Ecovilas  

Mollison (1979)   

Holmgreen (2013)   

Gilman (1991)   

iii)     Identificar fatores políticos 
e construtivos que favoreçam o 
uso da bioconstrução para a 
habitação popular no município 
de Morretes. 

Políticas Públicas 
Brandão (2007) 

Entrevistas  Documentos e Estudos em 
Meios Digitais; 

Goes (2013) Registro de campo; 

Bioconstrução 

Colombo (2004) Referências Bibliográficas; 

Soares (2007) Normativas legais. 

Carigani e Reis (2014)   

Reynolds (1990)   

Fonte: a autora (2021).
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             Delimitou-se também a espacialidade que poderia servir como a empiria do 

estudo, e para isso selecionou-se o município de Morretes, localizado no Estado do 

Paraná. Este é um processo a fim de analisar a potencialidade do município. E para 

tanto, foram analisados dados habitacionais e legislação referente ao município, 

empresas especializadas em bioconstrução que pudessem fornecer mão-de-obra 

qualificada, e foram realizadas entrevistas e pesquisa survey com atores-chave da 

prefeitura e entrevistas com moradores de habitações precárias. 

              A pesquisa survey, segundo FREITAS (1999, p.1) “pode ser descrita como a 

obtenção de dados ou informações sobre características, ações ou opiniões de 

determinado grupo de pessoas, por meio de um instrumento de pesquisa, 

normalmente um questionário.” 

 

3.1 COLETA E ANÁLISE DE DADOS DE PESQUISA 

 

A coleta de dados e análise dos resultados foram realizadas de acordo com 

fontes que se seguem (Figura 14). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora (2021). 

 

Para um melhor entendimento do contexto da cidade que serviu de base para 

esta pesquisa, buscou-se a caracterização do município de Morretes e informações 

pertinentes ao ordenamento urbano no que se refere à habitação popular, para que 

em momento oportuno sejam propostos elementos de slow cities, ecovilas e 

bioconstrução, para inclusão em seu plano diretor, o que identifica a pesquisa 

aplicada. 

Figura 40 - Fontes de pesquisa 
 

Figura 41 - EntrevistadosFigura 42 - Fontes de pesquisa 
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A coleta foi baseada em dados quali-quantitativos coletados por meio de 

instituições governamentais e de pesquisa, como também da legislação pertinente 

além de dados qualitativos, como roteiro de entrevistas e questionário survey com 

atores-chaves da prefeitura que tenham relação com a questão habitacional. Também 

foram entrevistados moradores que vivem em habitações precárias e realizada uma 

observação de campo.  

As entrevistas foram realizadas pela pesquisadora em período temporal, de 

maneira presencial, no local da experiência selecionada, junto a atores-chave ligados 

à prefeitura e residentes que vivem em situação precária (Figura 15).  

                               
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: a autora (2021). 

 

Os roteiros para estas entrevistas (Apêndices A e B) tiveram como base de 

elaboração as pesquisas realizadas por Freitas (2016) e Sampaio (2014) e pretendeu-

se, com as entrevistas, compreender o presente e as perspectivas de futuro para o 

município, especialmente em relação à sustentabilidade, políticas públicas e, 

sobretudo, planejamento e habitação. Ao todo foram onze perguntas abertas para os 

atores da prefeitura e outras diferentes onze perguntas aos moradores. 

Além das entrevistas, realizou-se pesquisa survey com atores da prefeitura, por 

meio da disponibilização de um questionário de autopreenchimento (Apêndice C). 

Esse questionário survey foi elaborado com base nos critérios de qualidade das slow 

cities (Quadro 1) complementado com critérios da Flor da Permacultura (Figura 1) que 

apresenta critérios utilizados pelas ecovilas. A aplicação do survey teve como 

finalidade entender as ações em curso referentes à governança e sustentabilidade e 

entender a potencialidade do município em aderir a novas ações relacionadas com 

essas temáticas.  

Figura 43 - Entrevistados 
 

Figura 44 - Ferramentas de pesquisaFigura 45 - 
Entrevistados 
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Fonte: a autora (2021). 

 

Em virtude das poucas respostas recebidas, principalmente em função da 

Pandemia de Covid-19, foi necessária uma alteração metodológica, na qual a 

pesquisa tornou-se exploratória. Ressalta-se que a situação de vulnerabilidade social 

dos moradores inviabilizou uma pesquisa survey com esse grupo.  

Para a elaboração do survey foram utilizados dois critérios de análise, 

separados em dois níveis. O nível 1, que trata das questões relativas às “perspectivas” 

foi subdividido em sete critérios (Quadro 9). Já o segundo nível (Aspectos), parte da 

subdivisão das sete critérios do nível 1, que foram ampliadas, a partir dos elementos 

estruturantes, em 42 novas critérios. 

 
Quadro 9 - Divisões do Questionário Survey 

  Etapa 1 Etapa 2 

Características 
– Nível 1 

(Perspectiva) 

Critério de 
Análise – 
Nível 2 

(Aspectos) 

Existem ações 
a respeito? 
Respostas: 

Sim/Não/Não 
sei 

Comentários 

Quão 
importante 

você 
considera o 

Município ter 
essas 

iniciativas?  

Comentários 

Divisão em 7 
critérios 

Subdivisão 
em 42 

critérios 

Respostas: 
Sim/Não/ Não 

sei 

Resposta 
aberta 

Respostas: 
Escala Likert: 
selecionar 1 
se considera 

nada 
importante e 
5 para muito 
importante e 
comente a 
resposta 

Resposta 
aberta 

Fonte: a autora (2021). 

 

Figura 46 - Ferramentas de pesquisa 
 

Figura 47 - Secretários entrevistadosFigura 48 - Ferramentas de pesquisa 
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O questionário é ainda dividido em duas etapas: a primeira em que visa 

responder se “existem ações a respeito”, em que se pretende averiguar a existência 

de ações relacionadas aos critérios de análise, contendo perguntas fechadas, com 

três variáveis nominais (sim, não e não sei) e comentários abertos.  

A segunda etapa busca respostas relacionadas a “quão importante os gestores 

(secretários) consideram que o município tenha essas iniciativas”, com a intenção de 

averiguar o grau de importância dos elementos de slow cities e ecovilas que possam 

ser incorporados no município por meio das iniciativas locais. O grau de importância 

(autopercebido) foi avaliado por meio de uma Escala Likert (5 níveis de percepção de 

impotência) com a possibilidade de comentários abertos. Para ilustrar e melhor 

entender como foi definido o questionário survey, vide Quadro 9 a seguir. Para o 

questionário completo ver Apêndice C. 

 

3.2 A COLETA DE DADOS 

 

Para a definição das unidades de análise, optou-se por atores ligados à questão 

da habitação e planejamento urbano para alcançar o objetivo desta pesquisa.  

Como não existe uma Secretaria específica de Habitação, foram selecionados 

para esta pesquisa três de oito dos atuais Secretários da Prefeitura de Morretes, 

escolhidos pelas pastas de suas Secretarias que apresentam projetos relevantes 

relacionados às temáticas deste trabalho. São elas: Secretaria de Planejamento, Meio 

Ambiente, Turismo e Cultura; Secretaria de Agricultura e Infraestrutura; e Secretaria 

de Ação Social, que tomaram posse em 1º de janeiro de 2021 (Figura 17). As outras 

Secretarias atuam em assuntos de Saúde, Fazenda, Educação, Administração e 

Governo. 
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Fonte: a autora (2021). 

 

As entrevistas foram gravadas, em arquivo de áudio, seguindo um roteiro de 11 

perguntas abertas referentes ao planejamento habitacional do município, políticas 

públicas habitacionais, sustentabilidade, ecovilas e bioconstrução. As entrevistas com 

a Secretária do Meio Ambiente, Planejamento e Turismo e com o Secretário de 

Agricultura e Infraestrutura foram realizadas no dia 08 de fevereiro de 2021. A 

entrevista com o Secretário de Ação Social, foi realizada em 03 de março de 2021. Os 

secretários preencheram ainda o questionário survey com 42 perguntas (Apêndice C), 

detalhado no item 3.1. 

Também foram entrevistados, na data de 05 de março de 2021, cinco 

moradores de cinco diferentes habitações do assentamento urbano Jardim das 

Palmeiras, localizado a dois quilômetros do centro de Morretes. O assentamento foi 

indicado pela prefeitura, dentre os sete assentamentos mais precários da cidade, por 

estar localizado em uma área que necessita de atenção especial, uma vez que sofre 

constantes inundações causando grande degradação nas habitações, nos terrenos 

nos quais se encontram e no entorno, deteriorando a pouca infraestrutura que o local 

possui. De acordo com a COHAPAR, em 2010, o assentamento possuía 9 

habitações20 e como foi aferido em campo, esse número está atualmente em 13 

habitações.  

As cinco habitações em que foram realizadas as entrevistas, denominadas de 

Habitação 1 a Habitação 5, foram selecionadas por serem, em termos construtivos, 

as mais precárias do assentamento e por estarem em uma rua que também carece 

de infraestrutura. Durante a pesquisa, foram explicados os conceitos de 

 
20 A prefeitura não possui dados atualizados e não foram encontrados dados atualizados em outras fontes. 

Figura 49 - Secretários entrevistados 
 

Figura 50 - Moradores entrevistadosFigura 51 - Secretários 
entrevistados 
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bioconstrução, permacultura, agroecologia e ecovilas. Para ilustrar, foram mostradas 

aos habitantes as fotos de bioconstruções, constantes das Figuras 3 a 11. Os 

resultados dessas entrevistas foram transcritos e apresentados no item 4.3. 

 

Fonte: a autora (2021). 

 

Na pesquisa buscou-se como referência e perfil, habitações em situação de 

coabitação de membros e de famílias; renda dos habitantes e moradias precárias e 

em risco ambiental, e dados relacionados à configuração, ao uso e à interação entre 

os ambientes da moradia e seu entorno. 

Ainda, foi pesquisada a existência de empresas especializadas em 

bioconstrução no município, a fim de verificar se há disponibilidade de mão-de-obra 

especializada para a bioconstrução de habitações populares em Morretes. Foram 

encontradas duas empresas especializadas, caracterizadas também no item 4.3. 

 

3.3 PRODUTOS  

 

A partir desta dissertação serão gerados os seguintes produtos: (i) a 

fundamentação teórica resultará em um capítulo de livro; (ii) concomitantemente ao 

alcance dos objetivos específicos, foram gerados produtos para os objetivos 2 e 3.  

Considerando os objetivos:  

(ii) identificar o potencial do município de Morretes para a utilização, em seu 

planejamento urbano, de características das slow cities e ecovilas;  

(ii) identificar fatores políticos e construtivos que favoreçam o uso da 

bioconstrução para habitação popular no município de Morretes.  

Foi produzido um artigo científico (Apêndice H) e uma proposta de um 

workshop (Apêndice G) sobre o uso e as possibilidades de inclusão de elementos de 

Figura 52 - Moradores entrevistados 
 

                      Figura 53 - Mapa localização de MorretesFigura 54 - Moradores 
entrevistados 
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ecovilas e slow cities, bem como da bioconstrução na habitação popular a ser ofertado 

para players que atuam no planejamento urbano de Morretes podendo ser estendido 

a municípios vizinhos. O workshop caracteriza-se como um produto técnico-científico 

de divulgação. 

 

3.4 CARACTERIZAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE MORRETES 

 

Morretes, fundada no ano de 1733, está situada na zona fisiográfica do litoral 

do estado do Paraná, estendendo-se da encosta da Serra do Mar para o leste e 

limitando-se ao oeste com os municípios de São José dos Pinhais, Piraquara e Quatro 

Barras; ao norte com o município de Campina Grande do Sul; ao nordeste com o 

município de Antonina e a Baía de Paranaguá; ao leste com Paranaguá e ao sul e 

sudeste com o município de Guaratuba, a uma distância de 86 km da capital, Curitiba 

(Figura 19). Apresenta clima subtropical úmido (Cfa), com pluviosidade significativa 

ao longo do ano.   

 

            
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: IPARDES (2003). 
 

O município conta com uma área total de aproximadamente 685 km² e, 

conforme estimativa do IBGE para o ano de 2019, possui 16.406 habitantes, IDH 0,686 

e PIB per capita de R$ 6.355,42. Possui renda per capita no valor de R$ 18.312,00. 

                      Figura 55 - Mapa localização de Morretes 
 

Figura 56 - Arquitetura de Morretes                      Figura 57 - 
Mapa localização de Morretes 
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Conta com 2,4% de urbanização de vias públicas e 64,6% de esgotamento sanitário 

adequado (IBGE, 2019). 

Morretes é uma cidade histórica e rica em arquitetura colonial, com casarões 

antigos preservados (Figura 20), o que movimenta o turismo local, além de possuir 

restaurantes que oferecem o prato típico da região: barreado. 

 
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Transportal (2017).21 
 

A cidade também é o ponto do trem turístico Serra Verde Express, que a liga à 

capital paranaense Curitiba pela Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá, a primeira 

ferrovia do estado, que se estende por uma grande área de Mata Atlântica, no Parque 

Estadual Pico do Marumbi, em trechos de subida e descida pela Serra do Mar (Figura 

21). 

 
                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Viaje Paraná (2016).22 

 
21 Disponível em: https://www.transportal.com.br/noticias/rodoviaria-curitiba/o-que-fazer-em-morretes-pr/. Acesso 
em: 12 nov. 2020. 
22 Disponível em: http://www.viajeparana.com/Morretes. Acesso em: 12 nov. 2020. 

Figura 58 - Arquitetura de Morretes 
 

Figura 59 - Foto de MorretesFigura 60 - Arquitetura de 
Morretes 

Figura 61 - Foto de Morretes 
 

Figura 62 - Bioconstrução realizada pela 
Bioconstrutora RaizFigura 63 - Foto de 

Morretes 

https://www.transportal.com.br/noticias/rodoviaria-curitiba/o-que-fazer-em-morretes-pr/
http://www.viajeparana.com/Morretes
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O município conta ainda com diversos parques ambientais, dentre eles o 

Parque Estadual do Pico do Marumbi, o Parque Estadual da Graciosa, o Parque 

Nacional de Saint-Hillaire/Lange e o Parque Estadual do Pau Oco, além de todo o seu 

território fazer parte da Grande Reserva da Mata Atlântica. 

A Grande Reserva da Mata Atlântica é uma iniciativa de conservação e 

desenvolvimento, com mais de dois milhões de hectares de áreas naturais não 

fragmentadas e abrange os estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 DÉFICIT HABITACIONAL, MORADIAS POPULARES E/OU INADEQUADAS E 

PROGRAMAS HABITACIONAIS DE MORRETES 

 

Durante a pesquisa foram encontrados, a partir de fontes secundárias, dados 

sobre a questão habitacional de Morretes que datam em sua maioria dos anos 2000 

e 2010. Após estas datas não foram realizados outros censos ou pesquisas para 

atualização destes dados. Apesar de eles não terem sido atualizados recentemente, 

a população do município teve um acréscimo de 1.131 habitantes em 20 anos, sendo 

688 habitantes nos últimos 10 anos. Desta forma, consideram-se os dados válidos 

uma vez que não houve aumento expressivo da população. 

                                               
      Quadro 10 - Habitantes de Morretes por ano 

Número de Habitantes em Morretes 

2000 2010 2019 

15.275 15.718 16.406 

Fonte: IBGE (2000, 2010, 2019). 
 

4.1.1 Déficit habitacional em Morretes  

 

De acordo com as informações inseridas no Plano Diretor do Município de 

Morretes (2008, p. 247), “o déficit habitacional paranaense foi estimado em 169,2 mil 

novas moradias em 2000, o que equivale a um déficit relativo de 6,35% dos domicílios 

particulares permanentes. Para Morretes estimou-se um déficit absoluto de 332 

moradias e relativo de 7,96%.” Quando comparado aos demais municípios do litoral 

do Paraná, Morretes é o terceiro com maior déficit habitacional, inferior apenas à 

Antonina e Paranaguá (Quadro 11). 

Na pesquisa buscou-se como referência e perfil, habitações em situação de 

coabitação de membros e de famílias; renda dos habitantes e moradias precárias e 

em risco ambiental, e dados relacionados à configuração, ao uso e à interação entre 

os ambientes da moradia e seu entorno.  

Segundo a Caixa Econômica Federal (2011), o déficit habitacional refere-se às 

carências habitacionais de uma determinada sociedade, não restritas à falta de 
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moradias, mas que inclui também a precariedade das unidades habitacionais 

existentes e a precariedade do ambiente no qual essas unidades estão inseridas. 

 
Quadro 11 - Domicílios e déficit habitacional dos municípios da microrregião de 

Paranaguá-PR, 2000. 

Município 
Domicílios Particulares 

Permanentes 
Déficit Absoluto Déficit Relativo (%) 

Morretes 4168 332 7,96 

Antonina 5074 464 9,14 

Guaraqueçaba 2138 152 7,1 

Guaratuba 7331 572 7,81 

Matinhos 6931 445 6,42 

Paranaguá 34541 2771 8,02 

Pontal do Paraná 4207 194 4,62 

Microrregião 64390 4930 7,66 

Total do Paraná 2663037 169277 6,35 

Fonte: IPARDES (2000). 

 

 Em relação ao perfil da população que demanda iniciativas de habitação social 

em Morretes, verificou-se que a necessidade concentra-se nas famílias de baixa renda 

e mais da metade delas tendo renda média até dois salários mínimos (Quadro 12). 

 
Quadro 12 - Déficit Habitacional segundo classes de renda familiar mensal e municípios 

da microrregião de Paranaguá-PR, 2000 

Município 

Classe de Renda (Salários Mínimos) 

Total 
Até 1 

> 1 até 
2 

> 2 até 
3 

> 3 até 
5 

> 5 

Morretes 97 126 19 49 40 332 

Antonina 248 93 96 8 19 464 

Guaraqueçaba 124 11 5 11 0 152 

Guaratuba 134 136 147 105 51 572 

Matinhos 179 106 37 84 40 445 

Paranaguá 956 613 304 385 509 2.767 

Pontal do Paraná 64 32 46 34 21 197 

Microrregião 1.802 1.117 654 676 680 4.930 

Total do Paraná 6 42.431 21.317 21.688 18.880 169.224 
Fonte: IPARDES (2000). 

 

4.1.2 Moradias populares e/ou inadequadas 

 

No mesmo documento do IPARDES (2000), além da necessidade de novas 

moradias, também foi levantada a inadequação habitacional que abrange domicílios 

que não oferecem condições mínimas desejáveis de habitação aos seus moradores 
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em termos de infraestrutura (construção, carência e deficiência de água, iluminação, 

instalação sanitária e coleta de lixo) ou em função do adensamento excessivo (acima 

de três moradores por dormitório) (Quadro 13). Morretes, à época do levantamento de 

dados, possuía 4.168 domicílios particulares permanentes, sendo 1.853 considerados 

carentes e 446 deficientes de infraestrutura. 

  
Quadro 13 - Domicílios e inadequação habitacional por infraestrutura por adensamento 

excessivo, segundo municípios da microrregião de Paranaguá-PR, 2000. 

Município 
Domicílios Particulares 

Permanentes 

Por Infraestrutura 
Total 

Carentes Deficientes 

Morretes 4.168 1.853 446 148 

Antonina 5.074 1.540 308 334 

Guaraqueçaba 2.138 1.379 406 58 

Guaratuba 7.331 1.022 597 508 

Matinhos 6.931 781 1.114 573 

Paranaguá 34.541 4.993 3.416 3.360 

Pontal do Paraná 4.207 315 312 289 

Microrregião 64.390 11.883 6.599 5.270 

Total do Paraná 2.663.037 494.958 820.767 117.595 

Fonte: IPARDES (2000). 

 
Mais detalhados, os dados do IBGE (2010) apresentam as habitações em 

coabitação de membros e/ou famílias de Morretes que o fazem por não terem 

condições de construírem ou manterem financeiramente habitações separadas. É 

importante destacar que o número de habitações que possuem quatro ou mais 

coabitantes é expressivo.  

    
                     Quadro 14 - Número de pessoas por habitação 

Nº Pessoas em Cada Habitação Urbana Rural Total 

2 pessoas 633 711 1344 

3 pessoas 694 664 1357 

4 pessoas 455 580 1035 

5 pessoas 205 247 452 

+ 5 pessoas 102 182 284 

Fonte: IBGE (2010)23. 

 
Além da coabitação, a precariedade está presente nas habitações conforme 

dados do IPARDES apresentados no Quadro 15. Percebe-se que em grande parcela 

dessas habitações inexiste o atendimento de serviços básicos essenciais para a 

 
23 Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/morretes/pesquisa/30/84366?ano=2008. Acesso em: 18 ago. 
2020. 

 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pr/morretes/pesquisa/30/84366?ano=2008
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habitação humana com qualidade de vida. Importante dado é que somente para 40% 

da população existe atendimento de esgoto. 

 
Quadro 15 - Domicílios e Saneamento 

Domicílios e Saneamento Fonte Data Município 

Número de Domicílios Recenseados IBGE 2010 7.149 

Número de Domicílios Particulares Permanentes IBGE 2010 4.733 

Domicílios Particulares Permanentes - Com Água 
Canalizada 

IBGE 2010 4.465 

Domicílios Particulares Permanentes - Com Banheiro ou 
Sanitário 

IBGE 2010 4.686 

Domicílios Particulares Permanentes - Destino do Lixo - 
Coletado 

IBGE 2010 4.332 

Domicílios Particulares Permanentes - Com Energia Elétrica IBGE 2010 4.711 

Abastecimento de Água (unidades atendidas (2)) 
Sanepar
/Outras 

2019 5.026 

Atendimento de Esgoto (unidades atendidas (2)) 
Sanepar
/Outras 

2019 2.863 

Fonte: IPARDES (2020).24 

 

Na coleta de dados realizadas pela COHAPAR (2010), foi informado pelo 

município que havia previsão de instalação de Zonas Especiais de Interesse Social 

(ZEIS) para áreas públicas desocupadas com tamanho aproximado de 110 km².  

