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Resumo: Com os grandes conflitos atuais acerca da preservação do meio ambiente, este 

estudo proporciona uma ferramenta de atualização e informação para os parâmetros 

arquitetônicos e urbanistas adotados no Brasil. Através da pesquisa e do projeto de 

edificações auto-sustentáveis, não somente os recursos naturais podem ser poupados como 

também acompanhados de uma significativa redução de custos para o campo da construção 

civil. Com base em pesquisas e estudos perpetrados por arquitetos e instituições do exterior, 

bem como pelo conhecimento das suas técnicas de execução sustentáveis, através deste estudo 

podemos traçar uma linha de pensamento clara e coesa sobre o tema, e assim mover os 

veículos legais rumo à adaptação da arquitetura verde para a nossa realidade. A necessidade 

do estudo dá-se do objetivo de melhora da qualidade de vida e da preservação ambiental, que 

aliados à arquitetura e urbanismo possibilitarão a adequação da sociedade ao meio verde e a 

sustentabilidade real. 
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Abstract: With large current conflicts about the preservation of the environment, this study 

provides an update tool and information for the architectural parameters and planners 

adopted in Brazil. Through research and project self-sustainable buildings, not only the 

natural resources can be saved as also accompanied by a significant reduction in costs to the 

field of construction. Based on surveys and studies carried out by architects and institutions 

abroad, as well as the knowledge of their sustainable performance techniques, through this 

study we can draw a clear line of cohesive thought on the subject, and so move the legal 

entities towards adaptation Green architecture for our reality. The need for the study gives up 

the goal of improving quality of life and environmental preservation, which combined with the 

architecture and urbanism will allow the adaptation of society to the green environment and 

true sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o surgimento do homem a natureza tem pago altos preços em nome da 

sobrevivência e do desenvolvimento da maior raça do planeta. Seja na forma da alteração dos 

habitats, ou mesmo na destruição destes, seguramente o mundo vem sendo adaptado de forma 

brutal pelo anseio de conforto e pelo pensamento capitalista voraz que definem a mentalidade, 

quase que geral, do humano contemporâneo. Desde crianças as pessoas vêm sendo 

informadas sobre o futuro sombrio que as aguarda, caso não se faça nada para mudar o 

comportamento acerca do papel fundamental do meio ambiente. Não tardou muito, e hoje já 

somos testemunhas do poder pertencente à natureza e das conseqüências do uso desmedido 

dos recursos não-renováveis e da falta de gêneros de primeira grandeza, como alimento e 

água. Infelizmente, ainda por pior pareça, o cenário não nos dá perspectivas de melhora 

imediata, e nos mostra que o impacto do homem é de tal forma enorme que já nos confere a 

responsabilidade por uma das maiores deteriorações planetárias da história, a extinção do 

Holoceno. 

Sabe-se que todas as grandes transformações do mundo ocorreram por meio geológico 

ou ainda, motivadas por alterações na vida geral; e o que se segue na atualidade é a soma de 

ambos fatores. O homem vem, então, fazendo jus ao papel de agente terraformador e muda 

para sempre a história de seu mundo, infelizmente para pior. Mas nem tudo são más notícias, 

pois o crescente interesse do meio científico na pesquisa por novas formas de energia, bem 

como do remanejo de resíduos e a recuperação de áreas degradadas provavelmente figura 

como a melhor arma no combate à destruição. Assim, a notável atenção que atualmente é 

dispensada à sustentabilidade e aos meios alternativos de desenvolvimento ecológico são 

inseridos, cada vez mais, em todos os âmbitos sociais e culturais. Nunca na história do planeta 

ouve tamanha comoção para com a preservação natural, e ao que tudo indica se mantidos os 

esforços da “naturalização” do pensamento humano, os resultados não tardarão a surgir. No 

entanto tais resultados requerem um nível de dedicação extremo, e a participação das mais 

variadas áreas do conhecimento. 

