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This study has the purpose to introduce the ecovillage concept, showing examples of these settlements 
around the world and in Brazil, as well as its sustainability ecological elements. Considering 
sustainable development as the communities’ bearing factor, this paper approaches those concepts 
aiming the application of sustainability to human settles. 
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1. INTRODUÇÃO 

A sustentabilidade norteia as atividades de uma ecovila, desde sua concepção, implantação,  uso e  
gerenciamento. Este estudo visa compreender o conceito de ecovila e os elementos da sustentabilidade 
ecológica, trazendo exemplos de pequenas ecovilas, grandes comunidades e assentamentos brasileiros, 
mostrando sua diversidade e a aplicação de técnicas, tecnologias, sistemas e materiais alternativos nas 
ecovilas. 
  
2. ECOVILAS 

Segundo SOARES (2002) “De acordo com a definição mais popular, uma ecovila é um assentamento 
completo, de proporções humanamente manejáveis, que integre as atividades humanas no ambiente 
natural sem degradação, e que sustente o desenvolvimento humano saudável de forma contínua e 
permanente”.  

São comunidades entre 50 e 2000 pessoas, unidas por um ou mais propósitos comuns que podem ser 
ecológicos, sociais e espirituais, porém tais propósitos variam de local para local, dependendo da 
ênfase dada pela comunidade (EAST, 2002:03).                                             

As ecovilas têm sido implementadas por grupos espalhados pelo planeta e muitas vezes contam com 
recursos limitados e mínimo apoio institucional ou governamental. Podem ser construídas com as 
finalidades descritas acima, ou para ocuparem lugares inóspitos como, por exemplo, a ecovila de Los 
Angeles, instalada em um bairro violento e algumas ecovilas na Alemanha implantadas em extintos 
campos de concentração. Também podem estar implantadas em meio à natureza, como o caso da 
Fundação Findhorn, Escócia, conforme mostra a figura 01 e 02. A Fundação Findhorn é uma das 
ecovilas pioneiras, implantada há mais de 30 anos. Atualmente é associada ao Departamento de 
Informação Pública das Nações Unidas e tornou-se uma 
comunidade ecológica modelo em termos sustentáveis, pois 
produz 27% de sua energia elétrica, foi construída com materiais 
ecológicos, tem tratamento de esgoto, cultiva cerca de 60% dos 
alimentos consumidos na ecovila, tem uma gestão administrativa 
democrática através da liderança circular, conta com escolas e 
muitos pequenos negócios sustentáveis que mantêm a 
comunidade. A ecovila foi fundada por três pessoas e atualmente 
consiste de 500 moradores de mais de 40 países e muitos 
visitantes. (FINDHORN, 2002)                                             (figura 01- Casa Barril – FINDHORN, 2002)   

As ecovilas são um produto das forças sociais, políticas, econômicas, intrincadas nos ambientes rural 
ou urbano contemporâneo e também podem ser espirituais, espontâneas, informais, criativas, 



experimentais e inclusivas. São pontuadas, porém uma implementação de várias comunidades 
intrincadas numa rede e inter-relacionadas no espaço urbano podem traduzir uma resposta ao 
planejamento sustentável (EAST, 2002: 03). 

 
2.1 Histórico 

Após a Segunda Guerra Mundial, as novas formas de se pensar sobre fontes de energias renováveis 
surgiram em pesquisas de energias eólicas, solar, térmica em contraponto ao uso de energia nuclear. 
Esses tempos foram de otimismo na ciência e tecnologia, onde a natureza deveria estar à disposição da 
ciência para uma maior eficácia de seu uso para a humanidade. (RUANO, 1999:08)  

No final dos anos 60 surgiu o advento hippie de retorno à natureza, com inspirações nas culturas 
orientais baseado na harmonia das pessoas, onde a natureza 
é considerada essencial para o bem estar humano e 
cósmico. A crise do petróleo dos anos 70 retomou os 
pensamentos sobre energias renováveis não-fósseis. Desde 
então a palavra ecologia tem sido muito utilizada nos meios 
de comunicação e despontou o início de uma 
conscientização ambiental pela sociedade (RUANO, 1999: 
08-09). Nesse período surgiram as comunidades 
alternativas. Muitas não progrediram pela falta de preparo 
dos seus membros e principalmente pelas dificuldades na 
harmonização de conflitos entre os moradores. Algumas 
perduram até hoje, amadurecidas, com uma nova visão e 
dimensão.                                                                                    (figura 02 – Ecovila – FINDHORN, 2002)     

As ecovilas, como movimento ecológico, político, espiritual e social, surgiram como uma resposta 
consciente ao problema de como mover o planeta em direção a uma sociedade de comunidades auto-
sustentáveis, sob a ótica das Conferências das Nações Unidas, a Eco 92 que ocorreu no Rio de Janeiro.  

