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RESUMO
A indústria da Construção Civil desempenha um importante papel no
desenvolvimento da sociedade, principalmente em relação ao aspecto econômico. Ao
mesmo tempo, se mostra uma significante ofensora do meio ambiente, com seu
expressivo consumo de recursos naturais e energia e sua grande geração de resíduos
sólidos, portanto, se torna cada vez mais imprescindível que sejam adotadas medidas
mais sustentáveis no setor. As certificações ambientais exercem uma grande
influência dentro desse tema, uma vez que fomentam a adoção de iniciativas
ambientalmente corretas por parte das construtoras e incorporadoras. O presente
trabalho realiza um estudo de caso verificando a viabilidade da aquisição do Selo Casa
Azul + CAIXA em um condomínio residencial de Guarapuava. Ponderou-se cada um
dos critérios do selo, junto ao projeto do empreendimento verificando o atendimento a
cada um deles. Também foram propostas melhorias de projeto que poderiam agregar
pontuação e elevar a gradação do empreendimento dentro das classificações do Selo.
Por fim, analisou-se dois cenários: um com o projeto exatamente como foi executado
e outro com as mudanças propostas durante o trabalho. Concluiu-se que no cenário
atual, a obra não obteria o selo, por não atender a alguns dos critérios obrigatórios,
porém, caso tivesse sido realizado um estudo prévio e implementadas as mudanças
sugeridas, sendo as de maiores relevância as ações baseadas no desenvolvimento
social e na produção sustentável, o empreendimento estaria apto a obter a gradação
ouro, que se refere ao nível 3 de 4 existentes, e um dos identificadores #mais.
Palavras-chave: Selo Casa Azul + CAIXA. Construção Civil. Condomínio residencial.
Certificação Ambiental.

ABSTRACT
The Civil Construction industry plays a large and important role in the world
and it becomes increasingly essential to adopt more sustainable measures in the
sector. Environmental certifications exert a great influence on this theme, as they
encourage the adoption of environmentally correct initiatives by construction
companies and developers. The present work performs a case study verifying the
feasibility of acquiring the Casa Azul + CAIXA Seal in a residential condominium in
Guarapuava. Each of the criteria of the seal was considered, together with the project,
verifying the fulfillment or not of each one of them. Design improvements were also
proposed that could add scores and raise the development's gradation within the Seal
ratings. Finally, two scenarios were analyzed: one with the project exactly as it was
and the other with the changes proposed during the work. It was concluded that in the
current scenario, the work would not obtain the seal, as it does not meet some of the
mandatory criteria, however, if a previous study had been carried out and the
suggested changes implemented, the project would be able to obtain the gold
gradation and one of #mais identifiers.
Keywords: Casa Azul + CAIXA Seal. Construction. Residential condominium.
Environmental Certification.
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1 INTRODUÇÃO
A indústria da Construção Civil possui uma grande importância no
desenvolvimento social, econômico e ambiental do mundo, por ter um peso
significativo no PIB dos países e na empregabilidade de mão de obra. No entanto,
exerce grande pressão ambiental, por ser um dos principais consumidores de
recursos naturais e geradores de resíduos (CÂMARA DA INDÚSTRIA DA
CONSTRUÇÃO, 2008). Tendo em vista o cenário atual, onde se tornam cada vez mais
imprescindíveis a adoção de soluções mais eficientes e ambientalmente corretas,
passa a ser fundamental o papel do setor da construção na obtenção de uma realidade
mais sustentável.
O conceito de sustentabilidade e as questões ambientais vem sendo
discutidos no mundo inteiro desde muito tempo, sendo o documento Nosso Futuro
Comum (Our Common Future), elaborado pela Organização das Nações Unidas
(ONU) em 1987, um dos primeiros a trazer o assunto oficialmente à tona. Nele foi
criado o termo Desenvolvimento Sustentável, que foi se tornando cada vez mais foco
e objetivo das empresas nos mais diversos setores, inclusive no setor da construção.
Nesse contexto, foram criados vários sistemas de certificações ambientais
para a construção civil, em diversos países. Dentre eles se destaca o Leadership in
Energy and Environmental Design (LEED), desenvolvido pelo U.S. Green Building
Council (USGBC) nos Estados Unidos, sendo ele uma forma de se estabelecer
estratégias e padrões para a criação de edifícios sustentáveis.
No Brasil, em 2009, a Caixa Econômica Federal criou o Selo Casa Azul, um
sistema de classificação socioambiental dos projetos habitacionais, para reconhecer
projetos que adotam soluções eficientes e sustentáveis na construção, uso, ocupação
e manutenção dos edifícios.
1.1 JUSTIFICATIVA
Com consumo de mais de um terço dos recursos do planeta e gerando cerca
de 40% dos resíduos mundiais, de acordo com os dados do Programa das Nações
Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA, 2011), a indústria da construção civil é um
dos grandes agentes da degradação ambiental. Portanto, vê-se a necessidade de
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implantação de medidas e ações que promovam mudanças nesse segmento, de
forma a se obter um panorama mais sustentável e menos danoso ao meio ambiente.
O Selo Casa Azul + Caixa tem como objetivo o reconhecimento e incentivo de
projetos que demonstrem suas contribuições para a redução de impactos ambientais
das edificações, entrando dessa forma como uma certificação que impacta
diretamente na problemática em questão. Esse selo busca averiguar a possibilidade
da implantação de medidas eficientes nas diversas fases de edificações, dessa
maneira atingindo um estado mais sustentável de produção. O trabalho visa verificar
a viabilidade da obtenção do selo em uma empresa atuante no ramo Minha Casa
Minha vida, um programa do Governo Federal do Brasil que busca facilitar a conquista
da casa própria para famílias de baixa renda.
1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo geral
Avaliar a viabilidade do empreendimento Porto Real Condomínio Clube ante
a aquisição do Selo Casa Azul + Caixa.
1.2.2 Objetivos específicos
a) Analisar o projeto do empreendimento em questão, verificando o
atendimento aos critérios de avaliação do Selo Casa Azul + Caixa.
b) Levantar possíveis melhorias de projeto que poderiam agregar pontuação
e elevar a gradação do empreendimento dentro das classificações do Selo.
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2 REVISÃO DE LITERATURA
Nesta seção, será apresentada uma revisão dos principais assuntos que
tangenciam o tópico principal desse trabalho.
2.1 SELO CASA AZUL + CAIXA
O selo Casa Azul foi criado em 2009, sendo o primeiro índice de classificação
ambiental voltado para a realidade da construção habitacional brasileira. Em 2019 o
Selo passou por uma atualização para incorporar novas tecnologias, se adequar as
normas vigentes e se tornar atrativa para empreendedores, dessa forma, fomentando
as iniciativas sustentáveis.
Segundo o Guia Selo Casa Azul + Caixa (2021) sua aplicação tem como
objetivo “reconhecer e incentivar a adoção de soluções urbanísticas e arquitetônicas
de qualidade, assim como o uso racional dos recursos naturais na produção de
empreendimentos a serem executados no âmbito dos programas habitacionais
operacionalizados pela CAIXA”. Além disso, objetiva fomentar e conscientizar os
envolvidos (desde os empreendedores até os moradores finais) sobre os benefícios
sociais e econômicos das construções sustentáveis.
O Selo Casa Azul + Caixa pode ser aplicável a qualquer projeto de
empreendimentos habitacionais que atendam as regras dos programas e linhas de
financiamento da Caixa e a política socioambiental do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - FGTS (se aplicável). Portanto se destina tanto a construtoras e
incorporadoras, quanto ao poder público local, empresas públicas, cooperativas,
associações e entidades organizadoras sem fins lucrativos.
O programa acontece em duas etapas: Projetar e Habitar. A primeira etapa se
dá ainda na fase de projeto do empreendimento, preferencialmente enquanto se
encontra na etapa de análise de engenharia pela Caixa. O proponente deve
apresentar toda a documentação necessária comprovando o atendimento aos
requisitos de sustentabilidade exigidos pelo Selo, além da Carta Proposta. Após
análise e aprovação da proposta, o Selo Casa Azul + Caixa é entregue ao proponente
no ato da contratação.
Durante a execução do projeto, são realizadas vistorias por parte da Caixa
para verificação do cumprimento das especificações apresentadas anteriormente.
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Caso o empreendimento tenha sido executado conforme as diretrizes aprovadas na
primeira etapa, é concedido, então, o Selo Casa Azul + Caixa Habitar.
2.1.1 Classificação
O Selo Casa Azul + Caixa possui 49 critérios de avaliação, que somados aos
bônus, geram uma pontuação, a partir da qual é obtida a gradação dentro do Selo.
Atualmente, ele possui 4 níveis de gradação: Bronze, Prata, Ouro e Diamante.
Além da pontuação, existem os identificadores #mais incluídos na última
atualização do Selo (FIGURA 1). Com eles, para obtenção das 3 primeiras gradações
pode-se obter a pontuação mínima ou a quantidade de identificadores #mais
estipulados, conforme a figura abaixo (FIGURA 2). Vale ressaltar que para obtenção
dos identificadores deve-se atender aos critérios obrigatórios básicos de cada
categoria em questão.