Neste contexto, a arquitetura e o urbanismo possuem um papel importantíssimo na 

assimilação da sustentabilidade em nível cultural e espacial; afinal o arquiteto também é um 

agente social, e assim toma para si a responsabilidade e o dever de garantir a continuidade das 

melhorias de vida, e do desenvolvimento de tecnologias mais viáveis aos novos parâmetros 

mundiais. Sendo assim, é uma obrigação dos profissionais da área dar mais atenção ao seu 

papel transformador e mesmo antes de projetarem um mundo novo, mudar a si próprios e seus 



 

paradigmas. Sabemos que não são poucos os movimentos arquitetônicos que buscam 

recolocar o homem em meio à natureza, na verdade são tantos que acabam se confundindo, e 

assim são vistos com desinteresse por parte dos profissionais em formação e da comunidade 

em geral. 

Com o objetivo de mudar este quadro, em meados de 1970, um arquiteto estadunidense 

tomou como objetivo de vida a construção de uma cidade sustentável onde todas as pessoas 

teriam o básico para sua sobrevivência, ali mesmo em suas casas. O arquiteto Michael 

Reynolds partiu então do princípio da auto-suficiência, onde os moradores de cada residência 

poderiam não apenas se desligar do sistema público de abastecimento, mas onde conseguiriam 

também produzir seus alimentos e cultivar uma nova filosofia de vida e pensamento. Nascia 

neste momento o projeto da primeira Hearthship, ou “casa-terra”, que fora construída com 

base nas pesquisas de Reynolds, daquilo que seria absolutamente essencial para uma “casa 

verde”. 

Reynolds nasceu em 1955 e sempre foi adepto da conexão com a natureza como forma 

de vida. Ainda na faculdade, o arquiteto encontrou inúmeros obstáculos quanto às doutrinas 

que cultivava, passo que acabou por motivá-lo na criação de seu projeto de sustentabilidade 

total. Em uma entrevista, no ano de 2007, Reynolds expôs sua visão acerca do tema, onde diz: 

 

"Fui à escola de Arquitetura de Cincinnati, fiz todas as aulas, obtive meu diploma. 

Neste momento me dei conta que a Arquitetura de então não servia para nada. Não 

tinha nada a ver com o planeta, nem com as pessoas e o que necessitam. Adoro 

desenhar e construir, mas a profissão não está enfrentando os temas que nos são 

apresentados. (...) Se está acabando nosso petróleo, nossa água, estamos em meio do 

aquecimento global e a população está se expandido, necessitamos fazer algo agora 

mesmo, amanhã de manhã". 

 

Assim, com a vontade e a criatividade para um grande salto na compreensão da 

sustentabilidade, Reynolds deu início ao seu inovador projeto. Na localidade de Taos, Novo 

México, ainda em meados da década de 70 os trabalhos começaram. Sozinho, o arquiteto 

construíra uma casa com materiais reciclados, colhidos dos entulhos da cidade, e a deu como 

presente para sua recém esposa. Durante os anos que se seguiram os dois moraram sozinhos 

na região marginal à cidade, praticando suas doutrinas intelecto-espirituais e seguiram com a 

construção de outras formas sustentáveis de moradias. Não contente com a experimentação 

apenas, Reynolds procurou regulamentar suas edificações, mas acabou por perder o registro 

de arquiteto e seu sonho pareceu desmoronar. Já no final da década de 80, alguns adeptos do 

pensamento de Reynolds mudaram-se para a vizinhança e a comunidade sustentável enfim 

consolidou-se. As casas eram produzidas exclusivamente com material de descarte, possuíam 



 

um sistema de captação e armazenagem de água, um sistema eólico para geração de energia e 

jardins internos que permitiam a criação de verduras e hortaliças variadas para os moradores. 

Assim, quanto mais pessoas chegavam, mais pessoas estavam dispostas a construir novas 

casas, em sistema de mutirão, e a negociar os alimentos e serviços através da antiga moeda do 

escambo. 

Figura 01: Modelo de residência tipo earthship, criada por Reynolds. 

 
Fonte: Disponível em https://landscapeisdonovan2.wordpress.com/earthship-brighton-visit/  

 

Apesar de todos os esforços do governo em embargar a empreitada de Reynolds, este 

manteve seu trabalho e a comunidade cresceu até atingir o status de micro-cidade e de 

comunidade off grid, independente dos sistemas de abastecimento. Anos mais tarde, já em 

2004, após o tsunami no oceano índico que deixou mais de 230.000 pessoas mortas em 

quatorze países, Reynolds e sua equipe viajaram até as ilhas Andaman na Indonésia, onde 

ensinaram seus métodos construtivos aos sobreviventes do desastre. A localidade escolhida 

para a primeira intervenção era uma cidade de 35.000 habitantes, dos quais 90% haviam 

morrido no evento. Como a matéria prima, o lixo, estava disponível por toda a parte, 