Em 1995, num encontro entre as comunidades sustentáveis em Findhorn, Escócia, emergiu o conceito 
de ecovila que foi amplamente discutido e lançado globalmente. Foi estabelecida a Global Eco-Village 
Network – GEN (Rede Global de Ecovilas) que é uma confederação global de pessoas e comunidades 
com secretariados espalhados pelo planeta. Essa Rede visa estabelecer comunicação entre as ecovilas, 
mantê-las atualizadas e informadas sobre a dinâmica que ocorre nos assentamentos, aperfeiçoar e 
expandir o conceito de ecovila pelo mundo. Atualmente está sendo administrada por uma sede 
principal na Dinamarca e por mais três secretariados regionais que são: Rede de Ecovilas das 
Américas (ENA- Ecovillage Network of the Americas) com sede nos Estados Unidos; GEN Europa e 
África com sede na Alemanha e GEN Oceania com sede na Austrália (BRAUN, 2001: 41; GLOBAL 
ECOVILLAGE NETWORK, 2001).       

O conceito de ecovila foi incorporado pela Organização das Nações Unidas (ONU) no Programa de 
Desenvolvimento de Comunidades Sustentáveis (Sustainable Community Development Programme – 
SCDP) com um projeto piloto no Nepal, em 1996, que teve como objetivo apoiar as comunidades 
rurais locais, visando o desenvolvimento sustentável através do uso de energias alternativas e o 
gerenciamento ambiental. (BRAUN, 2001: 41-42) 

  
2.2 Ecovilas no Mundo 

As ecovilas crescem em números vertiginosos. Em 1995, quando houve o estabelecimento do GEN, 
haviam nove ecovilas cadastradas na Rede. Em 2002 esse número passou a 15.000 ecovilas no planeta. 
Dentre as mais conhecidas que fazem parte do GEN são: Fundação Findhorn, na Escócia; 
Lebensgarten Steyerberg, Stamm Füssen Eins e Sieben Linden, na Alemanha; Wilhelmina Terrein, na 
Holanda; Torri Superiori, Damanhur e Elfi Casa Sarti, La Comune di Bagnaia e Upacchi, todas essa 
na Itália; Kathumba na África do Sul; Associación Gaia na Argentina; La Eco Village, na Califórnia; 
Eco-village of Keuruu na Finlândia; Dabrówka, na Polônia; Tamera em Portugal; Ekoboforeningen, na 
Suécia; Ces, na Suíça; Green Kibutz em Israel; Hjorshøj, Christianiana, Folkecenter e LØS na 
Dinamarca; Hocamköy, na Turquia; Auroville na Índia; Gyûrûfû Alapitavany, na Hungria; Terre 



d´Enneille, na Bélgica; Ecotopia, na Romênia; The Sarvodaya Shramadana Movement, no Sri Lanka; 
Burdautien, na Irlanda; Phokies, na Grécia; Nevo Ecoville, na Rússia e no Brasil a Ecovila de 
Pirenópolis, em Goiás (BRAUN, 2001:42) 

Os membros da Global Ecovillage Network (GEN) incluem desde grandes organizações e pequenas 
ecovilas. Algumas grandes organizações podem ser exemplificadas a seguir:         

 Movimento Sarvodaya para a Paz (The Sarvodaya 
Shramadana Movement): consiste em um modelo de 
desenvolvimento social baseado na espiritualidade 
como norteador filosófico e engajou nas últimas quatro 
décadas 12.000 vilas no Sri Lanka. É o maior membro 
da Rede Global de Ecovilas com um movimento 
filosófico e espiritual derivado do budismo (JACKSON 
& SVENSSON, 2002:117). A figura 03 mostra a 
construção de um telhado de palha, material local e de 
baixo custo.     

                                                                                 (figura 03 – Telhado de Palha -  SARVODAYA, 2003) 

 EcoYoff e Colufifa: são redes de ecovilas no Senegal e contam com 350 comunidades. Colufifa 
consiste em uma rede de vilas iniciadas há trinta anos com o intuito de desenvolver o Senegal com 
programa de combate à fome. Tem sua sede em Faune. EcoYoff tem sua sede em Yoff-Dakar. 
Iniciada em 1996 é bem sucedida com comércio pela internet e iniciou a construção de uma eco 
cidade (JACKSON & SVENSSON, 2002:120-121).   

 Auroville: instalada no sul da Índia na baía de Bengala num clima seco, que de uma pequena 
comunidade com pouca água disponível, um índice de miséria e fome crescente nos seus 

arredores, iniciada em 1968, tornou-se uma 
ecocidade com 2.000 pessoas e 90 assentamentos 
em aproximadamente 3.000 acres. Nessa ecovila 
foram plantadas cerca de 2 milhões de árvores. É 
composta por mais de doze fazendas, 24 escolas 
experimentais e mais de cem pequenos negócios 
na área artesanal. Tem um status especial como 
uma comunidade internacional pelo governo 
indiano e é reconhecida pela Unesco.  

 Na ecovila existe um centro de pesquisas de 
energias alternativas e bio-arquitetura com 
baixos custos, um centro de cura, um programa 
de artes marciais, um centro de estudos indianos, 
um centro de idiomas, incluindo o Sânscrito e 
um laboratório de pesquisas de transformação da 
consciência. O Matrimandir (Casa da Mãe como 
mostra a figura 04), um enorme domo no centro 
da cidade, é um espaço para contemplação e o 
centro da atenções dos muitos visitantes da 
ecovila. (JACKSON & SVENSSON, 2002:111). 