É importante ressaltar que nesse mesmo estudo foram levantados um total de 

7 assentamentos/comunidades precários que apresentam um total de 671 domicílios, 

além de cinco loteamentos irregulares e/ou clandestinos com 177 edificações em 

situação de assentamento precário. Segundo Brasil (2010), assentamento precário é 

aquele ocupado por moradores de baixa renda e que se definem como favelas, 

cortiços, loteamentos irregulares e conjuntos habitacionais degredados. 

No referido estudo são encontradas ainda as características desses 

assentamentos, tendo sido levantadas informações sobre local e entorno, 

suscetibilidade a risco ambiental, padrão de construção e estado de conservação dos 

domicílios e existência ou não de serviços públicos que atendem esses 

assentamentos, constantes nos quadros a seguir.  

Ao analisar as informações constantes no Quadro 16, é possível constatar a 

vulnerabilidade dos habitantes desses assentamentos em relação ao estado de 

conservação das habitações e às condições do entorno. O estado de conservação 

das habitações é, em sua grande proporção, categorizado como inabitável ou 

 
24 Disponível em: http://www.ipardes.gov.br/perfil_municipal/MontaPerfil.php?codlocal=14&btOk=ok. Acesso em: 
18 ago. 2020. 

http://www.ipardes.gov.br/perfil_municipal/MontaPerfil.php?codlocal=14&btOk=ok
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precário, ao passo que as informações demonstram que até 30% são consideradas 

inabitáveis e mais de 60% precárias e parte dos assentamentos estão localizados em 

áreas com existência ou suscetibilidade de riscos ambientais.
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Quadro 16 - Assentamentos Precários de Morretes 
(continua) 

Identificação 

  

Assentamento 
1 

Assentamento 
2 

Assentamento 
3 

Assentamento 
4 

Assentamento 
5 

Assentamento 
6 

Assentamento 
7 

Rio do Pinto 
(beirando a 
linha férrea) 

Porto de Cima Vila Freitas Sapitaduva 
Colônia 

Sesmaria 
Jardim das 
Palmeiras 

- 

Área ocupada (propriedade) Privada 
Pública 

Municipal 
Pública 

Municipal 
Pública 

Municipal 
Pública 

Municipal 
Pública 

Municipal 
Privada 

Total de domicílios (estimativa) 30 18 18 297 290 9 9 

Condições de 
localização  

Embaixo de rede de alta tensão não não não não não não não 

Embaixo de ponte ou viaduto não não não não não não não 

Sobre ou próximo a lixão/aterro não não não sim sim não não 

Sobre Área de Preservação 
Ambiental (legalmente definida) 

não não não sim sim não não 

Sobre ou margeando (com 
distância inadequada) leito de 
curso de água 

sim sim sim sim não não não 

Sobre ou próximo a faixas de 
domínio de sistema ferroviário 
ou rodoviário 

sim não não não não não não 

Em áreas de cavas, pântanos 
ou sistemas de lagos 

sim não sim - sim não não 

Sobre encosta íngreme não não não - não não não 
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(continua) 

  
Assentamento 

1 
Assentamento 

2 
Assentamento 

3 
Assentamento 

4 
Assentamento 

5 
Assentamento 

6 
Assentamento 

7 

Existência ou 
suscetibilidade 

ao risco 
ambiental 

Inundação alto médio alto baixo sem risco alto alto 

Deslizamento ou 
desmoronamento 

baixo sem risco alto médio baixo sem risco sem risco 

Doenças respiratórias alto sem risco sem risco alto alto sem risco médio 

Doenças infecciosas 
(dengue, malária, 
leptospirose, tifo, diarreia) 

alto sem risco médio alto médio alto alto 

Animais selvagens e/ou 
peçonhentos 

baixo sem risco médio médio médio sem risco alto 

Acidente de tráfego alto sem risco sem risco sem risco sem risco sem risco sem risco 

Eletrocução baixo sem risco sem risco sem risco sem risco sem risco sem risco 

Afogamento baixo sem risco alto sem risco sem risco sem risco sem risco 

Químico (Contaminação por 
materiais diversos) 

baixo sem risco sem risco médio médio sem risco sem risco 

Padrão médio 
de construção 
dos domicílios 

Madeira mais de 60% mais de 60% mais de 60% mais de 60% mais de 60% mais de 60% mais de 60% 

Alvenaria (um pavimento) até 30% até 30% - até 30% até 30% - - 

Alvenaria (dois ou mais 
pavimentos - lajes) 

até 30% até 30% - até 30% até 30% - - 

Materiais reaproveitados de 
construção civil 

até 30% mais de 60% mais de 60% mais de 60% mais de 60% mais de 60% mais de 60% 

Lonas, plásticos, arames - até 30% até 30% até 30% até 30% até 30% mais de 60% 

Outros - - - - - - - 

Estado de 
conservação 

dos domicílios 

Inabitável - até 30% até 30% até 30% até 30% até 30% até 30% 

Precário - até 30% mais de 60% 
de 30% a 

60% 
de 30% a 

60% 
mais de 60% mais de 60% 

Bom estado mais de 60% 
de 30% a 

60% 
- até 30% até 30% até 30% - 
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 (conclusão) 

  
Assentament

o 1 
Assentament

o 2 
Assentament

o 3 
Assentament

o 4 
Assentament

o 5 
Assentament

o 6 
Assentament

o 7 

Condição dos 
serviços 
públicos 

Calçadas na maioria das 
ruas do local 

não possui bom bom não possui não possui precário bom 

Arruamento precário bom bom precário precário bom não 

Rede elétrica bom bom bom precário bom bom bom 

Iluminação pública em parte em tudo em tudo em parte em parte em tudo em tudo 

Rede de abastecimento de 
água 

bom bom bom precário precário bom bom 

Água parada em torno de 
moradias 

muito não possui pouco pouco muito muito pouco 

Coleta de lixo direta bom bom bom bom bom bom bom 

Coleta de lixo indireta 
(acumulada em caçamba e 
recolhida pela prefeitura) 

eventual não possui eventual eventual eventual não possui não possui 

Lixo acumulado em 
córrego 

pouco não possui pouco pouco não possui não possui pouco 

Lixo acumulado em 
terrenos e beira de vias 

pouco não possui não possui pouco pouco pouco não possui 

Solução de esgotamento 
sanitário 

precário precário precário não possui precário não possui bom 

Valeta de esgoto a céu 
aberto 

em todo lugar não possui em parte em parte em parte em parte não possui 

Sinais de odores e gases muito não possui pouco muito muito pouco não possui 

Existência de 
equipamentos 

a uma 
distância de 
até 1.000 m  

Posto de Saúde sim sim não não não sim sim 

Escola sim sim não sim sim sim sim 

Centro de Educação 
Infantil 

não não não não não não sim 

Centro Comunitário sim não não não não não não 

Área de Lazer não sim não não não sim não 

Transporte escolar sim sim não sim sim sim não 

Fonte: adaptado de COHAPAR (2010).
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Observa-se que, em 2010, mais de 60% do estado das nove habitações era 

precárias, com alta suscetibilidade a inundações, mais de 60% das habitações eram 

de madeira e não possuíam solução de esgotamento.  

Em relação ao padrão médio de construções dos domicílios e tipos de materiais 

utilizados, em mais de 60% das habitações foram utilizados madeira e materiais 

reaproveitados como material principal. No Assentamento 6, denominado Jardim das 

Palmeiras foram realizadas as entrevistas para verificar as condições de moradia e o 

conhecimento e aceitação dos moradores em relação à bioconstrução e elementos de 

ecovilas. Nos resultados (item 4) serão apresentados os dados atuais coletados e as 

entrevistas realizadas em campo.    

 

4.1.3 Programas Habitacionais em Morretes 

 

Segundo o Plano Diretor de Morretes de 2008 (PMM, 2008, p. 247) que 

apresenta dados fornecidos pela COHAPAR, “de 1983 a 2006 (23 anos) foram 

construídas apenas 21 unidades de habitação na cidade de Morretes divididas em 

dois empreendimentos (Morretes Rural I, com 20 unidades; e Morretes, com 1 

unidade). À época, encontravam-se em andamento 72 unidades, distribuídas em três 

empreendimentos (Residencial Morretes II, com 40 unidades; Residencial Morretes 

III, com 15 unidades; e Residencial Morretes I, com 17 unidades).” (Quadro 17) 

    
   Quadro 17 - Produção Habitacional de Morretes 

Empreendimento Unidades Conclusão Programa Modalidade 

Morretes Rural I 20 31/08/2006 
Casa de 
Família 

Casa de Família 
Rural 

Morretes 1 19/01/1986 
Casa 
Econômica 

Casa Econômica 

Residencial Morretes 
I 

17 - 
Casa de 
Família 

Casa da Família/PSH 

Residencial Morretes 
II 

40 - 
Casa de 
Família 

Casa da Família/PSH 

Residencial Morretes 
III 

15 - 
Casa de 
Família 

Casa da Família/PSH 

Total 93       

Fonte: Plano Diretor de Morretes (2008). 

 

A partir do Quadro 17 verifica-se a falta de informações e dados completos e 

atualizados a respeito do tema. Conforme o disposto, verifica-se que a política 
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habitacional da cidade carece planejamento e execução. Mesmo com a elaboração 

de um novo Plano Diretor Municipal, em 2011, não houve atualização e levantamento 

aprofundado da real situação habitacional do município. 

O Plano Diretor Municipal de Morretes, Lei Complementar nº 6/2011, 

importante documento para a pesquisa, contém as diretrizes para a políticas 

habitacionais, o fundo de habitação e o plano local para habitação de interesse social 

do munícipio. A moradia e habitação e sua melhoria estão constantes nos objetivos e 

princípios do Plano Diretor do município: 

 
Art. 9. São objetivos institucionais do Plano Diretor de Morretes: I - promover 
ações de políticas públicas que tenham como objetivo o desenvolvimento 
socioeconômico e consequentemente, a melhoria da qualidade de vida da 
população; II - reorganizar a política municipal de habitação, promovendo o 
acesso à terra e a melhoria das condições de moradia da população; [...] Art. 
22. A Política Municipal de Habitação objetiva assegurar a todos o direito à 
moradia, devendo orientar-se pelos seguintes princípios: I - a garantia de 
condições adequadas de higiene, conforto e segurança para moradias; II - a 
consideração das identidades e vínculos sociais e comunitários das 
populações beneficiárias; III - o atendimento prioritário aos segmentos 
populacionais socialmente mais vulneráveis. 

 

Ainda, dentro do capítulo específico das diretrizes para habitações no Plano 

Diretor, vincula a concretização das políticas públicas habitacionais do município à 

criação de um Plano Local de Habitação de Interesse Social (PLHIS) e a 

operacionalização do Fundo de Habitação Municipal: 

 
Art. 23. São diretrizes da Política Municipal de Habitação: [...] 
X - promover a progressiva eliminação do déficit quantitativo e qualitativo de 
moradias, em especial para os segmentos populacionais socialmente 
vulneráveis, residentes há mais tempo no Município; [...] § 1º Para 
concretização das ações da Política Municipal de Habitação, o Município 
deverá elaborar o Plano Local de Habitação de Interesse Social - PLHIS, de 
acordo com as normas federais pertinentes, bem como operacionalizar o 
Fundo de Habitação Municipal, tendo como referência o Fundo Nacional de 
Habitação de Interesse Social - FNHIS. 

 

Apesar do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS) estar 

regulamentado pela Lei nº 19/2007, que dispõe sobre a criação de um Conselho 

Municipal de Habitação de Interesse Social, recursos e suas destinações (BRASIL, 

2007), nem o (PLHIS), nem o Conselho Municipal de Habitação tiveram ações efetivas 

para a situação habitacional do município. Apesar de sua previsão desde 2007, o 

Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social do município somente foi 

regulamentado com o Decreto nº 355 de 2019. Não foram encontradas ações efetivas 
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nesse período até que, em 2020, quando houve interferência do Ministério Público no 

Conselho destituindo a presidente e outros integrantes, dissolvendo então essa 

composição do Conselho. 

Os atuais Secretários entrevistados para este trabalho, informaram não possuir 

conhecimento sobre o Conselho. Apesar da Secretaria de Ação Social ter a habitação 

social como prioridade na pasta da Secretaria, o Conselho ainda não foi reativado, 

possivelmente pelo pouco tempo de mandato. 

A partir dos dados coletados e da previsão da lei, verifica-se a necessidade da 

revisão e criação dos mecanismos de políticas públicas habitacionais do município, 

sobretudo no tocante às moradias populares. 

 

4.2 POTENCIAL DE ELEMENTOS DAS SLOWCITIES E ECOVILAS PARA SEREM 

INTEGRADOS NO PLANEJAMENTO URBANO 

 

A finalidade da aplicação do questionário survey (Apêndice C) para os 

Secretários da prefeitura de Morretes, foi trazer elementos que atendessem ao 

objetivo específico 2, a fim de identificar o potencial do município para a incorporação 

de características das slow cities e ecovilas em seu planejamento urbano. Faz-se 

importante frisar algumas dessas características antes de analisar as respostas ao 

questionário e indicar ou não o potencial do município. 

Segundo RYSZ e MAZUREK (2015), características de slow cities são 

alcançadas por meio da promoção de recursos naturais locais, produtos agrícolas, 

culinária regional, infraestrutura e ecologia, enquanto trabalha para valorizar a 

proteção do meio ambiente.  

Pode-se complementar com as características das ecovilas que contêm 

aspectos de “uma comunidade intencional, tradicional ou urbana que é 

conscientemente projetada por meio de processos participativos de propriedade local 

em todas as quatro dimensões da sustentabilidade (social, cultura, ecologia e 

economia) para regenerar ambientes sociais e naturais” (GEN, 201-., n.p.). A partir 

dessas características, constatou-se que as respostas ao questionário trouxeram 

reflexões importantes para a o alcance do objetivo específico. 

Deve-se observar que as respostas à Etapa 1 do questionário survey (se 

existem ações a respeito do tema) estão atreladas ao grau de conhecimento dos 

entrevistados a respeito das ações existentes em relação aos critérios de análise 
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apresentados. Os resultados dessa etapa apontam que, segundo os três Secretários 

entrevistados, existem em torno de 43% de ações realizadas correlacionadas a tais 

critérios, o que demonstra que o município vem considerando relativamente 

características de slow cities e ecovilas (Quadro 18). 

 

Quadro 18 - Média dos resultados da Etapa 1 do questionário survey 

Critérios 
Entrevista 

1 
Entrevista 

2 
Entrevista 

3 
Média 

Política Energética e Ambiental 27% 27% 27% 27% 

Políticas de Infraestrutura 0% 0% 0% 0% 

Qualidade das Políticas de Vida Urbana 63% 63% 54% 60% 

Políticas Agrícolas, Turísticas e 
Artesanais 

25% 50% 50% 42% 

Turismo, Políticas de Hospitalidade, 
Conscientização, Treinamento 

66% 66% 66% 66% 

Coesão Social 22% 22% 55% 33% 

Parcerias 75% 75% 75% 75% 

Média   43% 

* % correspondente à quantidade de ações existentes nos 7 critérios avaliados no nível e etapa 
1. 

Fonte: a autora (2021). 

 

Informações adicionais foram dadas pelos respondentes do questionário no 

campo aberto “comentários”, como: 

(i) a existência de inúmeras ações de “Parceria” do município com outras 

entidades, sobretudo acadêmicas, governamentais e não governamentais como: 

UFPR, Grande Reserva Mata Atlântica, SPVS, Fundação Grupo Boticário, Porto de 

Paranaguá e municípios vizinhos do litoral do Paraná. Parcerias essas realizadas com 

o intuito de promover o desenvolvimento sustentável da região, fazendo-se essenciais 

para a governança e planejamento de um município sustentável. São relevantes tanto 

para a caracterização de uma slow city, que favorece a cooperação para que se 

promova o desenvolvimento (Quadro 1), como para uma ecovila, pois demonstra-se 

a governança e o “vínculo” (Quadro 3), citados por GILMAN (2014), como partes do 

“Sistema” da ecovila (Quadro 2);  

(ii) demonstra-se atuação significativa da administração pública em ações 

dentro do critério de “Qualidade das Políticas de Vida Urbana” e “Turismo, Políticas 

de Hospitalidade, Conscientização, Treinamento”, mas atuação precária quanto aos 

indicadores referentes a “Política Energética e Ambiental” e de “Coesão Social”.  
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Em relação ao item “Coesão Social”, tem-se os desdobramentos “Ecovilas ou 

Ecobairros” e “Habitação de Interesse Público ou Social”. Os três Secretários 

entrevistados afirmam não haver qualquer ação ao tocante de promover ecovilas ou 

ecobairros, mas que há interesse por parte da prefeitura em projetos nesse sentido 

(Apêndices D, E e F). Apenas o Secretário de Ação Social afirmou ter ação que se 

relaciona com “Habitação de Interesse Público ou Social”, porém, não há ação efetiva, 

somente projetos a serem desenvolvidos em seu mandato, conforme relatado em 

entrevista. 

Verifica-se tímida a atuação referente às “Políticas Agrícolas, Turísticas e 

Artesanais”. Entretanto, como outros indicadores, a questão de políticas agrícolas está 

sendo revista, conforme informado pelo recente Secretário da Agricultura e 

Infraestrutura, com projetos para investimento em disseminação de técnicas de 

agroecologia e agricultura orgânica para capacitação dos produtores locais. 

Da mesma forma, há de se destacar que em questão de “Políticas de 

Infraestrutura”, todos responderam não existir ação em curso. Tal informação é 

importante para a pesquisa, uma vez que o critério das “Políticas de Infraestrutura” 

referem-se à “Remoção de barreiras arquitetônicas e de construção civil”. Destaca-se 

a inexistência de ação em relação aos desdobramentos dos indicadores de 

“Qualidade das Políticas de Vida Urbana”, que se referem ao “Incentivo para a 

Arquitetura Sustentável” e “Incentivo para a Autoconstrução Sustentável”. Ressalta-

se nos comentários da Etapa 2 do questionário survey que pelo menos um dos 

entrevistados possui especial interesse nessa temática, visando a utilização de 

tecnologias sociais de baixo impacto ecológico, o que pode sugerir a bioconstrução. 

Segundo MAYER e KNOX (2006, p. 9), a infraestrutura, especialmente a 

habitação, são essenciais para o local, pois “quaisquer que sejam os resultados do 

movimento slow city, seus princípios falam diretamente com os conceitos de 

‘habitação’ e intersubjetividade que são fundamentais para a construção social do 

local e, portanto, um design urbano bem-sucedido”. 

Não se pode deixar de citar também as ecovilas que a partir da visão 

permacutural constituem-se em: 

 
Espaços conscientemente projetados que imitam os padrões e 
relacionamentos encontrados na natureza, enquanto fornecem abundância 
de alimentos e energia para suprir as necessidades dos locais. As pessoas, 
suas construções e a maneira como se organizam são centrais para a 
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permacultura em uma visão de permanente (sustentável) cultura 
(HOLMGREEN, 2002, p. 21). 

 

Dessa forma, é necessário que o município, apesar de ter ações que 

influenciam no espaço urbano e na qualidade de vida de seus habitantes e do meio 

ambiente, traga como uma pauta essencial também a infraestrutura. Ainda, houve 

recorrência significativa de respostas de que vários indicadores estariam sendo 

cogitados como pauta de projetos da secretaria ou de outra secretaria da nova 

administração do município. 

Faz-se menção a projetos que estão em pauta, uma vez que ao analisar o 

indicador “Políticas Agrícolas, Turísticas e Artesanais” há uma média de 83% de 

respostas que variam entre: “Está sendo elaborado pela Secretaria”, “Está sendo 

elaborado por outra secretaria”, “Projeto deste mandato” e “Prioridade de pauta desta 

Secretaria” (Quadro 19). Também há relevância nas menções de novos projetos dos 

critérios de “Política Energética e Ambiental” e “Turismo, Políticas de Hospitalidade, 

Conscientização e Treinamento”.  

A exemplo das ecovilas, que se esforçam para integrar um ambiente social 

favorável com um modo de vida de baixo impacto na natureza ansiando fornecer 

habitação, trabalho e oportunidades sociais no local, criando uma comunidade 

autossuficiente (CHISTIAN, 2003) e às slow cities, que a partir de comunidades locais 

decidiram tomar para si a corresponsabilidade na melhoraria da qualidade de vida de 

seus habitantes (RYSZ; MAZUREK, 2015). Pode-se verificar o quão ou não a 

administração atual do município está comprometida com o desenvolvimento de 

pautas correlacionadas a esses dois movimentos.  
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     Quadro 19 - Média de menção a projetos previstos pela atual administração do 
município 

Critérios 
Entrevista 

1 
Entrevista 

2 
Entrevista 

3 
Média 

Política Energética e Ambiental 45% 45% 45% 45% 

Políticas de Infraestrutura 0% 0% 0% 0% 

Qualidade das Políticas de Vida Urbana 36% 27% 9% 24% 

Políticas Agrícolas, Turísticas e 
Artesanais 

75% 100% 75% 83% 

Turismo, Políticas de Hospitalidade, 
Conscientização, Treinamento 

67% 67% 0% 44% 

Coesão Social 22% 22% 11% 19% 

Parcerias 0% 0% 0% 0% 

Fonte: a autora (2021). 
 