FIGURA 1 – IDENTIFICADORES #MAIS

FONTE: CAIXA (2021).
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FIGURA 2 - NÍVEIS DE GRADAÇÃO

FONTE: CAIXA (2021).

Os 49 critérios existentes são divididos em 6 categorias: Qualidade Urbana e
Bem-Estar, Eficiência Energética e Conforto Ambiental, Gestão Eficiente da Água,
Produção Sustentável, Desenvolvimento Social e Inovação. Para obtenção dos Selos
Bronze, Prata e Ouro existem 15 critérios obrigatórios. Já para o Selo Diamante,
adicionam-se 7 critérios aos 15 já obrigatórios.
As pontuações são fixas ou variáveis, dependendo do critério, por esse motivo
existe uma “faixa de pontuação”, dentro da qual os avaliadores irão pontuar o item em
questão. O quadro a seguir (QUADRO 1), apresenta um resumo das categorias e
critérios para obtenção dos selos.
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3. GESTÃO EFICIENTE DA
ÁGUA

2. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
E CONFORTO AMBIENTAL

1. QUALIDADE URBANA E BEM ESTAR

1.1

1.5

DIAMANTE

1.4 Melhorias no entorno

OBRIGATÓRIO

CRITÉRIO

Qualidade e infraestrutura no
espaço público
Relação com o entrono:
1.2 Interferências e impactos no
empreendimento
1.3 Separação de resíduos

4

4

X

X

3

3

X

X

2

3

X

X

2

3

3

3

FAIXA DE
PONTUAÇÃO

ITEM

CATEGORIA

QUADRO 1 - RESUMO DE CATEGORIAS, CRITÉRIOS, PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DO
SELO CASA AZUL + CAIXA

Recuperação de áreas
degradadas e/ou contaminadas

Revitalização de edificações
1.6 existentes e ocupação de
vazios urbanos
1.7 Paisagismo
Equipamento de lazer, sociais,
1.8
de bem-estar e esportivos
Adequação às condições do
1.9
terreno com topografia adversa
Soluções sustentáveis de
1.10
mobilidade
2.1 Orientação ao sol e aos ventos
Desempenho térmico e
2.2
Lumínico
Dispositivos economizadores
2.3
de energia
2.4 Medição individualizada de gás
Ventilação e Iluminação natural
2.5
dos banheiros
Iluminação natural de áreas
2.6
comuns
2.7 Sistema de aquecimento solar

#mais

BRONZE

PRATA

50
PONTOS
ou
2 #mais

60
PONTOS
ou
3 #mais

OURO

DIAMANTE

Mínimo
24 PONTOS
3

4

2

3

3

4

3

3

2

4

3

3

X

X

4

4

X

X

2

2

X

X

1

3

X

X

2

3

3

3

X

X

4

4

2.8 Geração de energia renovável

3

5

2.9 Elevadores eficientes
Dispositivos economizadores
3.1
de água
Medição individualizada de
3.2
água
3.3 Áreas permeáveis
Reuso de águas
3.4
servidas/cinzas
Aproveitamento de águas
3.5
pluviais
Retenção ou infiltração de
3.6
águas pluviais

2

2

3

3

X

X

3

3

X

X

4

4

X

X

4

5

4

4

3

3

Mínimo
20 PONTOS

X

Mínimo
15 PONTOS

X

FONTE: Adaptado de CAIXA (2021).