(figura 04 – Matrimandir, AUROVILLE, 2004) 
  

 Federação de Damanhur: fundada em 1977 no nordeste da Itália é um centro para pesquisa 
espiritual internacionalmente reconhecido. É uma federação de comunidades e regiões com mais 
de 1.000 moradores; política e socialmente estruturada com Constituição própria, tem cerca de 50 
atividades econômicas, escolas e um jornal. A federação é dividida em quatro comunidades: 
Tentyris, Etulte, Damjl e Rama com estruturas políticas e sociais independentes, tendo todas como 
base a arte e a estética como expressão espiritual (JACKSON & SVENSSON, 2002:107). 

Pequenas ecovilas são exemplificadas a seguir: 



 Associação Gaia, em Navarro à 110 kms de Buenos Aires, Argentina. Vem definindo o projeto 
para geração de recursos e concretização da ecovila desde 1992 e em 1996 adquiriram um terreno 
com 20,3 hectares para a construção da comunidade que pertencia a uma antiga fábrica de 
produtos lácteos. As construções existentes foram recicladas ao longo dos anos e hoje conta com 
área para visitantes e estudantes, habitações, cozinha e copa comunitária, sala para cursos, galpão 
para ferramentas e materiais, biblioteca e sala de múltiplo uso. Poucas pessoas habitam o local de 
maneira integral, levando adiante os diferentes programas propostos pela ecovila através de cursos 
de permacultura, construção natural, energias renováveis, vida comunitária, alimentação natural, 
danças circulares, aromaterapia, entre outros. É membro da Rede Global de Ecovilas e da Rede de 
Ecovilas das Américas, sendo a sede sul-americana da Rede. (ASSOCIACIÓN GAIA, 2004) 

 Huehuecoyotl fundada no México em 1982 conta 
com aproximadamente 20 membros residentes. 
Também contam com dezenas de membros 
informais que trabalham como voluntários com 
afinidades aos projetos da ecovila. Essa 
comunidade iniciou-se por um grupo de artistas 
nômades e alguns de seus membros ainda viajam 
na “La Caravana” desde 1998 pela América do 
Sul com seu teatro móvel, levando sua arte e 
cursos sobre permacultura a esses países. A figura 
05 retrata a preparação do teatro da ecovila para 
uma apresentação teatral. (JACKSON & 
SVENSSON, 2002: 124)  

      

      (figura 05 - Huehuecoyotl- JACKSON & SVENSSON, 2002: 124)  

Esses são alguns exemplos de ecovilas no mundo. Os assentamentos têm características diversas e 
alguns coordenadores crêem que o futuro do desenvolvimento das ecovilas em diferentes bio-regiões 
permitirá um rico intercâmbio de recursos, conhecimentos, técnicas e habilidades, auxiliando na troca 
de experiências e pessoas trabalhando em rede. (ASSOCIACIÓN GAIA, 2004) 

  

2.3 Ecovilas no Brasil 

As ecovilas brasileiras ainda não contam com o mínimo de 50 habitantes nos assentamentos, mas vêm 
crescendo o número de pessoas interessadas nessa nova forma de viver. O processo ainda é incipiente, 
pois para se tornar um morador de ecovila é necessário uma mudança no estilo de vida moderno, 
retornando à simplicidade e a um contato maior com a natureza. A maioria dessas comunidades são 
rurais e sete estão cadastradas na Global Ecovillage Network. São elas:  Céu do Mapiá, no Acre; 
ABRA 144 (Aldeia Bioregional Amazônica), no Amazonas; Comunidade Lar Nicanor em Brasília; 
Comunidade Vale Dourado em Pirenópolis, Goiás; Fundação Terra Mirim em Simões Filho, na Bahia; 
Instituto de Permacultura e Ecovilas do Serrado –IPEC em Pirenópolis, Goiás e Lothlorien em 
Palmeiras, Bahia. O Parque Ecológico Visão do Futuro em São Paulo ainda não está cadastrado na 
Rede, mas pelo seu porte e pelo trabalho de sustentabilidade que vem fazendo, pode ser considerada 
um ecovila. Dentre essas comunidades algumas estão mais detalhadas a seguir: 

 Parque Ecológico Visão do Futuro – São Paulo 

O Parque Ecológico Visão Futuro está situado numa área de 65 hectares próximo a Porongaba, 
interior do estado de São Paulo. A iniciativa dessa ecovila surgiu a partir da II Conferência das 
Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (“Eco-92”), no Rio de Janeiro, em 1992, 
com doações dos governos sueco e alemão (Agência Internacional de Desenvolvimento – SIDA -  
e a Fundação de Tecnologia Alternativa em Frankfurt, através do ONG Fundação Globetree, da 
Suécia). É baseado na Bioeconomia que visa “aplicação dos princípios operacionais dos sistemas 
biológicos da natureza, tanto na vida social quanto na econômica” (INSTITUTO VISÃO DO 
FUTURO, 2004) e tem como objetivo tornar-se um modelo de desenvolvimento integrado 
seguindo a filosofia de máxima utilização do mestre indiano Prabhat Rainjan Sarkar. 



