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Morgan Doyle
Representante do Grupo BID no Brasil

RUMO À CONSTRUÇÃO COLETIVA

Dentre os diversos desafios do desenvolvimento, a questão da moradia 

é, sem dúvidas, das mais essenciais, urgentes e complexas. Essencial por 

se referir a um direito básico, sem o qual é difícil exercer outros. Como 

pensar em acesso à educação ou à saúde quando não há onde morar? A 

centralidade da questão mostra também por que é urgente, e a sua per-

sistência é prova de sua complexidade. Por tudo isso, a habitação de inte-

resse social tem destaque na longeva parceria do Banco Interamericano 

de Desenvolvimento com o Governo brasileiro. 

Temos o orgulho de, há décadas, apoiar iniciativas emblemáticas nessa 

pauta no país, como foi o caso do Programa Habitar Brasil BID, que ins-

pirou programas subsequentes de urbanização. Ou, ainda, destacamos 

o caráter estruturante de diversos programas subnacionais voltados a 

atender o déficit habitacional com os quais colaboramos. 

A essas experiências acumuladas em território brasileiro, somamos a 

perspectiva internacional oriunda de nossa atuação como organização 

multilateral – conhecimento cristalizado em forma de suporte técnico e 

de recomendações de políticas públicas compartilhadas com a Secreta-

ria Nacional de Habitação (SNH), com quem mantemos estreita parceria. 

Da generosidade da SNH ao aceitar publicizar esses aprendizados cons-

truídos conjuntamente resulta esta coletânea. 

Compilamos aqui análises e recomendações produzidas du-

rante 2020, compondo um repositório de ideias a serem im-

plementadas ao longo dos anos que vêm. Alguns temas são 

mais detalhados, com objetivo de pautar ações concretas a 

mais curto prazo, enquanto outros poderão ser aprofundados 

no âmbito da nossa parceria. 

Em todos, traduzimos aquilo que acreditamos ser o futuro do 

setor: diversificação de instrumentos de política habitacio-

nal, maior participação do setor privado no financiamento e 

no atendimento a famílias de baixa renda, modernização de 

ferramentas financeiras e dois aspectos que convergem com 

a chamada Visão 2025, a nossa estratégia para reconduzir a 

América Latina e o Caribe ao crescimento: a necessidade de 

incorporar avanços da digitalização e o papel da sustentabi-

lidade. Com essa abordagem global, acreditamos estar cada 

vez mais próximos de cumprir nossa missão: melhorar vidas. 

Boa leitura! 

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO BRASIL
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Hoje, o déficit habitacional no Brasil representa um desafio de aproxi-

madamente 5,9 milhões de atendimentos, e a inadequação de domicílios, 

cerca de 24,2 milhões. Problemas acumulados ao longo de décadas, que 

somados a uma demanda média de formação de 869 mil novos domicílios 

por ano, até 2040, concentrada em grande parte na baixa renda, eviden-

ciam a dimensão das necessidades habitacionais do país.   

Diante da escala e da multiplicidade dos desafios postos para o enfrenta-

mento das necessidades habitacionais, a Cooperação Técnica Promorar, 

com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), dedicou-se ao 

desenvolvimento de estratégias priorizadas pela Secretaria Nacional de 

Habitação, com o objetivo de diversificar a carteira de programas e sis-

temas e desenvolver  modelos mais efetivos e sustentáveis de recursos e 

subsídios para as famílias de baixa renda que ainda não conseguem aces-

so ao financiamento.

A equipe formada pelo BID contou com consultores do Brasil, México e 

França, com larga experiência na formulação e implementação de políti-

cas públicas de habitação, oportunizando uma rica troca de experiências, 

a exemplo do Registro Único de Vivienda (RUV) e seus modelos de infor-

mação, inteligência e governança, central na gestão e operação da política 

habitacional mexicana. 

Durante o ano de 2020 a Cooperação ProMorar forneceu consultoria téc-

nica à Secretaria Nacional de Habitação,  dedicada à reformulação de suas 

estratégias de política habitacional, via diversas propostas de soluções de 

acesso à moradia, com foco na população de baixa renda, compreendendo: 

i. a estruturação de um sistema de registro de oferta e demanda 

para habitação, 

ii. proposta de mecanismos de garantia para viabilizar o segmento fi-

nanciado de melhoria habitacional, 

iii. proposta de bases para o Programa Nacional de Locação Social e suas 

modalidades de implementação, 

iv. a ampliação da participação privada no financiamento da habitação, 

v. diretrizes para um referencial nacional de preços de imóveis, e, ainda, 

vi. recomendações transversais que contemplam a sustentabilidade des-

sas iniciativas e temas de ordem administrativa, técnica e jurídica.

