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A Casa E é uma casa-conceito experimental demonstrativa com o 

intuito de aplicarem-se tecnologias eco-inovadores, testá-las e verificar a 

validade das mesmas perante as necessidades da sociedade. 

Pela importância deste experimento fez-se necessário divulgar a Casa 

para que novas parcerias pudessem permitir uma introdução efetiva dos 

recursos e energias renováveis nas atividades humanas sócio-econômicas de 

habitação, com vistas à sua sustentabilidade. 

Para preencher esta lacuna foi desenvolvido o site da Casa E sob o 

endereço www.if.ufrgs.br/casae. O site foi desenvolvido usando o CMS 

(Content Management Systems – sistema de gerenciamento de conteúdo) 

“Joomla!” uma ferramenta de código aberto. Esta possibilita ao usuário 

qualificado modificar a página padrão do sistema para torná-la personalizada. 

Ao longo de seu desenvolvimento foram feitas algumas versões do site 

até que se chegasse a sua versão atual. Atualmente há 25 artigos expostos  

explicando o funcionamento da casa, sob uma visão geral qualitativa. 

O site está divido nas abas: Home (página inicial); Objetivos; Histórico; 

Parcerias (atualmente crescendo, graças ao site); Visão geral (funcionamento 

básico da Casa E); Sistemas (os métodos e dispositivos da casa, em mais 

detalhade); Imagens da Casa; Bases Científicas (com artigos científicos já 

publicados, associados à Casa); Contatos, Sugestões e Perguntas. Atualmente , 

no espaço Novidades, estamos anunciando o “I Fórum de eficiência energética 

em edificações” a ser realizado em parceria com a prefeitura de Porto Alegre 

no Sinduscon, em parceria consumada após pessoal do setor INOVAPOA da 

prefeitura ter visto o site e visitado a Casa. 

 

Roteiro do vídeo: apresentação em pdf, em progressão própria com 

imagens do site. 


