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Abstract
A sustainable development plan is
indispensable to guarantee a resilient
environment, and to drive this transition the
United Nations individualized 17 Sustainable
Development Goals (SDGs). The Circular
Economy (CE) addresses the same critical areas
(economic, social and ecological) and
researches demonstrated that it is of great
contribution to achieving a significant number
of SDGs targets. One of the sectors that CE
focuses on improving is the built environment,
so to examine it from a broader perspective,
this paper focuses on three scales of
intervention: the micro-scale of materials use
and reuse (linked to SDGs 9. Industry,
Innovation and Infrastructure and 12.
Responsible Consumption and Production); the
meso-scale of the buildings to improve energy
efficiency (linked to SDG 7. Affordable and
Clean Energy); and the macro-scale of the
urban environment and the benefits of naturebased strategies to compensate ecological
impacts (linked to SDG 11. Sustainable Cities
and Communities). It was observed that there is
a lack of knowledge about natural systems in
urban areas, so the recommendation is to
encourage further research with an
interdisciplinary framework.
Keywords: Circular Economy; Sustainability;
Construction Sector; Environmental Impact;
Building Strategies
1.Introduction and goals
Once the global population fast growth leads to a
rapid expansion of urban areas, it raises
problems related to the current linear economic
model [1] and implementing a sustainable
development plan becomes indispensable to
guarantee a resilient environment. Considering it
a challenge, the United Nations individualized 17
Sustainable Development Goals (SDGs) to drive
this transition [2], evidencing the need for an
interdisciplinary and collaborative approach. It is
an action program that deals with important
development issues and considers critical areas
from the three dimensions of sustainability
(economic, social and ecological), with broad and
interdependent goals divided into specific targets
and indicators to measure its progress.
According to [3], the Circular Economy (CE) may
contribute to achieving a significant number of
SDGs targets and to creating synergy among
others. Besides, strategies and related business
models are potential tools to promote sustainable
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Fig.1 – The built environment may contribute to all SDGs through directly (coloured goals) or indirectly
(grey goals) approaches1

development, contribute to economic growth and
reduce environmental pressure [4]. They
encourage a responsible production and
consumption system through a regenerative
management of materials and products inside a
closed-loop chain [5] to avoid overconsumption
of resources and reduce waste outputs [6].
One of the sectors that CE focuses on improving is
the built environment [7] to reduce the ecological
footprint during construction, operation,
renovation and removal of buildings [6]. Urban
areas play a fundamental role in the circular
transition due to the overlapping and
interdependent systems that support human
activity. Thus to make urban life more
sustainable, productive and liveable, the built
environment must embrace a series of solutions
not only related to business and goods
manufacturing but applied to the entire
construction industry.
Because of the contribution of CE to the SDGs,
this paper intends to make a review of some
ongoing actions in the built environment to
analyse the application of CE strategies and
identify the SDGs on which it can have the
greatest impact. The built environment addresses
the challenge of all the 17 SDGs, as reported by
[2], (Fig.1) and this paper is particularly related
to the goals about energy, industry, city,
consumption and production.
However, the built environment comprehend
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different spatial scales [8], and, normally,
researchers end up studying them individually.
Therefore, this paper intends to give an overview
of circularity in the built environment through
the analysis of three scales of intervention: the
micro-scale of materials use and reuse during the
construction and demolition processes [9], linked
to SDGs 9 (Industry, Innovation and
Infrastructure) and 12 (Responsible
Consumption and Production); the meso-scale
related to the design of buildings to improve
energy efficiency [10], linked to SDG 7
(Affordable and Clean Energy); and the macroscale of the urban environment and the benefits
of nature-based strategies to compensate
environmental impacts [11], linked to SDG 11
(Sustainable Cities and Communities).
From this premises, the research question the
present paper attempts to answer is: How does
the built environment interact with the SDGs
through circular practices? The goal is to describe
how each scale is responsible to different
environmental impacts (natural resources
extraction, waste generation, energy
consumption and greenhouse gasses emission)
and illustrate a few strategies for efficient
buildings and a sustainable urban development.
2.Methodology and structure
As this paper aims to examine the built
environment from a broader perspective, three
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Fig.2 – The linear economy is based on extracting raw material and disposing residues after its use,
while the CE deals with materials and products that remain in use as much as possible2

Fig.3 – The CE incorporates actions on environmental, economic and social dimensions and is related
to Circular City principals4