100
80
PONTOS
PONTOS
e
ou
#maisInov
4 #mais
ação
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5. DESENVOLVIMENTO SOCIAL

DIAMANTE

3

3

X

X

1

3

X

X

1

3

X

X

3

3

3

3

3

3

3

4

FAIXA DE
PONTUAÇÃO

ITEM

OBRIGATÓRIO

4. PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL

CATEGORIA

QUADRO 1 - CONTINUAÇÃO

CRITÉRIO

Gestão de resíduos da
construção e demolição
Fôrmas e escoras reutilizáveis
4.2
(ou não utilizadas)
4.3 Madeira certificada

4.1

4.4 Coordenação modular
Componentes industrializados
4.5
ou pré-fabricados
Pavimentação e calçamento
4.6
com RCD
Gestão eficiente da água nos
4.7
canteiros de obra
Capacitação para gestão do
5.1
empreendimento
Educação financeira e
5.2
planejamento financeiro
Mitigação do desconforto da
5.3 população local durante as
obras
Inclusão de trabalhadores e
5.4
fornecedores locais
Capacitação profissional dos
5.5
empregados
Ações para mitigação de riscos
5.6
sociais
Educação ambiental dos
5.7
empregados e moradores
Ações para geração de
5.8
emprego e renda
Ações de integração social na
5.9
comunidade
Apoio na manutençãp pós5.10
ocupação
Segurança e saúde no canteiro
5.11
de obras

#mais

BRONZE

PRATA

50
PONTOS
ou
2 #mais

60
PONTOS
ou
3 #mais

OURO

DIAMANTE

Mínimo
15 PONTOS

X
X

X

X

X

Mínimo
15 PONTOS

X

FONTE: Adaptado de CAIXA (2021).

100
80
PONTOS
PONTOS
e
ou
#maisInova
4 #mais
ção
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6. INOVAÇÃO

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6

7. BÔNUS

6.7

Aplicação do BIM na gestão
integrada do empreendimento
Fgestão para redução das
emissões de carbono
Sistemas eficientes de
automação predial
Conectividade
Ferramentas digitais voltadas a
práticas da sustentabilidade
Possibilidade de adequação
futura da UH às necessidades
dos usuários
Outras propostas inovadoras

7.1 Critério bônus

3

3

5

5

3

3

2

2

3

3

3

3

3

10

2

6

OBRIGATÓRIO

CRITÉRIO

DIAMANTE

6.1

FAIXA DE
PONTUAÇÃO

ITEM

CATEGORIA

QUADRO 1 - CONCLUSÃO

#mais

X

Mínimo
10 PONTOS

BRONZE

PRATA

50
PONTOS
ou
2 #mais

60
PONTOS
ou
3 #mais

FONTE: Adaptado de CAIXA (2021).

OURO

DIAMANTE

100
80
PONTOS
PONTOS
e
ou
#maisInova
4 #mais
ção
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3 METODOLOGIA
Este capítulo tem por finalidade apresentar e explicar o método de pesquisa
a ser utilizado nesse trabalho. Além disso, será feita uma breve apresentação da obra
que será objeto do estudo de caso em questão.
3.1 ESTUDO DE CASO
Um estudo de caso, de acordo com Gil (2007), consiste em uma pesquisa
exploratória e refere-se a “uma análise intensiva de uma situação particular" (TULL,
1976), tendo como objetivo principal apenas apresentar detalhadamente um cenário
facilitando sua compreensão, ou seja, não buscam testar ou criar modelos teóricos.
Segundo Gil (2007), as etapas de um estudo de caso são (FIGURA 3):

FIGURA 3 - ETAPAS DO ESTUDO DE CASO

FONTE: O autor (2021).

a) Formulação do Problema: início da pesquisa, baseando-se em bibliografias
existentes, traçando os objetivos e as questões do estudo;
b) Definição da unidade caso: define-se o objeto de estudo em questão,
podendo ser desde uma pessoa até uma organização ou fenômeno
específico;
c) Determinação do número de casos: pode-se estudar apenas um ou vários
casos;
d) Elaboração do protocolo: consiste na organização de um roteiro a ser
seguido;
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e) Coleta de dados: realizada a partir de documentos, entrevistas, depoimentos
pessoais, etc;
f) Análise de dados: etapa extremamente importante, que consiste na análise
profunda dos dados coletados;
g) Redação do relatório: trata-se da apresentação de todos os aspectos do
estudo em forma de relatório.
São consideradas vantagens dessa metodologia, segundo Gil (2007), sua
flexibilidade em relação ao planejamento, sua capacidade de estimular novas
descobertas, além da possibilidade de visualização do todo. Como desvantagens, ele
destaca a “dificuldade de generalização dos resultados obtidos”, devido as suas
particularidades, muitas vezes os resultados não podem ser aplicados a outras
esferas e estudos.
3.2 PORTO REAL CONDOMÍNIO CLUBE
O Porto Real consiste em uma obra de 390 casas, de destinação multifamiliar,
localizado na cidade de Guarapuava, Paraná. O condomínio faz parte do programa
Minha Casa, Minha Vida da Caixa Econômica Federal, sendo o empreendimento
financiado pela instituição em questão.

FIGURA 4 - IMPLANTAÇÃO CONDOMÍNIO PORTO REAL

FONTE: Rottas Construtora (2021).
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Das 390 casas, o condomínio possui 3 tipologias distintas de planta
(FIGURAS 5 e 6): 2 quartos (328 unidades), 3 quartos (50 unidades) e casas
adaptáveis a portadores de necessidades especiais - PNE (12 unidades). Todas as
tipologias são constituídas por sala, área de circulação, quartos, banheiro, cozinha e
área de serviço. O método construtivo utilizado foi o de parede de concreto nas casas
de 2 e 3 quartos e alvenaria estrutural nas casas PNE.

FIGURA 5 - CASAS 2Q E PNE

FONTE: Rottas Construtora (2021).