No início de sua implementação (1993 - 1994) o Parque consistia de uma casa com sete cômodos 
e um barracão. Serviu como centro de educação ambiental para grupos de adultos, jovens e 
crianças de escolas da região. Atualmente o Parque tem infraestrutura para acomodar até 100 
visitantes, possui uma sala de meditação, lagos, trilhas na mata, centro de artes e música e oferece 
produtos orgânicos de sua própria horta e pomar.  

A população fixa do Parque conta com 15 pessoas e mais 7 flutuantes e 2 crianças. O Parque 
emprega 15 trabalhadores fixos e mais 10, que periodicamente vão ao assentamento para cumprir 
determinadas funções. 

Dentre as atividades do parque destacam-se as de educação ambiental com crianças através do 
Projeto Crescer, com jovens universitários com o Projeto Visão do Futuro e treinamentos de 
desenvolvimento integrado do ser humano para adultos, através do curso sobre Biopsicologia. 
Esses projetos são apoiados pelo Unibanco Ecologia (Projeto Crescer) e pela UNESCO (Projeto 
Visão do Futuro).(INSTITUTO VISÃO DO FUTURO, 2004) 

 Vila Céu do Mapiá  - Santo Daime – Acre 

A Associação dos Moradores do Mapiá (AMVCM) se encontra dentro de uma área de preservação 
ambiental, a Floresta Nacional do Purus e Mapi 
–Inauini, no Acre. A AMVCM é responsável, 
junto com o IBAMA, da administração da área 
florestal onde está inserida. Com mais de vinte 
anos de existência é integrada por vários 
segmentos sociais, desde profissionais liberais 
e trabalhadores de centros urbanos quanto a 
população tradicional do local que seguem a 
doutrina espiritual do Santo Daime (SANTO 
DAIME, 2004). 

  
       (figura 6 – Mutirão- SANTO DAIME, 2004) 

A vila tem mais de cem residências e vários prédios públicos como escola, posto de saúde, casa de 
artesanato e de ofícios femininos, oficina de motores, casa de farinha, cozinha comunitária e se 
caracteriza tanto pela sustentabilidade ecológica (vide figura 6 que mostra um mutirão para a 
construção de uma residência) quanto pelo grande trabalho social. A região tem uma grande 
incidência de doenças típicas de países tropicais como malária, hepatite, lechimoniose, hanseníase 
e a comunidade tem trabalhado para fixar seus habitantes na região, impedindo o êxodo rural.                        

A comunidade dispensa atenção especial às quase duzentas crianças e jovens para auxiliá-los em 
sua capacitação profissional condizentes com a realidade em que se encontram. (SANTO DAIME, 
2004)              

 Instituto de Permacultura e Ecovilas do Cerrado 
(IPEC)  - Goiás 

O Instituto de Permacultura e Ecovilas do Cerrado 
(IPEC) está localizado próximo a Pirenópolis, 
Goiás, a 160 kilómetros de Brasília. Foi fundado 
em Junho de 1998 com o intuito de estabelecer 
modelos de sustentabilidade voltados à realidade 
do Cerrado e do Brasil, desenvolvendo, adaptando 
e utilizando tecnologias ecologicamente viáveis 
com base na permacultura. Tem como objetivos 
inspirar, informar e capacitar indivíduos para as 
práticas sustentáveis e experimentar novas idéias e 
invenções ecológicas.                                                (figura 7 – Lago de águas servidas - IPEC, 2002) 

      
    



O IPEC oferece um largo programa educacional com cursos de permacultura (ver seção 3.1), 
design de ecovilas, sistemas alternativos de construção, técnicas de energias renováveis, 
agricultura orgânica e alimentação natural.  O Instituto mantém um banco de sementes e produção 
de mudas para reflorestamento, conta com programa de voluntários para estágio no IPEC, 
promove apoio às comunidades rurais em todo o Brasil, procura desenvolver a sustentabilidade 
nas comunidades circunvizinhas e oferece consultoria e apoio técnico nos projetos sustentáveis. A 
única revista de permacultura em português é publicada pelo Instituto. O IPEC está aberto para 
visitas grupais educativas, recebendo escolas primárias e secundárias e grupos de famílias para o 
ensino de sistemas sustentáveis. (IPEC, 2002) 

As acomodações contam com a Casa Mãe, que acomoda 12 pessoas; a Casa de Cob, construído 
com barro, palha e madeira (método gaulês do século XVI) tem espaço para 5 pessoas e as 
cabanas que também demonstram algumas técnicas ecológicas como o adobe, taipa leve, taipa de 
pilão, superadobes, fardos de palha, telhados vivos, ferrocimento, entre outras. 