scales of intervention were considered based
on the literature (the micro-scale of materials
and products; the meso-scale of buildings; and
the macro-scale of urban areas). After that,
their environmental impacts were analysed,
and a few existing circular strategies were
illustrated. In the end, the most relevant SDGs
that may receive a major contribution from the
strategies listed were individually associated
with each scale. The paper concluded that the
macro-scale receives less attention from the
scientific community because of the smaller
amount of information available, even though it
may have an important contribution to a
resilient environment. For this reason, it was
analysed the case study of the cemetery’s
peculiar structure to urban sustainability.
The qualitative research method applied for
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this paper consisted of different but
complementary steps. A series of international
seminars, organized with extensive research
methods from different disciplines, all related
to sustainability, held in 2019 and 2020 by the
University of Ferrara, outlined the need for an
interdisciplinary approach on the theme. It
gave the support for the author to expand the
understanding about economic aspects and the
circular model inside the urban context,
amplifying the view of the built environment
(step 1). The paper then includes a definition of
the main principles of CE and Circular City
based on the European Investment Bank (EIB)
[5] (step 2); followed by a literature search and
narrative review about the three different
scales focused on their environmental impact
and existing circular strategies (step 3); a
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critical assessment about the contribution of
each scale to the SDGs (step 4); and finally the
identification of a gap and the investigation of
the contribution to urban development of a
case study (step 5).
The structure of the paper is organized as
follow. Section 3 introduces the definition of the
main principles of CE and its relation to the
Circular City model. Section 4 explores the
three scales of the built environment: the
micro-scale discusses waste production from
the construction and demolition industry to
avoid further extraction of natural resources
(Section 4.1.); the meso-scale examines
strategies during the design process to improve
energy efficiency on buildings (Section 4.2.);
and the macro-scale, analyses the introduction
of nature-based strategies inside urban areas to
compensate environmental impacts (Section
4.3.). Finally, some concluding remarks are
reported in Section 5.
3.Definition of Circular economy and the
role of circular city
The circular model is defined through a series
of actions and practices aiming to modify the
current extraction-production-consumptionwastage system [12] to reduce the pressure on
the environment. In other words, this strategic
model modifies the traditional linear economic
model, based on “take, make, use and waste”,
into circular, based on “take, make, use and
reuse” [1] (Fig.2), depending mainly on an
efficient system of using and reusing materials
and products by maintaining their value and
quality [5].
According to the Circular Economy Guide [5] of
the EIB, three significant aspects stimulate the
CE (Fig.3): (1) the rising demand for raw
materials and natural resources; (2) the
development of new technologies, systems and
tools; and (3) the potential of socio-economic
conditions of urban areas. All aspects are
deeply interconnected and each one leads to a
different strategy outcome.
The first one is a reaction to the projection that
resource use will duplicate until 2050 [5],
whereas raw materials supply is getting critical
[7], indicating that it is not possible to continue
supporting a system based on consumption and
waste. So, in pursuance of a circular flow for
resources in use, it is necessary to develop
products where all parts are easily
disassembled, recovered and transformed into
secondary raw materials or new products. The
strategy formulated is the 9Rs (Fig.2): refuse,
rethink, reduce, reuse, repair, refurbish,
remanufacture, repurpose and recycle [5].
As a consequence, the second aspect
contributes to maintaining the security of
supply. It recognizes the importance of green
innovations to recover value from materials
and products already in use [5] and improves
the production system based on services and
refurbishment practices, as repair and
maintenance. This strategy preserves the
current economic growth because it encourages
companies, markets and businesses to add
value and design out of waste [3], expands the
competitiveness of eco-products [2] and creates
new “green jobs” [13] [14].

Finally, as more than half of the world’s
population lives in urban areas [1] [5],
governments, businesses and stakeholders
have a great influence on promoting circular
strategies at different scales. For this reason,
the EIB has funded the Circular City Funding
Guide3 to describe the potentials and benefits of
the circular urban model and to guide cities on
its transformation. According to the guide,
cities are the key to disseminate a culture of
collaboration and implement mechanisms with
innovative approaches [1] through planning,
acting and mobilising (Fig.3).
Cities worldwide have demonstrated the
effectiveness of implementing sustainable
systems to accelerate the circular transition
and the difficulties in overcoming social,
economic and environmental barriers [15].
Municipalities like London [16], Rotterdam [5]
and Paris [17] have prepared circular
roadmaps and brought CE concept at a citylevel and the result is clear that a strong
network of Circular Cities raises awareness
about circularity, enhance innovation
ecosystems and promote social engagement.

Fig.4 – General description of traditional demolition methods and deconstruction process to eliminate
buildings at the end of their useful life5

4.Circularity applied to the built
environment in different scales
4.1.Interfering in the construction industry
in a micro-scale
One of the main concerns in urban
agglomerations is the waste generated [2] that
goes to landfills [13] and is a major source of
greenhouse gasses emission [18]. Construction
materials are the largest flow in landfills [9]
and have basically two origins. The first is
during the extraction of natural resources [19]
and consist of raw materials like sand, gravel
and crushed stone. The second occurs during
demolition or renovation processes, when
constructions are entirely or in part eliminated
[9], generating several mixed materials like
concrete, brick, metals, glass, drywall, plaster,
wood, plastic, and others.
The development of new industrial methods,
where the use of local products is encouraged
and waste becomes materials once again, is
directly connected to SDG 9 (Industry,
Innovation and Infrastructure) [2] and
represents the principal area of application of
circular principles. For this reason, businesses
based on reusing construction materials are
being financed and researchers are focusing on
replacing natural materials with recycled ones
[13]. One example of research related to this
scale is the environmental assessment of
natural and recycled aggregates’ production, as
demonstrated in [19]. With advance on
material science, studies are analysing the
possibility to crush concrete waste and reuse
the remains as aggregates during the
production of new concrete [12], [19]. Concrete
requires adequate measures for an effective
recycling because of the irreversible reaction
between the raw materials, which results in a
non-biodegradable material. According to [12],
the mechanical properties are essential for
concrete, so researchers evaluate also the
possibility to recycle fibres and other materials
to reinforce it.

Fig.5 – Raw materials (grey arrows) and waste (blue arrows) have different flows during a building’s
lifecycle6