FIGURA 6 - CASAS 3Q

FONTE: Rottas Construtora (2021).
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Além das casas, o condomínio possui uma grande área de vivência, que
contempla: portal, guarita, quadra de areia, quadra poliesportiva, bikeshare,
parquinho, piscinas, salão de festas e quiosques com churrasqueira.
Atualmente, a construtora responsável pelo empreendimento não possui
nenhum projeto com certificação ambiental ou iniciativas voltadas para a questão de
sustentabilidade.
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
Nesse capítulo serão analisados cada uma das 6 categorias do Selo Casa
Azul + CAIXA e todos seus 49 critérios, verificando sua aplicabilidade no projeto do
Condomínio Residencial Porto Real.
4.1 CATEGORIA 1: QUALIDADE URBANA E BEM-ESTAR
4.1.1 Qualidade e Infraestrutura no Espaço Urbano
O primeiro critério verifica a área de implantação do empreendimento,
garantindo que atenda ao dimensionamento e à distribuição espacial adequada, de
forma a atender as necessidades básicas dos moradores, oferecendo serviços
urbanos e infraestrutura, garantindo seu bem estar.
O empreendimento em questão executou uma ampliação da malha viária,
realizando a pavimentação das vias de acesso ao empreendimento e calçamento
adequado para pedestres (FIGURAS 7 a 9), além de paisagismo das vias e áreas de
lazer internas. Também possui todo o sistema de água potável, esgotamento sanitário,
rede de drenagem, rede de energia elétrica e iluminação pública adequados, conforme
projetos aprovados em prefeitura. Atendendo ao primeiro indicador do critério em
questão.

FIGURA 7 - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO DA RUA DOS ENGENHEIROS

FONTE: Rottas Construtora (2017).
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FIGURA 8 – IMAGEM AÉREA VIAS PAVIMENTADAS DO EMPREENDIMENTO

FONTE: Google Maps (2011).

FIGURA 9 – RUA DOS ENGENHEIROS

FONTE: O autor (2021).
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A obra também atende ao segundo indicador do critério, uma vez que a via
de acesso ao empreendimento, Rua dos engenheiros, é pavimentada com
comunicação às outras vias públicas. Além disso, possui acesso à linha de transporte
público regular com parada acessível por rota de pedestre, localizado na Rua dos
Professores, distando aproximadamente 600 m do empreendimento (FIGURA 10).
FIGURA 10 - ROTA DE ACESSO A PARADA DE TRANSPORTE PÚBLICO

FONTE: Google Maps (2021).

O empreendimento se localiza no Residencial 2000, região residencial do
bairro imóvel Morro Alto, possuindo comércio ao redor com ampla oferta de mercados,
farmácias, padarias, restaurantes, entre outros pontos dentro do raio de 2,5 km,
atendendo, portanto, ao terceiro indicador.
O condomínio atende também ao quarto indicador, uma vez que, próximo ao
empreendimento, distando 400 m de sua entrada, existe uma praça com quadra de
esportes e pista de skate (FIGURA 11) para lazer da população, além dos espaços de
lazer internos do próprio condomínio (FIGURA 12).
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FIGURA 11 - PRAÇA DO BAIRRO

FONTE: O autor (2021).

FIGURA 12 - ÁREAS DE LAZER INTERNAS DO CONDOMÍNIO

FONTE: Rottas Construtora (2020).

32

Próximo ao empreendimento, existe tanto um equipamento de saúde
(Unidade Básica de Saúde do Residencial 2000 - R. dos Policiais - Imóveis Morro Alto,
Guarapuava), quanto uma escola pública (Escola Estadual Professor Alba Keinert - R.
dos Policiais, 245 - Imóveis Morro Alto, Guarapuava), ambas localizadas a
aproximadamente 800 m do condomínio (FIGURA 13), atendendo, dessa forma, ao
último indicador desse critério.

FIGURA 13 - LOCALIZAÇÃO DE ESCOLA PÚBLICA E UBS

FONTE: Google Maps (2021).
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4.1.2 Relação com o Entorno: Interferências e Impactos no Empreendimento
No entorno do empreendimento não existem fatores de risco perceptíveis
considerados prejudiciais ao Bem-Estar, à saúde ou à segurança dos moradores,
atendendo, portanto, a esse critério.
4.1.3 Separação de Resíduos
O empreendimento possui área específica destinada a separação de
materiais recicláveis e orgânicos provenientes dos resíduos sólidos domiciliares.
Serão disponibilizadas 6 lixeiras, em local arejado e de fácil acesso. Porém, o
empreendimento não prevê pontos hidráulicos no local, portanto, para atendimento
pleno ao critério em questão, seria necessária a instalação de uma torneira e ralo.
Sendo assim esse critério não é atendido, porém, com uma adaptação do projeto ele
poderia ser cumprido plenamente.
4.1.4 Melhorias no Entorno
Quanto a esse critério, o empreendimento atende a 2 ações de melhoria,
sendo elas:
x

Construção de passeios em todo o entorno do empreendimento;

x

Intervenção para melhoria das condições de acessibilidade e
sinalização tátil e visual, possuindo projeto de acessibilidade,
garantindo sinalização tátil em todo o empreendimento e nas vias de
entorno (parte da Rua Dos Sapateiros e parte da Rua dos
Engenheiros).

4.1.5 Recuperação de áreas degradadas / Contaminadas
O empreendimento não atende a esse critério, nem possui projetos
específicos que sejam de simples aplicação para atendimento a esse critério.
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4.1.6 Revitalização de Edificações Existentes e Ocupação de Vazios Urbanos
em Áreas Centrais
O empreendimento não atende a esse critério, nem possui projetos
específicos que sejam de simples aplicação para atendimento a esse critério.
4.1.7 Paisagismo
O empreendimento atende parcialmente a esse critério, uma vez que possui
áreas de paisagismo com espécies adaptadas ao clima local, arbóreo-frutíferas
comestíveis, iluminação de áreas de jardins internas, porém para atendimento integral
ao critério, seria necessário um estudo mais profundo do projeto em questão para
adaptações necessárias, a fim de garantir 100% dos itens solicitados (área total de
paisagismo igual ou superior a 10% da área do terreno, conter espécies vegetais
nativas, preservação de árvores existentes e inclusão de jardins verticais).
4.1.8 Equipamentos de Lazer, Sociais, de Bem-Estar e Esportivos
Segundo o guia da CAIXA (2021), empreendimentos com 390 unidades
habitacionais, devem possuir 4 equipamentos que incentivem práticas saudáveis e
sirvam como atrativo para a convivência social dos moradores para atendimento
mínimo a esse critério. O projeto em questão possui: 2 quiosques com churrasqueira,
1 salão de festas, 1 quadra poliesportiva, 1 quadra de areia, 1 área com piscina e 1
playground, ou seja, 7 equipamentos, atendendo, portanto, o critério em sua
pontuação máxima.
4.1.9 Adequação às Condições do Terreno com Topografia Adversa
O empreendimento não atende a esse critério, nem possui projetos
específicos que sejam de simples aplicação para atendimento a esse critério.
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4.1.10 Soluções Sustentáveis de Mobilidade
O