Assim, é com imensa satisfação que recebemos a Coletânea Habitação 

de Interesse Social no Brasil, de autoria do Banco Interamericano de De-

senvolvimento, e compartilhamos os extraordinários resultados dessa 

cooperação técnica, que contemplou recomendações factíveis de imple-

mentação para a política habitacional federal, e reforçamos a importância 

da parceria com o BID no apoio ao desenvolvimento e financiamento de 

projetos inovadores, que visam a reflexos diretos e imediatos no setor ha-

bitacional, atendendo às prementes necessidades da sociedade brasileira.

Alfredo dos Santos
Secretário Nacional de Habitação

AMPLIANDO AS ESTRATÉGIAS  
DE ACESSO À MORADIA DIGNA

PROPOSTAS PARA A SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
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Produção pela Escola Politécnica da USP, Especialista em Ges-

tão de empreendimentos de construção civil pelo PECE/USP, 

participou da equipe técnica para experimentação da certifi-

cação ambiental francesa NF Bâtiments Tertiaires Démarche 

HQE pelo CSTB na França. Desde 2008, é consultora para de-

sempenho e sustentabilidade em organizações e empreendi-

mentos imobiliários, abrangendo as fases de projeto, obras, 

operação e manutenção. Atuou por sete anos como assessora 

técnica da vice-presidência de tecnologia e sustentabilidade 

no SECOVI-SP.

Atualmente é assessora técnica na Superintendência do Espa-

ço Físico da Universidade de São Paulo e curadora, membro do 

conselho e coordenadora executiva do CBCS - Conselho Bra-

sileiro de Construção Sustentável. É docente em disciplinas 

dos cursos de MBA Gerenciamento de Facilidades e MBA Tec-

nologia da Gestão da Produção na FDTE POLI/USP e em outras 

como convidada. 

Urbanista pela UFBA, Mestre em Gestão Pública pela UFBA e em Plane-

jamento Urbano pela UPenn, Doutora pela FAU-USP com tese sobre o 
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 Atualmente integra a equipe de consultores do BID no contrato de co-
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a AL&C no Housing Finance International Journal. 1º lugar no III Prêmio 

Abecip em Crédito Imobiliário, 2010 e finalista do I Prëmio Lares, 2016.

Clarice 
Degani

Claudia 
Magalhaes Eloy
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Graduado em Matemática Aplicada e Computação pela Univer-

sidade Nacional do México (UNAM), Mestre em Tecnologia da In-

formação e Administração pelo ITAM e Mestre em Administração 

de Telecomunicações pelo INT (França). 

É especialista em Tecnologia da Informação com mais de 20 anos 

de experiência em projeto, desenvolvimento, implementação e 

operação de sistemas de controle de risco de mercado, Business 

Intelligence, análise estatística, bancos de dados e sistemas tran-

sacionais nos setores financeiro, hipotecário e de energia. Foi CIO 

do Ministério da Habitação do México, diretor adjunto de siste-

mas GBM do HSBC, diretor adjunto de sistemas de risco e finan-

ças da Sociedad Hipotecaría Federal. 

Desenvolveu estratégias institucionais de TI que automatizam 

processos e serviços, criando vantagens competitivas e informa-

ções para a tomada de decisão. Tem elaborado acordos interins-

titucionais de intercâmbio de informações, bem como tem sido 

representante institucional junto às autoridades reguladoras. Ele 

tem colaborado em projetos globais compostos por equipes mul-

ticulturais. E por dois anos, foi professor de graduação da UNAM.

Consultor Internacional com mais de 15 anos de experiên-

cia no setor de habitação, em políticas públicas, relações 

com organizações internacionais e financiamento habita-

cional sustentável. 

Foi Coordenador Geral da Comissão Nacional de Habita-

ção e Especialista em Organizações Multilaterais na So-

ciedade Federal de Hipotecas, onde foi responsável pela 

concepção e implementação do Programa ECOCASA para 

promover habitação sustentável; dirigiu as negociações 

de doações e empréstimos com várias organizações inter-

nacionais; encarregou-se pela concepção e estimativa de 

modelos para determinar o índice de preços de habitações 

e; coordenou a concepção da política pública de aluguel 

habitacional no México. 

Atuário formado na Universidad Nacional Autónoma de 

México, Mestre em Economia pelo Centro de Investigación 

y Docencia Económicas, e estudos de Mestrado em Finanças 

pelo Instituto Tecnológico Autónomo de México, que tem 

participado de diversas publicações do setor habitacional.

