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CATEGORIAS 

E

CRITÉRIOS

SELO CASA AZUL CAIXA



53 critérios de análise organizados em 6 categorias:

SELO CASA AZUL CAIXA

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



SELO CASA AZUL CAIXA

CLASSIFICAÇÃO DO PROJETO

19 critérios

+

12 livre escolha

19 critérios

+

6 livre escolha

19 critérios*



SELO CASA AZUL CAIXA

As categorias e critérios do Selo observam 

as dimensões da Sustentabilidade

Econômica

Ambiental

 Social



CATEGORIA QUALIDADE URBANA

É primeira etapa do planejamento do 

empreendimento

A escolha adequada do local com:

- integração da habitação com a cidade

- atendimento às necessidades dos futuros moradores

5 critérios

2 obrigatórios

3 facultativos



CATEGORIA QUALIDADE URBANA 

Qualidade do entorno

infra estrutura 

comércio

transporte

lazer

serviços



CATEGORIA QUALIDADE URBANA 

Qualidade do entorno

infra estrutura 

Existência de infraestrutura, serviços, equipamentos 

comunitários e comercio próximos ao empreendimento.

 Indicadores  - Guia Selo Casa Azul - Página 44

 Critério obrigatório

Atendimento:

 Mapa de localização com indicação das distâncias

 Verificação no local



CATEGORIA QUALIDADE URBANA 
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infra estrutura 



CATEGORIA QUALIDADE URBANA 

Qualidade do entorno 

impactos

Inexistência de fatores de risco próximos ao 

empreendimento.

Atendimento:

 Mapa de localização com indicação das distâncias

 Verificação no local

 Indicadores - Guia Selo Casa Azul - Página 46

 Critério obrigatório



CATEGORIA QUALIDADE URBANA 
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impacto



CATEGORIA QUALIDADE URBANA 

Melhorias no 

entorno

Melhorias no entorno do 

empreendimento executadas 

pelo proponente.

 Critério de livre escolha

Atendimento:

Projeto das intervenções, autorização/parceria com 
Prefeitura, inclusão das informações na documentação 

técnica



CATEGORIA QUALIDADE URBANA 

Recuperação de áreas 

degradadas

Recuperar áreas 

degradadas.

Critério de livre escolha.

Atendimento:

Projetos de arquitetura e urbanização, manifestação do 

órgão ambiental, inclusão das informações na 
documentação técnica



CATEGORIA QUALIDADE URBANA 

Reabilitação de 

imóveis

Incentivar a reabilitação de 

edifícios e  ocupação de 

vazios urbanos.

 Critério de livre escolha

Atendimento:

Projetos de arquitetura e urbanização, inclusão das 

informações na documentação técnica



Aspectos relacionados ao planejamento e à 

concepção do projeto do empreendimento.

CATEGORIA PROJETO E CONFORTO

11 critérios

5 obrigatórios

6 facultativos

 adaptação às condições climáticas

 adaptação às características físicas e geográficas do 

local e do terreno

 previsão de espaços destinados a usos e fins específicos



CATEGORIA PROJETO E CONFORTO 

Auxiliar no conforto 

térmico e visual.

Indicação das espécies 

arbóreas e suas 

dimensões/porte.

 Critério obrigatório

Atendimento:

Projeto de paisagismo, inclusão das informações na 
documentação técnica

Paisagismo



Edifício na Inglaterra

Vila Flora – Sumaré/SP

CATEGORIA PROJETO E CONFORTO - CRITÉRIOS

Vegetação na fachada - México

Paisagismo



CATEGORIA PROJETO E CONFORTO - CRITÉRIOS

Paisagismo



CATEGORIA PROJETO E CONFORTO 

Flexibilidade de projeto

Adaptar a habitação às 

necessidades futuras do 

usuário.

 Critério de livre escolha

Atendimento:

Projeto demonstrando as possibilidades de modificações e 
ampliações, inclusão das informações na documentação 

técnica



CATEGORIA PROJETO E CONFORTO 

Relação com a 

Vizinhança

Minimizar impactos negativos aos 

edifícios vizinhos

Propiciar condições de insolação, 

luminosidade, ventilação e vistas.

 Critério de livre escolha

Atendimento:

Projetos e simulações comprovando o atendimento ao indicador, 

inclusão das informações na documentação técnica



CATEGORIA PROJETO E CONFORTO 

Relação com a 

Vizinhança



CATEGORIA PROJETO E CONFORTO 

Solução alternativa 

de 

transporte

Incentivar o uso de meios de transporte alternativos.

 Critério de livre escolha

Atendimento:

Projetos com bicicletários, ciclovias, 

e outros,  inclusão das informações 

na documentação técnica



CATEGORIA PROJETO E CONFORTO 

Local para coleta 

seletiva

Possibilitar a reciclagem 

após a ocupação do 

edifício.