Em análise às respostas fornecidas na Etapa 2 do questionário, realizada 

através de escala Likert, há predominância da escala de melhor avaliação “muito 

importantes”. Isso representa uma tomada de consciência em relação à 

sustentabilidade e representa incremento do potencial dos elementos de slow cities e 

ecovilas que podem ser integrados ao município (Quadro 20).  
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Quadro 20 - Média de respostas aos critérios na Etapa 2 do questionário survey 

Quão importante considera que 
o município tenha iniciativas 

nesses critérios? 

Entrevista 1  Entrevista 2 Entrevista 3 

Escala Likert Escala Likert Escala Likert 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Política Energética e Ambiental 0% 0% 10% 0% 90% 0% 0% 19% 27% 54% 0% 0% 18% 9% 73% 

Políticas de Infraestrutura 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

Qualidade das Políticas de Vida 
Urbana 

0% 0% 0% 37% 63% 0% 0% 18% 18% 64% 0% 0% 10% 45% 45% 

Políticas Agrícolas, Turísticas e 
Artesanais 

0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 25% 75% 

Turismo, Políticas de 
Hospitalidade, Conscientização, 
Treinamento 

0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 33% 67% 

Coesão Social 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 10% 90% 0% 0% 0% 10% 90% 

Parcerias 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 25% 0% 75% 

Média 0% 0% 1% 5% 93% 0% 0% 5% 22% 73% 0% 0% 8% 17% 75% 

Fonte:  a autora (2021). 
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Enaltece-se que 80% das respostas aos critérios foram considerados como 

“muito importantes” (Quadro 21). 

                             
                             Quadro 21 - Média das respostas da escala Likert 

Entrevista 
Média  

1 2 3 4 5 

Entrevista 1 0% 0% 1% 5% 93% 

Entrevista 2 0% 0% 5% 22% 73% 

Entrevista 3 0% 0% 8% 17% 75% 

Média Total 0% 0% 5% 15% 80% 

Fonte: a autora (2021). 

 

A Entrevistada 1 considera, na sua totalidade, que 93% dos indicadores da Etapa 

2 do questionário survey são “muito importantes”. Por sua vez, as respostas do 

Entrevistado 2 corresponderam a 73% e do Entrevistado 3 a 75%. 

Reunindo as informações obtidas em resposta ao questionário survey (Quadros 

18, 19 e 21), tem-se que:  

(i) existem 43% de ações realizadas pelas secretarias do município, relacionadas 

aos critérios de slow cities e ecovilas apresentados no questionário (Quadro 18);  

(ii) segundo os entrevistados, há projetos previstos para o município 

relacionados aos critérios de slow cities e ecovilas, sendo 83% deles relativos às 

“Políticas Agrícolas, Turísticas e Artesanais”, 45% “Política Energética e Ambiental”, 

44% “Turismo, Políticas de Hospitalidade, Conscientização, Treinamento”, 24% 

“Qualidade das Políticas de vida urbana” e 19% “Coesão Social”. Ficando de fora da 

menção a projetos neste questionário, projetos referentes ao critério de 

“Infraestrutura” (Quadro 19);  

(iii) em relação à importância de iniciativas correlatas no município, 

correspondentes aos critérios de análise, 80% das respostas foram pontuadas como 

“muito importantes” (Quadro 21). 

Contudo, faz-se relevante destacar que as “Políticas de Infraestrutura”, 

“Políticas Agrícolas, Turísticas e Artesanais” e “Coesão Social” foram os indicadores 

considerados os mais importantes. Ainda que esses mesmos indicadores tenham 

menos ações em curso, demonstrando certa contradição, tratando-se de um mandato 

novo de prefeitura, pois esses temas relacionados aos referidos indicadores 

apresentam aproximação com bioconstrução, agroecologia, ecovilas e outros 
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processos importantes para que se tenha um ambiente habitacional com qualidade de 

vida. Isso porque se consideram os seguintes desdobramentos dos indicadores 

(Apêndice C): (i) remoção de barreiras arquitetônicas e de construção civil; (ii) 

desenvolvimento em agroecologia; (iii) ecovilas ou ecobairros; (iv) habitação de 

interesse público e social. 

Há de se destacar que na entrevista realizada com a Secretária de 

Planejamento, Meio Ambiente, Turismo e Cultura, foram apresentados projetos 

relevantes para os quatro anos que sinalizam o potencial do município quanto aos 

elementos de slow cities e ecovilas. Apontou como desafio principal ser referência em 

sustentabilidade: “Para isso precisamos trabalhar através do urbanismo uma cidade 

harmônica integrada ao meio ambiente e isso permeia todas as secretarias em que 

estou à frente”.  A Secretária relatou ainda que o primordial é incentivar a correlação 

existente entre a “natureza, o espaço e a sociedade e que essa simbiose é o cerne 

que sustenta as slow cities e ecovilas, o que coaduna com a percepção de Ryzs e 

Mazurek (2015, p. 3) em relação às slow cities:   

 
A cidade lenta, assim como sua administração, é sinônimo de 
reconhecimento da totalidade de recursos locais, materiais e imateriais, 
paisagem natural e urbano, bem como a natureza, meio ambiente, patrimônio 
histórico, artístico e eventos culturais, [...] para fortalecer ou reconstruir a 
identidade urbana, violada repetidamente pelas mudanças nas últimas 
décadas.  

 

A Secretária informou ainda a respeito de projetos que preveem à 

implementação de hortas e composteiras comunitárias, centros para destinação e 

tratamento de resíduos, incentivos fiscais para quem utilizar energias renováveis, 

depositar seus resíduos em centros de tratamento e utilizar-se de tecnologias 

ecologicamente sustentáveis em suas residências. 

 

4.3 FATORES POLÍTICOS E CONSTRUTIVOS QUE FAVOREÇAM O USO DA 

BIOCONSTRUÇÃO PARA HABITAÇÃO POPULAR 

 

No planejamento urbano, políticas públicas e sustentabilidade devem 

permanecer indissociáveis, uma vez que geram impacto sistêmico nas esferas da vida 

da sociedade, sobretudo na ocasião em que essa premissa referência a temática das 

habitações sociais.  
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O que caracteriza a habitação social é a pouca disponibilidade de recursos 

financeiros de seus moradores (ROSA, 2010). A parcela da população que não 

consegue custear sua própria habitação com seus recursos, necessita de auxílio do 

setor público através de políticas habitacionais inclusivas e que atendam às suas 

demandas (MONTEIRO; VERAS, 2017). Desse modo, a bioconstrução pode ser uma 

alternativa que auxilie na concretização dessas políticas habitacionais, beneficiando 

os habitantes, aumentando sua integração com o poder público e diminuindo custos 

de construção. 

Para tanto, foram analisadas políticas públicas existentes no município, 

dispostas adiante. Foram analisadas também as entrevistas com Secretários do 

município, a fim de conhecer a familiaridade com os conceitos ecovila, slow cities, 

bioconstrução e desenvolvimento sustentável no que se refere à habitação social no 

município. Realizou-se também entrevista para uma sondagem sem pretensões 

estatísticas, com alguns moradores de Morretes que residem em habitações 

precárias, com o intuito de verificar seu interesse em viver em uma bioconstrução. 

Além disso, foi realizada pesquisa via internet, a fim de identificar a existência de mão 

de obra qualificada na região, para viabilização da bioconstrução de moradias. 

Nas entrevistas com os Secretários do município (Apêndice A), identificou-se 

que:  

(i) todos os entrevistados consideram a sustentabilidade importante para o 

planejamento e desenvolvimento do município;  

(ii) todos os entrevistados conheciam ao menos os termos ecovila e 

bioconstrução. Um apenas conhecia slow cities;  

(iii) todos os entrevistados afirmaram não haver previsão para a inclusão de 

ecovilas e assentamentos sustentáveis como parte do Plano Diretor, entretanto, ao 

menos dois confirmaram que características de ecovilas estão previstas nas pastas 

de suas secretarias;  

(iv) todos os entrevistados alegaram ser de interesse de suas pastas projetos 

que tragam princípios de ecovilas e slow cities para os bairros;  

(v) todos os entrevistados afirmaram que, havendo mão de obra técnica em 

bioconstrução, será ofertado incentivo para a utilização pela prefeitura nos projetos de 

habitação social;  

(vi) todos os interessados confirmaram previsão de atualização e revisão do 

Plano Diretor do município no mandato atual;  
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(vii) nenhum dos entrevistados detinham conhecimento sobre a existência do 

Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social;  

(viii) todos os entrevistados responderam que não existem projetos de 

habitação social em curso, porém, um deles (Secretário de Ação Social) está 

desenvolvendo um projeto nesse sentido;  

(ix) todos afirmaram possuir, na pauta de suas secretarias, projetos para o 

desenvolvimento sustentável do município. 

Entretanto, pouco se conhece a respeito das ações e projetos anteriores do 

município, por decorrência de um processo de transição entre as administrações 

extremamente conturbado, inclusive, alegando-se que informações referentes ao 

planejamento, projetos e ações executadas ou em execução, foram apagadas do 

sistema computacional. Constata-se também um desconhecimento sobre leis 

municipais em vigor, especialmente em relação à habitação, temática principal da 

entrevista.  

No arcabouço das políticas públicas do município são previstas diversas 

políticas habitacionais que demonstram esforço de construção, especialmente 

aquelas criadas em 2011, a exemplo das Leis Complementares nº 6/2011, nº 7/2011 

e nº 10/2011, que levam em consideração a sustentabilidade e até mesmo a 

particularidade de que cada comunidade a ser beneficiada por habitações sociais, 

pela garantia da qualidade das moradias e pela priorização da população mais 

vulnerável. Todavia, esses dispositivos ainda não estão sendo colocados em prática. 

Conforme discute Brandão (2007, p. 212): 

 
[...] para se pensar a construção de um patamar mínimo de homogeneidade 
social, como pré-requisito de um reerguimento da escala nacional de 
desenvolvimento, será preciso utilizar as pulsões virtuosas de tamanhas 
assimetrias, mas de positiva criatividade e diversidade que a economia e 
sociedade brasileiras possuem. Certamente as questões de moradia, 
transporte, educação, saúde, segurança alimentar, entre outras, devem 
avançar do mero atendimento aos interesses materiais mais imediatos à 
construção de cidadania, ainda mais quando estão inseridas em uma 
estrutura urbana heterogênea, pobre, patrimonialista e predatória como a 
brasileira, em que a cidade acabou “tornando-se agente de reprodução de 
desigualdades”. [...] A tarefa é inserir parcela crescente desse tecido social e 
urbano na cidadania plena, construindo a justiça social, garantindo o acesso 
a bens e serviços públicos, que seja educativa, isto é, que sua implementação 
represente um momento pedagógico da política pública de proteção social. 
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Pode-se verificar esse esforço na Lei Complementar nº 6/2011, que institui o 

Plano Diretor do município, trazendo em seu capítulo IV “Da Política Municipal de 

Habitação”: 

 
Art. 22. A Política Municipal de Habitação objetiva assegurar a todos o direito 
à moradia, devendo orientar-se pelos seguintes princípios: I - a garantia de 
condições adequadas de higiene, conforto e segurança para moradias; II - a 
consideração das identidades e vínculos sociais e comunitários das 
populações beneficiárias; III - o atendimento prioritário aos segmentos 
populacionais socialmente mais vulneráveis.25 
 

Foi prevista também a criação de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) 

na Lei Complementar nº 7/2011, que dispõe sobre o Zoneamento de Uso e Ocupação 

do Solo Urbano do município de Morretes. No dispositivo, em seu artigo 22, é 

conceituada e caracterizada a ZEIS. É importante destacar que em seu § 2º está 

prevista a utilização do terreno de maneira que 70% encontre-se destinada às 

habitações e 30% para a criação de comércio local. Nesses 30% haveria possibilidade 

de implantar iniciativas para a inclusão de elementos de ecovilas e que proveriam mais 

autonomia aos moradores, tais como hortas e composteiras comunitárias, entre 

outros. 

 
Art. 22. Zona Especial de Interesse Social corresponde às áreas nas quais 
haja interesse por parte do poder público de implantar programas residenciais 
de interesse social ou destinadas prioritariamente à regularização fundiária, 
urbanização e à produção de habitação de interesse social. § 1º As ZEIS 
subdividem-se em duas categorias, na seguinte conformidade: I - ZEIS I - 
áreas públicas ou particulares ocupadas por assentamentos de população de 
baixa renda na Macrozona Urbana, devendo o Poder Público promover a 
regularização fundiária e urbanística, com implantação de equipamentos 
públicos, inclusive de recreação e lazer, e comércio e serviços de caráter 
local; 
II - ZEIS II - terrenos não edificados e imóveis subutilizados ou não utilizados, 
localizados na Macrozona Urbana, necessários à implantação de programas 
habitacionais de interesse social, que deverão ser urbanizados e dotados de 
equipamentos públicos; § 2º Nas ZEIS II será exigido que, no mínimo, 70 % 
do terreno seja reservado para Habitação de Interesse Social, admitindo-se 
a produção de comércio e serviços de caráter local na fração restante.26 

 

Em relação aos dispositivos do município que dispõem sobre obras e 

edificações do município, foi instituída a Lei Complementar nº 10/2011 e nela estão 

 
25 Disponível em: https://leismunicipais.com.br/a2/pr/m/morretes/lei-complementar/2011/1/6/lei-complementar-n-6-
2011-institui-o-plano-diretor-municipal-de-morretes-nos-termos-que-dispoe-o-artigo-182-1-da-constituicao-
federal-da-lei-federal-n-10257-de-10-de-julho-de-2001-estatuto-da-cidade-da-lei-organica-do-municipio-de-
morretes-e-da-outras-providencias?q=lei+complementar+6%2F2011. Acesso em: 20 mar. 2021. 
26 Disponível em: https://leismunicipais.com.br/a2/pr/m/morretes/lei-complementar/2011/1/7/lei-complementar-n-7-
2011-dispoe-sobre-o-zoneamento-de-uso-e-ocupacao-do-solo-urbano-do-municipio-de-morretes-e-da-outras-
providencias?q=zona+especial+de+interesse+social. Acesso em: 20 mar. 2021. 

https://leismunicipais.com.br/a2/pr/m/morretes/lei-complementar/2011/1/6/lei-complementar-n-6-2011-institui-o-plano-diretor-municipal-de-morretes-nos-termos-que-dispoe-o-artigo-182-1-da-constituicao-federal-da-lei-federal-n-10257-de-10-de-julho-de-2001-estatuto-da-cidade-da-lei-organica-do-municipio-de-morretes-e-da-outras-providencias?q=lei+complementar+6%2F2011
https://leismunicipais.com.br/a2/pr/m/morretes/lei-complementar/2011/1/6/lei-complementar-n-6-2011-institui-o-plano-diretor-municipal-de-morretes-nos-termos-que-dispoe-o-artigo-182-1-da-constituicao-federal-da-lei-federal-n-10257-de-10-de-julho-de-2001-estatuto-da-cidade-da-lei-organica-do-municipio-de-morretes-e-da-outras-providencias?q=lei+complementar+6%2F2011
https://leismunicipais.com.br/a2/pr/m/morretes/lei-complementar/2011/1/6/lei-complementar-n-6-2011-institui-o-plano-diretor-municipal-de-morretes-nos-termos-que-dispoe-o-artigo-182-1-da-constituicao-federal-da-lei-federal-n-10257-de-10-de-julho-de-2001-estatuto-da-cidade-da-lei-organica-do-municipio-de-morretes-e-da-outras-providencias?q=lei+complementar+6%2F2011
https://leismunicipais.com.br/a2/pr/m/morretes/lei-complementar/2011/1/6/lei-complementar-n-6-2011-institui-o-plano-diretor-municipal-de-morretes-nos-termos-que-dispoe-o-artigo-182-1-da-constituicao-federal-da-lei-federal-n-10257-de-10-de-julho-de-2001-estatuto-da-cidade-da-lei-organica-do-municipio-de-morretes-e-da-outras-providencias?q=lei+complementar+6%2F2011
https://leismunicipais.com.br/a2/pr/m/morretes/lei-complementar/2011/1/7/lei-complementar-n-7-2011-dispoe-sobre-o-zoneamento-de-uso-e-ocupacao-do-solo-urbano-do-municipio-de-morretes-e-da-outras-providencias?q=zona+especial+de+interesse+social
https://leismunicipais.com.br/a2/pr/m/morretes/lei-complementar/2011/1/7/lei-complementar-n-7-2011-dispoe-sobre-o-zoneamento-de-uso-e-ocupacao-do-solo-urbano-do-municipio-de-morretes-e-da-outras-providencias?q=zona+especial+de+interesse+social
https://leismunicipais.com.br/a2/pr/m/morretes/lei-complementar/2011/1/7/lei-complementar-n-7-2011-dispoe-sobre-o-zoneamento-de-uso-e-ocupacao-do-solo-urbano-do-municipio-de-morretes-e-da-outras-providencias?q=zona+especial+de+interesse+social
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previstos, em seus artigos 76 e 77, os materiais de construção que poderão ser 

utilizados: 

 
Art. 76. Os materiais de construção, seu emprego e técnica de utilização 
deverão satisfazer as especificações e normas oficiais da ABNT. Art. 77. No 
caso de materiais cuja aplicação não esteja definitivamente consagrada pelo 
uso, o Poder Executivo Municipal poderá exigir análises e ensaios 
comprobatórios de sua adequabilidade. Parágrafo Único - Estas análises ou 
ensaios deverão ser realizados em laboratório de comprovada idoneidade 
técnica.27 

 

Esse dispositivo é oportuno, uma vez que possibilita a utilização de materiais 

não comuns e ainda não consagrados pelo seu uso. A construção com terra, 

especialmente o adobe, está regulamentada pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) por meio da NBR 16814 de 2020. No entanto, outras técnicas de 

bioconstrução muito utilizadas no Brasil ainda não foram regulamentadas.28 

Nas entrevistas com os Secretários comentou-se diversas vezes sobre projetos 

compostos de elementos que caracterizam uma bioconstrução. Tais projetos referem-

se especialmente à criação e ao incentivo da utilização de tecnologias de baixo 

impacto, como sistemas de recuperação de água da chuva e tratamento de esgoto 

sustentável por meio de bacias de evapotranspiração (BET) – também conhecida por 

fossa verde, ou círculo de bananeiras, tratando-se de um sistema de baixo custo que 

consiste em um sistema fechado de tratamento de água negra que não gera nenhum 

efluente e evita a poluição do solo, das águas superficiais e lençol freático 

(FIGUEIREDO; SANTOS; TONETTI, 2018). 

Esses projetos fazem partem da construção de uma cidade sustentável que 

significa essencialmente uma relação coesa entre o espaço urbano e meio ambiente, 

relevando as premissas da sustentabilidade quando essas estão internalizadas por 

meio de políticas públicas que fomentam a melhoria da qualidade de vida (BALDEMIR, 

2013). 

Todos os entrevistados expressaram interesse e acreditam que o município 

aceitaria projetos de bioconstrução, um deles alegando que Morretes é a cidade do 

protótipo para a sustentabilidade. 

 
27 Disponível em: https://leismunicipais.com.br/a2/pr/m/morretes/lei-complementar/2011/1/10/lei-complementar-n-
10-2011-institui-o-codigo-de-obras-e-edificacoes-do-municipio-de-morretes-e-da-outras-
providencias?q=habita%C3%A7%C3%B5es+de+interesse+social. Acesso em: 20 mar. 2021. 
28 Disponível em: 
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5711732/mod_resource/content/2/NBR16814%20norma%20adobe%20A
rquivo%20para%20impress%C3%A3o.pdf . Acesso em: 20 mar. 2021. 

https://leismunicipais.com.br/a2/pr/m/morretes/lei-complementar/2011/1/10/lei-complementar-n-10-2011-institui-o-codigo-de-obras-e-edificacoes-do-municipio-de-morretes-e-da-outras-providencias?q=habita%C3%A7%C3%B5es+de+interesse+social
https://leismunicipais.com.br/a2/pr/m/morretes/lei-complementar/2011/1/10/lei-complementar-n-10-2011-institui-o-codigo-de-obras-e-edificacoes-do-municipio-de-morretes-e-da-outras-providencias?q=habita%C3%A7%C3%B5es+de+interesse+social
https://leismunicipais.com.br/a2/pr/m/morretes/lei-complementar/2011/1/10/lei-complementar-n-10-2011-institui-o-codigo-de-obras-e-edificacoes-do-municipio-de-morretes-e-da-outras-providencias?q=habita%C3%A7%C3%B5es+de+interesse+social
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5711732/mod_resource/content/2/NBR16814%20norma%20adobe%20Arquivo%20para%20impress%C3%A3o.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/5711732/mod_resource/content/2/NBR16814%20norma%20adobe%20Arquivo%20para%20impress%C3%A3o.pdf
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Com a finalidade de investigar a predisposição de moradores de 

assentamentos precários quanto à bioconstrução, foi realizada sondagem, sem 

pretensões estatísticas, por meio de entrevista com cinco habitantes, de moradias 

distintas, do assentamento Jardim das Palmeiras. 

 A partir da observação de campo, evidenciou-se que atualmente há 13 

habitações no assentamento, todas em caráter precário. Constatou-se, em relação ao 

material utilizado na construção das habitações, que das 13 casas do assentamento, 

8 delas são construções de madeira e 5 delas mistas (de madeira e alvenaria). Entre 

as 5 casas que foram objeto da entrevista, as habitações 1 e 4 são construções mistas 

nos banheiros. As habitações 2, 3 e 5 são construções somente de madeira. 