Felipe de Jesús 
Ruiz Hernández

Jorge Armando 
Guerrero Espinosa
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Contador Público formado pela Universidad Nacional Autónoma 

de México e Mestre em Banca e Finanças pela Universitat Pompeu 

Fabrá (Barcelona), assim como Mestre em Finanças pelo Insti-

tuto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Possui 

mais de 20 anos de experiência no setor de serviços, bancário e 

público, nas áreas de consultoria, auditoria, gerenciamento de 

projetos, análise financeira, criação e implementação de diversos 

esquemas de financiamento de projetos de investimento, bem 

como a análise da regulamentação inerente, liderando a exe-

cução de auditorias e a preparação de informações estratégicas 

para a alta administração. 

Assumiu cargos de nível estratégico como os de Coordenador Ge-

ral de Esquemas Financeiros na Comissão Nacional de Habitação 

(CONAVI) entre 2014 e 2016, e Diretor Adjunto de Securitzação da 
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trabalhou em empresas de contabilidade como Deloitte Touche 
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É mexicano, licenciado em Direito e possui diversos estudos de 

pós-graduação, diversos diplomas em matérias relacionadas 

aos setores financeiros e de habitação, nos quais possui, tam-

bém, mais de 30 anos de experiência, pois ocupou cargos de 

decisão e responsabilidade no Fundo de Operação e Financia-

mento Bancário para a Habitação (FOVI), Fundo Público da Ad-

ministração Pública Federal, na Sociedade Hipotecária Federal, 

S.N.C., Instituição Bancária de Desenvolvimento e na Comissão 

Nacional de Habitação. 

Possui experiência prévia em diversas empresas do setor pri-

vado, por ter feito parte de três entidades do setor público, 

além de dirigir diversos programas, produtos financeiros e 

normas que contribuíram para promover e facilitar o acesso a 

moradia. No âmbito acadêmico é orientador e palestrante de 

temas relacionados aos setores de sua especialidade e, atual-

mente, trabalha como consultor independente, é assessor e 

conselheiro de entidades do setor público e privado.

Juan José 
Cervantes Bautista

Luis Ignacio Joaquín 
Torcida Amero
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de Habitação, Superintendente Nacional de Habitação e Con-

sultor Técnico à Administração Superior da CAIXA, trabalhou 

na Empresa Gestora de Ativos (EMGEA) como gerente nas 
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PROPOSTAS PARA A SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Em complemento aos outros cadernos resultantes da cooperação técni-

ca acima mencionada, a publicação é composta por 5 capítulos contendo 

recomendações focadas na sustentabilidade socioambiental:

O capítulo 1 discorre sobre a sustentabilidade socioambiental para ha-

bitação social, e o capítulo se divide em introdução, mesa transversal de 

sustentabilidade e estrutura de governança, qualificação dos agentes e 

desempenho das habitações. 

No capítulo 2 é apontado como conferir formalidade à mesa transversal 

de sustentabilidade na habitação. Para isso são abordados a necessida-

de de instituir um dispositivo voltado para esta formalidade e contratar 

uma assessoria transitória para estruturar, coordenar e liderar tempo-

rariamente as atividades da mesa.

No capítulo 3 é apresentado um escopo para o guia de assistência técni-

ca em melhoria habitacional mais sustentável para o programa especí-

fico de capacitação em melhoria habitacional destinado aos assistentes 

técnicos, supervisores e empresas executoras de obra. 

O capítulo 4 expõe uma ação para o incremento de escopo nos progra-

mas de capacitação de mão de obra de construção civil existentes no 

Brasil e recomendações para o aperfeiçoamento de seu desempenho na 

produção da habitação nacional.

O capítulo 5 indica um complemento de atributos de sustentabilidade 

para os componentes e sistemas dos kits de referência para melhoria 

habitacional em vias de publicação pela secretaria nacional de habitação.

Por fim, é apresentado um anexo que complementa o conteúdo exposto 

nos cinco capítulos.

RESUMO 
EXECUTIVO

Esta publicação, inserida no contexto da cooperação técnica ProMorar 

de parceria entre a Secretaria Nacional de Habitação (SNH), vinculada ao 

Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), e o Banco Interamerica-

no de Desenvolvimento (BID), consiste em documento de estruturação 

incremental e reúne, de forma sistematizada, os temas e recomenda-

ções complementares aos temas apresentados nos outros cadernos da 

coletânea. Ela propõe um detalhamento sobre temas transversais para o 

setor habitacional, cuja apresentação geral está disponível na publicação 

principal da coletânea, “Habitação de interesse social no Brasil: Cons-

truindo Novas Oportunidades”.

https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
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SIGLAS E ABREVIATURAS

