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Reconhecimento  

 O Selo reconhece os projetos de empreendimentos 
habitacionais que incorporam atributos de 
sustentabilidade. 

 
 Atesta os atributos de sustentabilidade do projeto 

para o cliente, agregando valor ao produto 
 
 É um diferencial que a CAIXA oferece às 

construtoras praticamente sem custos adicionais  
(custo máximo da análise  = R$328,00) 

 
 
 
 
   
 
 
 



53 critérios de análise organizados em 6 categorias: 

5 critérios 
2 obrigatórios 
3 facultativos 

Qualidade Urbana 

11 critérios 
5 obrigatórios 
6 facultativos 

Projeto e Conforto 
8 critérios 

3 obrigatórios 
5 facultativos 

Eficiência Energética 

10 critérios 
3 obrigatórios 
7 facultativos 

Conservação de 
Recursos Materiais 

8 critérios 
2 obrigatórios 
6 facultativos 

Gestão da Água 
11 critérios 

3 obrigatórios 
8 facultativos 

Práticas Sociais 



   
CLASSIFICAÇÃO DO PROJETO 

 

19 critérios 
+ 

12 livre escolha 
19 critérios 

+ 
6 livre escolha 

19 critérios 





Guia Selo 
Casa Azul 



Primeiro Selo Casa Azul  
Residencial Bonelli - Joinville/SC 
Construtora Rogga 

 
 
 

 
 
 

 
 

 Contratado em 30/MAR/2011 
 Nível OURO – Atendeu a 32 critérios da 

metodologia de avaliação da sustentabilidade 
nível Ouro.  

 45 unidades habitacionais  
 bicicletário, local para coleta seletiva e 

armazenamento de materiais recicláveis, 
áreas de lazer e áreas verdes, sistemas 
economizadores de água e energia, 
processos para a redução e controle da 
qualidade dos materiais construtivos e, na 
concepção do projeto, foram adotadas 
medidas para melhorar o desempenho 
térmico do edifício.  

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

  

 



 
 
 
 
 
 

 
 

  

 



Marketing 
 
  
 
 

 
 

 A CAIXA divulga os 
empreendimentos com Selo em 
eventos, sites, publicações, 
imprensa, possibilitando mídia 
espontânea para as construtoras e 
projetos. 

 
 O Brasil será vitrine mundial na Rio 

+ 20 em 2012 e o tema das 
construções sustentáveis estará na 
pauta dos debates (PAC, PMCMV, 
COPA e Olimpíadas 

 
 
 





Outros empreendimentos 
em estudo 
 
Prefeitura de São Paulo: Empreendimento 
Heliópolis  e Paraisópolis 
 
COHAB/SP: proposta de reabilitação de um 
edifício no centro de SP e um edifício novo 
  
Prefeitura do Rio de Janeiro: projeto de HIS 
Chapéu Mangueira e Babilônia 
 

 
 
 

 
 

  

 
 



Contato 

gemea02@caixa.gov.br 

(61)3206-8620 / 8612 
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