
O uso das ferramentas e tecnologias 4.0 contribuiu para

avaliação das edificações residenciais, a fim de obter o índice de

sustentabilidade global para as residências para o método

utilizado. Essa avaliação apresentou evidências que permitiu

concluir que as residências concluídas em 2020 em Concórdia

estudas na pesquisa não apresentaram os critérios obrigatórios

para obtenção do Selo Casa Azul. A evidência indica a

probabilidade de não ter sido considerado no desenvolvimento

dos projetos os critérios para obtenção desse selo. Como

inferência, para publicações futuras, as cinco edificações serão

reavaliadas a partir do novo modelo de selo azul (3), publicado

após submissão desse trabalho.

INDICADORES DE SUSTENTABILIDADE NAS EDIFICAÇÕES 

CONCLUÍDAS EM 2020 NA CIDADE DE CONCÓRDIA

Patrick Renan Minusculli¹; Mari Aurora Favero Reis²
¹ Graduando em Engenharia Civil pela Universidade do Contestado, Campus Concórdia, bolsista (UNIEDU) 

prm_1997@outlook.com

² Professora e Pesquisadora Universidade do Contestado, Campus Concórdia,

mariaurorafavero@gmail.com

Introdução

Conclusões

Material e Métodos

A construção “A”, que teve maior pontuação, em relação às

demais e à construção “B”, se sobressaindo em questão de itens

adicionais além dos obrigatório, sendo que ela obteve 9 (nove)

itens a mais que a construção “B”.
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Apoio Promoção

A pesquisa do tipo qualitativa e quantitativa, com uso de uma

planilha programada no Excel como instrumento de coleta e

análise de dados, a qual conta com parâmetros estabelecidos

pelo programa Selo Casa Azul da CAIXA. Como ferramenta de

coleta de dados foi utilizado os softwares GEOPIXEL cidades

(Figura 1), desenvolvido por empresa Geopixel, utilizado para

mapeamento do município de Concórdia. O software foi

utilizado juntamente com o App GOOGLE Maps para a coleta

de dados nas moradias. Foram necessários o acesso aos

projetos arquitetônicos das residências, e além disso, fez-se

necessário o contato com o proprietário do imóvel ou

responsável técnico por sua concepção, para dúvidas que não

foram possíveis de serem sanadas com os materiais e

métodos anteriormente citados.

Resultados e Discussão
Entre as cinco residências unifamiliares analisadas nenhuma

delas obteve Selo Casa Azul da Caixa, versão 2020, por não

cumprir com todos os itens obrigatórios estabelecidos por

critérios de avaliação do método de certificação proposto.

Nesses resultados será apresentado duas construções, sendo

elas a que obteve melhor pontuação 26 pontos e a que obteve

menor pontuação na avaliação 14 pontos, a fim de estabelecer

o comparativo.

Figura 1. Programa GEOPIXEL CIDADES, utilizado para levantamento de dados de localização e 

distâncias. 

A construção para uso residencial impacta significativamente

na qualidade de vida de seus ocupantes e economia local.

Nesse contexto o método para certificação Selo Casa Azul da

Caixa foi desenvolvido com propósito de propor boas práticas

para construções para que sejam mais sustentáveis. O desafio

é, na verdade, a busca de um equilíbrio entre proteção

ambiental, justiça social e viabilidade econômica (1). Além

disso, a construção civil é apontada como um dos principais

responsáveis por diversos impactos ambientais indesejados

(2). Para os autores, dos diferentes sistemas de certificação

ambiental existentes, a ferramenta proposta pode oferecer

diversas combinações de diferentes sistemas construtivos

usuais nas Habitações de Interesse Social brasileiras. Esse

trabalho foi realizado com objetivo avaliar indicadores de

sustentabilidade em edificações concluídas em 2020 em

Concórdia, utilizando como ferramentas parâmetros e métodos

do Selo Casa Azul.

O presente trabalho foi realizado com o apoio

do Programa de Bolsas Universitárias de
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