Muitas técnicas permaculturais (ver seção 3.1) são utilizadas no IPEC como a produção intensiva, 
integrada e orgânica de alimentos; a produção integrada de animais que são essenciais na 
restauração dos solos e no controle dos insetos e plantas invasoras; manejo ecológico da água com 
reservatórios para captação da água das chuvas utilizando-a na cozinha e economizando a água da 
nascente; bio-remediação de efluentes, ou seja, as águas servidas de chuveiros e da cozinha 
passam por tanques de ferrocimento com plantas aquáticas (ou por filtros de cascalho e areia e 
depois vão para pequenos lagos com plantas) e se transformam em micro-clima para espécies de 
moluscos, peixes, pássaros e anfíbios, como mostra o pequeno lago na figura 7; sanitários 
compostáveis sem a utilização de água.                                      

O IPEC é membro do conselho da Rede de Ecovilas das Américas (ENA) e da Rede Global de 
Ecovilas (GEN). (IPEC, 2002)   

 Fundação Terra Mirim – Bahia 

A Fundação Terra Mirim (FTM) é uma instituição sem fins lucrativos, criada em para o 
desenvolvimento de um trabalho centrado na educação e no auto conhecimento, tendo como base 
a experiência da vida comunitária. Em 1994, a Fundação foi reconhecida como Utilidade Pública 
Municipal, Estadual e Federal, tendo como linha mestra de suas ações a Ecologia Integrativa, 
concepção que considera a proteção à natureza e o desenvolvimento humano como um único e 
indissociável processo. Localiza-se no município de Simões Filho na área metropolitana de 
Salvador, Bahia. 

Em 1997, constituiu-se uma comunidade residencial com seus voluntários, iniciando-se diversas 
experiências piloto em desenvolvimento comunitário, economia solidária e educação através da 
natureza e da arte. Atualmente atende, com seus projetos, um público constituído por crianças, 
adolescentes e adultos, ONGs, instituições públicas e empresas da Região Metropolitana de 
Salvador, desenvolvendo cursos, workshops, eventos e projetos sociais. A instituição, ainda 
recebe, com seu serviço de hospedagem, pessoas de outros estados e de diferentes países, 
interessadas em conhecer a experiência comunitária e as ações sócio-ambientais (FUNDAÇÃO 
TERRA MIRIM, 2001). 

Todos os projetos sócio-educativos são conduzidos de forma integrada. Além de atuar com 
crianças e adolescentes, a instituição atende as mulheres, mães dessas crianças, através do projeto 
Arte e Sustentabilidade (produção de artesanato e formação cidadã); alguns pais participam do 
Programa Ambiental e de Sustentabilidade da instituição, em atividades como: mutirões 
ecológicos nas comunidades, cursos na área agrícola, curso de apicultura. Alguns pais e mães de 
alunos já assumem tarefas de lideranças em ações da Fundação em suas comunidades. As ações 
sociais são informadas, discutidas e avaliadas nas diversas atividades realizadas, promovendo a 
participação das comunidades em seu próprio processo de mobilização e crescimento 
(FUNDAÇÃO TERRA MIRIM, 2001). 

No Brasil existem várias comunidades alternativas e outras tantas iniciativas de ecovilas como a 
Ecovila Clareando, em Piracaia, São Paulo, prestes a iniciarem sua construção, mas para que pequenos 
assentamentos humanos possam alcançar a categoria de ecovila, conforme conceituada, é necessário o 



desenvolvimento humano com vínculo ambiental, social ou espiritual sendo a implementação de uma 
ecovila um grande processo que pode levar vários anos. 

As ecovilas podem reduzir a pressão dos assentamentos irregulares em áreas preservadas se forem 
implantadas ao redor de parques, mananciais e áreas de preservação ambiental, auxiliando na 
sustentabilidade das cidades e conscientizando as comunidades locais sobre a importância da 
conservação dessas áreas. 

  
3. O CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE ECOLÓGICA APLICADO ÀS ECOVILAS 

Existem inúmeras facetas sobre o conceito de desenvolvimento sustentável e, embora a expressão 
esteja ganhando um caráter popular, está longe de se ter uma unanimidade sobre a questão, uma vez 
que é definida de uma forma na área científica e praticada de outro modo pelo Poder Público. Ainda é 
encarada de diversas maneiras pelos ambientalistas e pelos setores econômicos. 

Pode-se definir o desenvolvimento sustentável como crescimento econômico com justiça distributiva e 
equilíbrio ecológico, tratando de desenvolvimento econômico em harmonia com a exploração 
adequada e prudente dos recursos naturais, incorporando a dimensão social e ética da justiça social.  

A Agenda 21, definida no ECO 92 no Rio de Janeiro, estabelece uma relação de atividades para a 
implantação da sustentabilidade: 

• Maior eficiência no uso de energia e dos recursos; 

• Uso ecologicamente sustentável dos recursos naturais renováveis; 

• Redução da geração de dejetos ao mínimo possível; 

• Assistência para adoção de compra de insumos ecologicamente corretos; 

• Fortalecimento dos valores que apóiem o consumo sustentável (FRANCO, 2001: 161). 