It represents the driver action of sustainable
development in the built environment, where
materials are designed to be used as long as
possible [13], not only to avoid their disposal in
landfills but also to meet the high demand of
the construction sector [12]. However, in order
to create a permanent flow for construction
materials, it is fundamental to introduce
circularity during the disassembling of
buildings from a site [13].
The conventional demolition (Fig.4) represents
the end of a building’s lifecycle because it uses
heavy equipment to bring down the entire
building, meaning that the waste produced is
hard to retrieve and usually is discarded in
landfills. The alternative is the selective
demolition (FIG.4), also known as “green
demolition” [9], a deconstruction process
where all components are individually removed
[13] and separated for reuse, recycle or
refurbishment. The materials recovered are
storage, resold, donated or transformed into
new products and materials [9].
Despite the difficulties at transforming the
production chain, modifying equipment’s and
re-training staff, CE actions in the construction
sector ensure sustainable consumption and
production by improving resource efficiency,
the main aspect of SDG 12 (Responsible
Consumption and Production) [2]. These
solutions are fundamental to prevent the
excessive extraction of non-renewable
materials [13], to reduce waste disposal and to
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manage resource use loop [6] through the
continuous use of materials in other
constructions (Fig.5). Besides that, another
benefit is to avoid wasting useful land to
damping sites [12], which could be reused for
solar panels installation, use of open space for
outdoor activities or even to the regeneration
the natural environment.
4.2Circular approaches at a meso-scale
during the design process
Making sustainable decisions from the design
process implicates in better implementation of
CE strategies into the built environment [20],
especially if it contemplates strategies to
increase the quality of buildings, extend their
lifecycle and optimize the use of spaces [2].
During this initial phase, it is important to
intervene in all layers that compose a building
(Fig.6), from the site where it is located
(considering geographic characteristics as
climate, lighting, topography and site features)
to the furniture (choosing products that come
from a sustainable chain).
Buildings have a significant potential of saving
energy [21] and because of that several
strategies aim to increase energy efficiency,
which is considered one of the priority actions
of SDGs (7. Affordable and Clean Energy) [2].
Green design rely mainly on two different
systems, supported by technological-strategies
(measures that involve mechanical or electrical
systems to create comfortable conditions) or
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Fig.6 – Building’s layers to be considered during the design process and the expected lifetime of each7

Fig.7 – Design strategies may be applied to the entire construction chain (blue arrows), resulting in
different outcomes (grey arrows)8

passive design (use of renewable sources to
improve indoor quality through building’s
geometry and spatial planning), and
contributes to make efficient energy buildings
[10]. Another possibility is the correct choice of
materials for each layer, for example
renewable, non-toxic and with high
performance elements can improve indoor
quality and reduce energy consumption [4].
Researches to evaluate these interventions and
to support decisions are increasing recently, as
illustrated in [21] through the discussion of
some methods (Energy Modelling and
Assessment; Energy Retrofit Design; Decisionmaking Criteria Assessment; Optimal Allocation
of Resources; and Risk Valuation). Most of them
measures the energy efficiency based on
building’s internal and external characteristics,
including social, environmental and economic
indicators. To measure the environmental
impact there is a specific methodology called
Life Cycle Assessment [22], a detailed analysis
of the entire lifecycle of a building. For an
economic assessment it is possible to use Life
Cycle Costing and Discounted Cash Flow to
evaluate the cost and the economic feasibility of
the interventions in relation to the time value of
money [21].
Meanwhile, the application of spatial strategies
during the building’s design such as promoting
adaptable functions, reversible design and
sharing spaces may also translate circular
principals into practice in the construction
sector [1], because of the increase on the
effective use of buildings by enabling different
interior arrangements. In this way buildings are
design for durability and flexibility and their
time of service is improved [13], avoiding
future demolition and consequently limiting
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wastage.
All these approaches (Fig.7) aim to produce
socially responsible, environmentally friendly
and economic feasible buildings during their
entire lifecycle [20]. Even if it is easier to apply
solutions on new constructions due to
technological evolution and legislative
requirements, it is essential to consider the
maintenance of existing buildings, because the
majority of today’s constructions will be the
same in 2050 and further [20], [23].
Therefore, integrated planning is essential to
improve buildings [2], and even if it is difficult
to guarantee sustainable improvements in the
construction industry international
associations have been performing high
assessment tools on environmental impacts
and on the effectiveness of circular actions
during the entire lifecycle of a building
(construction, operation, renovation and
disassembling) [13]. It allows buildings to be
certified with different rating systems [22],
which also raises the economic value of
buildings.
4.3.Potential of natural systems at the urban
macro-scale through greener cemetery
structures as a case study
Political initiatives, as the European Green Deal,
aim to create the necessary conditions to
support circular transition [5] and significant
priorities have been introduced, including the
Renovation Wave for public and private
buildings [24] that focus on deep renovation
and improvement of building stock, along with
the integration of green solutions. Therefore,
the last scale of intervention is addressed to an
efficient urban planning (Fig.8) to create
accessible infrastructure and resilient buildings
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in Sustainable Cities and Communities (SDG 12)
[2].
In this dimension, CE principles are applied by
regenerating existing constructions and using
the same structure for different functions,
which means extending their service life as long
as possible through regular maintenance and
adaptable spaces [2]. Keeping buildings in use
is fundamental to increase efficient use of
construction resources, avoid demolition and
the consecutive construction of new buildings
[13]. In this way, the building and its
components are not underused and don not
risk of becoming a real “waste”.
Beyond these approaches, sustainable
development of urban areas includes also
strategies to reduce environmental risks and
improve urban ecosystem. According to Ellen
MacArthur Foundation [4], making resilient
cities means regenerate natural systems inside
and around cities with basically two
frameworks: increase liveability of cities and
expand recreation spaces. Cities better
connected with nature serve as support to
achieve a sustainable development in the built
environment.
Unfortunately, it was noticed that there is a
small amount of information available about
this topic, so to contribute with the
transformation of greener urban areas, it is
possible to analyse the potentiality of one type
of service that is an inevitable form of land use
in the urban system [25], the cemetery. Initially
they were located outside the urban perimeter,
but, with rapid urbanization development, most
structures have become surrounded by
inhabited areas [26], in addition, the World
Health Organization [27] has reported the
contamination of soil and groundwater from
cemeteries, responsible for environmental
problems and the dissemination of several
diseases, which demonstrates the need of deep
renovation of these structures [25].
As CE encourage and support innovation, it is
possible to redesign cemeteries with ecological
approaches [26]. Cemeteries are characterized
by a vast and open space with the presence of
graves, mausoleums and small service buildings
[28]. If the open area began to be treated more
with greener strategies, cemeteries may serve
as an ecological corridor, connecting different
green areas inside the urban area [26]. With a
rich and complex vegetated landscape, it may
provide a habitat for wildlife, contribute to
nature preservation and restore urban
biodiversity [29] [30]. At the same time,
greener spaces enhance social interaction, build
a sustainable identity to cemeteries and
support human health and wellbeing [28].
Further strategies that may be applied to the
landscape of the cemetery have been expanded
by researchers recently [31], and regards the
management of the site. Located on natural
settings, the landscape may not receive
fertilizer and pesticides and there should be
abundant presence of natural vegetation [26]. If
the cemetery starts to resemble an urban
woodland, it would reduce greenhouse gas
emission, urban heat island, noise and air
pollution [11]. Bodies should not be treated
with chemical products before their burial and