empreendimento

possui

um

espaço

de

“Bikeshare”,

ou

seja,

disponibilização de bicicletas compartilhadas no condomínio, atendendo ao critério em
questão, com uma solução de média complexidade.
4.2 CATEGORIA 2: EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E CONFORTO AMBIENTAL
4.2.1 Orientação ao sol e ventos
Conforme orientações do guia da CAIXA (2021), para empreendimentos
localizados nas Zonas Bioclimáticas 1 a 3, exige-se apenas que os cômodos de longa
permanência não sejam voltados diretamente para a orientação sul. Como o
empreendimento se localiza na cidade de Guarapuava, que fica na Zona Bioclimática
Brasileira 1, segundo a Norma Brasileira Desempenho de térmico de edificações (NBR
15220-3), a única exigência para cumprimento desse critério é atendida, uma vez que
todos os cômodos de longa permanência das unidades habitacionais do condomínio
não são voltadas para a orientação sul, conforme projeto de implantação (FIGURA
14).

FIGURA 14 - IMPLANTAÇÃO

FONTE: Adaptado de Rottas Construtora (2021).
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4.2.2 Desempenho térmico e lumínico
Como citado no item anterior, o empreendimento se localiza na Zona
Bioclimática Brasileira 1, para tal, exige-se que as aberturas médias para ventilação
dos cômodos de permanência prolongada possuam uma área maior ou igual a 7% da
área de piso. Todos os cômodos possuem aberturas maiores que a área exigida
(TABELA 1), portanto, o critério é plenamente atendido.

TABELA 1 - CÁLCULO DE ÁREA DE ABERTURA MÉDIA X ÁREA DE PISO DO CÔMODO
CÔMODO

DIMENSÕES DA
JANELA (m)

ABERTURA
MÉDIA (m²)

ÁREA DO
CÔMODO (m²)

7% ÁREA DO
CÔMODO

Dormitório 1

1,2 x 1,5

0,90

8,03

0,5621

Dormitório 2

1,2 x 1,5

0,90

9,06

0,6342

Estar

1,2 x 1,6

0,96

10,83

0,7581

FONTE: O autor (2021).

4.2.3 Dispositivos economizadores de energia
O empreendimento possui em suas áreas comuns luminárias dotadas de
sensores fotovoltaicos e lâmpadas eficientes LED (Light Emitting Diode), atendendo,
portanto, a esse critério.
4.2.4 Medição individualizada de gás
O projeto do empreendimento prevê a instalação individual de botijões de gás
para cada uma das unidades, que deverão ser instalados pelos próprios moradores,
e as instruções constarão no manual do proprietário, instruindo sobre a
responsabilidade de instalação com profissional especializado e no padrão da
concessionária. Dessa forma, o empreendimento atende ao critério em sua pontuação
mínima.
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4.2.5 Ventilação e iluminação natural de banheiros
Todos as unidades habitacionais do empreendimento possuem abertura
voltada para o exterior da edificação, com área mínima de ventilação e iluminação de
12,5% da área do ambiente (FIGURA 15), atendendo plenamente e com pontuação
máxima o critério em questão.

FIGURA 15 - PLANTA DO BANHEIRO DA UH

J2: 1,6 x 0,6

FONTE: O autor (2021).

4.2.6 Iluminação natural de áreas comuns
O empreendimento possui as seguintes áreas comuns que são edificações
fechadas: apoio e salão de festas (FIGUARAS 16 e 17). Ambas possuem abertura
voltada para o exterior da edificação, com área mínima de ventilação e iluminação de
12,5% da área do ambiente em sua área de vivência, porém não possuem nos
banheiros. Portanto, para atendimento pleno a esse critério, seria necessária uma
alteração do projeto desses ambientes e adicionadas janelas com área mínima de
ventilação e iluminação de 12,5% da área do ambiente.
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FIGURA 16 - PLANTA DO APOIO

FONTE: Rottas Construtora (2021).

FIGURA 17 - PLANTA DO SALÃO DE FESTAS

FONTE: Rottas Construtora (2021).
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4.2.7 Sistema de aquecimento solar
O empreendimento não atende a esse critério, nem possui projetos
específicos que sejam de simples aplicação para atendimento a esse critério.
4.2.8 Geração de energia renovável
O empreendimento não atende a esse critério, nem possui projetos
específicos que sejam de simples aplicação para atendimento a esse critério.
4.2.9 Elevadores eficientes
O empreendimento não possui elevadores, portanto, não atende a esse
critério.
4.3 CATEGORIA 3: GESTÃO EFICIENTE DA ÁGUA
4.3.1 Dispositivos economizadores de água
Para atendimento desse item, o projeto precisa contar com bacias sanitárias
com sistema de descarga de duplo acionamento, torneiras com arejadores nos
lavatórios e pias e registros reguladores de vazão nos chuveiros, torneiras de lavatório
e de pia. Como no empreendimento em questão a pressão hidráulica é menor que
40kPa, dispensa-se o uso dos arejadores. O projeto prevê bacias sanitárias com
sistema de descarga de duplo acionamento, porém não possui previsão de instalação
de registro reguladores de pressão. Portanto, para atendimento desse critério seria
necessário instalar os registros em todos os dispositivos solicitados.
4.3.2 Medição individualizada de água
Todas as unidades habitacionais do empreendimento possuirão medição
individualizada, portanto, cumpre plenamente o critério em questão.

40

4.3.3 Áreas permeáveis
O projeto possui uma taxa de permeabilidade do solo de 48,87%, conforme
Quadro Estatístico do projeto aprovado em prefeitura (FIGURA 18), atendendo ao
critério em questão.

FIGURA 18 - QUADRO ESTATÍSTICO DO PROJETO

FONTE: Rottas Construtora (2021).