Para a sondagem, foram realizadas algumas perguntas abertas nas entrevistas 

com esses habitantes.  As respostas foram transcritas no Quadro 22, como segue.
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Quadro 22 - Tabulação das entrevistas com os habitantes 
                                                                                                                                                                                                                          

(continua) 

Questionário Habitação 1  Habitação 2 Habitação 3 Habitação 4 Habitação 5 

1. Há quanto tempo mora nesta habitação? 5 anos 4 meses 10 anos 18 anos 41 anos 

2. É habitação própria ou aluguel? Aluguel Aluguel Própria Própria Própria 

3. Quantas pessoas moram na habitação? 2 4 2 3 2 

4. Você acha que sua residência supre suas 
necessidades? Se não, o que falta? 

"Sim." 

"Não. Quando 
chove meu terreno 
fica todo alagado, 
não consigo 
plantar nada, as 
crianças não 
podem brincar no 
quintal." 

"Não. Ainda tenho 
fossa para o 
esgoto." 

"Não. É muito 
quente aqui dentro." 

"Não. Não há 
ventilação boa." 

5. Você acha que as condições do entorno 
são favoráveis a uma habitação saudável? Se 
não, o que falta? 

"Não. Falta 
infraestrutura, 
esgoto, galeria 
fluvial, asfalto, 
calçada." 

"Não. Não tem 
escola para minha 
filha especial. Não 
tem esgoto. A rua 
enche de água 
quando chove. " 

"Não. Falta esgoto." 
"Sim. Mas falta 
asfalto." 

"Sim." 

6. Você sabe se o município possui 
Programas de Habitação? 

"Não." "Não." 

"Não sei. Teve um 
programa há uns 10 
anos atrás com a 
COHAB." 

"Não." 

"Não mais. Teve 
em 2011 um 
programa em que 
fizeram algumas 
habitações da 
COHAB." 

7. Você é inscrito em algum programa de 
habitação no município/minha casa minha 
vida? 

"Não." "Não." "Não." "Não." "Não." 

8. Você já ouviu falar em biocontrução ou 
permacultura, agroecologia e ecovila? 

"Sim." 
"Sim. Só de casas 
de construção de 
barro." 

"Sim. " "Não." "Sim." 
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(conclusão) 

Questionário Habitação 1  Habitação 2 Habitação 3 Habitação 4 Habitação 5 

9. Você moraria em uma 
bioconstrução? 

"Sim. Já morei em 
uma casa de adobe. 
Era muito mais 
fresca que essa 
casa." 

"Sim. Se for para 
deixar de pagar 
aluguel." 

"De terra? Com certeza, o 
homem já morou até em 
caverna né? Pena que a 
gente vive num sistema em 
que ditam regras até em 
como a gente tem que 
construir nossa casa. E 
ainda o meu medo é o 
pessoal do meio ambiente, 
pois a gente não pode 
mexer nada de lugar aqui 
sem autorização deles, não 
pode nem cortar aqueles 
galhos ali de cima da minha 
casa que tenho medo de 
multa. Como daí vou 
construir uma casa desse 
jeito?" 

"Sim. Achei as 
fotos bonitas." 

"Sim, aqui a gente 
tenta reduzir o que 
agride o ambiente. A 
minha companheira 
vem da cultura 
japonesa, ela até lava 
a roupa na mão, não 
precisamos de 
máquina ou outras 
coisas que os outros 
precisam." 

10. Você gostaria de morar em uma 
área em que pudesse conciliar a 
moradia com um local comum para 
a produção agroecológica 
coletiva/horta comunitária? 

"Sim. A gente tem 
horta aqui em casa." 

"Sim. Eu gosto 
muito de plantar, 
mas aqui nesse 
terreno nada 
vinga, tudo 
apodrece, vive 
alagado." 

"Com certeza." "Sim." 
"Sim. Imagina ter 
comida à 
disposição?" 

11. Já usou alguma técnica de 
bioconstrução ou permacultura? 

"Aqui não, só 
quando eu morava 
na casa de adobe. 
Tenho horta aqui 
em casa também." 

"Não." 
"Sim. Vivo remendando 
minha casa com madeira. " 

"Não." 
"Só aqui no jardim 
que a gente planta 
umas coisas." 

Fonte: a autora (2021).
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A tabulação do questionário resultou nas seguintes considerações:  

(i) 80% dos entrevistados consideram que suas habitações não suprem todas 

as suas necessidades;  

(ii) 60% dos entrevistados consideram que as condições do entorno não são 

favoráveis a uma habitação saudável;  

(iii) 100% desconhecem programas habitacionais atuais do município;  

(iv) 20% estiveram cadastrados em algum programa habitacional;  

(v) 80% tiveram contato anteriormente com os termos de bioconstrução, 

permacultura, agroecologia ou ecovilas;  

(vi) 100% morariam em um bioconstrução;  

(vii) 100% gostariam de morar em um local em que houvesse produção 

agroecológica ou horta comunitária;  

(viii) 60% afirmaram ter utilizado anteriormente alguma técnica de 

bioconstrução ou permacultura. 

Constatou-se nessa sondagem a possibilidade de aceitação dos moradores 

para o uso da bioconstrução, recomendando-se nesse sentido uma pesquisa 

aprofundada. 

Apesar dos dispositivos legais municipais tenham previsão da possibilidade de 

se criar projetos como de bioconstrução como alternativa em habitações populares e 

de interesse social no município, faz-se necessária mão de obra qualificada na região 

e com valor apropriado para que iniciativas nesse sentido sejam concretizadas. Para 

isso, verificou-se exploratoriamente a disponibilidade de talentos humanos em 

bioconstrução na região de Morretes.  

Foram encontradas duas empresas que prestam esse serviço. Sendo elas:  

(i) Bioconstrutora Raiz – empresa formada por diversos profissionais que 

prestam serviços de consultoria e projetos de bioconstrução (Figura 22), com sede em 

Morretes. Apresenta como princípios o respeito à natureza, custo-benefício (economia 

de até 50% no valor de materiais de construção), arquiteturas orgânicas, originalidade 

e valorização da cultura e do ser humano. Dentre os serviços de bioconstrução estão 

a construção de casas, muros, quiosques, fornos, lareiras, fogão à lenha e fossas 

ecológicas (bacias de evapotranspiração). Além de oferecer os serviços de projeto e 

construção, a empresa também promove cursos e mutirões educativos sobre a 

técnica; 
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Fonte: Bioconstrutora Raiz.29 

 

(ii) Estrela Guia Serviços Ambientais – empresa formada por diversos 

profissionais que prestam serviços de consultoria e projetos nas áreas elencadas na 

Figura 23, com sede em Morretes e atuantes em todo o litoral paranaense. 

 
                                                     

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Estrela Guia Serviços Ambientais.30 
 

 
29 Disponível em: https://bioconstrutoraraiz.wixsite.com/raiz. Acesso em: 21 jan. 2021. 
30 Disponível em: https://www.facebook.com/estrelaguiaservicosambientais/. Acesso em: 12 fev. 2021. 

Figura 64 - Bioconstrução realizada pela Bioconstrutora Raiz 
 

Figura 65 - Folder Estrela GuiaFigura 66 - Bioconstrução realizada 
pela Bioconstrutora Raiz 

Figura 67 - Folder Estrela Guia 
 

Figura 68 - Bioconstrução da Estrela 
GuiaFigura 69 - Folder Estrela 

Guia 

https://bioconstrutoraraiz.wixsite.com/raiz
https://www.facebook.com/estrelaguiaservicosambientais/
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Possuem experiência na área de bioconstrução há mais de oito anos, 

trabalhando com toda a estrutura construtiva e inclusão de tecnologias de baixo 

impacto integradas à casa, como sistemas ecológicos de tratamento de esgotos 

(Figura 24). 

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fonte: Estrela Guia Serviços Ambientais.31 

 

Ao se trazer esses resultados, considerando a legislação vigente do município, 

a norma da ABNT em relação à construção com terra, mão-de-obra disponível e 

interesse e abertura da administração do município em desenvolver projetos e 

protótipos sustentáveis, é visto que há fatores tanto políticos como construtivos que 

favorecem o uso da bioconstrução em habitações populares no município de 

Morretes. Entretanto, ao se pensar em um projeto de habitações de maior escala, 

somente essas duas empresas especializadas não serão o suficiente para atender ao 

projeto, possivelmente tendo que ser feito um trabalho de educação com a 

comunidade envolvida para bioconstrução e autoconstrução. 

 

 

 

 

 
31 Disponível em: https://www.facebook.com/estrelaguiaservicosambientais/. Acesso em: 12 fev. 2021. 

Figura 70 - Bioconstrução da Estrela Guia 

https://www.facebook.com/estrelaguiaservicosambientais/
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5 CONCLUSÕES 

 

5.1 RESGATE DOS OBJETIVOS 

 

A presente dissertação teve como escopo debruçar-se sobre a possibilidade de 

inclusão da bioconstrução na habitação popular por meio do planejamento 

habitacional do município de Morretes, como alternativa para o desenvolvimento de 

uma cidade mais sustentável, relacionando-os com as características de slow cities e 

ecovilas presentes e/ou potenciais no município.  

Diante de um quadro generalizado, não apenas no município de Morretes, a 

alteração dos equilíbrios ecológicos, destruição de ecossistemas, esgotamento de 

recursos naturais, degradação ambiental, desigualdade social e pobreza, demandam 

o desenvolvimento e a utilização de tecnologias de baixo impacto. Atualmente, tem-

se conhecimento de que se agregam tecnologias vernaculares e tradicionais com 

tecnologias mais atuais. Contudo, não basta utilizá-las enquanto tecnologia isoladas, 

é preciso pensar e planejar as cidades de forma diferente com a utilização de 

tecnologias voltadas a uma visão sistêmica, priorizando o bem-estar integral do 

habitante com atenção não só à construção em si, mas às questões que permeiam 

todo esse bem-estar: econômicas, sociais e ambientais, como propõem os 

movimentos slow cities e ecovilas. 

Existem ações em curso no município que demonstram que o novo quadro 

técnico-político vem considerando características de slow cities e ecovilas em suas 

agendas. É possível ainda concluir com base nessas informações que existem 

características importantes de slow cities e ecovilas no planejamento do município, 

bem como projetos a serem implementados e intencionalidade de expandir a 

diversidade de projetos em conexão com esses movimentos, uma vez que a 

sustentabilidade é considerada importante para o planejamento e desenvolvimento do 

município e o governo apresenta receptividade a projetos que contenham elementos 

de ecovilas e slow cities, bem como projetos de bioconstrução para a habitação social. 

Como um Secretário afirmou: “Morretes é a cidade do protótipo para a 

sustentabilidade”.  

           Verifica-se que Morretes, atualmente, tem como desafio tornar-se um município 

referência em sustentabilidade. A nova administração do município ainda que possua 
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intencionalidade, necessita ampliar os conhecimentos a respeito da sustentabilidade. 

Constatou-se também a necessidade de melhorias na infraestrutura do município para 

que possa proporcionar condições de melhor qualidade de vida para seus habitantes, 

especialmente em regiões constantemente atingidas por desastres climáticos. 

Especialmente porque a infraestrutura é essencial e permeia grande parte das 

características de slow cities e ecovilas. 

Apesar da necessidade da realização de uma pesquisa aprofundada, 

identificou-se uma abertura ao uso da bioconstrução por parte dos moradores de um 

assentamento e disposição para participar de programas habitacionais que 

disponibilizariam a eles moradias bioconstruídas. Ainda, encontram-se abertos à 

inclusão de elementos de slow cities e ecovilas no entorno de suas moradias, 

especialmente elementos relacionados à infraestrutura, como saneamento, 

recuperação de água da chuva, compostagem de lixo, bem como elementos de 

produção de alimentos a exemplo de hortas comunitárias. 

Foi levantada também a existência de mão de obra especializada em 

bioconstrução no município, de maneira que possa viabilizar projetos de moradia de 

habitação popular, entretanto aqueles que pequena escala, além de capacitar a 

comunidade para a autoconstrução. Para projetos de maior escala, a mão-de-obra 

especializada existente não seria suficiente. Como parcela da população que habita 

estes assentamentos não consegue custear sua própria habitação com seus recursos, 

necessitam de auxílio do setor público através de políticas habitacionais bem 

elaboradas. 

As questões políticas sobre habitação popular necessitam da articulação entre 

os interesses de todas as partes envolvidas. Por ser um município de pequeno porte, 

com uma área rural robusta, não possui recursos financeiros suficientes para um 

desenvolvimento acelerado, o que faz o município refletir em como utilizar 

sustentavelmente seus recursos naturais e a promover a utilização de tecnologias de 

baixo impacto mais viáveis economicamente. Essas também são características de 

slow cities, ecovilas, ecobairros, desenvolvidas em cidades de pequeno porte e bairros 

que, portanto, permitem um desenvolvimento mais lento e bem planejado. 

Deve também o poder público do município promover ações de educação em 

sustentabilidade e não somente oferecer as moradias, mas ir além, disseminando 

saberes sobre qualidade de vida e respeito ambiental. 
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A partir de observações, o município conta ainda com um precário sistema 

administrativo, mas de governança eficiente. Faltam ainda dados atualizados sobre 

os habitantes, infraestrutura e projetos anteriores de planejamento.  

Um ponto a destacar é a existência de legislação específica em relação à 

habitação social, sendo necessário, portanto, que os atores à frente da administração 

do município pautem-se e até mesmo inspirem-se para a atualização dessa legislação 

e incluam mais políticas e projetos sustentáveis. 

 Nota-se atualmente a inclusão da previsão de ecovilas nos Planos Diretores 

de alguns municípios brasileiros, sendo esse um passo possível também para 

Morretes, uma vez que a previsão de ecovilas e bioconstruções em políticas públicas 

oferece possibilidades a um desenvolvimento mais sustentável do município. 

Com os resultados obtidos e a intencionalidade do município de Morretes em 

tornar-se referência em sustentabilidade, é possível que o município comprometa-se 

também em transformar-se em uma slow city. Seus critérios e características 

auxiliarão o município a atingir esse objetivo. 

Em relação a viabilidade da inclusão de bioconstruções como alternativa nos 

projetos habitacionais é necessário que sejam realizados estudos sobre quais 

materiais e técnicas de bioconstrução seriam adequados ao município, uma vez que 

possui um ecossistema frágil por estar inserido em uma reserva ambiental, não 

devendo portanto causar nenhum impacto negativo. Ainda devem ser considerados 

para estes estudos, o clima, solo e de onde seriam retirados os materiais, tomando os 

devidos cuidados para que sejam construções que perdurem no tempo e ofereçam 

segurança e qualidade de vida aos seus habitantes, objetivos estes da bioconstrução. 

É necessário ainda que o município, a fim de prosseguir com projetos de 

bioconstrução, encontre também alternativas de financiamento. Estimular a 

autoconstrução e articular parcerias pode ser uma opção, a fim de tornar a inclusão 

das bioconstruções para a moradia popular independente de um sistema financiador 

que pode impor limitações às técnicas construtivas e à maneira que o município 

percebe a importância da sustentabilidade em seu planejamento e seus projetos. 

Como é o caso muitas vezes do financiamento pela Caixa Econômica Federal e 

COHAB, que acabam por estimular e exigir a padronização das técnicas construtivas. 

Cabe ressaltar que Morretes prevê em seus dispositivos legais a utilização de 

materiais previstos na ABNT e abre espaço para materiais não comuns e ainda não 
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consagrados pelo seu uso. Desse modo, identificou-se em Morretes, abertura e 

possibilidade para o desenvolvimento de um planejamento urbano mais sustentável 

que se utilize de tecnologias construtivas ecológicas e princípios de slow cities e 

ecovilas.  

É certo que o projeto e o planejamento de áreas residenciais e bairros 

transforma-se em desafio ao criar um ambiente urbano favorável, entretanto, 

atualmente em Morretes, há um movimento e espaço para o desenvolvimento de um 

planejamento urbano mais sustentável que se utilize de tecnologias verdes e vão ao 

encontro dos princípios de slow cities e ecovilas e também de ecobairros. Mas 

percebe-se que baseado nas entrevistas, questionários e observações de campo, que 

a denominação ecobairro poderia ter maior aderência nas particularidades 

encontradas do que ecovilas, ainda que possuam características de grande 

proximidade e por ambas serem implementadas em microambientes. Isso porque a 

denominação ecobairro é uma denominação que, para o poder público, torna o sentido 

dos movimentos ecossocioeconomicos mais compreensível e possível de ser 

implementado.  

Ainda que as ecovilas, assim como o desdobramento ecobairro, tragam 

elementos significativos, ambos possuem limites também quando se pensa na 

aplicabilidade para inclusão no planejamento habitacional popular de Morretes, o que 

decorre especialmente da vulnerabilidade geoclimática do território. Tal implicação 

sugere uma adaptação destes conceitos inclusive, valendo-se dos aprendizados do 

movimento slow city, para criar um modelo/conceito/denominação próprios da 

singularidade do município para pensar o seu desenvolvimento. 

 

5.2 LIMITAÇÕES 

 

Como limitações do trabalho, destacam-se: pequeno número de pesquisas 

realizadas e de casos emblemáticos sobre as temáticas de bioconstrução em 

habitações populares e políticas públicas que incluam bioconstrução ou ecovilas; 

ausência de casos de municípios no Brasil que se pautem em slow cities para seu 

desenvolvimento sustentável; ausência de dados atualizados  a respeito de 

assentamentos precários, déficit habitacional e programas habitacionais no município 

de Morretes-PR; a pandemia que se instalou a partir de 2020, trazendo dificuldades 
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para a realização de uma pesquisa de campo mais robusta e a dificuldade para a 

disponibilização de questionários eletrônicos a moradores, por sua vulnerabilidade 

social.  

 

5.3 RECOMENDAÇÕES 

 

Recomenda-se futuras pesquisas com estudos voltados à bioconstrução em 

Morretes-PR, a fim de verificar a melhor técnica bioconstrutiva para as condições 

geoclimáticas da cidade. Assim, com tal temática, cria-se um oportuno campo de 

investigação científica capaz de avançar no desenvolvimento de técnicas e protótipos 

de bioconstruções adaptadas e sua inclusão em programas habitacionais de moradias 

populares. 

Ainda, faz-se necessário aprofundamento no estudo e inclusão de ecovilas e 

bioconstrução em políticas públicas para que se oportunize seu crescimento, bem 

como na potencialidade de municípios utilizarem-se de elementos de movimentos 

ecossocioeconômicos para seu desenvolvimento sustentável. 
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ANEXO A - FLOR DA PERMACULTURA 

 

A jornada da Permacultura inicia-se a partir das éticas e dos princípios de 

design e percorre os domínios fundamentais necessários para a criação de uma 

cultura de sustentabilidade. O caminho evolucionário em espiral reúne todos esses 

campos de domínio, iniciando por um nível pessoal e local e evoluindo para um nível 

coletivo e global. 

Alguns campos, sistemas de design e soluções que foram associadas a essa 

visão mais abrangente da Permacultura estão listados a seguir: 

• Manejo da Terra e da Natureza – jardinagem biointensiva; jardinagem 

florestal; banco de sementes; agricultura orgânica; biodinâmica; plantio natural; linha 

chave para coleta de água; manejo holístico de campos; plantio em sequência natural; 

agrofloresta; floresta baseada na natureza; aquacultura integrada; colheita e caça 

selvagem; recoleta. 

• Espaço Construído – planejamento solar passivo; construção com material 

natural; coleta e reuso da água; bioarquitetura e bioconstrução; construções de 

abrigos na terra; construções resistentes a desastres naturais; construção pelo 

proprietário; linguagem dos padrões. 

• Ferramentas e Tecnologias – reuso e reciclagem criativa; ferramentas 

manuais; bicicletas e bicicletas elétricas; fogão a lenha eficiente e de baixa poluição; 

combustíveis de restos orgânicos; gaseificação de madeira; bio-char de 

reflorestamento; co-geração; micro-hydro & vento em pequena escala; cerca elétrica 

de geração de energia renovável; armazém de energia; engenharia de transição. 

• Cultura e Educação – educação em casa; educação Waldorf; arte e música 

participativa; ecologia social; pesquisa ação; cultura de transição. 

• Saúde e bem-estar Espiritual – parto em casa e aleitamento materno; 

medicina complementar e holística; yoga; tai chi, capoeira e outras disciplinas de 

corpo/mente/espírito; espírito do lugar, renascimento cultural indígena; morte digna. 

• Economia e Finanças – moeda local e regional; rodovias específicas para 

carros cheios; carona e compartilhamento de carro; investimento ético & comércio 

justo; WW00Fing e redes similares; Mercados de Produtores & Agricultura Apoiada 

na Comunidade (AAC); cotas de energia cambiável; Análise dos Ciclos de Vida & 

Contabilidade Energética. 



127 

 

 

• Posse de Terra e Comunidade – cooperativas e associações comunitárias; 

ecovilas e co-habitações; tecnologia para espaço aberto e tomada de decisão por 

consenso; título nativo e direito tradicional de uso. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA: ATORES-CHAVE LIGADOS À 

PREFEITURA 

 

ISAE – Instituto Superior de Administração e Economia do Mercosul 

MPGS – Mestrado Profissional em Governança e Sustentabilidade 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – Atores-chave ligados à Prefeitura 

Nome do entrevistado: 

Local: 

Data: 

1. Qual é a importância da sustentabilidade no planejamento e desenvolvimento 
do Município? 

2. Tem conhecimento do que é ecovila, slow cities, bioconstrução? 
3. Se sim. Tem previsão para incluir ecovilas e assentamentos sustentáveis 

como parte do Plano Diretor? 
4. Seria de interesse da cidade projetos que tragam os princípios de ecovilas e 

slow cities para os bairros? 
5. Havendo mão de obra técnica em bioconstrução, seria um tipo de construção 

incentivada e que poderia ser utilizada pela prefeitura nos projetos de 
habitação social? 