Reynolds e os nativos construíram um pequeno modelo de residência e apresentaram aos 

arquitetos daquele país. O resultado não poderia ser melhor, pois além de auxiliar na 

reconstrução de uma cidade desolada, o método arquitetônico foi adotado como padrão e 

acarretou na reutilização da maior parte dos detritos deixados pelo tsunami; e de fato fez ainda 

mais, inseriu na cultura local o hábito da sustentabilidade, proporcionando meios de 

alimentação, abrigo e de tratamento da água que até então não estavam disponíveis ali. A 

alteração foi tão grande, que os sensos realizados alguns anos depois da visita de Reynolds 

atestavam uma melhora significativa na qualidade de vida das pessoas da região. 

Ao retornar aos Estados Unidos, depois de percorrer o mundo auxiliando comunidades 

vítimas de desastres naturais, o governo americano reconheceu o papel fundamental de 

Reynolds para com a sociedade em geral. O arquiteto teve então, seu registro devolvido e 

recebeu a permissão necessária para registrar seu trabalho e continuar com a construção da tão 

https://landscapeisdonovan2.wordpress.com/earthship-brighton-visit/


 

sonhada comunidade verde e da sua bioarquitetura. Em 2007, um documentário intitulado 

Garbage Warrior, (Guerreiro do lixo), foi lançado para contar um pouco da história de 

Reynolds e sua doutrina ecológica; de direção de Oliver Hodge, o documentário fora lançado 

em vários países, garantindo a disseminação e a continuidade do trabalho que imortalizaram o 

pensamento e a imagem de Reynolds. 

Figura 02: O arquiteto Michael Reynolds em uma de suas construções. 

 
Fonte: Disponível em http://www.ecoeficientes.com.br/michael-reynolds/  

 

O projeto desenvolvido por Reynolds evoca a utilização de três diretrizes essenciais: 

primeiro as casas devem ser construídas com materiais naturais e/ou reciclados; em segundo, 

toda a alimentação energética da casa deve ser independente, através do uso de painéis solares 

e geradores eólicos. Em terceiro lugar, e não menos importante, está a simplicidade de 

execução, onde a residência deve possibilitar a construção por apenas uma pessoa e sem 

qualquer conhecimento específico. Deste modo o projeto visa a interação homem-natureza e 

projeta-o na direção da existência auto-suficiente, livre de quaisquer outros meios de apoio 

que não a própria vontade. 

Considerando que o projeto fora concebido para o hemisfério norte, este possui uma 

fachada envidraçada na direção sul, de modo a captar a luz e o calor do sol nos meses mais 

frios do ano. A estrutura principal é composta por um muro de arrimo, feito com pneus velhos 

preenchidos com terra compactada e empilhados até a altura desejada. Este muro tem a 

finalidade não apenas de delimitar a área da residência, mas de apoiar o telhado e ancorar a 

casa em um barranco que serve de suporte natural. Como a espessura das paredes fica em 

torno de 60cm, a alvenaria torna-se autoportante, e um excelente isolante térmico e acústico. 

Projetadas em formato de ferradura, as casas procuram absorver sua iluminação e ventilação 

http://www.ecoeficientes.com.br/michael-reynolds/


 

por meio da fachada frontal, onde também são criadas as culturas vegetais para consumo 

pessoal. 

Mas não são apenas pneus velhos os tijolos desta construção; pedras, latas, garrafas, 

sacos de terra e mesmo blocos de feno podem ser utilizados para alcançar-se o efeito 

desejado, tornando a construção extremamente viável à maioria das regiões. Após o 

levantamento das paredes, o acabamento é feito com tela de aço amarrada aos blocos, que é 

concretada ou coberta por uma mistura de adobe, uma massa de terra argilosa. Ao final do 

processo o que se tem é uma parede com resistência muito grande a todo tipo de intempérie, 

resistindo inclusive a incêndios, enchentes e a grandes terremotos. Vigas e pilares de madeira 

reutilizada, ou mesmo concreto e aço de descarte, são utilizados nas extremidades das paredes 

bem como em seu topo, num esforço de tornar a estrutura rígida e ainda mais resistente. 