4.3.4 Reuso de águas servidas/cinzas
O empreendimento não atende a esse critério, nem possui projetos
específicos que sejam de simples aplicação para atendimento a esse critério.
4.3.5 Aproveitamento de águas pluviais
O empreendimento não atende a esse critério, nem possui projetos
específicos que sejam de simples aplicação para atendimento a esse critério.
4.3.6 Retenção / infiltração de águas pluviais
O condomínio possui uma bacia de contenção de cheias, com volume máximo
de 1.254 m³, realizada em muro de gabião (FIGURA 19). O projeto em questão foi
aprovado pela prefeitura municipal, atendendo, portanto, plenamente ao critério.
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FIGURA 19 - BACIA DE CONTENÇÃO DE CHEIAS

FONTE: O autor (2021).

4.4 CATEGORIA 4: PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL
4.4.1 Gestão de resíduos da construção e demolição
O Condomínio Porto Real possui um plano de gerenciamento de resíduos da
construção civil (PGRCC), que está sendo cumprido durante sua execução. Ao final
da obra, será apresentado o Relatório de Gerenciamento dos Resíduos da Construção
Civil (RGRCC) comprovando a correta destinação dos resíduos do empreendimento,
cumprindo as exigências desse critério.
4.4.2 Formas e escoras reutilizáveis
O sistema construtivo do empreendimento é o de parede de concreto com
formas metálicas (FIGURA 20), portanto, o mesmo conjunto de formas foi reutilizado
em todas as unidades habitacionais, além disso, eram utilizadas também escoras
metálicas (FIGURA 21), sendo assim, atende plenamente e com pontuação máxima
o critério em questão.
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FIGURA 20 - FORMA MATÁLICA

FONTE: O autor (2021).

FIGURA 21 - ESCORAS METÁLICAS

FONTE: O autor (2021).

4.4.3 Madeira certificada
Todas as madeiras utilizadas durante a execução da obra eram de
fornecedores licenciados que possuíam Documento de Origem Florestal (DOF) de
todos os insumos fornecidos. Além disso, o empreendimento possui pergolados de
madeira, que serão entregues no condomínio, para tal, serão utilizadas madeiras
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certificadas pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA). Portanto, o projeto atende completamente e com nota máxima
o critério.
4.4.4 Coordenação modular
O empreendimento não atende a esse critério, nem possui projetos
específicos que sejam de simples aplicação para atendimento a esse critério.
4.4.5 Componentes industrializados ou pré-fabricados
O empreendimento não atende a esse critério, nem possui projetos
específicos que sejam de simples aplicação para atendimento a esse critério.
4.4.6 Pavimentação e calçamento com RCD
O empreendimento não atende a esse critério, nem possui projetos
específicos que sejam de simples aplicação para atendimento a esse critério. Porém,
esse seria um item interessante para se investir em obras futuras, com o uso de RCD
na pavimentação, uma alteração simples que promove aspectos mais sustentáveis
para a construção e até ganhos econômicos para a empresa.
4.4.7 Gestão eficiente da água no canteiro
O empreendimento não atende a esse critério, porém, para projetos futuros,
esse critério poderia ser implementado, com um planejamento e estudo prévio,
resultando em um plano de gestão eficiente de água no canteiro, com soluções
simples como utilização de bacias sanitárias com sistema de descarga de duplo
acionamento e torneiras automáticas nos vestiários; reutilização de águas pluviais em
atividades que não necessitem de água potável, como limpeza de ferramentas; e
mudanças nos processos executivos para promover economia no uso de água; além
de projetos de conscientização dos colaboradores.
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4.5 CATEGORIA 5: DESENVOLVIMENTO SOCIAL
4.5.1 Capacitação para gestão do empreendimento
A construtora responsável pelo empreendimento realiza todo suporte aos
moradores desde a instauração do condomínio, auxiliando na organização entre eles,
até após a entrega do condomínio, com o departamento de assistência técnica. Além
disso, disponibiliza e entrega o manual do proprietário que contém todas as
informações necessárias sobre a operação e manutenção do imóvel. Porém, não foi
realizado um Plano de Desenvolvimento Social do Empreendimento formalizando e
documentando tais ações, portanto, para cumprimento desse critério seria necessário
o prévio desenvolvimento de tal documento e posteriormente apresentação do
Relatório de Execução do Plano de Desenvolvimento Social do Empreendimento,
comprovando o cumprimento das ações apresentadas anteriormente no plano inicial.
4.5.2 Educação financeira ou planejamento financeiro
O empreendimento não atende a esse critério, nem possui projetos
específicos que sejam de simples aplicação para atendimento a esse critério. Porém,
por se tratar de um critério obrigatório para obtenção do selo, faz-se necessário
desenvolver um projeto voltado a educação financeira dos futuros moradores, para
tal, a construtora poderia organizar palestras sobre o tema, desenvolver cartilhas de
orientação, fornecer cursos, entre outras ações relacionadas ao planejamento
financeiro pessoal/familiar. Tais ações devem ser documentadas no Plano de
Desenvolvimento Social do Empreendimento e posteriormente, comprovadas no
Relatório de Execução do Plano de Desenvolvimento Social do Empreendimento.
4.5.3 Inclusão de trabalhadores e fornecedores locais
O empreendimento não atende a esse critério, nem possui projetos
específicos que sejam de simples aplicação para atendimento a esse critério.
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4.5.4 Capacitação profissional dos empregados
O empreendimento não atende a esse critério, nem possui projetos
específicos que sejam de simples aplicação para atendimento a esse critério.
4.5.5 Mitigação do desconforto da população local durante as obras
O empreendimento não atende a esse critério, nem possui projetos
específicos que sejam de simples aplicação para atendimento a esse critério.
4.5.6 Ações para mitigação de riscos sociais
O empreendimento não atende a esse critério, nem possui projetos
específicos que sejam de simples aplicação para atendimento a esse critério.
4.5.7 Educação ambiental dos empregados e moradores
Atualmente a construtora já possui ações de orientação dos trabalhadores
quanto as questões ambientais, por meio dos diálogos semanais de segurança do
trabalho, porém tais ações não foram documentadas e previstas em um Plano de
Desenvolvimento Social do empreendimento, portanto, para atendimento desse
critério, se faz necessária a criação de tal plano prevendo essas ações. Além disso,
para cumprimento total do critério, se faz necessário também a criação de ações de
educação ambiental voltadas aos futuros moradores, para tal, sugere-se a adição de
orientações relacionadas ao assunto no manual do proprietário.
4.5.8 Ações para a geração de emprego e renda
O empreendimento não atende a esse critério, nem possui projetos
específicos que sejam de simples aplicação para atendimento a esse critério.
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4.5.9 Ações de integração social na comunidade
O empreendimento não atende a esse critério, nem possui projetos
específicos que sejam de simples aplicação para atendimento a esse critério.
4.5.10 Apoio na manutenção pós-ocupação
A construtora responsável pelo condomínio Porto Real realiza o apoio pós
ocupação por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) e do
departamento de assistência técnica.