BIP Building Installation Performance

CFT Conselho Federal dos Técnicos Industriais

CTECH Comitê Nacional de Desenvolvimento Tecnológico da Habitação

EEDUS Eficiência Energética no Desenvolvimento Urbano Sustentável

ENCE Etiqueta Nacional de Conservação da Energia

NDC Contribuição Nacionalmente Determinada

OCC Organismo Certificadores Credenciados

ODS Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

ONU Organização das Nações Unidas

PBE Programa Brasileiro de Etiquetagem

PBQP-H Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat

PMCMV Programa Minha Casa Minha Vida

PMH Programa de Melhoria Habitacional

PROCEL Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica

SiAC Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil

SiMAC Sistema de Qualificação de Empresas de Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos

SiNAT Sistema Nacional de Avaliação Técnica
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PROPOSTAS PARA A SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

O desenvolvimento urbano sustentável tem 

sido referido como o impulsionador do cres-

cimento econômico e da produtividade em 

todo o mundo. Dessa forma, promover a 

urbanização com moradia justa e conecti-

vidade tem o potencial de proporcionar o 

desenvolvimento crítico em muitas áreas do globo (ONU Habitat, 

2011). Além disso, investir em infraestrutura urbana sustentável 

é crucial para o cumprimento das metas dos Objetivos de Desen-

volvimento Sustentável (ODS), adaptação e mitigação de desastres 

naturais (Nova Economia Climática, 2016). 

A adoção da Nova Agenda Urbana estabelecida na Conferência 

Habitat III, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, 

o Quadro de Sendai para a Redução do Risco de Desastres 2015-

2030, a Agenda de Ação de Addis Abeba da Terceira Conferência 

Internacional sobre Financiamento do Desenvolvimento e o Acor-

do de Paris da 21ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro 

das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, estabeleceram um 

precedente que reafirma o compromisso da comunidade interna-

cional com o desenvolvimento sustentável.

Portanto, muitos países de América Latina e Caribe assumiram 

compromissos de reduzir suas emissões de CO2. No caso específi-

co do Brasil, sétimo maior produtor de gases de efeito estufa (GEE) 

do mundo, se comprometeu a reduzir 37% de suas emissões de 

carbono até 2025 e 43% até 2030, pelo Acordo de Paris de 2015, o 

que significa atingir emissões anuais totais de 1,3 gigatoneladas 

de CO2 equivalente (GT CO2e) em seis anos e 1,2 Gt de CO2 e em 11 

anos. Nesse sentido, o setor habitacional no Brasil pode apoiar os 

compromissos de NDC (Contribuição Nacionalmente Determina-

da pela sua sigla em inglês), promovendo moradias resilientes e de 

baixo carbono. 

Com o objetivo de reformular estratégias de política habi-

tacional, via diversas soluções de acesso à moradia, sem-

pre com foco na baixa renda e transversalizando o tema 

de sustentabilidade ambiental, a Secretaria Nacional de 

Habitação (SNH), vinculada ao Ministério do Desenvolvi-

mento Regional (MDR), juntamente com o Banco Intera-

mericano de Desenvolvimento (BID), iniciaram em 2019 

uma parceria. O primeiro passo se deu com a organização 

de um Fórum Internacional de Habitação Social em agosto 

de 2019, que antecedeu a definição dos eixos de colabora-

ção e a aprovação de uma cooperação técnica denomina-

da “ProMorar”, em dezembro de 2019.

O objetivo da cooperação técnica do BID é facilitar a trans-

ferência de conhecimento técnico e experiência qualifi-

cada, a fim de complementar e fortalecer as capacidades 

técnicas nacionais e regionais e, assim, contribuir para 

o principal objetivo do Banco, ou seja, acelerar o proces-

so de desenvolvimento econômico e social dos países-

-membros mutuários, individual e coletivamente. As ati-

vidades de cooperação técnica envolvem a transferência, 

adaptação, mobilização e uso de serviços, habilidades, 

conhecimentos, tecnologia e engenharia para fortalecer 

a capacidade nacional de maneira sustentável.

A parceria permitiu definir 6 temas de interesse: 

 ■ Elaborar uma proposta de arquitetura para um sis-

tema de registro de oferta e demanda; 

 ■ Definir a modelagem de um programa nacional de 

melhoria habitacional e autoconstrução; 

 ■ Elaborar uma estratégia de viabilização de recursos 

privados no sistema de financiamento do setor; 
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 ■ Definir a modelagem de um programa nacional de 

locação social; 

 ■ Elaborar uma proposta para um referencial nacional de 

preços dos imóveis; 

 ■ Elaborar recomendações complementares sobre arran-

jos estruturais, como a sustentabilidade socioambiental 

para habitação de interesse social.