coffins should be made of biodegradable
materials that permits a rapidly decomposition
without releasing chemical by-products into the
environment [29].
When the focus is on the nature rather than on
the preservation of the existing building, it is
possible to give a new function to the cemetery
and add value on a polluting and negative place
through its transformation to an useful
ecosystem for the city [29]. Like cemeteries,
other degraded urban areas can play an
important role increasing green areas inside
cities, which must be planned and managed as
special ecological areas enhancing the fauna
and flora [26].
5.Summary and suggestion to future
research development
After all, this paper highlights the potential of
the circular transition to the sustainable
development of the built environment, and the
contribution that it may have to the progress of
some SDGs. Despite a variety of possible actions
that may be used in this context, the paper
focused on improvements during the
construction and demolition process to avoid
natural material consumption and reduce
waste production [12], together with the
strategies during the design of buildings to
increase their energy-efficient [23]. The
analysis demonstrated that performing circular
transition in the built environment guarantee
the improvement of human health and
wellbeing while maintaining efficient system
performance [7].
Although the positive results to reduce
materials and energy consumption and to
provide the correct disposal at the end of
building’s lifecycle, interventions on micro and
meso-scale are not enough to achieve a
completely sustainable development into the
complexity of urban space. They certainly help
to minimize environmental impacts caused by
human activity [10], but nature-based strategy
at a macro-scale is fundamental. Nature
inspires design and by mimicking natural cycles
it is possible to bring huge benefits to the urban
environment [4], minimising environmental
pressure and biodiversity loss [2] [5].
If planned and designed as areas where
ecological concerns have priority, cemeteries
and other misused land spaces (for example,
areas that provide natural resources or dump
sites) may be considered green areas, and by
proposing a high density of vegetation it would
be possible to mitigate negative effects on the
environment. The particular choice of the
cemetery structure is to recognize its potential
to become part of the global sustainability value
of green buildings and the opportunity as an
alternative in terms of sustainability.
During the narrative review it was observed
that the micro and meso-scales are the most
discussed topics [13] compared to the macroscale, and there is a lack of knowledge about the
preservation and regeneration of natural
system inside urban areas. Ecological areas
inside cities has gained interest in scientific
discussion to support the primary concern of
environmental protection and improve quality
of life for citizens [11]. Regarding this aspect,

Fig.8 – Urban planning focus on the development of land use through guidelines that organize overall
housing, office, mobility, open and public space, among different types of services. Some strategies
are better addressed to each service in order to achieve a sustainable development9