Figura 03: Planta baixa do modelo global de residência earthship. 

 
Fonte: Disponível em http://www.dreamgreenhomes.com/plans/earthship.htm  

 

A captação de água é outro detalhe que torna este tipo de construção único. Como a 

área das casas varia dentre 100 e 150m², o telhado pode ser executado de duas formas. 

Primeiramente pode-se cobrir toda a edificação com terra de modo a criar uma cobertura 

vegetal e conseguir melhores resultados no isolamento térmico; este sistema geralmente é 

utilizado para regiões que possuem muita insolação e baixo nível pluviométrico, onde a água 

advém de um poço artesiano. O outro método consiste em aproveitar a água da chuva e 

canalizá-la através do telhado chanfrado que deságua em calhas sobre a parede de pneus. 

Após a captação a água da chuva é filtrada por um sistema sedimentar e outro bactericida, 

onde se torna potável, mas ainda não adequada ao consumo humano. A água é armazenada 

em uma, duas ou até três cisternas enterradas no barranco atrás da edificação, com o objetivo 

de minimizar a exposição solar que prolifera microorganismos nocivos à saúde. A purificação 

http://www.dreamgreenhomes.com/plans/earthship.htm


 

para consumo é feita por filtros de carvão ativo ou mesmo os recipientes cerâmicos que são 

largamente utilizados em fazendas, e que processam a água através de uma barra de parafina. 

Mas o projeto residencial não seria totalmente independente em termos hídricos se não 

possuí-se um sistema de esgoto. E este também existe e configura-se em uma espécie de 

estação particular de tratamento de resíduos. Construído diretamente sob a fundação da casa, a 

caixa de coleta está parcialmente exposta ao sol, para que o processo de decomposição seja 

incentivado. Utilizando-se de digestão anaeróbia, a fossa conhecida como incubadora recebe 

os resíduos da cozinha e do banheiro e os processa em ambiente hermético. Após a 

decomposição dos materiais sólidos, a água restante está rica em nutrientes e é encaminhada 

até uma cessão de blocos de concreto que formam um canteiro afastado, e servem de local de 

cultivo para inúmeras espécies vegetais ornamentais. 

Outro detalhe importantíssimo para a sustentabilidade residencial é a produção de 

energia, que também pode ser obtida de duas maneiras. A primeira não pode ser reciclada 

ainda, pois se apresenta na forma de painéis solares fotovoltaicos, que fixados no telhado e 

nas redondezas da edificação captam a energia solar e a armazenam em baterias de carro ou 

caminhão. Este sistema é uma das únicas partes que não se pode manufaturar, mas que é 

incentivado pois adere maior conforto e seguridade ao dia-a-dia dos moradores. Mas ainda 

que o proprietário não possua meios imediatos de aquisição do sistema de painéis, Reynolds e 

sua equipe se utilizam de um método igualmente eficiente e muito mais barato. Com a 

reciclagem de velhas hélices de ventiladores e alternadores de motor de carro, criam uma 

espécie rústica de gerador que aproveita os ventos das regiões abertas. Este sistema ainda que 

mais inseguro, devido ao comportamento inesperado do vento, pode ser utilizado em grande 

escala, e até mesmo manter as ferramentas que possibilitarão a construção de outras 

residências. É realmente um sistema digno de admiração e respeito. 

Figura 04: Corte esquemático de uma residência earthship. 

 
Fonte: Disponível em http://ecobrooklyn.com/earthship-project-york/  

http://ecobrooklyn.com/earthship-project-york/


 

 

Quanto à climatização interna, a casa possui um sistema de aproveitamento máximo do 

ambiente. Como sua fachada envidraçada deve ser orientada da direção do equador, a 

residência aproveita boa parte da iluminação natural diária. Isso além de influenciar na 

qualidade do ambiente interno, ao prevenir o acúmulo de mofo, projeta para dentro muita 

iluminação e calor que é absorvido pela parede estrutural e se mantém até a noite; mas um 

detalhe, o calor excedente também tem destino, e ao invés de causar máximos climáticos este 

é absorvido pelo piso que está em contato com o solo. Há também o uso de clarabóias, 

geralmente nas residências cobertas por terra, que proporcionam a ventilação cruzada nos 

cômodos, mantendo o interior sempre fresco e bem arejado. Ainda que o projeto esteja bem 

resolvido, existe também um corredor que percorre toda a extensão da fachada vidrada e serve 

de jardim interno, onde as plantas além de protegidas transformam-se em um muro verde que 

impede o ingresso excessivo de iluminação solar. O uso de clarabóias auxilia também da 

circulação contínua do vento, onde o ar quente interno sobe e escapa pelo teto, puxando assim 

o ar fresco do exterior pela fachada frontal. 