O ano de 2020 foi dedicado à realização destas análises, ela- 

boradas graças a intensas iniciativas de consulta e articulação 

com os principais atores setoriais, que são: a Caixa Econômica 

Federal, o Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários, o 

Ministério da Economia, o Ministério do Desenvolvimento Re- 

gional, incorporadores, representantes do setor de crowd-

funding imobiliário e do mercado de capitais, a Anbima, a B3, 

associações setoriais de materiais e construção civil, microfi-

nanceiras, pequenas e médias empresas do setor da constru-

ção civil, a academia, instituições de pesquisa e movimentos 

populares, entre outros. Pelo lado do Grupo BID, os três mem-

bros do Grupo foram envolvidos nos trabalhos: o BID, respon-

sável pelo setor público, o BID Invest, pelo setor privado, e o 

BID Lab, pelo ecossistema de inovação. 

Para estes temas, formularam-se algumas opções concretas de reforma 

ou complementação de instrumentos ou programas de política habi-

tacional que, em resumo, buscam viabilizar diferentes formas de aces-

so à moradia, seja pela aquisição de uma habitação completa ou pela 

execução de melhorias. Os resultados das propostas construídas pela 

cooperação técnica compõem uma coletânea de sete publicações sobre 

Habitação de Interesse Social no Brasil. 

O presente caderno propõe alguns temas  
de sustentabilidade socioambiental para  
o setor habitacional, cuja apresentação  
geral está disponível na publicação  
principal da coletânea, “Habitação de 
Interesse Social no Brasil: Construindo  
Novas Oportunidades - Panorama 2020  
e  Foco em Desafios Prioritários”.

https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-construindo-novas-oportunidades-panorama-2020-e-foco-em
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PROPOSTAS PARA A SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

O conceito de sustentabilidade socioambiental proposto ultrapassa sim-

ples medidas de agregação de tecnologias “ecológicas” às moradias. Pri-

meiramente, é importante destacar que habitações apenas podem ser 

consideradas sustentáveis quando são duráveis, salubres, seguras, con-

fortáveis, acessíveis e adaptáveis. E, associado a esses desempenhos, o ca-

ráter de sustentabilidade poderá ser conferido àquela habitação com baixo 

consumo de água e energia, menos emissiva de gases de efeito estufa (considerando sua fase de 

construção, a energia embutida em seus materiais e a sua utilização) e mais conectada à cidade 

e suas infraestruturas. 

Compreendendo que a sustentabilidade das habitações se rela-

ciona diretamente com o seu desempenho, há que se iniciar este 

tema transversal de sustentabilidade salientando que a Secreta-

ria Nacional de Habitação (SNH) sempre buscou a melhoria do 

desempenho das habitações brasileiras. O seu Programa Bra-

sileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat (PBQP-H) for-

maliza estas ações por meio dos requisitos de desempenho exi-

gidos nos programas do Sistema de Qualificação de Empresas 

de Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos (SiMAC  1 ), 

do Sistema Nacional de Avaliação Técnica (SiNAT  2 ) e do Sis-

tema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços 

e Obras da Construção Civil (SiAC), detalhados ao longo dessa 

seção e que atuam, respectivamente, na conformidade dos ma-

teriais, componentes e sistemas construtivos, das inovações em 

sistemas construtivos e prediais e na conformidade dos siste-

mas de gestão da qualidade das empresas prestadoras de servi-

ços de execução de obras.

É relevante destacar que o PBQP-H, por meio destes três sistemas de confor-

midade, tem potencial de contribuir ainda mais para o setor da construção 

civil nacional como um todo, indo além das construções habitacionais, pois 

suas exigências são aplicáveis a qualquer tipologia construtiva. O Programa 

traz, portanto, ganhos econômicos para o setor da construção civil e ganhos 

sociais para a população brasileira.

A ABNT NBR 15.575: Edificações Habitacionais – Desempenho, também co-

nhecida como Norma de Desempenho, publicada em sua primeira versão em 

2013, também traz contribuições essenciais ao setor habitacional, na medida 

em que organizou e aperfeiçoou, em um só documento, os diversos requisitos 

normativos já presentes em diversas normas brasileiras de produtos, siste-

mas, desenvolvimento de projetos e execução de serviços de construção 

civil. Pode-se dizer que a aplicação da Norma de Desempenho no setor ha-

bitacional brasileiro é um passo importante para a sustentabilidade das ha-

bitações, em seu sentido mais essencial que é o de durabilidade, segurança, 

salubridade e conforto.

http://pbqp-h.mdr.
gov.br/projetos_
simac_psqs.php 

http://pbqp-h.mdr.gov.
br/projetos_sinat.php 
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Apesar da Norma de Desempenho ter se tornado obri-

gatória na 3ª fase do Programa Minha Casa Minha Vida, 

iniciada em 2015, para o restante do setor habitacional 

brasileiro ainda se espera que a sua compulsoriedade 

seja conferida, na medida em que o consumidor final a 

conheça e passe a exigir seus parâmetros mínimos de 

desempenho. Vale ainda salientar sua proposta evolu-

tiva em níveis de desempenho, possibilitando a qualifi-

cação e a diferenciação de unidades habitacionais que 

tenham se esforçado para alcançar níveis mais elevados.