additional research and analysis is required to
explore and determined the direction of urban
development, therefore the recommendation is
to encourage further research with an
interdisciplinary framework.
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AVALIAÇÃO DA ECONOMIA CIRCULAR EM
DIFERENTES ESCALAS DO AMBIENTE CONSTRUÍDO
Impactos e estratégias sustentáveis
Resumo
Um plano de desenvolvimento sustentável é
indispensável para garantir um ambiente resiliente e
para conduzir essa transição as Nações Unidas
definiram 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS). A Economia Circular (EC) aborda as mesmas
áreas críticas (econômicas, sociais e ecológicas) e
pesquisas demonstram que ela contribui para alcançar
um número significativo de metas dos ODS. Um dos
setores que a EC está se concentrando em melhorar é o
ambiente construído, portanto, para obter uma visão
global sobre o tema, este artigo analisa três escalas de
intervenção: a microescala de uso e reuso de materiais
(ligada ao ODS 9. Indústria, Inovação e Infraestrutura
e 12. Consumo e Produção Responsáveis); a mesoescala
dos edifícios para melhorar a eficiência energética
(vinculado ao ODS 7. Energia Limpa e Acessível); e a
macroescala do ambiente urbano e os benefícios de
soluções baseadas na natureza para compensar os
impactos ambientais (vinculado ao ODS 11. Cidades e
Comunidades Sustentáveis). Observou-se que há uma
lacuna de conhecimento sobre sistemas naturais em
áreas urbanas, e a recomendação é estimular novas
pesquisas utilizando uma metodologia interdisciplinar.
Palavras-chgave: Economia Circular;
Sustentabilidade; Setor de Construção; Impacto
Ambiental; Estratégias de Construção
1.Introdução e objetivos
Uma vez que o acelerado crescimento da população
global leva a uma rápida expansão urbana, problemas
relacionados ao atual modelo econômico linear são
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levantados [1] e a implementação de um plano de
desenvolvimento sustentável torna-se indispensável
para garantir um ambiente resiliente. Considerando
isso um desafio, as Nações Unidas individualizaram 17
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) para
impulsionar essa transição [2], evidenciando assim a
necessidade de uma abordagem interdisciplinar e
colaborativa. É um programa de ação que trata de
importantes questões de desenvolvimento e considera
áreas críticas das três dimensões da sustentabilidade
(econômica, social e ecológica), com objetivos amplos e
interdependentes divididos em metas e indicadores
específicos para medir o progresso.
De acordo com [3], a Economia Circular (EC) pode
contribuir para o alcance de um número significativo
de metas dos ODS e para a criação de sinergia entre
outras. Além disso, as estratégias e os modelos de
negócios relacionados são potenciais ferramentas para
promover o desenvolvimento sustentável, contribuir
para o crescimento econômico e reduzir a pressão
ambiental [4]. Incentivam um sistema responsável de
produção e consumo por meio da gestão regenerativa
de materiais e produtos dentro de uma cadeia de ciclo
fechado [5], a fim de evitar o consumo excessivo de
recursos e reduzir a produção de resíduos [6].
Um dos setores, que a EC está se concentrando em
melhorar, é o ambiente construído [7] para reduzir os
impactos durante a construção, operação, reforma e
remoção de edifícios [6]. As áreas urbanas
desempenham um papel fundamental na transição
circular devido à sobreposição e interdependência dos
sistemas que suportam a atividade humana. Assim,
para tornar a vida urbana mais sustentável, produtiva
e habitável, o ambiente construído deve abranger uma
série de soluções não apenas relacionadas à produção e
ao consumo de bens, mas aplicadas a toda a indústria
da construção.
Por causa da contribuição da EC para os ODS, o
objetivo deste artigo é fazer uma revisão de algumas
ações em andamento no ambiente construído para
analisar a aplicação das estratégias da EC e identificar
os ODS sobre os quais podem ter o maior impacto. O
ambiente construído afronta o desafio de todos os 17
ODS, conforme relatado por [2], (Fig. 1) e este artigo
está particularmente relacionado aos objetivos sobre
energia, indústria, cidade, consumo e produção.
Contudo, o ambiente construído compreende diferentes
escalas espaciais [8] e, normalmente, pesquisadores
acabam por estuda-las individualmente. Portanto, este
artigo pretende dar uma visão geral da circularidade
no ambiente construído através da análise de três
escalas de intervenção: a microescala de uso e reuso de
materiais durante os processos de construção e
demolição [9], vinculada aos ODS 9 (Indústria,
Inovação e Infraestrutura) e 12 (Consumo e Produção
Responsáveis); a mesoescala relacionada à projetação
de edifícios para melhorar a eficiência energética [10],
vinculada ao ODS 7 (Energia Limpa e Acessível); e a
macroescala do ambiente urbano e os benefícios das
estratégias baseadas na natureza para compensar os
impactos ambientais [11], vinculada ao ODS 11
(Cidades e Comunidades Sustentáveis).
Partindo dessas premissas, o presente artigo tenta
responder a seguinte questão: Como o ambiente
construído interage com os ODS por meio de práticas
circulares? O objetivo é descrever como cada escala é
responsável por diferentes impactos ambientais
(extração de recursos naturais, geração de resíduos,
consumo de energia e emissão de gases do efeito
estufa) e ilustrar algumas estratégias para aplicar em
edificações eficientes e no desenvolvimento urbano
sustentável.
2.Metodologia e estrutura
Como este artigo visa examinar o ambiente construído
com uma perspectiva mais ampla, três escalas de
intervenção foram consideradas com base na
literatura (a microescala de materiais e produtos; a
mesoescala dos edifícios; e a macroescala das áreas
urbanas). Em seguida, foram analisados os respectivos
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impactos ambientais e ilustradas algumas estratégias
circulares existentes. No final, os ODS mais relevantes
que podem receber uma grande contribuição das
estratégias listadas foram individualmente associados
a cada escala. O artigo concluiu que a macroescala
recebe menos atenção da comunidade científica devido
à menor quantidade de informação disponível, embora
essa possa ter uma contribuição importante para um
ambiente resiliente. Por este motivo, foi analisado o
estudo de caso da estrutura peculiar do cemitério para
a sustentabilidade urbana.
O método de pesquisa qualitativo aplicado neste artigo
consistiu em etapas diferentes, mas complementares.
Uma série de seminários internacionais, organizados
com extensos métodos de pesquisa em diferentes
disciplinas, todos relacionados à sustentabilidade,
realizados em 2019 e 2020 pela Universidade de
Ferrara, apontaram para a necessidade de uma
abordagem interdisciplinar sobre o tema. Eles
serviram de suporte para a autora ampliar a
compreensão sobre aspectos econômicos e sobre o
modelo circular dentro do contexto urbano, ampliando
a visão do ambiente construído (etapa 1). O artigo
então inclui uma definição dos princípios fundamentais
da EC e da Cidade Circular com base no Banco Europeu
de Investimento (BEI) [5] (etapa 2); seguido por uma
pesquisa bibliográfica e revisão narrativa sobre as três
diferentes escalas focadas em seus impactos
ambientais e estratégias circulares existentes (etapa
3); uma avaliação crítica sobre a contribuição de cada
escala para os ODS (etapa 4); e, finalmente, a
identificação de uma lacuna e a investigação da
contribuição para o desenvolvimento urbano de um
estudo de caso (etapa 5).
A estrutura do artigo está organizada da seguinte
forma. A Seção 3 apresenta a definição dos princípios
fundamentais da EC e a sua relação com o modelo de
Cidade Circular. A Seção 4 explora as três escalas do
ambiente construído: a microescala discute sobre a
produção de resíduos da indústria de construção e
demolição para evitar a futura extração de recursos
naturais (Seção 4.1.); a mesoescala examina
estratégias durante a fase de projetação para
melhorar a eficiência energética dos edifícios (Seção
4.2.); e a macroescala, analisa a introdução de
estratégias baseadas na natureza dentro das áreas
urbanas para compensar os impactos ambientais
(Seção 4.3.). Finalmente, algumas observações finais
são relatadas na Seção 5.
3.Definição de economia circular e o papel da
cidade circular
O modelo circular é definido por meio de uma série de
ações e práticas que visam modificar o atual sistema de
extração-produção-consumo-desperdício [12] para
reduzir a pressão sobre o meio ambiente. Em outras
palavras, este modelo estratégico modifica o
tradicional modelo econômico linear, baseado em
“extrair, produzir, consumir e descartar”, para circular,
baseado em “produzir, consumir e reutilizar” [1] (Fig.
2), dependendo principalmente de um eficiente sistema
de uso e reuso de materiais e produtos através da
conservação de seus valores e qualidades [5].
De acordo com o guia para a economia circular [5] do
BEI, três aspectos significativos estimulam a EC (Fig.
3): (1) o aumento da demanda por matérias-primas e
recursos naturais; (2) o desenvolvimento de novas
tecnologias, sistemas e ferramentas; e (3) o potencial
das condições socioeconômicas das áreas urbanas.
Todos os aspectos estão profundamente interligados e
cada um leva a um resultado estratégico diferente.
O primeiro é uma reação à projeção de que o uso de
recursos se duplicará até 2050 [5], enquanto o
fornecimento de matéria-prima está se tornando
crítico [7], indicando que não é possível continuar
sustentando um sistema baseado em consumo e
desperdício. Assim, na busca de um fluxo circular para
os recursos em uso, é necessário desenvolver produtos
onde todas as partes sejam facilmente desmontadas,
recuperadas e transformadas em matérias-primas