6. Tem previsão de atualização do Plano Diretor? 
7. Já existe um planejamento habitacional no municipal de Morretes?  
8. A prefeitura possui cronograma para a elaboração do Plano Local de 

Habitação Social (PLHIS) conforme prevê a Lei Complementar nº 6/2011? Se 
não, tem previsão? 

9. Morretes possui um setor responsável conforme previsto na Lei nº 19/2007 
que prevê a criação de um Conselho Municipal de Habitação de Interesse 
Social? 

10. Existem projetos de habitação social em curso? 
11. Quais projetos sua secretaria tem para o desenvolvimento sustentável do 

município? 

Fonte: adaptado de Sampaio (2014) e Freitas (2016). 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA: Habitantes De Assentamento Precário 

 

 

ISAE – Instituto Superior de Administração e Economia do Mercosul 

MPGS – Mestrado Profissional em Governança e Sustentabilidade 

ROTEIRO DE ENTREVISTA – Habitantes 

1. Há quanto tempo mora nesta habitação? 
2. É habitação própria ou aluguel? 
3. Quantas pessoas moram com você? 
4. Você acha que sua residência supre suas necessidades? Se não, o que 

falta? 
5. Você acha que as condições do entorno são favoráveis a uma habitação 

saudável? Se não, o que falta? 
6. Você sabe se o município possui Programas de Habitação? 
7. Você está inscrito em algum programa de habitação no município/Minha 

Casa Minha Vida? 
8. Você já ouvir falar em bioconstrução ou permacultura, agroecologia e 

ecovila? 
9. Você moraria em uma bioconstrução? 
10. Você gostaria de morar em uma área em que pudesse conciliar a moradia 

com um local comum para a produção agroecológica coletiva/horta 
comunitária? 

11. Já usou alguma técnica de bioconstrução ou permacultura? 
Fonte: adaptado de Sampaio (2014) e Freitas (2016). 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO SURVEY 

                                                                                                                                                                                                                                                  
(continua) 

Questionário 2 - Baseado em critérios e princípios das slow cities e ecovilas (adaptado aos objetivos da pesquisa) e respondido com base nos áudios das entrevistas. 

Características – Nível 1 
(Perspectiva) 

Critério de Análise – Nível 2 
(Aspectos) 

Existem ações a 
respeito?  

Respostas: 
Sim/Não/Não sei 

Comentários 

Quão importante você 
considera o Município ter 

essas iniciativas? 
Respostas: Escala Likert: 
selecione 1 se considera 
nada importante e 5 para 

muito importante e comente 
a resposta 

Comentários 

Política Energética e 
Ambiental 

1. Conservação da qualidade do ar;         

2. Conservação da qualidade da 
água; 

        

3. Água potável para os residentes;         

4. Coleta separada de resíduos 
sólidos; 

        

5. Compostagem industrial e 
doméstica; 

        

6. Purificação e sanitização do 
esgoto; 

        

7. Produção pública de energia a 
partir de fontes renováveis; 

        

8. Redução da poluição visual e 
ruído de tráfego; 

        

9. Redução de consumo da energia 
elétrica das famílias residentes; 

        

10. Conservação da biodiversidade;         

11. Conservação das florestas;         
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  (continua) 

Características – Nível 1 
(Perspectiva) 

Critério de Análise – Nível 2  
(Aspectos) 

Existem ações a 
respeito? Respostas: 

Sim/Não/Não sei 
Comentários 

Quão importante você 
considera o Município ter 

essas iniciativas? 
Respostas: Escala Likert: 
selecione 1 se considera 
nada importante e 5 para 

muito importante e 
comente a resposta 

Comentários 

Políticas de Infraestrutura 
12. Remoção de barreiras arquitetônicas e 
de construção civil; 

        

Qualidade das Políticas de 
Vida Urbana 

13. Planejamento para resiliência urbana 
(contra intempéries ambientais); 

        

14. Intervenções de recuperação dos 
centros históricos e incremento de 
mobiliário urbano, sinalização turística 
etc.; 

        

15. Recuperação/criação de área verde 
social (praças, parques) com plantas 
produtivas e/ou árvores de frutos; 

        

16. Requalificação e reutilização de áreas 
marginais; 

        

17. Incentivo para arquitetura sustentável 
(bioarquitetura, bioconstrução); 

        

18. Incentivo para a autoconstrução 
sustentável (bioarquitetura, 
bioconstrução); 

        

19. Incentivo para o desenvolvimento das 
áreas rurais; 

        

20. Rede de cabos da cidade (fibra ótica, 
sem fio); 

        

21. Monitoramento e redução de 
poluentes (ruído, sistemas elétricos); 

        

22. Promoção de planejamento urbano 
sustentável; 

        

23. Espaços para comercialização de 
produtos locais; 
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(continua) 

Características – Nível 1 
(Perspectiva) 

Critério de Análise – Nível 2  
(Aspectos) 

Existem ações a 
respeito? Respostas: 

Sim/Não/Não sei 
Comentários 

Quão importante você 
considera o Município ter 

essas iniciativas? 
Respostas: Escala Likert: 
selecione 1 se considera 
nada importante e 5 para 

muito importante e 
comente a resposta 

Comentários 

Políticas Agrícolas, Turísticas 
e Artesanais 

24. Desenvolvimento da agroecologia;         

25. Uso de produtos locais, em 
restaurantes públicos comunitários 
orgânicos (cantinas escolares etc.); 

        

26. Educação e promoção do uso de 
produtos locais, orgânicos, se possível, na 
indústria de carnes e no consumo privado; 

        

27.  Novas ideias para o cumprimento de 
planos relativos a assentamentos de terra 
usados anteriormente para agricultura; 

        

Turismo, Políticas de 
Hospitalidade, 
Conscientização, 
Treinamento 

28. Boas-vindas (treinamento das 
pessoas responsáveis, sinalização, 
infraestrutura e horário adequados); 

        

29. Disponibilidade de itinerários “lentos” 
(impressos, web etc.); 

        

30. Educação em saúde (batalha contra 
obesidade, diabetes etc.); 

        



133 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 
(conclusão) 

Caracteríscticas – Nível 1 
(Perspectiva) 

Critério de Análise – Nível 2  
(Aspectos) 

Existem ações a 
respeito? Respostas: 

Sim/Não/Não sei 
Comentários 

Quão importante você 
considera o Município ter 

essas iniciativas? 
Respostas: Escala Likert: 
selecione 1 se considera 
nada importante e 5 para 

muito importante e 
comente a resposta 

Comentários 

Coesão Social 

31. Ações para auxílio de minorias 
discriminadas; 

        

32. Integração de pessoas com 
deficiência; 

        

33. Cuidado de crianças (creche, escola, 
saúde, alimentação); 

        

34. Educação da juventude (escola, 
combate às drogas); 

        

35. Combate à pobreza;         

36. Associações e/ou cooperativas 
comunitárias; 

        

37. Ecovilas ou ecobairros;         

38. Participação da sociedade civil nas 
políticas públicas; 

        

39. Habitação de interesse público e 
social; 

        

Parcerias 

40. Parcerias com universidades;         

41. Parcerias com organizações da 
sociedade civil; 

        

42. Troca de experiências com municípios 
ao redor; 

        

43. Governança em rede.         
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APÊNDICE D - Respostas Entrevistado I Ao Questionário Survey 

 

 (continua) 

Entrevistado 1 

Questionário 2 - Baseado em critérios e princípios das slow cities e ecovilas (adaptado aos objetivos da pesquisa) e respondido com base nos áudios das entrevistas. 

Características – 
Nível 1 (Perspectiva) 

Critério de Análise –  
Nível 2 (Aspectos) 

Existem ações a 
respeito? 

Respostas: 
Sim/Não/Não sei 

Comentários 

Quão importante você 
considera o Município ter 

essas iniciativas? 
Respostas: Escala Likert: 
selecione 1 se considera 
nada importante e 5 para 

muito importante e 
comente a resposta 

Comentários 

Política Energética e 
Ambiental 

1.1 Conservação da qualidade do ar; Não - 3 
No momento não 
há necessidade 

1.2 Conservação da qualidade da água;         

1.3 Água potável para os residentes; Sim Não para todos 5 - 

1.4 Coleta separada de resíduos sólidos; Não 
Está sendo elaborado projeto pela 
secretaria 

5 - 

1.5 Compostagem industrial e doméstica; Não 
Está sendo elaborado projeto pela 
secretaria 

5 - 

1.6 Purificação e sanitização do esgoto; Não 
Está sendo elaborado projeto pela 
secretaria 

5 - 

1.8 Produção pública de energia a partir 
de fontes renováveis; 

Não - 5 
Há interesse no 
futuro 

1.9 Redução da poluição visual e ruído de 
tráfego; 

Não - 5 - 

1.10 Redução de consumo da energia 
Elétrica das famílias residentes; 

Não - 5 - 

1.11 Conservação da biodiversidade; Sim Prioridades na pauta da Secretaria 5 - 

1.12 Conservação das florestas; Sim Prioridades na pauta da Secretaria 5 - 

 
 



135 

 

 

      (continua) 

Características – 
Nível 1 

(Perspectiva) 

Critério de Análise  
– Nível 2 (Aspectos) 

Existem 
ações a 

respeito? 
Respostas: 
Sim/Não/ 
Não sei 

Comentários 

Quão importante você 
considera o Município ter essas 
iniciativas? Respostas: Escala 

Likert: selecione 1 se considera 
nada importante e 5 para muito 

importante e comente a 
resposta 

Comentários 

Políticas de 
Infraestrutura 

1.13 Remoção de barreiras arquitetônicas 
e de construção civil; 

Não - 5 
Há interesse para utilização 
de tecnologias sociais de 
baixo impacto ecológico 

Qualidade das 
Políticas de Vida 
Urbana 

1.14 Planejamento para resiliência urbana 
(contra intempéries ambientais); 

Não - 5 Há interesse no futuro 

1.15 Intervenções de recuperação dos 
centros históricos e incremento de 
mobiliário urbano, sinalização turística 
etc.; 

Sim - 4 - 

1.16 Recuperação/criação de área verde 
social (praças, parques) com plantas 
produtivas e ou árvores de frutos; 

Sim 
Está sendo elaborado 
projeto pela secretaria 

5 - 

1.17 Requalificação e reutilização de 
áreas marginais; 

Sim 
Projeto de outra 
Secretaria 

4 - 

1.18 Incentivo para arquitetura sustentável 
(bioarquitetura, bioconstrução); 

Não - 5 
Há interesse para utilização 
de tecnologias sociais de 
baixo impacto ecológico 

1.19 Incentivo para a autoconstrução 
sustentável (bioarquitetura, 
bioconstrução); 

Não - 5 
Há interesse para utilização 
de tecnologias sociais de 
baixo impacto ecológico 

1.20 Incentivo para o desenvolvimento 
das áreas rurais; 

Sim 
Projeto de outra 
Secretaria 

4 - 

1.21 Rede de cabos da cidade (fibra ótica, 
sem fio); 

Sim Fibra ótica - internet 4 - 

1.22 Monitoramento e redução de 
poluentes (ruído, sistemas elétricos); 

Não - 5 Há interesse no futuro 
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(continua) 

Características – 
Nível 1 

(Perspectiva) 

Critério de Análise  
– Nível 2 (Aspectos) 

Existem 
ações a 

respeito? 
Respostas: 
Sim/Não/ 
Não sei 

Comentários 

Quão importante você 
considera o Município ter essas 
iniciativas? Respostas: Escala 

Likert: selecione 1 se considera 
nada importante e 5 para muito 

importante e comente a 
resposta 

Comentários 

Qualidade das 
Políticas de Vida 

Urbana 

1.23 Promoção de planejamento urbano 
sustentável; 

Sim 
Está sendo elaborado 
projeto pelas secretarias 

5 - 

1.24 Espaços para comercialização de 
produtos locais; 

Sim Feiras de artesanato 5 
Promoção e incentivo dos 
produtos locais 

Políticas Agrícolas, 
Turísticas e 
Artesanais 

1.25 Desenvolvimento da agroecologia; Não 
Está sendo elaborado 
pela Secretaria de 
infraestrutura e agricultura 

5 - 

1.26 Uso de produtos locais, em 
restaurantes públicos comunitários 
orgânicos (cantinas escolares etc.); 

Sim 
Há projetos pela 
Secretaria de 
infraestrutura e agricultura 

5 
Introdução dos orgânicos 
na merenda escolar 

1.227 Educação e promoção do uso de 
produtos locais, orgânicos, se possível, na 
indústria de carnes e no consumo privado; 

Não 
Há projetos pela 
Secretaria de 
infraestrutura e agricultura 

5 - 

1.28 Novas ideias para o cumprimento de 
planos relativos a assentamentos de terra 
usados anteriormente para agricultura; 

Não - 5 
Ver com a Secretaria de 
infra-estrutura e agricultura 

Turismo, Políticas 
de Hospitalidade, 
Conscientização, 
Treinamento 

1.29 Boas-vindas (treinamento das 
pessoas responsáveis, sinalização, 
infraestrutura e horário adequados); 

Sim 
Pela secretaria de 
Turismo 

5 - 

1.30 Disponibilidade de itinerários “lentos” 
(impressos, web etc.); 

Sim 
Pela secretaria de 
Turismo 

5 
Importante para o contato 
com a natureza 

1.31 Educação em saúde (batalha contra 
obesidade, diabetes etc.); 

Não Ainda não há 5 - 
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(continua) 

Características – 
Nível 1 

(Perspectiva) 

Critério de Análise  
– Nível 2 (Aspectos) 

Existem 
ações a 

respeito? 
Respostas: 
Sim / Não / 

Não sei 

Comentários 

Quão importante você 
considera o Município ter essas 
iniciativas? Respostas: Escala 

Likert: selecione 1 se considera 
nada importante e 5 para muito 

importante e comente a 
resposta 

Comentários 

Coesão Social 

1.32 Ações para auxílio de minorias 
discriminadas; 

Não Projetos de ONGs 5 - 

1.33 Integração de pessoas com 
deficiência; 

Não - 5 - 

1.34 Cuidado de crianças (creche, escola, 
saúde, alimentação); 

Sim - 5 - 

1.35 Educação da juventude (escola, 
combate às drogas); 

Sim - 5 - 

1.36 Combate à pobreza; Sim - 5 - 

1.37 Associações e/ou cooperativas 
comunitárias; 

Não 
Há projetos pela 
Secretaria de 
infraestrutura e agricultura 

5 - 

1.38 Ecovilas ou ecobairros; Não   5 Há interesse 

1.39 Participação da sociedade civil nas 
políticas públicas; 

Não 
Projeto da Prefeitura para 
este mandato 

5 - 

1.40 Habitação de interesse público e 
social; 

Não   5 - 

Parcerias 

1.41 Parcerias com universidades; Sim UFPR Litoral 5 - 

1.42 Parcerias com organizações da 
sociedade civil; 

Sim 
Grande Reserva da Mata 
Atlântica  

5 - 

1.43 Troca de experiências com 
Municípios ao Redor; 

Sim Todo o litoral 5 - 

1.44 Governança em rede. Não   5 - 
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APÊNDICE E - RESPOSTAS ENTREVISTADO II AO QUESTIONÁRIO SURVEY 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                    
(continua) 

Questionário 2 - Baseado em critérios e princípios das slow cities e ecovilas (adaptado aos objetivos da pesquisa) e respondido com base nos áudios das entrevistas. 

Características – 
Nível 1 

(Perspectiva) 

Critério de Análise  
– Nível 2 (Aspectos) 

Existem 
ações a 

respeito? 
Respostas: 
Sim/ Não/ 
Não sei 

Comentários 

Quão importante você considera 
o Município ter essas iniciativas? 

Respostas: Escala Likert: 
selecione 1 se considera nada 

importante e 5 para muito 
importante e comente a resposta 

Comentários 

Política Energética 
e Ambiental 

1. Conservação da qualidade do ar; Não sei - 3 - 

2. Conservação da qualidade da água; Não sei - 5 - 

3. Água potável para os residentes; Sim Não para todos 5 - 

4. Coleta separada de resíduos sólidos; Não 
Está sendo elaborado projeto por outra 
secretaria 

5 - 

5. Compostagem industrial e doméstica; Não 
Está sendo elaborado projeto por outra 
secretaria 

5 - 

6. Purificação e sanitização do esgoto; Não 
Está sendo elaborado projeto por outra 
secretaria 

5 - 

7. Produção pública de energia a partir 
de fontes renováveis; 

Não - 5 - 

8. Redução da poluição visual e ruído 
de tráfego; 

Não - 3 - 

9. Redução de consumo da energia 
elétrica das famílias residentes; 

Não - 4 - 

10. Conservação da biodiversidade; Sim 
Está sendo elaborado projeto por outra 
secretaria 

4 - 

11. Conservação das florestas; Sim 
Está sendo elaborado projeto por outra 
secretaria 

4 - 

Políticas de 
Infraestrutura 

12. Remoção de barreiras arquitetônicas 
e de construção civil; 

Não - 4 - 
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(continua) 

Características – 
Nível 1 

(Perspectiva) 

Critério de Análise 
– Nível 2 (Aspectos) 

Existem 
ações a 

respeito? 
Respostas: 
Sim/Não/ 
Não sei 

Comentários 

Quão importante você considera 
o Município ter essas iniciativas? 

Respostas: Escala Likert: 
selecione 1 se considera nada 

importante e 5 para muito 
importante e comente a resposta 

Comentários 

Qualidade das 
Políticas de Vida 
Urbana 

13. Planejamento para resiliência urbana (contra 
intempéries ambientais); 

Não - 5 Precisa ser feito 

14. Intervenções de recuperação dos centros 
históricos e incremento de mobiliário urbano, 
sinalização turística etc.; 

Sim - 4 - 

15. Recuperação/criação de área verde social 
(praças, parques) com plantas produtivas e/ou 
árvores de frutos; 

Sim - 5 - 

16. Requalificação e reutilização de áreas 
marginais; 

Sim 
Projeto para esta 
secretaria 

5 

Está na pauta entrar em 
contato com o INCRA para 
possível desafetação de 
terrenos para serem utilizados 
em interesse público.  

17. Incentivo para arquitetura sustentável 
(bioarquitetura, bioconstrução); 

Não - 4 - 

18. Incentivo para a autoconstrução sustentável 
(bioarquitetura, bioconstrução); 

Não - 3 - 

19. Incentivo para o desenvolvimento das áreas 
rurais; 

Sim 
Projeto para esta 
secretaria 

5 
Queremos incentivar a criação 
de cooperativas. 

20. Rede de cabos da cidade (fibra ótica, sem 
fio) 

Sim 
Fibra ótica - 
internet 

3 - 

21.  Monitoramento e redução de poluentes 
(ruído, sistemas elétricos) 

Não - 5 - 

22. Promoção de planejamento urbano 
sustentável  

Sim 
Está sendo 
elaborado projeto 
pelas secretarias 

5 - 
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(continua) 

Características – 
Nível 1 

(Perspectiva) 

Critério de Análise  
– Nível 2 (Aspectos) 

Existem 
ações a 

respeito? 
Respostas: 
Sim/Não/ 
Não sei 

Comentários 

Quão importante você considera 
o Município ter essas iniciativas? 

Respostas: Escala Likert: 
selecione 1 se considera nada 

importante e 5 para muito 
importante e comente a resposta 

Comentários 

Qualidade das 
Políticas de Vida 
Urbana 

23. Espaços para comercialização de produtos 
locais; 

Sim 
Feiras de 
artesanato 

5 
Promoção e incentivo dos 
produtos locais 

Políticas Agrícolas, 
Turísticas e 
Artesanais 

24. Desenvolvimento da agroecologia; Não 
Está sendo 
elaborado pela 
nossa secretaria 

5 

Criar centros de educação 
em agroecologia e 
agricultura orgânica e feiras 
exclusivas destes produtos 
para incentivar os 
produtores. 

25. Uso de produtos locais, em restaurantes 
públicos comunitários orgânicos (cantinas 
escolares etc.); 

Sim 
Está sendo 
elaborado pela 
nossa secretaria 

5 
Incentivo para Introdução 
dos orgânicos na merenda 
escolar 

26. Educação e promoção do uso de produtos 
locais, orgânicos, se possível, na indústria de 
carnes e no consumo privado; 

Não 
Está sendo 
elaborado pela 
nossa secretaria 

5 
Serão criados centros de 
educação em agroecologia 
e agricultura orgânica 

27.  Novas ideias para o cumprimento de planos 
relativos a assentamentos de terra usados 
anteriormente para agricultura; 

Sim 
Está sendo 
elaborado pela 
nossa secretaria 

5 
Tentativa de desafetação 
de terras do INCRA  

Turismo, Políticas 
de Hospitalidade, 
Conscientização, 
Treinamento 

28. Boas-vindas (treinamento das pessoas 
responsáveis, sinalização, infraestrutura e 
horário adequados); 

Sim 
Pela secretaria de 
Turismo 

5 - 

29. Disponibilidade de itinerários “lentos” 
(impressos, web etc.); 

Sim 
Pela secretaria de 
Turismo 

5 - 

30. Educação em saúde (batalha contra 
obesidade, diabetes etc.); 

Não Ainda não há 5 - 
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(conclusão) 

Características – 
Nível 1 

(Perspectiva) 

Critério de Análise  
– Nível 2 (Aspectos) 

Existem 
ações a 

respeito? 
Respostas: 
Sim/Não/ 
Não sei 

Comentários 

Quão importante você considera 
o Município ter essas iniciativas? 