Neste cenário, fica claro que o primeiro passo para a 

sustentabilidade do setor habitacional já foi dado pela 

SNH, promovendo o próprio desempenho das habita-

ções e a produtividade dos processos construtivos. 

Outro projeto da SNH que se destaca na tratativa das 

questões de sustentabilidade intitula-se “Eficiência 

Energética no Desenvolvimento Urbano Sustentável, 

Foco: Habitação Social” (EEDUS). Este projeto é execu-

tado em parceria com a GIZ e tem como objetivo me-

lhorar a eficiência energética em unidades habitacio-

nais de interesse social no Brasil. É um projeto com foco 

no desempenho energético das habitações como uma 

forma de mitigar as emissões de gases de efeito estufa 

relacionadas ao consumo de energia pelas edificações, 

ao uso de energias renováveis e às emissões oriundas 

dos materiais e processos de produção. O projeto ain-

da pretende validar protótipos de eficiência energética 

para as habitações de interesse social no Brasil, consi-

derando suas diferentes zonas bioclimáticas.

Continuando na temática da eficiência energética, no Brasil, 

o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica 

(PROCEL), coordenado pelo Ministério de Minas e Energia 

(MME) e executado pela Eletrobras, instituiu o PROCEL EDIFI-

CA - Programa Nacional de Eficiência Energética em Edifica-

ções e, em parceria com o Inmetro, que coordena o Programa 

Brasileiro de Etiquetagem (PBE) (emissor de Etiqueta Nacio-

nal de Conservação da Energia – ENCE para informação sobre 

desempenho da eficiência energética de produtos), constitu-

íram o PBE Edifica, que é a etiquetagem da eficiência ener-

gética das edificações. Para as edificações habitacionais, os 

requisitos necessários para classificação do nível de eficiên-

cia energética estão detalhados no Regulamento Técnico da 

Qualidade para o Nível de Eficiência Energética de Edificações 

Residenciais (RTQ-R), que passa agora, em 2020, por consulta 

pública para a aprovação de nova proposta de método para 

avaliação do desempenho energético das edificações, com 

base no consumo de energia primária - trabalho desenvolvido 

pelo PROCEL Edifica juntamente com o Centro Brasileiro de 

Eficiência Energética em Edificações (CB3E), atuando em con-

junto com o MME e a Eletrobras.

Apesar de existirem a bastante tempo, as certificações e eti-

quetagens fomentadas pelo Governo Federal para as edifica-

ções habitacionais, no âmbito do PBQP-H (MDR), ENCE (Inme-

tro) e PBE Edifica (MME/Inmetro/Eletrobras), não alcançaram 

o caráter de compulsoriedade, a exceção da certificação SiAC, 

exigida para empresas construtoras em processos de finan-

ciamento habitacional pela Caixa Econômica Federal, e do PBE 

Edifica, exigido para construções novas de edifícios públicos 

da esfera federal.



27

PROPOSTAS PARA A SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Neste contexto, também vale destacar a certifica-

ção proposta pela Caixa Econômica Federal, criada 

em 2009, inicialmente denominada Selo Casa Azul 

CAIXA. Este foi o primeiro sistema de certificação 

de sustentabilidade desenvolvido exclusivamente 

para a construção habitacional no Brasil.

Apesar de pioneiro, o Selo Casa Azul CAIXA não 

alcançou relevância nacional e permaneceu em 

caráter voluntário, exceto para aqueles empre-

endimentos submetidos à financiamentos pela 

Caixa Econômica Federal, como mencionado an-

teriormente. No entanto, em 2019, o Selo foi revi-

sado para garantir alinhamento com as regras dos 

programas e linhas de financiamento da CAIXA, à 

norma de desempenho NBR 15.575, às diretrizes do 

SiNAT, à política socioambiental do FGTS (quando 

é o caso) e ao Código de Práticas da CAIXA. A certi-

ficação oferece ao empreendedor um melhor pa-

cote de valor nas taxas de juros do financiamento 

SBPE e, para a CAIXA, traz qualificação e valoriza-

ção de sua carteira de ativos e redução de seus ris-

cos ambientais, sociais e de governança.