O plantio interno também contribui para a climatização e limpeza do ar, além de servir 

como gênero de primeira grandeza, produzindo alimentos frescos e dando uma aparência mais 

naturalizada à decoração. Os resíduos produzidos pelas hortas e canteiros assim como os do 

preparo de alimentos, é também reutilizado por uma composteira, que transforma tais 

materiais em adubo, e este é novamente reinserido da produção vegetal residencial. O projeto 

de Reynolds supera tudo que a arquitetura impõe como necessário a uma edificação, e traduz 

um novo significado ao espaço residencial onde a construção não existe apenas para mérito de 

espaço funcional, mas a redefine como veículo mantenedor da vida e preservador do meio 

ambiente e do conceito de sustentabilidade. 

Atualmente, inúmeras edificações do modelo earthship estão sendo construídas e 

testadas em países como África, Canadá, EUA, Portugal, Espanha, França, Bélgica, Holanda, 

Reino Unido, Suécia, Estônia e República Checa. A aceitação da comunidade em geral tem 

sido muito positiva, e promete uma nova era na construção consciente. 

Na América do sul, a primeira residência auto-sustentável baseada no projeto de 

Reynolds fora inaugurada em janeiro de 2015, na cidade de Ushuaia, Patagonia Argentina. O 

modelo do projeto é o mesmo do utilizado em Taos no Novo México, porém fora utilizada 

como objeto de testes de modo a determinar se esta era uma arquitetura viável para regiões de 

temperaturas extremamente baixas. Até o momento a residência tem superado todas as 

expectativas e parece ter vencido mais uma prova na adaptabilidade territorial imposta; os 



 

responsáveis pelo projeto na região o batizaram de “Tol-Haru, la Nave Tierra del Fin del 

Mundo”, e convidam à todos os interessados em conhecer esta tecnologia para visitar o local, 

que está aberto ao público e figura como casa-modelo na adequação ao estilo auto-suficiente 

de viver. 

Figura 05: A casa-modelo Tol-Haru, construída na Argentina. 

 
Fonte: Disponível em http://www.archdaily.com.br/br/tag/michael-reynolds 

 

No Brasil a tecnologia das earthships infelizmente ainda não chegou para ficar, embora 

alguns ensaios estejam sendo desenvolvidos por meios independentes. Como sabemos a 

sociedade brasileira produz um volume gigantesco de material de descarte, e o que ocorre é a 

contaminação do solo e dos mananciais. Através da implantação da arquitetura auto-

sustentável o brasileiro não somente poderia viver de modo mais saudável, como também 

conseguiria um melhor aproveitamento de recursos úteis que não recebem o devido valor. 

No sentido energético, nosso país possui uma grande taxa de insolação diária, cerda de 

nove horas, que poderiam sozinhas manter comunidades inteiras independentes do frágil 

sistema de abastecimento. Além de trabalhar na diminuição da sobrecarga elétrica, auxiliaria 

no processo de substituição e/ou abandono da produção hidroelétrica. Isso aliado ao grande 

volume de correntes de ar que passam pelo nosso território, não faltariam meios para as 

edificações produzirem sua própria energia. Outro fator importantíssimo que a mídia recente 

tem apresentado, é a crise hídrica que também poderia ser amenizada através da captação, 

armazenagem e tratamento residencial dos volumes pluviais. 

Já no que diz respeito ao tratamento de esgoto, outro bom exemplo, é substituir poços-

sumidouro por um sistema muito mais dinâmico e útil, que também trabalhem com a redução 

da contaminação do solo e dos lençóis freáticos. Mas se tudo isso ainda não for o bastante, 

resta a parte de conforto pessoal e de produção alimentícia, que em um país que passa por 

http://www.archdaily.com.br/br/tag/michael-reynolds


 

momentos de crise como o nosso, garantiria aos cidadãos um mínimo de segurança frente às 

recorrentes faltas de recursos nos supermercados. 