Ou seja, o conceito de cidade sustentável se traduz na manutenção da diversidade biológica, da 
qualidade do ar, da água, do solo e da qualidade de vida, preservando o bem-estar da humanidade e 
respeitando a natureza. O desenvolvimento sustentável só é possível se o consumo dos recursos e o 
crescimento da população estão de acordo com as possibilidades de produção do ecossistema, 
perdendo todo o sentido se não for aliado à igualdade e à justiça social (SAMEK, 1999). A 
sustentabilidade é um dos principais desafios para a maioria das cidades inseridas num país em 
desenvolvimento ou já desenvolvido. 

Para as ecovilas existem três grandes níveis de sustentabilidade que devem figurar e estabelecer a 
harmonia das comunidades que são: sustentabilidade ecológica, sustentabilidade espiritual/cultural e 
sustentabilidade social/comunitária (JACKSON & SVENSSON, 2002:10-12; EAST, 2002: 10-18). 

Esse trabalho exporá a sustentabilidade ecológica nas ecovilas, ilustrando com alguns exemplos. Esse 
nível de sustentabilidade pode ser caracterizado pelos seguintes aspectos: infra-estrutura física 
(engloba permacultura e bioarquitetura), senso de local e lugar, produção e distribuição de alimentos, 
reciclagem e reutilização, água e esgoto, sistemas integrados de energias renováveis e restauração 
ecológica, que estão detalhados a seguir. 

  
3.1 Infra-estrutura física: 

 Permacultura: 

A Permacultura foi desenvolvida no começo dos anos 70 pelos australianos Bill Mollison e 
David Holmgren, como uma síntese das culturas ancestrais sobreviventes com os 
conhecimentos da ciência moderna. Desde então, os inúmeros casos de sucesso na aplicação 
da Permacultura têm provado que essa prática é uma solução viável. Os conceitos de 
agricultura permanente começaram a ser expandidos como uma cultura permanente, 
envolvendo fatores sociais, econômicos e sanitários para desenvolver uma verdadeira 
disciplina holística de organização de sistemas (SOARES, 1998).   

Segundo SOARES (1998): 



“o projeto permacultural envolve o planejamento, a implantação e a manutenção conscientes 
de ecossistemas produtivos que tenham a diversidade, a estabilidade e a resistência dos 
ecossistemas naturais. Ele resulta na integração harmoniosa entre as pessoas e a paisagem, 
provendo alimentação, energia e habitação, entre outras necessidades materiais e não-
materiais, de forma sustentável. (...) A permacultura visa a soluções que venham de encontro 
às realidades culturais, sociais e ambientais de cada região. Soluções sistêmicas, acessíveis e 
simples, que tragam segurança à família e um potencial de desenvolvimento humano 
sustentável”.  

Além da agricultura orgânica, a permacultura engloba também sistemas de captação e 
tratamento de água, tecnologia solar, economia e ética, integrando todos os aspectos da 
sobrevivência e da existência de comunidades humanas. Para tanto é necessário adotar uma 
ética específica de sustentabilidade que exija um repensar dos hábitos de consumo e dos 
valores de uma forma geral (MOLLISON, 1994: 13-15). 

Usualmente o planejamento da ecovila é determinado pela permacultura. Esse conceito propõe 
a divisão do sítio em zonas, que é baseado na necessidade de locar atividades em círculos 
concêntricos. Normalmente as edificações principais são o centro desses círculos e as demais 
zonas são dispostas pela maior utilização dos sistemas, ou seja, os sistemas mais utilizados 
concentram-se em zonas mais próximas do centro (estufa, galinheiro, jardim, por exemplo) e 
os menos utilizados, mais afastados (pomares, pastagens, arvoredo). Esses sistemas são 
interdependentes para que haja um apoio mútuo entre todos os elementos da ecovila e cada 
elemento é posicionado de forma a executar o maior número de funções, como por exemplo: o 
galinheiro fornece ovo e frangos e ao mesmo tempo esterco para o composto; a horta fornece 
hortaliça para alimentação e sobras para o galinheiro (MOLLISON, 1994: 22-24). 

Os padrões de zonas podem ser alterados se houver mais de um centro de atividade e são uma 
forma abstrata de lidar com distâncias. Na prática essa configuração pode ser diferente 
dependendo da topografia do terreno e acesso ao local, como por exemplo: uma casa próxima 
a uma encosta íngreme pode configurar uma zona menos utilizada perto de uma zona muito 
visitada (MOLLISON, 1994: 24). 

Para que a permacultura possa ser utilizada com sucesso é necessário a compreensão das 
direções de incidência do sol, vento, fogo e enchentes que predominam no local para o 
posicionamento das estruturas e da vegetação. A declividade também é um fator importante, 
pois é a partir da inclinação do terreno que se posicionam os açudes, os tanques de água ou 
vertentes, drenos, desvios de enchentes ou correnteza e assim por diante (MOLLISON, 1994: 
26-27). 