Resumindo, o Selo Casa Azul + CAIXA  3  é um im- 

portante instrumento de classificação socioam-

biental de edificações habitacionais, do qual par- 

ticipam empreendedores com processos de finan-

ciamento pela CAIXA e, também, por adesão vo-

luntária. O Selo é concedido mediante verificação 

de projeto e acompanhamento de obra feitos pela 

CAIXA, constituindo, portanto, uma auditoria de 

terceira parte.

Há também outros processos de certificação ambiental adotados de 

forma voluntária pelas empresas construtoras e incorporadoras bra-

sileiras e aplicáveis para edifícios habitacionais, são eles:

 ■ Processo AQUA-HQE  4 , coordenado e auditado pela Fundação 

Vanzolini, em cooperação com o CERWAY, o órgão certificador 

francês para a certificação HQE Haute Qualité Environnemen-

tale e que confere ao processo AQUA-HQE o caráter interna-

cional. No Brasil, há quatro escopos de certificação voltados 

para a habitação, são eles (a) AQUA-HQE Edifícios Residenciais 

(para certificação ambiental de edifícios residenciais novos), 

(b) AQUA-HQE Habitação Social Sustentável (simplificação do 

AQUA-HQE para o foco na construção nova de habitação de 

interesse social), (c) AQUA Bairros e Loteamentos (aplicado em 

soluções de urbanismo para bairros e novos loteamentos) e (d) 

AQUA Condomínios Residenciais em Operação (voltada para 

condomínios residenciais já existentes e aplicável à gestão de 

sua operação, conservação e manutenção); e

 ■ GBC Brasil  5 , organização brasileira que fomenta a certificação 

americana LEED Leadership in Energy and Environmental Design 

do United States Green Building Council (USGBC) e que possui 

um sistema de certificação próprio para habitações, o GBC Bra-

sil Casa e o GBC Brasil Condomínio, ambos aplicáveis para novas 

habitações, unifamiliares e multifamiliares, respectivamente.

Uma síntese das normas técnicas brasileiras, atualmente utilizadas 

para as questões de sustentabilidade em projetos, e das etiquetas e 

certificações adotadas no Brasil, relacionadas aos edifícios habita-

cionais e a suas partes, é apresentada na tabela 5: Normas técnicas 

da ABNT e tabela 6: Etiquetas e certificações adotadas no Brasil e 

relacionadas aos edifícios habitacionais e a suas partes do item 1.1 

- Mesa transversal de sustentabilidade e estrutura de governança 

deste caderno

https://www.caixa.gov.br/
sustentabilidade/negocios-

sustentaveis/selo-casa-azul-
caixa/Paginas/default.aspx

https://vanzolini.org.br/aqua/ 

https://www.gbcbrasil.org.br/

 3 

 4 

 5 

https://www.caixa.gov.br/sustentabilidade/negocios-sustentaveis/selo-casa-azul-caixa/Paginas/default.aspx
https://www.caixa.gov.br/sustentabilidade/negocios-sustentaveis/selo-casa-azul-caixa/Paginas/default.aspx
https://www.caixa.gov.br/sustentabilidade/negocios-sustentaveis/selo-casa-azul-caixa/Paginas/default.aspx
https://www.caixa.gov.br/sustentabilidade/negocios-sustentaveis/selo-casa-azul-caixa/Paginas/default.aspx
https://vanzolini.org.br/aqua/
https://www.gbcbrasil.org.br/
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Feita esta introdução, a presente consultoria técnica apresenta a 

seguinte proposta de Sustentabilidade Socioambiental para Habi-

tação de Interesse Social no Brasil, organizada em três pautas: (1) 

Mesa Transversal de Sustentabilidade e estrutura de Governança, 

(2) Qualificação dos Agentes e (3) Desempenho das Habitações; 

partindo de sua aplicação no Programa de Melhoria Habitacional 

(PMH) e evoluindo para as construções novas e locação social.

1.1. Mesa transversal de  
sustentabilidade e estrutura 
de governança

1.1.1. Descrição sintética da proposta

Propõe-se a instituição de uma Mesa Transversal de Sustenta-

bilidade para o setor habitacional brasileiro, como um fórum de 

coordenação interministerial, tendo como objetivos gerais:

 ■ Melhorar a coordenação entre os diversos atores envolvidos 

na promoção de habitações mais sustentáveis no Brasil;

 ■ Acompanhar os programas em curso e especificar os pro-

jetos e ações que fortaleçam a sua atuação numa perspec-

tiva estratégica nacional de sustentabilidade no setor da 

habitação; e

 ■ Buscar sinergia com órgãos e organizações nacionais e 

internacionais interessadas em contribuir por meio de 

financiamento, cooperação técnica ou capacitação, para a 

extensão, otimização e obtenção de resultados quantificá-

veis em programas para a sustentabilidade das habitações e 

do setor habitacional como um todo.