Entretanto, não possui um Plano de

Desenvolvimento Social do Empreendimento em que conste ações relacionadas a
esse suporte. Portanto, para atendimento a esse critério, faz se necessária a criação
de tal plano constando ações de apoio na manutenção pós-ocupação, e posterior
comprovação por meio do Relatório de Execução do Plano de Desenvolvimento Social
do Empreendimento.
4.5.11 Segurança e saúde no canteiro de obras
A construtora conta com um departamento responsável pela Segurança e
Saúde no canteiro de obras, com Técnicos de Seguranças capacitados para tal, que
realizam visitas periódicas em todas as obras, auditorias mensais, diálogos semanais
de segurança do trabalho em canteiro com os colaboradores, orientam os
responsáveis pelas obras quanto a melhorias necessárias, entre outras atividades,
garantindo que a segurança, saúde e o bem-estar de todos os colaborados envolvidos
no canteiro de obras sejam excepcionais. Portanto, para atendimento a esse critério,
seria necessário apenas a apresentação do Projeto de Gerenciamento de Riscos do
empreendimento no início do projeto e posterior comprovação de cumprimentos das
ações de capacitação no Relatório de Execução do Plano de Desenvolvimento Social
do empreendimento.
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4.6 CATEGORIA 6: INOVAÇÃO
4.6.1 Aplicação do BIM na gestão integrada do empreendimento
O empreendimento não atende a esse critério, atualmente, porém a
construtora está implementando a utilização da modelagem Building Information
Modeling (BIM) em seus projetos, portanto, empreendimentos futuros já atenderão a
esse critério.
4.6.2 Gestão para redução das emissões de carbono
O empreendimento não atende a esse critério, nem possui projetos
específicos que sejam de simples aplicação para atendimento a esse critério.
4.6.3 Sistemas eficientes de automação predial
O empreendimento não atende a esse critério, nem possui projetos
específicos que sejam de simples aplicação para atendimento a esse critério.
4.6.4 Conectividade
O empreendimento não atende a esse critério, nem possui projetos
específicos que sejam de simples aplicação para atendimento a esse critério.
4.6.5 Ferramentas digitais voltadas a práticas de sustentabilidade
O empreendimento não atende a esse critério, nem possui projetos
específicos que sejam de simples aplicação para atendimento a esse critério.
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4.6.6 Possibilidade de adequação futura da unidade habitacional às
necessidades dos usuários
Devido principalmente ao método construtivo utilizado, o empreendimento não
atende a esse critério, uma vez que, unidades habitacionais (UH) construídas em
parede de concreto não possuem a flexibilidade de alteração de layout de planta ou
qualquer alteração estrutural no imóvel.
4.7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Em um primeiro cenário, levando em consideração o projeto exatamente
como é, ele não conseguiria nenhuma das gradações do selo, principalmente por não
cumprir alguns dos itens listados como obrigatórios. A pontuação total (58 pontos)
seria suficiente para obtenção da gradação bronze, porém devido aos critérios 1.3,
3.1, 5.1 e 5.2, que não são atendidos atualmente, o empreendimento não estaria apto
a receber o selo. O quadro 2 apresenta a situação atual do empreendimento frente
aos critérios do selo, os itens em vermelho são os de caráter obrigatório que
atualmente não são atendidos pelo projeto.

PONTUAÇÃO

ITEM

1. QUALIDADE URBANA E BEM
CATEGORIA
ESTAR

QUADRO 2 – QUADRO RESUMO DA SITUAÇÃO ATUAL

CRITÉRIO

1.1 Qualidade e infraestrutura no espaço público

4

1.2 Relação com o entrono: Interferências e impactos no empreendimento 3
1.3 Separação de resíduos

0

1.4 Melhorias no entorno

2

1.5 Recuperação de áreas degradadas e/ou contaminadas

0

1.6 Revitalização de edificações existentes e ocupação de vazios urbanos 0
1.7 Paisagismo

0

1.8 Equipamento de lazer, sociais, de bem-estar e esportivos

4

1.9 Adequação às condições do terreno com topografia adversa

0

1.10 Soluções sustentáveis de mobilidade

3

FONTE: O autor (2021).
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6. INOVAÇÃO

5. DESENVOLVIMENTO SOCIAL

4. PRODUÇÃO
SUSTENTÁVEL

3. GESTÃO
EFICIENTE DA
ÁGUA

CRITÉRIO

PONTUA
ÇÃO

ITEM

2. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CATEGO
E CONFORTO AMBIENTAL
RIA

QUADRO 2 - CONCLUSÃO

2.1

Orientação ao sol e aos ventos

3

2.2

Desempenho térmico e Lumínico

4

2.3

Dispositivos economizadores de energia

2

2.4

Medição individualizada de gás

1

2.5

Ventilação e Iluminação natural dos banheiros

3

2.6

Iluminação natural de áreas comuns

0

2.7

Sistema de aquecimento solar

0

2.8

Geração de energia renovável

0

2.9

Elevadores eficientes

0

3.1

Dispositivos economizadores de água

0

3.2

Medição individualizada de água

3

3.3

Áreas permeáveis

4

3.4

Reuso de águas servidas/cinzas

0

3.5

Aproveitamento de águas pluviais

0

3.6

Retenção ou infiltração de águas pluviais

3

4.1

Gestão de resíduos da construção e demolição

3

4.2

Fôrmas e escoras reutilizáveis (ou não utilizadas)