secundárias ou novos produtos. A estratégia formulada
são os 9Rs (Fig. 2): recusar, repensar, reduzir, reusar,
reparar, reformar, remanufaturar, ressignificar e
reciclar [5].
Consequentemente, o segundo aspecto contribui para
manter a segurança do abastecimento. Ele reconhece a
importância da inovação dos produtos verdes para
recuperar o valor dos materiais e dos produtos já em
uso [5] e melhora o sistema de produção baseando-se
em práticas de serviços e reformas, como reparo e
manutenção. Esta estratégia preserva o crescimento
econômico atual porque incentiva empresas, mercados
e negócios a agregar valor e design a partir de resíduos
[3], expande a competitividade dos eco produtos [2] e
cria novos “empregos verdes” [13], [14].
Finalmente, como mais da metade da população
mundial vive em áreas urbanas [1], [5], governos,
empresas e partes interessadas têm uma grande
influência na promoção de estratégias circulares em
diferentes escalas. Por esta razão, o BEI financiou o
Guia de Financiamento de Cidades Circulares³ para
descrever as potencialidades e os benefícios do modelo
urbano circular e para orientar as cidades nessa
transição. Segundo o guia, as cidades são a chave para
disseminar uma cultura de colaboração e implementar
mecanismos com abordagens inovadoras [1] por meio
do planejamento, atuação e mobilização (Fig. 3).
Cidades em todo o mundo têm demonstrado a eficácia
da implementação de sistemas sustentáveis para
acelerar a transição circular e as dificuldades em
superar barreiras sociais, econômicas e ambientais
[15]. Municípios como Londres [16], Rotterdam [5] e
Paris [17] prepararam quadros de referência circular e
trouxeram o conceito de EC para o nível da cidade e o
resultado é claramente que uma forte rede de Cidades
Circulares aumenta a consciência sobre a
circularidade, melhora a inovação dos ecossistemas e
promove o engajamento social.

4.Circularidade aplicada ao ambiente construído
em diferentes escalas
4.1.Interferindo na indústria da construção em
microescala
Uma das principais preocupações nas aglomerações
urbanas são os resíduos gerados [2] que vão para
aterros sanitários [13] e são uma das principais fontes
de emissão do gases de efeito estufa [18]. Os materiais
de construção são o maior fluxo em aterros [9] e têm
basicamente duas origens. O primeiro ocorre durante a
extração de recursos naturais [19] e são constituídos
por matérias-primas como areia, cascalho e brita. A
segunda ocorre durante os processos de demolição ou
reforma, quando as construções são total ou
parcialmente eliminadas [9], gerando diversos
materiais mistos como concreto, tijolo, metais, vidro,
drywall, gesso, madeira, plástico, entre outros.
O desenvolvimento de novos métodos industriais, onde
o uso de produtos locais é incentivado e os resíduos
voltam a ser materiais, está diretamente vinculado ao
ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) [2] e
representa a principal área de aplicação dos princípios
circulares. Por isso, negócios baseados no reuso de
materiais de construção estão sendo financiados e
pesquisadores estão se concentrando na substituição
de materiais naturais por reciclados [13]. Um exemplo
de pesquisa relacionada a esta escala é a avaliação
ambiental da produção de agregados naturais e
reciclados, conforme demonstrado em [19]. Com o
avanço da ciência dos materiais, estudos estão
analisando a possibilidade de esmagar resíduos de
concreto e reutilizá-los como agregados durante a
produção de novos concretos [12], [19]. O concreto
requer medidas adequadas para uma reciclagem eficaz
devido à reação irreversível entre as matérias-primas,
resultando em um material não biodegradável.
Segundo [12], as propriedades mecânicas são
essenciais para o concreto, portanto pesquisadores
avaliam também a possibilidade de reciclar fibras e
outros materiais para reforçá-lo.

Estas ações representam o impulso do desenvolvimento
sustentável no ambiente construído, onde os materiais
são projetados para serem utilizados o maior tempo
possível [13], não apenas para evitar seu descarte em
aterros sanitários, mas também para atender a alta
demanda do setor de construção [12]. No entanto, para
se criar um fluxo permanente para os materiais de
construção, é fundamental introduzir a circularidade
durante a desmontagem de edifícios de um terreno
[13].
A demolição convencional (Fig. 4) representa o fim do
ciclo de vida de um edifício porque usa equipamentos
pesados para derruba-lo por inteiro, o que significa que
os resíduos produzidos são difíceis de recuperar e
geralmente são descartados em aterros. A alternativa é
a demolição seletiva (Fig. 4), também conhecida como
“demolição verde” [9], um processo de desconstrução
onde todos os componentes são removidos
individualmente [13] e separados para reutilização,
reciclagem ou reforma. Os materiais recuperados são
armazenados, revendidos, doados ou transformados
em novos produtos e materiais [9].
Apesar das dificuldades em transformar a cadeia
produtiva, modificar equipamentos e requalificar os
funcionários, as ações da EC no setor da construção
garantem consumo e produção sustentáveis através da
melhoria da eficiência dos recursos, aspecto principal
do ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis) [2].
Essas soluções são fundamentais para prevenir a
extração excessiva de materiais não renováveis [13],
para reduzir o descarte de resíduos e para gerenciar o
ciclo de uso de recursos [6] por meio do uso contínuo de
materiais em outras construções (Fig. 5). Além disso,
outro benefício é evitar o desperdício de terrenos úteis
para locais de aterro [12], que poderiam ser
reaproveitados para a instalação de painéis solares,
utilização do espaços abertos para atividades ao ar
livre ou até mesmo para a regeneração do ambiente
natural.