Claro que não pode-se apenas pensar em criar uma sociedade mais verde sem abdicar 

dos nossos métodos ultrapassados. Uma tecnologia assim acaba sempre encontrando alguma 

dificuldade de germinar em virtude dos interesses financeiros daqueles que não medem suas 

ações perante a natureza. Com um sistema construtivo semelhante ao das earthships, os custos 

de execução de uma residência podem ser reduzidos em até dez vezes, além de proporcionar 

todos os benefícios citados anteriormente. Cabe então aos profissionais da arquitetura e do 

urbanismo bem como da engenharia e da agronomia, aliados a uma conscientização a nível 

federal, defender a não a substituição forçada, mas a adequação lenta e segura deste novo 

conceito de construção. 

Em um país com dimensões territoriais tamanhas, com um povo guerreiro, criativo e 

com material à disposição, só não nos tornamos sustentáveis se não quisermos. Torçamos 

assim para que igualmente aos demais países o Brasil se engaje no projeto de Reynolds e 

permita que essa criação venha para ficar, pois não restam dúvidas de sua inovação e 

grandeza de pensamento, que mudaram totalmente para melhor os locais por onde esteve. 

 

 

METODOLOGIA 

Através de levantamento bibliográfico, bem como do desenvolvimento de um projeto 

similar aos realizados no exterior e também utilizando-se de mecanismos e pesquisas 

pertinentes à outros profissionais da área, o presente estudo procurou proporcionar resultados 

adequados para a implantação da tecnologia das earthships na região central do Rio Grande 

do Sul. O levantamento das informações aliado a adequação destas para o âmbito regional de 

Cruz Alta, demonstrou que tanto podem ser introduzidas residências auto-suficientes, como 

poderiam ainda causar uma grande mudança nos padrões arquitetônicos e sócio-ambientais da 

região. Através deste estudo, torna-se possível a defesa perante os órgãos reguladores, da 

possibilidade de adequação da atual sistemática construtiva adotada, para uma política de 

valorização do meio ambiente e da vida saudável e consciente. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Com base em todas as informações abordadas, foi possível criar um projeto residencial 

auto-sustentável e adaptado às necessidades de nossa região. Com o presente estudo e munido 



 

do projeto arquitetônico, abre-se a possibilidade de construção de um modelo de 

bioarquitetura que pode ser perpetrado pelos profissionais da área, residentes na região, bem 

como pelo corpo docente e de alunos do curso de arquitetura e urbanismo da UNICRUZ. A 

necessidade de adequação ao novo meio de vida se faz necessária não apenas em áreas de 

risco ou de recuperação, mas nas regiões onde os desastres ainda não aconteceram, de modo a 

prevenir e não remediar os futuros conflitos sociais e ambientais. Através do uso consciente 

dos recursos naturais da região, bem como da reutilização correta dos resíduos produzidos 

pela cidade de Cruz Alta, torna-se possível o surgimento de um veículo re-educador da 

sociedade em geral e que pode no futuro, tronar-se ainda um agente de reestruturação 

espacial, de inclusão social e de preservação ambiental. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O futuro da civilização depende de uma miríade de práticas educacionais que devem 

reescrever o processo pelo qual as pessoas abordam a natureza. Este passo nos obriga a buscar 

novos meios de viabilizar tais práticas e garantir que o conhecimento siga na busca da 

incorporação da natureza no meio urbano. Desde o início da humanidade muitos pensadores 

tem atentado para a importância do equilíbrio entre civilização e meio ambiente, e hoje 

possuímos os meios necessários para a criação de uma consciência global natural. Com a 

reeducação cultural das pessoas aliado ao projeto das residências sustentáveis, podemos num 

espaço de tempo relativamente imediato, construir uma nova biocidade e perpetuar assim o 

respeito pelo planeta que nos permite viver. Com a construção de uma casa modelo na região, 

todas as instituições nacionais poderiam reconhecer sua funcionalidade e viabilidade, 

poderiam construir um programa interinstitucional de construção verde e levar o Brasil a um 

novo nível de proteção ambiental. Para isto não falta muito, nos falta levar em frente e 

defender os objetivos tal qual Reynolds, que mesmo contra tudo e todos fez seu sonho se 

realizar; e hoje faz a sua parte para salvar o planeta. 
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