 Critério obrigatório

Atendimento:

Projetos com indicação dos locais para coleta, separação e 

armazenamento do material reciclável;  inclusão das 

informações na documentação técnica



CATEGORIA PROJETO E CONFORTO 

Equipamentos de lazer, 

sociais e esportivos

Incentivar a convivência, o lazer e esporte nos 

empreendimentos.

 Critério obrigatório



CATEGORIA PROJETO E CONFORTO 

Proporção:

 0 a 100 UH – dois equipamentos, sendo, no mínimo, um social e um 

de lazer/esportivo;

 101 a 500 UH – quatro equipamentos, sendo, no mínimo, um social e 

um de lazer/esportivo;

 acima de 500 UH – seis equipamentos, sendo, no mínimo, um social 
e um de lazer/esportivo.

Atendimento:

Projetos com indicação 

dos equipamentos;  

inclusão das informações 

na documentação 

técnica

Equipamentos de lazer, 
sociais e esportivos



CATEGORIA PROJETO E CONFORTO 

Desempenho Térmico  

Vedações

Melhorar o desempenho 

térmico das edificações:

 Paredes

 Coberturas

 Aberturas

 Critério obrigatório

Atendimento:

Projetos;  inclusão das informações na documentação técnica



CATEGORIA PROJETO E CONFORTO 

Desempenho Térmico  
Vedações

Conforme Zoneamento 

Bioclimático (NBR 15220):

 ZB do município – p.91

 Tabela paredes/coberturas –

p. 95/96

 Tabela aberturas – p.97

 Especificação 

paredes/coberturas – p.98



CATEGORIA PROJETO E CONFORTO 

Desempenho Térmico  
Vedações



CATEGORIA PROJETO E CONFORTO 

Desempenho Térmico  
Vedações



CATEGORIA PROJETO E CONFORTO 

Desempenho Térmico  
Vedações



CATEGORIA PROJETO E CONFORTO - CRITÉRIOS

Desempenho Térmico 
Orientação a sol e ventos 

Melhoria do desempenho térmico:

 Uso de estratégias de projeto na concepção e estudo 

para implantação da edificação no terreno

 Controle da ventilação e da radiação solar

 Critério obrigatório

Atendimento:

Projetos;  inclusão das informações na documentação técnica



CATEGORIA PROJETO E CONFORTO - CRITÉRIOS

Desempenho Térmico 

Orientação a sol e ventos 

Conforme Zoneamento 

Bioclimático (NBR 15220):

 ZB do município – p.91

 Tabela estratégias – p. 102/103

Figura - Fonte: Lamberts, Dutra e Pereira - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NA ARQUITETURA



CATEGORIA PROJETO E CONFORTO 

Casa Bat – Costa Rica –

Arq. Bruno Stagno

Desempenho Térmico 

Orientação a sol e ventos 

Casa Morena – Campo Grande

Uso de brises



CATEGORIA PROJETO E CONFORTO 

Iluminação natural 

de áreas comuns

Melhorar a salubridade 

do ambiente e reduzir o 

consumo de energia

 Critério de livre escolha

Atendimento:

Projetos;  inclusão das informações na documentação técnica



CATEGORIA PROJETO E CONFORTO 

Ventilação e iluminação 

natural de banheiros

Melhorar a salubridade do 

ambiente e reduzir o 

consumo de energia

 Critério de livre escolha

Atendimento:

Projetos;  inclusão das 

informações na documentação 

técnica



CATEGORIA PROJETO E CONFORTO 

Adequação às 

condições físicas do 

terreno

Aproveitar a topografia 

e elementos naturais do 

terreno

 Critério de livre escolha

Atendimento:

Projetos;  inclusão das informações na documentação técnica



CATEGORIA PROJETO E CONFORTO 

X



CATEGORIA PROJETO E CONFORTO 



CATEGORIA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

8 critérios

3 obrigatórios

5 facultativos

Medidas para tornar o uso e operação das edificações 

mais eficientes com relação à conservação de energia. 

 equipamentos mais eficientes

 fontes alternativas de energia 

 dispositivos economizadores



Lâmpadas de baixo 

consumo - HIS

CATEGORIA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

Reduzir o consumo de energia

 Critério obrigatório para HIS – 0 a 3 s.m.