Respostas: Escala Likert: 
selecione 1 se considera nada 

importante e 5 para muito 
importante e comente a resposta 

Comentários 

COESÃO SOCIAL 

31.  Ações para auxílio de minorias 
discriminadas; 

Não - 5 - 

32. Integração de pessoas com deficiência; Não - 5 - 

33. Cuidado de crianças (creche, escola, saúde, 
alimentação); 

Sim - 5 - 

34. Educação da juventude (escola, combate às 
drogas); 

Sim - 5 - 

35. Combate à pobreza;   - 5 - 

36. Associações e/ou cooperativas comunitárias; Não 
Projeto desta 
secretaria 

5 
muito interesse em 
desenvolver 

37. Ecovilas ou ecobairros; Não - 4 interessante 

38. Participação da sociedade civil nas políticas 
públicas; 

Não 
Projeto da 
Prefeitura para 
este mandato 

5 - 

39. Habitação de interesse público e social; Não - 5 - 

PARCERIAS 

40. Parcerias com universidades; Sim UFPR Litoral 5 - 

41. Parcerias com organizações da sociedade 
civil; 

Sim 
Grande Reserva da 
Mata Atlântica  

5 - 

42. Troca de experiências com municípios ao 
redor; 

Sim Todo o litoral 5 - 

43. Governança em rede; Não sei - 5 - 
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APÊNDICE F - RESPOSTAS ENTREVISTADO III AO QUESTIONÁRIO SURVEY 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                  

(continua) 

Questionário 2 - Baseado em critérios e princípios das slow cities e ecovilas (adaptado aos objetivos da pesquisa) e respondido com base nos áudios das entrevistas. 

Características – 
Nível 1 (Perspectiva) 

Critério de Análise –  
Nível 2 (Aspectos) 

Existem 
ações a 

respeito? 
Respostas: 
Sim/Não/ 
Não sei 

Comentários 

Quão importante você considera 
o Município ter essas 

iniciativas? Respostas: Escala 
Likert: selecione 1 se considera 
nada importante e 5 para muito 

importante e comente a 
resposta 

Comentários 

Política Energética e 
Ambiental 

1. Conservação da qualidade do ar; Não sei - 3 - 

2. Conservação da qualidade da água; Não - 5 - 

3. Água potável para os residentes; Sim Não para todos 5 - 

4. Coleta separada de resíduos sólidos; Não 
Está sendo elaborado projeto 
pela Secretaria do Meio Ambiente 

5 - 

5. Compostagem industrial e doméstica; Não 
Está sendo elaborado projeto 
pela Secretaria do Meio Ambiente 

5 - 

6. Purificação e sanitização do esgoto; Não 
Está sendo elaborado projeto 
pela Secretaria do Meio Ambiente 

5 - 

7. Produção pública de energia a partir de 
fontes renováveis; 

Não - 5 - 

8. Redução da poluição visual e ruído de 
tráfego; 

Não - 3 - 

9. Redução de consumo da energia elétrica das 
famílias residentes; 

Não - 4 - 

10. Conservação da biodiversidade; Sim 
Está sendo elaborado projeto por 
outra secretaria 

5 - 

11. Conservação das florestas; Sim 
Está sendo elaborado projeto por 
outra secretaria 

5 - 

Políticas de 
Infraestrutura 

12. Remoção de barreiras arquitetônicas e de 
construção civil; 

Não   5   
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(continua) 

Características – 
Nível 1 (Perspectiva) 

Critério de Análise –  
Nível 2 (Aspectos) 

Existem 
ações a 

respeito? 
Respostas: 
Sim/Não/ 
Não sei 

Comentários 

Quão importante você considera 
o Município ter essas iniciativas? 

Respostas: Escala Likert: 
selecione 1 se considera nada 

importante e 5 para muito 
importante e comente a resposta 

Comentários 

Qualidade das 
Políticas de Vida 
Urbana 

13. Planejamento para resiliência urbana 
(contra intempéries ambientais); 

Não - 5 
Precisa 
urgente 

14. Intervenções de recuperação dos centros 
históricos e incremento de mobiliário urbano, 
sinalização turística etc.; 

Sim - 4 - 

15. Recuperação/criação de área verde social 
(praças, parques) com plantas produtivas e/ou 
árvores de frutos; 

Sim - 4 - 

16. Requalificação e reutilização de áreas 
marginais; 

Não sei - 4 - 

17. Incentivo para arquitetura sustentável 
(bioarquitetura, bioconstrução); 

Não - 5 - 

18. Incentivo para a autoconstrução sustentável 
(bioarquitetura, bioconstrução); 

Não - 4 - 

19. Incentivo para o desenvolvimento das áreas 
rurais; 

Sim - 4 - 

20. Rede de cabos da cidade (fibra ótica, sem 
fio); 

Sim Fibra ótica 3 - 

21.  Monitoramento e redução de poluentes 
(ruído, sistemas elétricos); 

Não - 5 - 

21. Promoção de planejamento urbano 
sustentável;  

Sim Projeto deste mandato. 5 - 

22. Espaços para comercialização de produtos 
locais; 

Sim Feiras de artesanato e hortifruti 5 

Locais para 
incentivo da 
produção 
local. 
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(continua) 

Características – 
Nível 1 (Perspectiva) 

Critério de Análise –  
Nível 2 (Aspectos) 

Existem 
ações a 

respeito? 
Respostas: 
Sim/Não/ 
Não sei 

Comentários 

Quão importante você considera 
o Município ter essas iniciativas? 

Respostas: Escala Likert: 
selecione 1 se considera nada 

importante e 5 para muito 
importante e comente a resposta 

Comentários 

Políticas Agrícolas, 
Turísticas e 
Artesanais 

23. Desenvolvimento da agroecologia Não Projeto de outra Secretaria 4 - 

24. Uso de produtos locais, em 
restaurantes públicos comunitários 
orgânicos (cantinas escolares etc.) 

Sim 
Projeto da Secretaria de 
Agricultura 

5 - 

25. Educação e promoção do uso de 
produtos locais, orgânicos, se possível, na 
indústria de carnes e no consumo privado 

Não - 5 - 

26.  Novas ideias para o cumprimento de 
planos relativos a assentamentos de terra 
usados anteriormente para agricultura 

Sim 
Está sendo elaborado pela 
nossa secretaria 

5 

Estamos tentando 
regularização e 
verificar a 
possibilidade de 
conseguir terrenos 
para novos 
assentamentos 

Turismo, Políticas de 
Hospitalidade, 
Conscientização, 
Treinamento 

27. Boas-vindas (treinamento das 
pessoas responsáveis, sinalização, 
infraestrutura e horário adequados) 

Sim - 5 - 

28. Disponibilidade de itinerários "lentos" 
(impressos, web, etc.) 

Sim - 3 - 

29. Educação em Saúde (batalha contra 
obesidade, diabetes, etc.) 

Não - 5 - 

Coesão Social 

30.  Ações para auxílio de minorias 
discriminadas 

Não - 5 - 

31. Integração de pessoas com 
deficiência 

Não   5 - 

32. Cuidado de crianças (creche, escola, 
saúde, alimentação) 

Sim - 5 - 
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(conclusão) 

Características – 
Nível 1 (Perspectiva) 

Critério de Análise –  
Nível 2 (Aspectos) 

Existem 
ações a 

respeito? 
Respostas: 
Sim/Não/ 
Não sei 

Comentários 

Quão importante você considera 
o Município ter essas iniciativas? 

Respostas: Escala Likert: 
selecione 1 se considera nada 

importante e 5 para muito 
importante e comente a resposta 

Comentários 

Coesão Social 

33. Educação da juventude (escola, 
combate às drogas); 

Sim - 5 - 

34. Combate à pobreza; Sim - 5 - 

35. Associações e/ou cooperativas 
comunitárias; 

Não - 5 - 

36. Ecovilas ou ecobairros; Não - 4 - 

37. Participação da sociedade civil nas 
políticas públicas; 

Sim - 5 - 

38. Habitação de interesse público e 
social; 

Sim Estamos com projetos 5 - 

Parcerias 

39. Parcerias com universidades; Sim UFPR Litoral 5 - 

40. Parcerias com organizações da 
sociedade civil; 

Sim - 5 - 

41. Troca de experiências com Municípios 
ao Redor; 

Sim Cidades do Litoral 5 - 

42. Governança em rede. Não - 3 - 
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Minuta Workshop 

BIOCONSTRUÇÃO COMO ALTERNATIVA NA 

HABITAÇÃO POPULAR NO MUNICÍPIO DE 

MORRETES-PR 

 

A INCLUSÃO DA BIOCONSTRUÇÃO E ELEMENTOS DAS 

SLOWCITIES E ECOVILAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS 

HABITACIONAIS. 

 
                         10 de março de 2021.

    APÊNDICE G - WORKSHOP 

 



147 

 

 

Ficha Técnica 

 

Evento: Workshop “uma cidade mais sustentável a partir da eco-habitação: a inclusão da 

bioconstrução e elementos das Slowcities e Ecovilas em políticas públicas habitacionais.” 

Organização: Ariadne Welter pelo Programa de Mestrado Profissional em Governança e 

Sustentabilidade (PPGS) do Instituto Superior de Administração e Economia (ISAE). 

Data: a definir. 

Horário: a definir. 

Local: Prefeitura de Morretes/PR. 

Convidados: Prefeito e Secretários do Município de Morretes-PR. 

 

Apresentação 

O Workshop “Habitação para uma cidade mais sutentável: a inclusão da bioconstrução 

e elementos das Slowcities e Ecovilas nas políticas públicas habitacionais tem como objetivo 

realizar uma análise conjunta da possibilidade de o município de Morretes incluir a 

bioconstrução como alternativa para construção de habitações populares em programas 

habitacionais do município e a utilização de elementos de Slowcities e Ecovilas na 

concepção do entorno dessas bioconstruções e em políticas públicas, visando a qualidade 

de vida de seus habitantes. Bem como realizar uma análise conjunta sobre a potencialidade 

de Morretes se transformar em uma Slowcity.  

 

Justificativa 

O município de Morretes, como tantos outros municípios enfrenta a carência de 

habitações agravado muitas vezes por desastres climáticos.  

Por isso, a análise de alternativas ao enfrentamento do déficit habitacional é 

fundamental para garantir o direito à moradia dos habitantes do município. Alternativas 
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que tragam ainda qualidade de vida e tecnologias de baixo impacto ambiental são 

essenciais e caminham na direção do município de ser uma cidade sustentável. 

Em uma tentativa de contribuir com as entidades competentes nesse processo, a 

proposta do presente workshop é a compreensão do das possibilidades que a 

bioconstrução e outros elementos de Slowcities e Ecovilas podem trazer ao município. Para 

isso, se buscou  incluir entre os participantes a administração municipal, num esforço de 

integrar a análise do tema, compartilhar conhecimentos, promover a troca de experiências 

e averiguar possíveis soluções.
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Programação 

 

 

Data a definir 

9h00 – 9h20 
 
Boas-vindas aos participantes, autoapresentação e objetivos do 
workshop. 

9h20 – 9h40 
Introdução às temáticas de Bioconstrução, Slowcities e Ecovilas e suas 

características. 

 

   9h40 – 10h10 
Potencial de elementos das Slowcities e Ecovilas para serem 
integrados no planejamento urbano 

 

  10h10 – 10h40 
Fatores políticos e construtivos que favoreçam o uso da bioconstrução 
para habitação popular 

 
10h40 – 10h50 

Intervalo 

10h50 – 11h20 
 
Discussão sobre a potencialidade do município de Morretes. 

 
11h20 – 11h50 

Discussão sobre políticas públicas que incentivem a 

bioconstrução e a utilização de elementos de Slowcities e 

Ecovilas em Morretes. 

 
11h50 – 12h 

Encerramento 
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BIOCONSTRUÇÃO COMO ALTERNATIVA NA HABITAÇÃO 

POPULAR NO MUNICÍPIO DE MORRETES-PR 

BIOCONSTRUCTION AS A POPULAR HOUSING ALTERNATIVE IN 

THE CITY OF MORRETES-PR 

 

Resumo: O modelo socioeconômico atual, considerado de desenvolvimento 
excludente e que se apoia em uma racionalidade econômica de lógica utilitária-
consumista, encontra-se em crise. Mesmo com esforços voltados a um 
desenvolvimento sustentável, as mudanças climáticas e disparidades sociais 
continuam agravando-se, fazendo com que a sociedade busque formas pós-
desenvolvimentistas. O ambiente urbano concentra problemas socioambientais 
complexos, sendo um deles o crescente déficit habitacional. No Brasil, esse déficit 
decorre de padrões segregadores que necessitam de novas abordagens que incluam 
a sustentabilidade em seu planejamento, como preconiza o ODS 11. Para contribuir 
com a mudança dessa realidade, esse estudo almejou identificar, diante dos 
movimentos em torno do slow cities e das ecovilas, que ainda se apresentam de forma 
embrionária e em pequena escala de reprodução, a potencialidade do município de 
Morretes-PR para a inclusão da bioconstrução como alternativa na habitação popular. 
A partir da pesquisa, de caráter exploratório e viés qualitativo, identificou-se no 
município, a urgência por habitações sociais, mas também a abertura e possibilidade 
para este planejamento urbano mais sustentável. Além da bioconstrução buscou-se 
utilizar outras características de slow cities e ecovilas, como um planejamento voltado 
ao bem-estar socioambiental incluindo no entorno das habitações a exemplo de hortas 
comunitárias e sistemas de tratamento de esgoto ecológico. Ainda, foram constatados 
fatores políticos e construtivos que favorecem o uso da bioconstrução nos programas 
habitacionais do município, como legislação, mão-de-obra disponível e o interesse 
pela prefeitura em projetos voltados à conservação ambiental, demonstrando assim 
seu potencial para o desenvolvimento de uma cidade mais sustentável. 

 
Palavras-chave: Bioconstrução, Habitação Popular, Planejamento Urbano 
Sustentável, Slow City, Ecovila. 

 

Abstract: The current socio-economic model, considered to be an excluded 
development and based on an economic rationale of utilitarian-consumerist logic, is in 
crisis. Even with efforts towards sustainable development, climate change and social 
disparities continue to worsen, causing society to seek post-developmental ways. The 
urban environment concentrates on complex socio-environmental problems, one of 
which is the growing housing deficit. In Brazil, this deficit stems from segregating 

APÊNDICE H - ARTIGO A SER SUBMETIDO À REVISTA BRASILEIRA DE 

GESTÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL (BGDR) 
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patterns that need new approaches that include sustainability in its planning, as 
recommended by the SDG 11. To contribute to changing this reality, this study aimed 
to identify, in the face of movements around slow cities and of ecovillages, which are 
still embryonic and on a small scale of reproduction, the potential of Morretes-PR for 
the inclusion of bioconstruction as an alternative in popular housing. From the 
research, of exploratory character and qualitative bias, the urgency for social housing 
was identified in the municipality, but also the openness and possibility for a more 
sustainable urban planning. In addition to bioconstruction, it was sought to use other 
characteristics of slow cities and ecovillages, such as planning aimed at 
socioenvironmental well-being, including in the house's surroundings such as 
community gardens and ecological sewage treatment systems. Still, political, and 
constructive factors that favor the use of bioconstruction in the municipality's housing 
programs were found, such as legislation, available labor, and interest by the city in 
environmental conservation projects, thus demonstrating its potential for the 
development of a more sustainable city. 

 
Keywords: Bioconstruction, Social Hosing, SlowCity, Ecovillage, Sustainable Urban 
Planning. 

 

Introdução 

A crise do modelo socioeconômico é invocada por muitos como a causa 

subjacente da atual crise de clima, energia, pobreza e significado. Observa-se que o 

modelo de desenvolvimento excludente, caracterizado, no início, pelo significativo 

grau de industrialização dos diferentes processos produtivos e pelo crescimento 

exponencial dos recursos tecnológicos, utilizados nas etapas de produção, produziu 

como resultado uma sociedade apoiada em uma racionalidade econômica de lógica 

utilitária-consumista (SAMPAIO, 2008). Tal racionalidade resultou em uma série de 

externalidades: entropização dos processos produtivos, alteração dos equilíbrios 

ecológicos, destruição de ecossistemas, esgotamento de recursos naturais, 

degradação ambiental, desigualdade social, pobreza extrema (LEFF, 2010). 

Mesmo com os esforços voltados ao desenvolvimento sustentável, as 

mudanças climáticas e as disparidades sociais continuam se agravando, fazendo com 

que a sociedade busque formas pós-desenvolvimentistas frente às debilidades do 

modelo hegemônico atual. Discussões acerca do desenvolvimento sustentável 

convergem na concepção de que o desenvolvimento trouxe qualidade e expectativa 

de vida aos seres humanos (SEN, 1999; SACHS, 2004). Mas que trouxe também 

desequilíbrios de ordem social e ambiental, o que sugere reflexões quanto aos modos 
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de produção-consumo, a fim de mitigar os impactos socioambientais causados por 

esses modos.  

Existem várias propostas alternativas que se contrapõem ao processo de 

hegemonização de estilos de vida predominantemente urbano-consumista, que 

sugerem novas modalidades de vida e de habitar o planeta. Um exemplo é a teoria do 

De-growth (Decrescimento) (LATOUCHE, 2009), na perspectiva do Pós-

desenvolvimento e da Ecossocioeconomia, que faz crítica ao sistema econômico atual 

e aos padrões de desenvolvimento tradicional e propõe ações concretas, para que 

sejam implementadas (CHASSAGNE, 2019). 

No ambiente urbano, esses movimentos têm se difundido e crescido. As 

iniciativas, de uma forma geral, partem da sociedade civil organizada, mas exigem 

cooperação do governo para pensar um desenvolvimento urbano sustentável, como 

preconiza a New Urban Agenda (Nova Agenda Urbana) (HABITAT III, 2016).  

O espaço urbano, por abrigar a maior parte da população mundial, traz 

inúmeros desafios, o que sugere que seu planejamento deva ser repensado, como 

expressa Leyzerova, Sharovarova e Alekhin (2016, p. 9): 

O desenvolvimento sustentável das cidades contemporâneas é 
uma tarefa urgente que visa criar cidades ecológicas, belas e saudáveis, 
satisfazendo completamente as necessidades de seus residentes. O objetivo 
é alcançar, tanto por meio de seus residentes como dos planejadores e 
executivo das cidades de todo o país, a fim de garantir uma melhor qualidade 
de vida para as pessoas e do ambiente urbano, e promover o equilíbrio entre 
a cidade e o ambiente natural.  

Um movimento relevante que propõe uma alternativa para o desenvolvimento 

urbano sustentável (CENGIZ, 2012), com uma nova forma de pensar o espaço urbano 

e experimentar a cidade, é o Movimento Slow (Lento), mais especificamente o Slow 

Cities (Cidades Lentas). Outro movimento que propõe uma alternativa aos modos de 

vida e gestão do espaço é o Global Ecovillage Movement - GEN (Movimento Global 

de Ecovilas).  

As Ecovilas são um modelo de comunidades intencionais e buscam a 

sustentabilidade por meio do desenvolvimento de tecnologias apropriadas em seus 

territórios, de um novo senso de comunidade e cooperação, de reflexões em torno 

das questões da identidade e da articulação em rede, partindo de práticas locais que 

apontam caminhos para a mitigação dos desafios sociais e custos ambientais do modo 

hegemônico econômico de produção. Uma das tecnologias apropriadas utilizada nas 
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Ecovilas é a bioconstrução de moradias próprias, realizada pelos próprios residentes. 

Atendendo aos princípios de sustentabilidade, aos quais as Ecovilas se dispõem, são 

utilizadas na bioconstrução formas que lembram padrões da natureza, materiais 

vernaculares encontrados no entorno, materiais naturais como a terra, materiais 

reciclados, dentre outros.  

Ao mesmo tempo, um novo conceito partindo do movimento Slow, o Slow 

Housing, configura-se como um processo lento de construção de habitações, com o 

qual é  possível se chegar à requalificação de bairros e cidades inteiras (HEINONEN; 

HALONEN; DALDOSS, 2006). O movimento tem como premissas métodos de 

construção não padronizados e o uso de materiais não tradicionais. Assim como, mão-

de-obra e trabalhos artesanais personalizados, com menor gasto e economia sobre o 

custo da pré-fabricação e do planejamento em escala de infraestrutura e construção. 

Tal processo, apesar de ir ao encontro dos processos de bioconstrução (JENNINGS, 

2005), pode não ser tão acessível por ser derivado de um movimento mais elitizado. 

Como de acordo com dados da Organização das Nações Unidas (ONU), a 

expectativa de crescimento populacional até 2030 é de 1,8 bilhão de pessoas e, 

somado ao atual déficit habitacional de 1,6 bilhão, haverá uma demanda por moradia 

de aproximadamente 2 bilhões, aumentando o estado crítico da atual demanda 

mundial por habitação, especialmente nos países mais pobres ou em 

desenvolvimento. 

De acordo com a Nova Agenda Urbana, a expansão das oportunidades de 

habitação não só contribuirão para atingir os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), em especial o objetivo 11, de “Tornar as cidades e os 

assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”, e sua meta 

11.1 de “até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço 

acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas”, mas atingirão indiretamente 

grandes objetivos universais de diminuição da pobreza, melhoria da saúde, 

desenvolvimento econômico, coesão social, igualdade de gênero e sustentabilidade 

ambiental. Desta forma, insta todos os Estados-membros para priorizar a habitação 

em sua agenda governamental e a trabalharem juntos em rede com a sociedade civil 

e parceiros do setor privado (HABITAT III, 2016). 
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Neste sentido, abrem-se oportunidades no campo do planejamento 

habitacional para as moradias sustentáveis e, em especial, para a bioconstrução.  