ambientais e econômicos. Para medir o impacto
ambiental existe uma metodologia específica chamada
Avaliação do Ciclo de Vida [22], uma análise detalhada
de todo o ciclo de vida de uma edificação. Para uma
avaliação econômica é possível usar o Custo do Ciclo de
Vida e o Fluxo de Caixa Descontado para avaliar o
custo e a viabilidade econômica das intervenções em
relação ao valor do dinheiro no tempo [21].
Enquanto isso, a aplicação de estratégias espaciais
durante o projeto do edifício, como a promoção de
funções adaptáveis, projeto reversível e
compartilhamento de espaços, também podem traduzir
princípios circulares em prática no setor de construção
[1], por causa do aumento no uso eficaz de edifícios,
permitindo diferentes arranjos interiores. Desta forma,
os edifícios são projetados para durabilidade e
flexibilidade e seu tempo de serviço é melhorado [13],
evitando futuras demolições e consequentemente
limitando o desperdício.
Todas essas abordagens (Fig. 7) visam produzir
edificações socialmente responsáveis, ambientalmente
corretas e economicamente viáveis durante todo o seu
ciclo de vida [20]. Mesmo que seja mais fácil aplicar
soluções em novas construções devido à evolução
tecnológica e requisitos legislativos, é essencial
considerar a manutenção de edifícios existentes, pois a
maioria das construções de hoje serão as mesmas em
2050 e posteriormente [20], [23].
Portanto, o planejamento integrado é essencial para a
melhoria das edificações [2], e mesmo que seja difícil
garantir melhorias sustentáveis na indústria da
construção, associações internacionais têm realizado
altas ferramentas de avaliação sobre os impactos
ambientais e sobre a eficácia das ações circulares
durante todo o ciclo de vida de um edifício (construção,
operação, reforma e remoção) [13]. Estas ferramentas
permitem que edifícios sejam certificados com
diferentes sistemas de classificação [22], o que também
aumenta o valor econômico dos edifícios.

4.2Abordagens circulares na mesoescala durante o
processo de design
A tomada de decisões sustentáveis a partir da fase
inicial de projetação implica em uma melhor
implementação das estratégias da EC no ambiente
construído [20], principalmente se contempla
estratégias para aumentar a qualidade dos edifícios,
estender seu ciclo de vida e otimizar o uso dos espaços
[2]. Nesta fase é importante intervir em todas as
camadas que compõem o edifício (Fig. 6), desde a sua
localização (considerando características geográficas
como clima, iluminação, topografia e características do
terreno) até o mobiliário (escolhendo produtos que
vêm de uma cadeia sustentável).
Os edifícios têm um potencial significativo para
economizar energia [21] e por isso várias estratégias
visam aumentar a eficiência energética, considerado
uma das ações prioritárias dos ODS (7. Energia
Acessível e Limpa) [2]. A arquitetura verde conta com
principalmente dois sistemas diferentes, apoiados por
estratégias tecnológicas (medidas que envolvem
sistemas mecânicos ou elétricos para criar condições
de conforto) ou por design passivo (uso de fontes
renováveis para melhorar a qualidade interna por
meio da geometria do edifício e do planejamento
espacial) e contribuem para tornar edifícios
energeticamente eficiente [10]. Outra possibilidade é a
escolha correta de materiais para cada camada, por
exemplo elementos renováveis, não tóxicos e com alto
desempenho podem melhorar a qualidade interna e
reduzir o consumo de energia [4].
Pesquisas para avaliar essas intervenções e para
apoiar decisões estão aumentando recentemente,
conforme ilustrado em [21] através da discussão de
alguns métodos (Modelagem e Avaliação de Energia;
Design de Retrofit Energético; Avaliação dos Critérios
de Tomada de Decisão; Alocação Ótima de Recursos; e
Avaliação de Risco). A maioria deles mede a eficiência
energética com base nas características internas e
externas do edifício, incluindo indicadores sociais,