Para Soares (1998) um bom planejamento permacultural deverá incluir: 

 estratégias para a utilização da terra sem desperdício ou poluição;  

 sistemas estabelecidos para a produção de alimentos saudáveis;  

 restauração de paisagens degradadas;  

 integração, na propriedade, de todos os organismos vivos em um ambiente de interação e 
cooperação em ciclos naturais;  

 mínimo consumo de energia;  

 captação e armazenamento de água e nutrientes, a partir do ponto mais alto da propriedade.  

A ecovila Crystal Waters Permaculture Village, na Austrália, o IPEC, em Goiás, são exemplos 
de assentamentos baseados na permacultura.  

 Bioconstrução: 

Arquitetura e construção ecológicas incluem conjuntamente à aplicação desses métodos, a 
durabilidade, custo e disponibilidade de materiais que, preferencialmente, não sejam de escala 
industrial e que sejam localmente encontrados. Os sistemas construtivos ecológicos, assim 
como quaisquer outros sistemas, devem ser selecionados considerando a topografia do 



terreno, clima, cultura e a viabilidade de materiais, visando baixo impacto ambiental. 
Características subjetivas como a luz, atmosfera, cheiro, cores também são consideradas para 
aliarem-se ao conforto ambiental. (JACKSON & SVENSSON, 2002:40-43) 

Os materiais mais utilizados para as construções naturais são a palha, o bambu, argila. Além 
dos materiais, sistemas de captação de água de chuva, separação do esgoto das águas servidas 
(cozinha, área de serviço e banhos) para posterior filtragem com tratamento biológico são 
alguns exemplos de bioconstrução. A 
figura 8 mostra a utilização de telhados 
verdes em Findhorn para um controle 
natural da temperatura interna do abrigo. 

Pesquisas em universidades e empresas 
sobre tecnologias de baixo impacto 
ambiental auxiliam os assentamentos no 
aprimoramento das técnicas construtivas, 
como a cabine de refrigeração e ventilação 
natural, baseado na utilização do ar frio do 
subsolo, substitui o uso de ar 
condicionado.                            

(figura 8– TELHADOS VERDES – FINDHORN)   

   
3.2 Senso de local e lugar 

Convivência em harmonia e sincronismo com o sistema ecológico em que a comunidade está inserida 
através da observação da natureza, seus ciclos, ritmos, fronteiras, seus aspectos frágeis e fortes. 
Requer a reflexão sobre o papel da ecovila e seus moradores na sociedade e no mundo. A 
exteriorização dessa reflexão comunitária acontece na própria arquitetura, no paisagismo, na produção 
de alimentos, na reciclagem de lixo e materiais, entre outros, aproximando os moradores da natureza e 
da simplicidade, conectando os indivíduos ao lugar e oferecendo-os a oportunidade de melhorarem o 
planeta através de pequenas ações locais.  

Mesmo que o ideal da ecovila ainda esteja longe da realidade vivida, a conexão dos usuários com o 
lugar (que deve ser aliado à perseverança e à paciência) facilita esse lento processo de transformação 
(JACKSON & SVENSSON, 2002:43).   

  
3.3 Produção e Distribuição de Alimentos 

Os alimentos são preferencialmente produzidos nas ecovilas de forma orgânica, biodinâmica, sem uso 
de agrotóxicos. 

A ecovila Damanhur, na Itália, tem produção de vinho, queijo, frutas, azeite de oliva e vegetais 
(JACKSON & SVENSSON, 2002:31).  

A ABRA 144, na Amazônia, produz azeite de castanha, granola, vinho de açaí, mel, multimistura, pão 
integral, leite e derivados (queijos, manteiga, entre outros), ovos e frangos. Existe a colheita de frutos 
nativos como o tucumã, açaí, pupunha, caju, cupuaçu, manga, piquiá, abacate e ingá. Plantam na 
ecovila banana, mamão, melancia, abóbora, feijão, hortaliças, milho, mandioca, laranja, graviola, 
jabuticaba, entre outros. Essa ecovila tem como um de seus objetivos dar exemplo para a comunidade 
local de que a implantação da permacultura é viável, permitindo a produção permanente e farta de 
alimentos em  pequenas áreas de terra e próximo à casa, pois a utilização das queimadas é muito 
comum na região, o que causa infertilidade ao solo e muitas vezes os nativos vivem em um estado de 
pobreza  e, por conseqüência, tornam-se nômades em procura de terras mais férteis para o plantio, 
causando mais queimadas e infertilidade à terra. (ABRA 144, 2004). 

  
3.4 Reciclagem e Reutilização 



Nas ecovilas o consumo e a geração de lixo são minimizados. Enfoca-se a necessidade de redução de 
resíduos sólidos e líquidos, adquirindo e comprando apenas o suficiente. A reutilização e 
reaproveitamento do máximo possível, com criatividade e reciclagem do material que não foi possível 
reduzir e reutilizar, também são aspectos evidenciados. 

Na ecovila ABRA144 o lixo não retornável é medido mês a mês para o estabelecimento de metas a 
fim de indicar o tipo de consumo que a comunidade está obtendo e, se possível, diminuí-lo (ABRA 
144, 2004). 