3

4.3

Madeira certificada

3

4.4

Coordenação modular

0

4.5

Componentes industrializados ou pré-fabricados

0

4.6

Pavimentação e calçamento com RCD

0

4.7

Gestão eficiente da água nos canteiros de obra

0

5.1

Capacitação para gestão do empreendimento

0

5.2

Educação financeira e planejamento financeiro

0

5.3

Mitigação do desconforto da população local durante as obras

0

5.4

Inclusão de trabalhadores e fornecedores locais

0

5.5

Capacitação profissional dos empregados

0

5.6

Ações para mitigação de riscos sociais

0

5.7

Educação ambiental dos empregados e moradores

0

5.8

Ações para geração de emprego e renda

0

5.9

Ações de integração social na comunidade

0

5.10 Apoio na manutenção pós-ocupação

0

5.11 Segurança e saúde no canteiro de obras

0

6.1

Aplicação do BIM na gestão integrada do empreendimento

0

6.2

Gestão para redução das emissões de carbono

0

6.3

Sistemas eficientes de automação predial

0

6.4

Conectividade

0

6.5

Ferramentas digitais voltadas a práticas da sustentabilidade

0

6.6

Possibilidade de adequação futura da UH às necessidades dosusuários

0

6.7

Outras propostas inovadoras

0

FONTE: O autor (2021).
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Em um segundo cenário, leva-se em consideração todas as alterações e
sugestões de melhorias propostas durante o trabalho. Todas as sugestões são de fácil
aplicabilidade e que poderiam ser implementadas em um futuro projeto da construtora
sem grandes alterações. Com essas adaptações, o empreendimento não só estaria
apto a conseguir o selo, cumprindo todos os critérios obrigatórios, como sua
pontuação (92 pontos) seria suficiente para obtenção da gradação ouro. Além disso,
também conseguiria o identificador #maisPRODUÇÃOSUSTENTÁVEL, uma vez que
atingiria a pontuação de 16 pontos nesse critério. O quadro 3 apresenta um resumo
da situação que ficaria o projeto após as alterações, sendo os itens em amarelo
aqueles que sofreram adaptações.

3. GESTÃO
EFICIENTE DA
ÁGUA

CRITÉRIO

1.1 Qualidade e infraestrutura no espaço público

PONTU
AÇÃO

ITEM

2. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 1. QUALIDADE URBANA E BEM CATEGO
RIA
E CONFORTO AMBIENTAL
ESTAR

QUADRO 3 – QUADRO RESUMO DA SITUAÇÃO COM MELHORIAS

4

1.2 Relação com o entrono: Interferências e impactos no empreendimento 3
1.3 Separação de resíduos

3

1.4 Melhorias no entorno

2

1.5 Recuperação de áreas degradadas e/ou contaminadas

0

1.6 Revitalização de edificações existentes e ocupação de vazios urbanos

0

1.7 Paisagismo

2

1.8 Equipamento de lazer, sociais, de bem-estar e esportivos

4

1.9 Adequação às condições do terreno com topografia adversa

0

1.10 Soluções sustentáveis de mobilidade

3

2.1 Orientação ao sol e aos ventos

3

2.2 Desempenho térmico e Lumínico

4

2.3 Dispositivos economizadores de energia

2

2.4 Medição individualizada de gás

1

2.5 Ventilação e Iluminação natural dos banheiros

3

2.6 Iluminação natural de áreas comuns

3

2.7 Sistema de aquecimento solar

0

2.8 Geração de energia renovável

0

2.9 Elevadores eficientes

0

3.1 Dispositivos economizadores de água

3

3.2 Medição individualizada de água

3

3.3 Áreas permeáveis

4

3.4 Reuso de águas servidas/cinzas

0

3.5 Aproveitamento de águas pluviais

0

3.6 Retenção ou infiltração de águas pluviais

3

FONTE: O autor (2021).
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6. INOVAÇÃO

5. DESENVOLVIMENTO SOCIAL

4. PRODUÇÃO
SUSTENTÁVEL

PONTUAÇÃO

ITEM

CATEGORIA

QUADRO 3 - CONCLUSÃO

CRITÉRIO

4.1 Gestão de resíduos da construção e demolição

3

4.2 Fôrmas e escoras reutilizáveis (ou não utilizadas)

3

4.3 Madeira certificada

3

4.4 Coordenação modular

0

4.5 Componentes industrializados ou pré-fabricados

0

4.6 Pavimentação e calçamento com RCD

3

4.7 Gestão eficiente da água nos canteiros de obra

4

5.1 Capacitação para gestão do empreendimento

2

5.2 Educação financeira e planejamento financeiro

2

5.3 Mitigação do desconforto da população local durante as obras

0

5.4 Inclusão de trabalhadores e fornecedores locais

0

5.5 Capacitação profissional dos empregados

0

5.6 Ações para mitigação de riscos sociais

0

5.7 Educação ambiental dos empregados e moradores

2

5.8 Ações para geração de emprego e renda

0

5.9 Ações de integração social na comunidade

0

5.10 Apoio na manutenção pós-ocupação

3

5.11 Segurança e saúde no canteiro de obras

1

6.1 Aplicação do BIM na gestão integrada do empreendimento

3

6.2 Gestão para redução das emissões de carbono

0

6.3 Sistemas eficientes de automação predial

0

6.4 Conectividade

0

6.5 Ferramentas digitais voltadas a práticas da sustentabilidade

0

6.6

Possibilidade de adequação futura da UH às necessidades dos
usuários

6.7 Outras propostas inovadoras
FONTE: O autor (2021).
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0
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5 CONCLUSÃO
Os selos ambientais são de extrema importância para a indústria da
Construção Civil, tendo em vista o viés de sustentabilidade e as questões ambientais,
eles incentivam e fomentam a utilização de soluções mais sustentáveis e trazem
visibilidades para projetos que priorizam tais ações.
O trabalho em questão analisou o Selo Casa Azul + Caixa, verificando sua
aplicação em um condomínio residencial na cidade de Guarapuava. Ponderou-se
cada um dos critérios do selo, junto ao projeto do empreendimento verificando o
atendimento a eles. Além disso, para alguns dos critérios não atendidos, sugeriu-se
futuras ações de melhoria para que o item passasse a ser atingido. Portanto, os
objetivos propostos no início do trabalho foram cumpridos.
Por fim, foram analisados dois cenários, um considerando o projeto conforme
foi concebido e outro com as alterações propostas durante o trabalho. No primeiro, a
obra não obteria nenhum nível de gradação, já no segundo, obteria a gradação ouro
junto do identificador #maisPRODUÇÃOSUSTENTÁVEL. Conclui-se, portanto, que
com um estudo prévio e voltado especificamente para questão ambiental, com a
implementação de pequenas mudanças se torna possível a obtenção de grandes
resultados, não apenas no intuito da obtenção do selo em questão, mas também no
bem-estar dos futuros morados e da população em geral, uma vez que se obtém um
empreendimento muito mais sustentável.
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