O MMA (2008) caracteriza a bioconstrução como construções habitacionais de 

baixo custo, que utilizam materiais alternativos, vernaculares e reciclados, disponíveis 

nos arredores do local onde estão sendo construídas, com técnicas que reduzem 

significativamente o impacto ambiental e as externalidades geradas no processo 

construtivo. 

Acredita-se que a bioconstrução pode ser uma estratégia capaz de contribuir 

com a demanda por soluções para o suprimento do déficit habitacional, além de 

proporcionar mais autonomia à comunidade, tornando-a mais independente do 

sistema econômico hegemônico. Para isso, não basta utilizá-la enquanto tecnologia 

construtiva, mas é preciso pensar e planejar as cidades de forma diferente, voltadas 

ao bem-estar coletivo, com atenção às questões econômicas, sociais e ambientais, 

como propõem os movimentos Slowcities e Ecovilas.  

O município de Morretes, no estado do Paraná, por suas características 

históricas, sociais, econômicas e ambientais, foi selecionando, nesta pesquisa, para 

a análise da potencialidade da introdução da bioconstrução no planejamento urbano 

voltado à habitação popular. O município ainda, é um município de pequeno porte que 

apresenta deficiências no âmbito habitacional, especialmente por conter 

assentamentos em que as habitações estão em condições precárias e passíveis de 

desastres ambientais.  

Para tanto, essa pesquisa foi realizada com o intuito de demonstrar a 

possibilidade de inclusão, no planejamento habitacional do município de Morretes, da 

(bio)construção na habitação popular, como alternativa para o desenvolvimento de 

uma cidade mais sustentável, por meio da caracterização para o setor habitacional, 

destacando moradias populares, em Morretes; da identificação do potencial do 

município de Morretes para a utilização, em seu planejamento urbano, de 

características das SlowCities e das Ecovillages. E da identificação dos fatores 

políticos e construtivos que favoreçam o uso da bioconstrução para habitação popular 

no município de Morretes. 

Desenvolvimento teórico conceitual 
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Tem se tornado evidente que a sociedade capitalista moderna tem relação 

direta com modos destrutivos de interação com o meio-ambiente (FEOLA, 2015). A 

degradação ambiental causada pelo crescimento econômico deflagrou a crise 

ambiental como crítica à economia tal como ela é atualmente: um instrumento que 

molda o ritmo do mundo com princípios mecanicistas, de paradigma totalitário, que 

tudo transforma em termos de capital para sujeitá-los à lógica de mercado, ignorando 

e excluindo aquilo que ela própria denomina de externalidades: o equilíbrio ecológico, 

a preservação da biodiversidade e a qualidade de vida dos seres humanos (LEFF, 

2010). 

Mesmo com esse cenário, a possibilidade de lutar por transições para a 

sustentabilidade global, necessariamente está relacionada a desafiar e transformar 

instituições capitalistas, em suas arquiteturas políticas, sociais e culturais, incluindo 

crenças profundamente fortes como o desejo inerente do fim do crescimento 

econômico desenfreado (FEOLA, 2015), e a desafiar instituições como governo, 

mercado imobiliário e padrões de produção/consumo e de desenvolvimento. 

Alternativas pós-desenvolvimentistas como ecossocioeconomias apresentam 

pautas anti-utilitarista, anti-hegemônica e de base local, mas o que difere das outras 

duas é seu enfoque metodológico-empírico baseado em experiências que estão em 

curso (GRIMM; SAMPAIO; PROCOPIUK, 2018). 

As Ecossocioeconomias caracterizam-se como experiências que promovem o 

Pós-desenvolvimento, para estudar e destacar aprendizados provindos de iniciativas 

das mais diversas que têm a preocupação com o desenvolvimento, mas um 

desenvolvimento que leve em consideração uma equidade no crescimento econômico 

e social e o cuidado com o meio-ambiente (SANTOS et al. , 2015). Desta forma, é 

possível destacar experiências a exemplo de Ecossocioeconomias, como turismo 

comunitário, economia-solidária, permacultura, ecobairros, ecovilas, slowcities e 

outras, nos quais se valem de arranjos institucionais e socioprodutivos urbanos locais 

de base comunitária (SAMPAIO, 2019). 

Ao entender a concepção e características dos movimentos de SlowCities e 

Ecovilas, percebe-se a importância que esses movimentos têm ao serem 

considerados como sistemas alternativos ao sistema hegemônico atual, 
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possivelmente trazendo mitigações a problemas que o sistema atual não consegue 

solucionar e por isso serão tratados com maior profundidade neste trabalho. 

CittáSlow (SlowCities) 

A concepção do movimento SlowCity, deu-se na Itália, em 1999, quando 

prefeitos de três cidade italianas (Orvieto, Bra, Positano) foram contactados pelo 

fundador do movimento de Slow Food, Carlo Petrini, e decidiram utilizar os princípios 

deste aplicando-os no modo de viver urbano ao discutir e definir os atributos que 

poderiam caracterizar uma SlowCity (RYSZ; MAZUREK, 2015). Ele foi transformado 

em uma Associação Internacional das Cidades Lentas, que tem como desafio principal 

a promoção e popularização de um bem-viver próprio, baseado na  qualidade de vida, 

por meio de soluções relacionadas ao planejamento e organização das cidades de 

maneira a prevenir padrões globalizados e homogeneizados (PINK, 2009; RYSZ; 

MAZUREK, 2015). 

 Em dezembro de 2018, o movimento contava com 252 cidades afiliadas 

(CITTASLOW INTERNATIONAL [2018]). Para se tornarem membros do movimento e 

obterem o “status” de SlowCity, as cidades devem ter no máximo 50.000 habitantes e 

estarem em conformidade com uma lista de 72 critérios. Estes critérios são 

alcançados por meio de promoção de recursos naturais locais, produtos agrícolas, 

culinária regional, infraestrutura e ecologia, enquanto trabalha para valorizar a 

proteção do meio ambiente (RYSZ; MAZUREK, 2015) e por “construir uma cidade 

“ideal”, estética, humana, autossuficiente e “lenta” (SAMPAIO, 2019, p. 69) 

encorajando múltiplas ações realizadas e patrocinadas por múltiplos agente e 

agências (MAYER; KNOX, 2009). 

O movimento Slow, inspirou um novo modo de vida, o Slow Living (viver lento) 

do qual ideias para a criação de várias áreas para atender a esse novo modo de vida 

foram criadas, como o Slow Housing uma vez que os princípios do movimento “falam 

diretamente com conceitos de “habitação” e intersubjetividade que são fundamentais 

para a construção social do local e, portanto, um design urbano bem-sucedido” 

(MAYER; KNOX, 2006, p.9) 

O significado de Slow Housing, está conectado a uma moradia projetada como 

espaço para o lazer, o bem-viver, o viver com qualidade. A qualidade de vida não pode 

ser alcançada sem antes atender aos princípios e dimensões da sustentabilidade 
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(ambiental, social e econômico), o que requer uma estrutura de um espaço urbano 

sustentável. Uma das premissas desse movimento, refere-se a métodos de 

construção não padronizados e aos materiais tradicionais. Mão-de-obra e trabalhos 

artesanais personalizados, pode obter menor custo e economia sobre o custo advindo 

da pré-fabricação e do planejamento de escala de infraestrutura e construção 

(JENNINGS, 2005), conexões estas que se alinham com os princípios da 

bioconstrução. 

Ecovillages (Ecovilas) 

Ao redor do mundo, existem atualmente muitos assentamentos humanos que 

exploram diferentes modos de viver que objetivam a redução do impacto ambiental, 

maior participação e cooperação da população tornando-a corresponsável quanto a 

sua qualidade de vida, valorização das particularidades locais diversidade e pluralismo 

cultural. Esses lugares têm como meta uma vida mais simples, em menor escala a 

partir de economias locais autossustentáveis, distanciadas dos ideais do 

desenvolvimento hegemônico. 

As Ecovilas são derivadas do movimento de Permacultura, criado em meados 

de 1970 por Bill Mollison, professor universitário australiano, e difundido por David 

Holmgreen, seu aluno, como uma solução alternativa à destruição do planeta causada 

pelo crescimento das indústrias, consumo e poluição ambiental.  

Holmgreen (2002, p.21), trouxe uma definição mais atualizada da 

Permacultura, como sendo: 

Espaços conscientemente projetados que imitam os padrões e 
relacionamentos encontrados na natureza, enquanto fornecem abundância 
de alimentos e energia para suprir as necessidades dos locais. As pessoas, 
suas construções e a maneira como se organizam são centrais para a 
permacultura em uma visão de permanente (sustentável) cultura. 

A grande preocupação de Mollison e Holmgreen foi em relação ao 

espaço/território com as pessoas e é justamente essa simbiose o cerne das Ecovilas. 

O Global Ecovillage Movement (GEN [201-], não p.) ou o Movimento Global de 

Ecovilas descreve as Ecovilas como: 

(...) uma comunidade intencional, tradicional ou urbana que é 
conscientemente projetada por meio de processos participativos de 
propriedade local em todas as quatro dimensões da sustentabilidade (social, 
cultural, ecológica e econômica) para regenerar ambientes sociais e naturais. 

Elas se esforçam para integrar um ambiente social favorável com um modo de 

vida de baixo impacto na natureza esperando fornecer habitação, trabalho e 
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oportunidades sociais e “espirituais” (no sentido de reflexão transpessoal) no local, 

criando uma comunidade autossuficiente (CHISTIAN, 2003). Para alcançar isto, as 

Ecovilas integram os aspectos de permacultura, design ecológico, bioconstruções 

(construções ecológicas ou bioarquitetura), produção verde, energias renováveis, 

apoio social e familiar, economia solidária, educação transdisciplinar e holística e 

práticas para a formação de uma comunidade sustentável e autossutentabilidade 

(IRRGANG, 2005; SOARES, 2014). 

As Ecovilas podem se utilizar de técnicas de construção ecológica, como por 

exemplo, construir edifícios feitos de materiais de terra, materiais reciclados ou 

encontrados no entorno e situar unidades habitacionais em torno de espaços verdes 

para o plantio de subsistência (ERGAS, 2010). São construções possíveis do ponto 

de vista técnico e relativamente de baixo custo (SANTOS, 2011). 

O que é possível observar nos dois modelos alternativos de modos de vida e 

gestão do espaço apresentados (SlowCities e Ecovilas) é que a qualidade de vida e o 

do meio-ambiente em que se habita são os cernes principais que devem ser cuidados 

para que se alcance a sustentabilidade em todas as dimensões, criando uma 

possibilidade real ao padrão do modo hegemônico atual. Por isso a habitação se torna 

uma peça centralizadora de um desenvolvimento do entorno. 

Políticas públicas e Planejamento Urbano Sustentável 

Indispensáveis nesses debates de alternativas ao sistema e modus vivendi 

atuais, são as Políticas Públicas. Segundo Gianezini et al. (2017, p.1066), estas são 

“o meio de atender às demandas prementes e promover possíveis avanços e 

mudanças sociais a partir das decisões tomadas, escolhas e caminhos traçados, em 

relação às estratégias de intervenção realizadas”. 

No ambiente urbano, há necessidade de integração das políticas públicas 

setoriais, por exemplo, as políticas públicas de habitação, de transportes, de 

saneamento ambiental e a própria política ambiental. Os planos e programas 

governamentais devem levar em conta os aspectos ambientais, urbanos, sociais e 

econômicos (SILVA, 2003) e fazê-los através de princípios da governança e da 

sustentabilidade.  

Já o planejamento urbano segundo Hall (2002, p. 14): 
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[...] refere-se ao planejamento, com um componente espacial ou geográfico, 
no qual o objetivo geral é prover uma estrutura espacial de atividades (ou 
usos da terra) que, de alguma forma, seja melhor do que o padrão que 
existiria sem planejamento. 

A transformação do espaço e seu planejamento concentram-se em construções 

habitacionais e institucionais, espaços de integração urbana, e espaços de lazer e 

ecologia (ALMEIDA, 2018).  

O Brasil vem, desde 2003, com a criação do Ministério das Cidades, apresentando 

preocupação com o espaço urbano mais inclusivo e sustentável. Essa entidade foi 

criada para a elaboração e diretrizes dos espaços urbanos, incluindo na pauta a 

habitação. Entretanto, Abiko (1995, p.12) esclarece: 

As questões políticas envolvendo a habitação popular dizem 
respeito à necessidade de se compatibilizar interesses muitas vezes 
conflitantes, entre os diversos setores que tem atuação na problemática 
habitacional. Podemos citar alguns deles: (i) setor imobiliário; (ii) setor 
financeiro; (iii) setor da construção civil, construtoras; (iv) indústria de 
materiais e componentes de construção civil; (v) Estado; (iv) Usuário. 

 
Uma cidade pautada em desigualdade social e exclusão espacial não é capaz 

de produzir um desenvolvimento sustentável. Os conceitos de qualidade de vida, bem-

estar e habitabilidade estão cada vez mais conectados com o termo desenvolvimento 

sustentável. A habitação é um componente essencial de tradução e consubstanciação 

desses conceitos. A exemplo de Winston (2008), a qualidade de vida depende de 

aspectos da localização da habitação, se ela tem acesso a recursos naturais, a 

estrutura sustentável, a design e construção sustentáveis necessários a essa 

qualidade de vida. 

O direito à moradia conforme preconiza Trzcinski (2014, p. 48): 

[...] deve ter destaque na elaboração dos planos, programa e ações, 
colocando os direitos humanos mais próximos do centro de preocupação das 
nossas cidades; moradia digna como direito e vetor de inclusão social 
garantindo padrão mínimo de habitabilidade, infraestrutura, saneamento 
ambiental, mobilidade, [...], buscando implementar instrumentos de reforma 
urbana a fim de possibilitar melhor ordenamento do uso do solo de forma a 
combater a retenção especulativa e garantir acesso à terra urbanizada [...]. 

O subsistema de Habitação de Interesse Social inclui a criação do Fundo 

Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS), inicialmente aprovado pela Lei n. 

11.124, de 16 de junho de 2005, que dispõe sobre a criação do Sistema Nacional de 

Habitação de Interesse Social (SNHIS).  O que caracteriza a habitação social é a 

pouca disponibilidade de recursos financeiros de seus moradores. Sendo diretamente 

conectadas à renda das classes sociais mais baixas, a dificuldade de acesso aos 
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financiamentos do governo, à deficiência da concretização das políticas habitacionais 

e outros fatores como a vontade coletiva, vida familiar, cultura e histórico ligados à 

classe social (ROSA, 2010).  

Na dimensão socioambiental, o que tem sido realizado nos programas de 

habitação popular na teoria e na prática não se enquadra nos critérios de redução do 

consumo e da geração de energia, preservação dos recursos ambientais e proteção 

da saúde, qualidade de vida e por conseguinte na produtividade da população. O que 

pode ser verificado é uma reprodução de padrões arquitetônicos sem uma 

preocupação maior com as características regionais, desconsiderando as 

diversidades socioeconômicas, culturais, climáticas e tecnológicas existentes dentro 

do nosso território, resultando em construções de baixa qualidade construtiva e não 

atendem às necessidades de seus usuários (FITTIPALDI, 2008). 

Bioconstrução 

Um considerável movimento de habitações sustentáveis se desenvolveu nos 

últimos 40 anos, abrindo caminho a novas ideias e experimentando novas práticas, 

entretanto muitas de suas inovações ainda não foram amplamente difundidas 

(SAYFGANG, 2009). 

O MMA (2008) define que bioconstrução é o termo utilizado para caracterizar 

as construções habitacionais de baixo custo que utilizam materiais vernaculares, 

disponíveis no entorno onde estão sendo construídas, e técnicas que reduzem 

significativamente o impacto ambiental e as externalidades geradas no processo 

construtivo. Isso porque se utilizam basicamente materiais vernaculares como terra, 

materiais reciclados como pneus, garrafas, latas, e o próprio lixo gerado no canteiro 

de obra, como parte integrante da construção. 

A busca é por aproveitar o máximo de recursos disponíveis para a construção 

de uma habitação autônoma com o menor desperdício e impacto possíveis. É um 

processo que se baseia no princípio de que o ser humano é parte integrante do meio 

ambiente, na qual se promove melhores condições de habitação para seus 

moradores. Para Colombo (2004) o futuro da construção civil está na bioconstrução, 

um modelo este que alia as tecnologias presentes com o passado, gerando um novo 

modelo que, por ser feito em menor escala e com materiais pouco ou não 
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industrializados, torna-se mais orgânico porque segue os padrões da natureza sem 

causar nela impacto tal como as construções convencionais causam. 

A Bioconstrução apresenta variadas técnicas alternativas de construção 

sustentável, essencialmente com a presença de terra em sua composição e que já 

estão atreladas à história e cultura do Brasil. Técnicas como adobe, hiperadobe, taipa 

de pilão, taipa de mão, pau a pique, solo-cimento são alguns exemplos. 

A bioconstrução pode se constituir como estratégia capaz de contribuir para 

habitações e ambientes que aliam conforto, ergonomia e sustentabilidade, o que 

ocasiona saúde integrativa. Para isso, não basta utilizá-la enquanto tecnologia 

construtiva, mas é preciso pensar e planejar as cidades de forma conceitual de 

maneira a dar conta ao bem-estar coletivo, com atenção às questões econômicas, 

mas também sociais e ambientais, como propõe o movimento de SlowCities e 

Ecovilas. 

Metodologia 

A presente dissertação é resultado da motivação da autora para responder o 

problema de pesquisa. Bem como para atender o objetivo geral concebendo um 

estudo que demonstre a possibilidade de inclusão, no planejamento habitacional do 

município de Morretes, da (bio)construção na habitação popular, como alternativa 

para o desenvolvimento de uma cidade mais sustentável. 

Para um melhor entendimento do contexto da cidade que serviu de base para 

esta pesquisa, buscou-se a caracterização do município de Morretes e informações 

pertinentes ao ordenamento urbano no que se refere à habitação popular, para que 

em momento oportuno sejam propostos elementos de slowcities e ecovilas - 

(bio)construção -, para inclusão em seu plano diretor, o que identifica a pesquisa 

aplicada. 

A coleta foi baseada em dados quali-quantitativos coletados por meio de 

instituições governamentais e de pesquisa, como também da legislação pertinente 

além de dados qualitativos, como roteiro de entrevistas e questionário survey com 

atores-chaves da prefeitura que tenham relação com a questão habitacional. Também 

foram entrevistados moradores que vivem em habitações precárias e realizada uma 

observação de campo.  
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Além das entrevistas, foi realizada, com os atores da prefeitura, pesquisa 

survey, por meio da disponibilização de um questionário de autopreenchimento com 

a finalidade entender as ações em curso referentes à governança e sustentabilidade 

e entender a potencialidade do município em aderir a novas ações relacionadas com 

estas temáticas.  

Para fins de caracterização do município, Morretes, fundada no ano de 1733, 

ela está situada na zona fisiográfica do litoral do estado do Paraná e conta com uma 

área total de aproximadamente 685 km² e, conforme estimativa do IBGE para o ano 

de 2019, possui 16.406 habitantes e IDH 0,686 e PIB per capita de R$ 6.355,42. Tem 

renda per capita no valor de R$ 18.312,00. Conta com 2,4% de urbanização de vias 

públicas e 64,6% de esgotamento sanitário adequado (IBGE, 2019). 

Resultados E Discussões 

De acordo com as informações inseridas no Plano Diretor do Município de 

Morretes (2008, p. 247), para Morretes estimou-se um déficit absoluto de 332 

moradias e relativo de 7,96%. Segundo a Caixa Econômica Federal (2011), o déficit 

habitacional se refere às carências habitacionais de uma determinada sociedade não 

restritas à falta de moradias, mas que inclui também a precariedade das unidades 

habitacionais existentes e a precariedade do ambiente, onde essas unidades estão 

inseridas. 

 Em relação ao perfil da população que demanda iniciativas de habitação 

social em Morretes, verificou-se que a necessidade se concentra nas famílias de baixa 

renda e mais da metade delas tendo renda média até 2 salários-mínimos No mesmo 

documento do IPARDES (2000), além da necessidade de novas moradias, também 

foi levantada a inadequação habitacional que abrange domicílios que não oferecem 

condições mínimas desejáveis de habitação a seus moradores, em termos de 

infraestrutura (construção, carência e deficiência de água, iluminação, instalação 

sanitária e coleta de lixo) ou em função do adensamento excessivo (acima de 3 

moradores por dormitório 

Morretes, à época do levantamento de dados, possuía 4.168 domicílios 

particulares permanentes, sendo 1.853 considerados carentes e 446 deficientes de 

infraestrutura. Percebe-se ainda que em grande parcela destas habitações inexiste o 

atendimento de serviços básicos que são essenciais para a habitação humana com 
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qualidade de vida. Importante dado é que somente para 40% da população existe 

atendimento de esgoto. 

É importante indicar que em estudo realizado pela COHAPAR, em 2010, junto 

ao município, foram levantados um total de sete assentamentos/comunidades 

precários que apresentam um total de 671 domicílios além de cinco loteamentos 

irregulares e/ou clandestinos com 177 edificações em situação de assentamento 

precário. Segundo Brasil (2010), assentamento precário é aquele ocupado por 

moradores de baixa renda e que se definem como favelas, cortiços, loteamentos 

irregulares e conjuntos habitacionais degredados. O estado de conservação das 

habitações nos assentamentos precários de Morretes, é em sua grande proporção 

categorizado como inabitável ou precário, ao passo que as informações demonstram 

que até 30% são consideradas inabitáveis e mais de 60% precárias, ainda parte dos 

assentamentos estão localizados em áreas com existência ou suscetibilidade de 

riscos ambientais. Em relação ao padrão médio de construções dos domicílios e tipos 

de materiais utilizados, em mais de 60% das habitações foram utilizadas a madeira e 

materiais reaproveitados como material principal. 