A compra ou aquisição de alguns materiais são evitados ao máximo como, por exemplo, a sacola de 
plástico de supermercados e embalagens plásticas, produtos industrializados e excesso de produtos de 
limpeza que geram um grande volume de lixo e resíduos químicos. 

  
3.5 Água e esgoto 

Nas ecovilas existe o cuidado, a proteção e a conservação das fontes de água. Evita-se ao máximo seu 
desperdício, separando águas das chuvas, as águas servidas (pias, tanques e banhos) e esgoto. 
Utilizam-se sistemas biológicos no tratamento de esgoto para que a água possa sair da comunidade 
com uma qualidade igual ou melhor do que entrou.  

A utilização da gravidade para facilitar a captação de água e economizar energia é utilizada pelos 
princípios da permacultura e as comunidades, em que a topografia é favorável e que abrigue uma 
nascente em um ponto mais alto do que as edificações, utilizam esse sistema . 

Na ABRA 144 a água captada por gravidade é utilizada na cozinha. A água que vem das pias da 
cozinha vai para o galinheiro (na cozinha não se utiliza detergentes e produtos químicos, somente 
sabão neutro e em pouca quantidade) e o esgoto será direcionado para um biodigestor que está em 
construção (ABRA, 2004). 

Filtros biológicos dinamarqueses estão sendo utilizados por muitos países e ecovilas, mostrando que as 
tecnologias ecológicas empregadas para o tratamento de água e esgoto transformaram um problema 
ambiental em uma ferramenta de produção (JACKSON & SVENSSON, 2002:58).  

  
3.6 Sistemas integrados de energia renovável 

Utilizam-se fontes renováveis, não tóxicas, para o aquecimento e iluminação da ecovila. 

Algumas técnicas simples podem ser utilizadas em ecovilas rurais como o forno e fogão à lenha e 
tração animal com cavalos. Outras tecnologias são utilizadas como o biodigestor (gerador de energia 
através da decomposição de dejetos por bactérias anaeróbicas que produzem o biogás, gerando 
energia), energia solar, eólica, biomassa e geotérmica.  

As pesquisas nessa área são intensas, visto que os recursos naturais são finitos e a escolha dos tipos de 
energias renováveis dos assentamentos variam, considerando a potencialidade do local, a demanda e 
os recursos disponíveis. Se as comunidades estão instaladas em locais com muito vento, a energia 
eólica é indicada. Normalmente uma combinação dessas tecnologias são utilizadas como, por 
exemplo, biogás e energia solar. (JACKSON & SVENSSON, 2002:54). 

  
3.7 Restauração ecológica 

Ênfase na percepção da natureza e seu ritmo, trabalhando a partir das áreas onde o ecossistema está 
mais próximo de sua condição natural, estabelecendo as conexões saudáveis entre a comunidade e o 
ambiente. 

A Fundação Darién, criada em 1993 na Colômbia, está situada na floresta tropical. A região onde se 
insere é rica em biodiversidade, porém seu ecossistema estava degradado. Para a proteção e 
restauração dessa área, os membros da comunidade criaram um processo de educação ambiental para a 
comunidade local e visitantes, elevando as condições de vida dessas pessoas com aulas de artesanato 
utilizando materiais regionais; estabelecimento de projetos de criação de peixes, animais domésticos e 
animais selvagens; promoção da criação de uma reserva natural, através de uma Organização não-



governamental (Red Regional de Reservas Naturales UNGANDI en el Darién Chocoano), que engloba 
40 reservas naturais e 2.000 hectares para a preservação dos ecossistemas locais; programas de 
proteção à espécies em extinção como a tartaruga marinha e ecoturismo (JACKSON & SVENSSON, 
2002:29-30). 
  
  
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse estudo possibilitou uma compreensão sobre a importância da sustentabilidade ecológica nas 
ecovilas, mostrando que desde as pequenas comunidades até grandes organizações estão buscando o 
aperfeiçoamento em técnicas, tecnologia, materiais alternativos e levando a educação ambiental às 
comunidades circunvizinhas e aos visitantes que recebem. 

A cultura, a região, o ecossistema, a topografia, os recursos, a coesão do grupo, entre outros, são 
elementos que configuram as ecovilas nos mais diversos estilos, desenhos e características e todas têm 
a sustentabilidade como meta a ser alcançada e agente definidor de seus princípios, inclusive do 
desenho do assentamento. Essas comunidades estão em um contínuo processo de amadurecimento e 
muitas fracassam em suas tentativas em alguns dos aspectos da sustentabilidade ecológica 
mencionados nesse trabalho, como por exemplo, a produção local de alimentos orgânicos ou 
tratamento de água e esgoto. Muito trabalho, experimentação, pioneirismo e determinação são 
necessários para que uma comunidade possa ser sustentável. Esse é um processo longo e lento que 
obriga os moradores a perceberem o local, avaliando e analisando o ambiente e seus arredores para 
que se possa integrar com a natureza.  
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