Atendimento:

Inclusão das informações na documentação técnica

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/img/image/PensandoVerde/2010/marco/zoom/lampada_led.jpg&imgrefurl=http://pensandoverde.blogtv.uol.com.br/2010/03/17/iluminacao-led-ajudaria-os-estados-unidos-a-economizar-cerca-de-us120-bilhoes&usg=__F7B0wqCSnge0AaDYGTjDDaSfEOE=&h=450&w=600&sz=47&hl=pt-BR&start=14&tbnid=R8XSEF6qwiYIWM:&tbnh=101&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dl%25C3%25A2mpadas%2BLED%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1&itbs=1


CATEGORIA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

Dispositivos economizadores

Reduzir o consumo de energia:

Sensores e presença

Minuterias

Lâmpadas econômicas

 Critério obrigatório

Atendimento:

Inclusão das informações na documentação técnica



CATEGORIA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

Sistema de 
aquecimento solar

Reduzir o consumo de energia elétrica ou a 

gás utilizadas no aquecimento de água

 Critério de livre escolha



CATEGORIA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

Sistema de aquecimento solar com:

coletores Selo ENCE/PROCEL ou classificação Nível A ou B

 fração solar mínima entre 60% a 80%

 sistema de aquecimento auxiliar

 instalação empresa certificada pelo Qualisol

Guia – pág. 110



CATEGORIA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Atendimento:

 Projeto completo do sistema de aquecimento solar; 

orientação adequada, prevendo suportes para garantir a 

inclinação necessária;

 Especificação técnica dos equipamentos que devem 

atender as especificações mínimas;

 Orçamento do sistema;

 Cronograma físico-financeiro;

 ART de projeto de execução da instalação;

 ART de fiscalização da instalação por empresa detentora da 

Certificação QUALISOL.



Etiqueta de Desempenho e 
Qualidade de Instalações

CATEGORIA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA



Habitações de Interesse Social  

•Coletores Planos –

Conjuntos habitacionais COHAB - MG

CATEGORIA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA



Conjuntos habitacionais CDHU - SP

Habitações de Interesse Social

CATEGORIA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA



Programa Minha Casa Minha Vida – FAR

Programa Minha Casa Minha Vida – Entidades - FDS

Diretrizes

 projetos localizados nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste

Os custos de aquisição e instalação de SAS, acrescidos ao valor 

máximo de aquisição das unidades habitacionais, limitado a:

 R$ 2.500,00 por UH, em empreendimentos multifamiliares verticais

 R$ 1.800,00 por UH, em empreendimentos horizontais

OBS: O custo deve ser compatível com o valor médio praticado no 

mercado local, conforme avaliação efetuada pela RSN - Governo

CATEGORIA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA



 Sistema individual para casas e apartamentos 

 Coletores planos - Etiqueta Nível A ou B – produção de energia 

150 kwh/mês - INMETRO/PROCEL

 Reservatório mínimo de 200 litros – Etiqueta ENCE/PROCEL

 Sistema auxiliar – chuveiro elétrico 

 Suportes metálicos para adequar ângulo e  orientação

 Estruturas da edificação projetadas para suportar a carga de 250 

kg dos reservatórios

 Instalações para água quente – cobre e outros 

GARANTIA = 5 anos

 Selo QUALISOL

Especificações Termo de Referência

CATEGORIA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA



Termo de 

referência 

SAS 

CATEGORIA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA



Vertical Horizontal

SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO
Tipos de reservatórios

CATEGORIA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA



 

 

 

Aquecimento Auxiliar

Aquecimento Central

CATEGORIA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA



Instalação de Pequeno Porte

CATEGORIA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA



Sistema de 

aquecimento a gás

CATEGORIA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

Reduzir o consumo de gás no aquecimento de 

água – Selo ENCE/Conpet ou classificação Nível 

A

 Critério de livre escolha

Atendimento:
 Memorial descritivo com as especificações técnicas do 

equipamento.

 Projeto de sistema de aquecimento a gás.

 Anotação de responsabilidade técnica (ART) do projeto.

 Inclusão das informações na documentação técnica



CATEGORIA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

Medição individualizada 

de gás

Reduzir o consumo de gás – gerenciamento do 

consumo.

 Critério obrigatório

Atendimento:
 Projeto de instalações de gás

 Memorial descritivo com as especificações técnicas do 

equipamento.

 ART do projeto de instalações de gás

 Inclusão na documentação técnica



CATEGORIA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

Elevadores eficientes

Reduzir o consumo de energia – sistemas de controle 

de elevadores

 Mesma finalidade/mesmo hall

 Prédios com elevadores

 Critério de livre escolha

Atendimento:

 Memorial descritivo com as especificações técnicas do 

equipamento.

 Inclusão na documentação técnica



CATEGORIA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

Eletrodomésticos 

eficientes

Reduzir o consumo de energia 

 Existência de eletrodoméstico na área comum ou 

privativa, entregue instalado.

 Selo ENCE/Procel ou classificação nível A

 Critério de livre escolha

Atendimento:

 Memorial descritivo com as especificações técnicas 
do equipamento.

 Inclusão na documentação técnica



CATEGORIA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

Fontes alternativas 

de energia

Reduzir o consumo de energia:

 geração no local de uso

 utilização de fontes renováveis

 suprir 25% da energia consumida

 Critério de livre escolha Atendimento:

 Memorial descritivo com 

as especificações técnicas 

do equipamento

 Inclusão na 

documentação técnica



Contato

gemea02@caixa.gov.br

(61)3206-8620 / 8612