No assentamento denominado “Jardim das Palmeiras”, local onde foram 

realizadas as entrevistas para verificar as condições de moradia e o conhecimento e 

aceitação dos moradores em relação à bioconstrução e elementos de Ecovilas, 

observa-se no Quadro 14 que em 2010 mais de 60% do estado das nove habitações 

eram precárias, com alta suscetibilidade à inundações, mais de 60% das habitações 

eram de madeira e não possuíam solução de esgotamento.  

O Plano Diretor Municipal de Morretes, Lei Complementar n. 6/2011, importante 

documento para a pesquisa, contém as diretrizes para a políticas habitacionais, o 

fundo de habitação, e o plano local para habitação de interesse social do munícipio. 

A moradia e habitação e sua melhoria estão constantes nos objetivos e 

princípios do Plano Diretor do município em seu art. 9º. Ainda, apesar de sua previsão 

desde 2007, o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social do município 

somente foi regulamentado com o Decreto n.355 de 2019.  

Potencial De Elementos Das Slowcities E Ecovillages Para Serem Integrados No 

Planejamento Urbano 



164 

 

 

A finalidade da aplicação do questionário survey para os Secretários da prefeitura 

de Morretes, foi realizada a fim de identificar o potencial do município para a 

incorporação de características das SlowCities e Ecovilas em seu planejamento 

urbano. Os resultados deste questionário, apontam que, segundo os três Secretários 

entrevistados, existem em torno de 43% de ações realizadas correlacionadas a tais 

critérios, o que demonstra que o município vem considerando relativamente 

características de SlowCities e Ecovilas. 

Informações adicionais foram dadas pelos respondentes do questionário no 

campo aberto “comentários”, como: (i)A existência de inúmeras ações de “Parceria” 

do município com outras entidades, sobretudo acadêmicas, governamentais e não 

governamentais como: UFPR, Grande Reserva Mata Atlântica, SPVS, Fundação 

Grupo Boticário, Porto de Paranaguá, e municípios vizinhos do litoral do Paraná. 

Parcerias essas realizadas com o intuito de promover o desenvolvimento sustentável 

da região. (ii) Demonstra-se atuação significativa da administração pública em ações 

dentro do critério de “Qualidade das Políticas de Vida Urbana” e “Turismo, Políticas 

de Hospitalidade, Conscientização, Treinamento”, no entanto atuação precária quanto 

aos indicadores referentes a “Política energética e ambiental” e de “Coesão Social”. 

Em relação ao item “Coesão Social”, tem-se os desdobramentos  “Ecovilas ou 

Ecobairros” e “Habitação de interesse público ou social”. Os três Secretários 

entrevistados afirmam não haver nenhuma ação ao tocante de promover ecovilas ou 

ecobairros, mas que há interesse por parte da prefeitura em projetos neste sentido. 

Apenas o Secretário de Ação Social afirmou ter ação que se relaciona  com “Habitação 

de interesse público ou social”, entretanto, não há ação efetiva de fato, mas somente 

projetos a serem desenvolvidos em seu mandato, conforme ele mesmo explica, em 

entrevista. (iii) Verifica-se tímida atuação referente à “Políticas agrícolas, Turísticas e 

Artesanais”. Entretanto, como outros indicadores, a questão de políticas agrícolas está 

sendo revista, conforme conversa com o recente Secretário da Agricultura e 

Infraestrutura, com projetos em investimento em disseminação de técnicas de 

agroecologia e agricultura orgânica para capacitação dos produtores locais. (iv) Da 

mesma forma, há de se destacar que em questão de “Políticas de infraestrutura”, 

todos responderam não existir nenhuma ação em curso. Tal informação é importante 

para a pesquisa, uma vez que o critério das “Políticas de Infraestrutura” se referem a 
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“Remoção de barreiras arquitetônicas e de construção civil”. Destaca-se a inexistência 

de ação em relação aos desdobramentos dos indicadores de “Qualidade das políticas 

de vida urbana”, que se referem ao “Incentivo para a arquitetura sustentável” e 

“Incentivo para a autoconstrução sustentável”. Ressalta-se que nos comentários da 

Etapa 2 do questionário survey, que pelo menos um dos entrevistados possui especial 

interesse nesta temática a fim de utilização de tecnologias sociais de baixo impacto 

ecológico, o que pode sugerir a bioconstrução. 

Ainda, comentários qualificativos, houve recorrência significativa de respostas 

de que vários indicadores estariam sendo cogitados como pauta de projetos da 

secretaria ou de outra secretaria da nova administração do município. 

Faz-se menção a projetos que estão em pauta, uma vez que ao analisar o 

indicador “Políticas agrícolas, turísticas e artesanais” há uma média de 83% de 

respostas que variam entre: “Está sendo elaborado pela Secretaria”, “Está sendo 

elaborado por outra secretaria”, “Projeto deste mandato” e “Prioridade de pauta desta 

Secretaria” (Quadro 17). Também há relevância nas menções de novos projetos dos 

critérios de “Política energética e ambiental” e “Turismo, políticas de hospitalidade, 

conscientização e treinamento”. 

Em análise às respostas dadas à segunda etapa do questionário, realizada 

através de escala Likert, há predominância da escala de melhor avaliação “muito 

importantes”. Isso representa uma tomada de consciência em relação à 

sustentabilidade e representa incremento do potencial dos elementos de SlowCities e 

Ecovilas que podem ser integrados ao município.  

Enaltece-se que 80% das respostas aos critérios foram considerados como 

“muito importantes”. A “Entrevistada 1” considera na sua totalidade que 93% dos 

indicadores da Etapa 2 do questionário survey são “muito importante”. Por sua vez, 

as respostas do “Entrevistado 2” correspondeu 73% e o “Entrevistado 3” 75%. 

Reunindo as informações dadas em resposta ao questionário survey (Quadro 16 

e 17), obteve-se que: (i) Existem 43% de ações realizadas pelas secretarias do 

município, relacionadas aos critérios de SlowCities e Ecovilas apresentados no 

questionário (Quadro 16); (ii) Segundo os entrevistados, há projetos previstos para o 

município relacionados aos critérios de SlowCities e Ecovilas, sendo 83% deles  

relativos à “Políticas Agrícolas, Turísticas e Artesanais”; 45% à “Política Energética e 
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ambiental”; 44% relativos ao “Turismo, Políticas de Hospitalidade, Conscientização, 

Treinamento”; 24% à “Qualidade das Políticas de vida urbana”; 19% à “Coesão 

Social”. Ficando de fora da menção a projetos neste questionário, projetos referentes 

ao critério de “Infraestrutura”. (iii) Em relação à importância de existirem iniciativas 

relativas no município relativas aos critérios de análise, 80% das respostas foram 

pontuadas como “muito importantes”. 

Contudo, há que se destacar que as “Políticas de Infraestrutura”; “Políticas 

Agrícolas, Turísticas e Artesanais” e “Coesão Social” foram os indicadores 

considerados os mais importantes. Ainda que estes mesmos indicadores tenham 

menos ações em curso, demonstrando uma contradição em parte, pois se trata de um 

mandato novo de prefeitura pois estes temas relacionados aos indicadores acima 

apresentam aproximação  com  a bioconstrução, agroecologia, ecovilas e outros 

processos importantes para que se tenha um ambiente habitacional com qualidade de 

vida. 

Há de se destacar ainda, a entrevista realizada com a Secretária de 

Planejamento, Meio Ambiente, Turismo e Cultura. Ela apresentou projetos relevantes 

para os quatro anos que sinalizam o potencial do Município quanto aos elementos de 

SlowCities e Ecovilas. Seu desafio principal é “ser referência em sustentabilidade para 

isso precisamos trabalhar através do urbanismo uma cidade harmônica integrada ao 

meio ambiente e isso permeia todas as secretarias em que estou à frente”.  A 

Secretária relatou ainda que o primordial é incentivar a correlação existente entre a 

“natureza, o espaço e a sociedade e que essa simbiose é o cerne que sustenta as 

SlowCities e Ecovilas. Ela relatou ainda, projetos que preveem à implementação de 

hortas e composteiras comunitárias, centros para destinação e tratamento de 

resíduos, incentivos fiscais para quem utilizar energias renováveis, depositar seus 

resíduos em centros de tratamento, e se utilizar de tecnologias ecologicamente 

sustentáveis em suas residências. 

Fatores Políticos E Construtivos Que Favoreçam O Uso Da Bioconstrução Para 

Habitação Popular 

No planejamento urbano, políticas públicas e sustentabilidade devem estar 

indissociáveis, sobretudo na ocasião que essa premissa se referência a temática das 

habitações sociais. Desta forma, a bioconstrução pode ser uma alternativa que auxilie 
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na concretização dessas políticas habitacionais, beneficiando os habitantes, 

aumentando sua integração com o poder público e diminuindo custos de construção. 

Para tanto, foram analisadas políticas públicas existentes no município e as 

entrevistas com Secretários do município a fim de conhecer a familiaridade com os 

conceitos Ecovila, Slowcities, bioconstrução e desenvolvimento sustentável quando 

se trata de habitação social no município. Realizou-se também entrevista, com o fim 

de uma sondagem sem pretensões estatísticas, com alguns moradores de Morretes 

que residem em habitações precárias de maneira a verificar se há abertura destes em 

viver em uma bioconstrução. Além disso foi realizada pesquisa via internet se existe 

mão de obra qualificada na região para viabilização da (bio)construção de moradias. 

Nas entrevistas com os Secretários do município identificou-se que: (i) Todos 

os entrevistados consideram que a sustentabilidade é importante para o planejamento 

e desenvolvimento do município; (ii) Todos os entrevistados conheciam ao menos os 

termos “Ecovila” e “bioconstrução”. Um apenas conhecia “Slowcities”; (iii) Todos os 

entrevistados disseram que não há previsão para inclusão de Ecovilas e 

assentamentos sustentáveis como parte do Plano Diretor, entretanto ao menos dois 

afirmaram que características de Ecovilas estão previstos nas pastas de suas 

secretarias; (iv) Todos os entrevistados afirmam ser de interesse de suas pastas 

projetos que tragam princípios de Ecovilas e Slowcities para os bairros; (v)Todos os 

entrevistados afirmam que caso haja mão de obra técnica em bioconstrução, essa 

seria um tipo de construção incentivada e que poderia ser utilizada pela prefeitura nos 

projetos de habitação social; (vi)Todos os interessados afirmam que existe previsão 

de atualização e revisão do Plano Diretor do município para este mandato; (vii) 

Nenhum dos entrevistados tinha conhecimento da existência do Conselho Municipal 

de Habitação de Interesse Social. (viii) Todos eles afirmam que possuem, na pauta de 

suas secretarias, projetos para o desenvolvimento sustentável do município. 

No arcabouço das políticas públicas do município são previstas diversas 

políticas habitacionais que demonstram esforço de construção, especialmente as 

criadas em 2011 a exemplo da Lei Complementar, nº 6/2011; Lei Complementar nº 

7/2011 e Lei Complementar 10/2011 , que levam em consideração a sustentabilidade 

e até mesmo a particularidade de que cada comunidade do município seria 

beneficiada por habitações sociais, pela garantia da qualidade das moradias e pela 
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priorização da população mais vulnerável. Entretanto, estes dispositivos ainda não 

estão sendo colocados em prática. 

Pode-se verificar este esforço na Lei Complementar n. 6/2011, que institui o 

Plano Diretor do município, trazendo em seu capítulo IV “Da Política Municipal de 

Habitação”. 

Foi previsto também a criação de Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) 

na Lei Complementar n. 7/2011, que dispõe sobre o Zoneamento de Uso e Ocupação 

do Solo Urbano do município de Morretes”. No dispositivo, em seu artigo 22, é 

conceituada e caracterizada a ZEIS. Há que destacar que em seu § 2º, está previsto 

que a utilização do terreno seja 70% destinada às habitações, e 30% para criação de 

comercio local. Nestes 30%, haveria possibilidade de se ter iniciativas para inclusão 

de elementos de Ecovilas e que proveriam mais autonomia aos moradores, tais como 

hortas e composteiras comunitárias, entre outros. 

Em relação aos dispositivos do município que dispõem sobre obras e 

edificações do município, foi instituída a Lei Complementar n. 10/2011 e nela estão 

previstos em seus artigos 76 e 77, os materiais de construção que poderão ser 

utilizados: 

Art. 76 Os materiais de construção, seu emprego e técnica de utilização 
deverão satisfazer as especificações e normas oficiais da ABNT. 
Art. 77 No caso de materiais cuja aplicação não esteja definitivamente 
consagrada pelo uso, o Poder Executivo Municipal poderá exigir análises e 
ensaios comprobatórios de sua adequabilidade. 
Parágrafo Único - Estas análises ou ensaios deverão ser realizados em 
laboratório de comprovada idoneidade técnica. 

Esse dispositivo é oportuno, uma vez que possibilita a utilização de materiais 

não comuns e ainda não consagrados pelo seu uso. A construção com terra, 

especialmente o adobe, está regulamentado pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) por meio da NBR 16814 de 2020. Entretanto outras técnicas de 

bioconstrução muito utilizadas no Brasil, ainda não foram regulamentadas. 

Ainda nas entrevistas com os Secretários foi comentado diversas vezes sobre 

projetos que são compostos de elementos que compõe uma bioconstrução. Tais 

projetos se referem especialmente à criação e ao incentivo da utilização de 

tecnologias de baixo impacto como sistemas de recuperação de água da chuva e 

tratamento de esgoto sustentável por meio de bacias de evapotranspiração (BET) – 

também conhecida por fossa verde, ou círculo de bananeiras, e é um sistema de baixo 



169 

 

 

custo que consiste em um sistema fechado de tratamento de água negra que não gera 

nenhum efluente e evita a poluição do solo, das águas superficiais e lençol freático 

(FIGUEIREDO, SANTOS e TONETTI, 2018). 

Todos os entrevistados afirmaram ter interesse e disseram que o município 

aceitaria projetos de bioconstrução, um deles alegando que Morretes é a cidade do 

protótipo para a sustentabilidade. 

Com a finalidade de investigar a predisposição de moradores de 

assentamentos precários quanto à bioconstrução,  foi realizada sondagem, sem 

pretensões estatísticas, por meio de entrevista com cinco habitantes, de moradias 

distintas, do Assentamento Jardim das Palmeiras. A partir de observação de campo, 

evidenciou-se que atualmente há 13 habitações no assentamento, todas em caráter 

precário. Constatou-se que em relação ao material utilizado na construção das 

habitações, que das 13 casas do assentamento, oito delas são construções de 

madeira e cinco delas mistas de madeira e alvenaria. Entre as cinco casas que foram 

objeto da entrevista, as habitações 1 e 4 são construções mistas de madeira com 

alvenaria nos banheiros. As habitações 2, 3 e 5 são construções somente de madeira. 

Para a sondagem, foram realizadas algumas perguntas abertas nas entrevistas com 

esses habitantes. 

A partir da tabulação do Questionário. resultou nas seguintes considerações: 

(i) 80% dos entrevistados consideram que suas habitações não suprem todas as suas 

necessidades; (ii) 60% dos entrevistados consideram que as condições do entorno 

não são favoráveis a uma habitação saudável; (iii) 100% desconhecem programas 

habitacionais atuais do município; (iv) 20% estiveram cadastrados em algum 

programa habitacional; (v) 80% tinham ouvido sobre bioconstrução ou permacultura 

ou agroecologia ou Ecovilas; (vi) 100% morariam em um bioconstrução; (vii) 100% 

gostariam de morar em um local em que houvesse produção agroecológica ou horta 

comunitária; (viii) 60% afirmam já terem usado alguma técnica de bioconstrução ou 

permacultura. 

Nessa sondagem é constatado que pode haver aceitação dos moradores para 

o uso da bioconstrução, mas uma pesquisa aprofundada nesse sentido deveria ser 

realizada.  
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Apesar dos dispositivos legais municipais possibilitarem a bioconstrução como 

alternativa em habitações populares e de interesse social no município,  é necessário 

que exista mão de obra qualificada na região e com valor apropriado para que 

iniciativas nesse sentido se concretizem. Para isso, verificou-se exploratoriamente a 

disponibilidade de talentos humanos em bioconstrução na região de Morretes.  

Foram encontradas duas empresas que prestam este serviço. Sendo elas: (i) 

Bioconstrutora Raiz - Empresa formada por diversos profissionais que prestam 

serviços de consultoria e projetos de bioconstrução, com sede em Morretes. E 

apresentam como princípios o respeito à natureza, custo-benefício (economia de até 

50% no valor de materiais de construção), arquiteturas orgânicas, originalidade e 

valorização da cultura e do ser humano. Dentre os serviços de bioconstrução estão a 

construção de: casas, muros, quiosques, fornos, lareiras, fogão à lenha, fossas 

ecológicas (bacias de evapotranspiração). (ii) Estrela Guia Serviços Ambientais - 

Empresa na área de bioconstrução, possuem experiência há mais de oito anos. 

Trabalhando com toda a estrutura construtiva e inclusão de tecnologias de baixo 

impacto integradas à casa, como sistemas ecológicos de tratamento de esgotos. 

Ao se trazer estes resultados, considerando a legislação vigente do município, a 

norma da ABNT em relação à construção com terra, à mão-de-obra disponível, e ao 

interesse e abertura da administração do município em desenvolver projetos e 

protótipos sustentáveis, é visto que há fatores tanto políticos como construtivos que 

favorecem o uso da bioconstrução em habitações populares no município de 

Morretes.  

Conclusão 

A presente dissertação teve como escopo debruçar-se sobre a possibilidade de 

inclusão, no planejamento habitacional do município de Morretes, da (bio)construção 

na habitação popular, como alternativa para o desenvolvimento de uma cidade mais 

sustentável. Relacionando-os com as características de Slowcities e Ecovilas já 

presentes e/ou potenciais no município. 

É possível ainda concluir com base nessas informações que já existem 

características importantes de Slowcities e Ecovilas no planejamento do município, 

bem como projetos a serem implementados e intencionalidade de expandir a 

diversidade de projetos em conexão com esses movimentos, uma vez que a 



171 

 

 

sustentabilidade é considerada importante para o planejamento e desenvolvimento do 

município e o governo tem receptividade a projetos tenham elementos de Ecovilas e 

Slowcities, bem como projetos de bioconstrução para habitação social. Como um 

Secretário mesmo afirmou “Morretes é a cidade do protótipo para a sustentabilidade”. 

Verifica-se que Morretes, atualmente, tem como desafio tornar-se um município 

referência em sustentabilidade. 

Constatou-se a necessidade de melhorias na infraestrutura do município para 

que possa proporcionar condições de melhor qualidade de vida para seus habitantes, 

especialmente em regiões que constantemente são atingidas por desastres 

climáticos. Especialmente porque a infraestrutura é essencial e permeia grande parte 

das características de Slowcities e ecovilas. 

Apesar da necessidade da realização de uma pesquisa aprofundada, 

identificou-se uma abertura ao uso da bioconstrução por parte dos moradores de um 

assentamento e disposição para participar de programas habitacionais que 

disponibilizariam para eles moradias (bio)construídas. Ainda, eles estão abertos à 

inclusão de elementos de Slowcities e Ecovilas no entorno de suas moradias, 

especialmente elementos relacionados à infraestrutura como saneamento, 

recuperação da água da chuva, compostagem de lixo bem como elementos de 

produção de alimentos a exemplo de hortas comunitárias. 

Foi levantado também a existência de mão de obra especializada em 

bioconstrução no município, de maneira que possa viabilizar projetos de moradia de 

habitação popular, além de capacitar a comunidade para a autoconstrução. 

As questões políticas sobre habitação popular necessitam que haja uma 

articulação entre os interesses de todas as partes envolvidas. Por ser um município 

de pequeno porte, com uma área rural robusta, não possui recursos financeiros 

suficientes para um desenvolvimento acelerado. Um ponto a destacar, é que o 

município possui legislação específica em relação à habitação social, sendo portanto 

necessário que os atores que estão à frente da administração do município se pautem 

e até se inspirem para a atualização dessa legislação e que incluam mais políticas e 

projetos sustentáveis. 

 Atualmente já é visto a inclusão da previsão de Ecovilas nos Planos Diretores 

de alguns municípios brasileiros e este é um passo que Morretes pode dar uma vez 
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que a previsão de Ecovilas e bioconstruções em políticas públicas pode abrir 

possibilidades a um desenvolvimento mais sustentável do município. 

É necessário que o município, a fim de prosseguir com projetos de 

bioconstrução encontre também alternativas de financiamento a essas 

(bio)construções. Estimular a autoconstrução e articular parcerias pode ser uma 

opção a fim de tornar a inclusão das bioconstruções para moradia popular 

independentes de um sistema financiador que pode impor limitações às técnicas 

construtivas e à maneira que município enxerga a importância da sustentabilidade em 

seu planejamento e seus projetos. Como é o caso muitas vezes do financiamento pela 

Caixa Econômica Federal e COHAB que acabam por estimular e exigir a padronização 

das técnicas construtivas. Cabe realçar que Morretes prevê em seus dispositivos 

legais a utilização de materiais que estejam previstos na ABNT e abre espaço para 

materiais não comuns e ainda não consagrados pelo seu uso. 

Desta forma, atualmente em Morretes, identificou-se abertura e possibilidade 

para o desenvolvimento de um planejamento urbano mais sustentável que se utilize 

de tecnologias construtivas ecológicas e princípios de SlowCities e Ecovilas. Uma vez 

que o município trabalha e possui ações com algumas destas características, 

consideram essas iniciativas muito importantes e possuem vários projetos neste 

caminho. Desta forma é possível ver o potencial do município em incluir a 

bioconstrução e outras características das Slowcities e ecovilas em seu planejamento. 
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