4.3.Potencial de sistemas naturais na macroescala
urbana através de estruturas cemiteriais mais
verdes como estudo de caso
Iniciativas políticas, como o Pacto Ecológico Europeu,
visam criar as condições necessárias para apoiar a
transição circular [5] e prioridades significativas foram
introduzidas, incluindo a Onda de Renovação para
edifícios públicos e privados [24] que se concentram em
profundas reformas e melhorias do estoque de edifícios,
junto com a integração de soluções verdes. Portanto, a
última escala de intervenção é dirigida a um
planejamento urbano eficiente (Fig. 8) para criar
infraestrutura acessível e edifícios resilientes em
Cidades e Comunidades Sustentáveis (ODS 12) [2].
Nesta dimensão, os princípios da EC são aplicados
através da regeneração de construções existentes e do
utilizo da mesma estrutura para diferentes funções, o
que significa prolongar ao máximo a sua vida útil
através de uma manutenção regular e espaços
adaptáveis [2]. Manter os edifícios em uso é
fundamental para aumentar o uso eficiente dos
recursos de construção, evitar a demolição e a
sucessiva construção de novos edifícios [13]. Desta
forma, o edifício e seus componentes não são
subutilizados e não riscam de se tornarem um
verdadeiro “desperdício”.
Além dessas abordagens, o desenvolvimento
sustentável de áreas urbanas também inclui
estratégias para reduzir os riscos ambientais e
melhorar o ecossistema urbano. De acordo com a
Fundação Ellen MacArthur [4], fazer cidades resilientes
significa regenerar os sistemas naturais dentro e ao
redor das cidades com basicamente duas estruturas:
aumentar a habitabilidade das cidades e expandir os
espaços de recreação. Cidades mais conectadas com a
natureza servem de suporte para alcançar um
desenvolvimento sustentável no ambiente construído.
Infelizmente, percebeu-se que há pouca informação
disponível sobre o tema, portanto, para contribuir com
a transformação de áreas urbanas mais verdes, é
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possível analisar a potencialidade de um tipo de serviço
que é uma forma inevitável de uso do solo no sistema
urbano, o cemitério [25]. Inicialmente estavam
localizadas fora do perímetro urbano, mas, com o
rápido desenvolvimento urbano, a maioria das
estruturas passou a ser cercada por áreas habitadas
[26], além disso, a Organização Mundial da Saúde [27]
relatou a contaminação do solo e dos lençóis freáticos
proveniente dos cemitérios, responsável por problemas
ambientais e pela disseminação de diversas doenças, o
que demonstra a necessidade de reformas profundas
nessas estruturas [25].
À medida que a EC incentiva e apoia a inovação, é
possível reprojetar cemitérios com abordagens
ecológicas [26]. Os cemitérios caracterizam-se por um
espaço amplo e aberto com a presença de sepulturas,
mausoléus e pequenos edifícios de serviço [28]. Se a
área aberta passasse a ser tratada mais com
estratégias verdes, os cemitérios poderão servir como
um corredor ecológico, conectando diferentes áreas
verdes dentro da área urbana [26]. Com uma paisagem
rica e complexa de vegetação, estas estruturas podem
fornecer um habitat para a vida selvagem, contribuir
para a preservação da natureza e restaurar a
biodiversidade urbana [29], [30]. Ao mesmo tempo, os
espaços verdes aumentam a interação social,
constroem uma identidade sustentável para os
cemitérios e apoiam a saúde e o bem-estar humano
[28].
Outras estratégias que podem ser aplicadas à
paisagem do cemitério foram ampliadas por
pesquisadores recentemente [31] e são relacionadas à
gestão do local. Localizada em ambientes naturais, a
paisagem não pode receber fertilizantes e pesticidas e
deve haver uma abundante presença de vegetação
natural [26]. Se o cemitério começar a se parecer com
uma floresta urbana, ela poderá reduzir a emissão de
gases do efeito estufa, a ilha de calor urbana, o ruído e
a poluição do ar [11]. Os cadáveres não devem ser
tratados com produtos químicos antes de sepultamento
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e os caixões devem ser feitos de materiais
biodegradáveis que permitam uma rápida
decomposição sem liberar subprodutos químicos no
meio ambiente [29].
Quando o foco está na natureza e não na preservação
do edifício existente, é possível dar uma nova função ao
cemitério e agregar valor a um local poluente e
negativo por meio de sua transformação em um
ecossistema útil para a cidade [29]. Assim como os
cemitérios, outras áreas urbanas degradadas podem
ter um papel importante no aumento das áreas verdes
dentro das cidades, que devem ser planejadas e
administradas como áreas ecológicas especiais,
valorizando a fauna e a flora [26].
5.Resumo e sugestão para futuro desenvolvimento
de pesquisa
Este artigo destaca o potencial da transição circular
para o desenvolvimento sustentável do ambiente
construído e a contribuição que pode ter para o
progresso de alguns ODS. Apesar de uma variedade de
possíveis ações de serem utilizadas neste contexto, o
presente artigo focou em melhorias durante o processo
de construção e demolição para evitar o consumo de
materiais naturais e reduzir a produção de resíduos
[12], juntamente com as estratégias durante a
projetação de edifícios para aumentar a eficiência
energética [23]. A análise demonstrou que realizar a
transição circular no ambiente construído garante a
melhoria da saúde e do bem-estar humano, mantendo
o eficiente desempenho do sistema [7].
Embora os resultados positivos para reduzir o consumo
de materiais e energia e proporcionar a destinação
correta ao final do ciclo de vida do edifício, as
intervenções em micro e mesoescala não são suficientes
para alcançar um desenvolvimento totalmente
sustentável dentro da complexidade do espaço urbano.
Certamente ajudam a minimizar os impactos
ambientais causados pela atividade humana [10], mas
estratégias baseadas na natureza e aplicadas em
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macroescala são fundamentais. A natureza inspira o
design e, ao mimetizar os ciclos naturais, é possível
trazer enormes benefícios ao ambiente urbano [4],
minimizando a pressão ambiental e a perda de
biodiversidade [2], [5].
Se planejado e projetado como áreas onde as
preocupações ecológicas têm prioridade, cemitérios e
outros espaços mal utilizados (por exemplo, áreas que
fornecem recursos naturais ou aterros sanitários)
poderiam ser considerados áreas verdes e, ao propor
uma alta densidade de vegetação, seria possível
mitigar efeitos negativos no meio ambiente. A escolha
particular da estrutura do cemitério é reconhecer seu
potencial para se tornar parte do valor de
sustentabilidade global dos edifícios verdes e a
oportunidade como uma alternativa em termos de
sustentabilidade.
Durante a revisão narrativa observou-se que a micro e
a mesoescala são os tópicos mais discutidos [13] em
relação à macroescala, e há um lacuna de informação
sobre a preservação e regeneração do sistema natural
no interior das áreas urbanas. As áreas ecológicas
dentro das cidades têm ganhado interesse na discussão
científica para apoiar a preocupação primária de
proteção ambiental e melhorar a qualidade de vida dos
cidadãos [11]. Com relação a isso, pesquisas e análises
adicionais são necessárias para explorar e determinar
a direção do desenvolvimento urbano, portanto, a
recomendação é estimular novas pesquisas com uma
estrutura interdisciplinar.
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