A Mesa Transversal de Sustentabilidade para o setor habi-

tacional brasileiro seria o espaço para promover e definir 

estratégias de atuação para enriquecer, melhorar e ampliar 

os programas e mecanismos disponíveis, padronizar regras, 

indicadores e instrumentos de avaliação, além de embasar 

e criar condições para a calibração, qualificação e monitora-

mento do sistema habitacional nesta direção.

Para o seu funcionamento, propõe-se a integração de grupos 

de trabalho presididos por um Comitê Executivo. Este Comitê 

Executivo poderá ser orquestrado no âmbito do Comitê Nacio-

nal de Desenvolvimento Tecnológico da Habitação (CTECH) 

do PBQP-H, em seu GT Edificações, uma vez que é um Comitê 

interministerial, de caráter consultivo, que conta com a parti-

cipação de entidades da cadeia produtiva do setor da constru-

ção civil, órgãos governamentais e agentes de fomento. 

Ao Comitê Executivo, competirá a convocação e a integração 

da documentação dos trabalhos realizados. A Tabela 1 se-

guinte sugere e detalha esta estrutura. 

Para sua organização, este Comitê Executivo também poderá 

contar com o apoio de outros assessores técnicos, como or-

ganismos internacionais (BID, GIZ, entre outros).

Para animar o fórum constituído pela Mesa Transversal de 

Sustentabilidade proposta, recomenda-se instituir um sis-

tema de governança permanente e transversal aos diversos 

Programas Habitacionais existentes e em desenvolvimento 

e, particularmente, aos voltados para a habitação de interes-

se social.
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TABELA 1: Estrutura proposta para a mesa transversal de sustentabilidade

GRUPO OBJETIVOS ESPECÍFICOS TEMAS A TRATAR PARTICIPANTES 
(COORDENAÇÃO DO GRUPO)

Comitê Executivo

 ■ Informar os tomadores 
de decisão sobre avanços 
dos Grupos Técnicos;

 ■ Tomar decisões 
estratégicas.

 ■ Gama completa de tópicos 
para grupos técnicos;

 ■ Alinhamento  
político-estratégico e  
definição de  
acompanhamento.

 ■ Ministério do Desenvolvimento 
Regional / Secretaria Nacional 
de Habitação / PBQP-H;

 ■ Ministério do Meio Ambiente;

 ■ Ministério da Economia / SPPE;

 ■ Ministério de Minas e Energia / 
ELETROBRAS / Inmetro;

 ■ Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações;

 ■ Ministério da Educação / SETEC/
Pronatec e rede CERTIFIC;

 ■ Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior MDIC / 
Programa de Qualificação Profissional.

O sistema proposto deverá garantir a coordena-

ção, a qualificação e o desempenho dos agentes 

executores dos Programas e o caráter evolutivo de 

sustentabilidade agregada tanto às habitações me-

lhoradas quanto novas, tal como demanda expres-

sa durante as reuniões de trabalho da consultoria 

técnica do BID à SNH.

Reforçando o conceito, já explícito no início deste capítulo 1, habitações 

são sustentáveis quando são duráveis, salubres, confortáveis, acessíveis 

e adaptáveis. Associado a esses desempenhos, o caráter de sustentabili-

dade é conferido à habitação com baixo consumo de água e energia, me-

nos emissiva de gases de efeito estufa (considerando sua fase de cons-

trução, a energia embutida em seus materiais e a sua utilização) e mais 

conectada à cidade e suas infraestruturas.
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GRUPOS DE TRABALHO:

Critérios Técnicos

 ■ Elaborar um plano 
operacional temático 
anual conjunto 
e monitorar seu 
cumprimento;

 ■ Coordenar o 
planejamento e a 
execução das ações 
por tema e criar 
sinergias entre os 
membros do Mesa.

 ■ Aprovação de atributos de 
sustentabilidade (por exemplo, 
critérios mínimos de referência, 
requisitos de elegibilidade para 
programas: novas habitações, 
melhorias, aluguel social);

 ■ Alinhamento de políticas de 
sustentabilidade socioambiental 
para o setor da habitação.

A definir dentre os diversos 
agentes setoriais.

Certificações e 
regulamentos

 ■ Elaborar um plano 
operacional temático 
anual conjunto 
e monitorar seu 
cumprimento;

 ■ Coordenar o 
planejamento e a 
execução das ações 
por tema e criar 
sinergias entre os 
membros do Mesa.

 ■ Padrões de desempenho 
para habitações;

 ■ Alinhamento das ferramentas 
de avaliação e sistemas de 
certificação existentes;

 ■ Homologação de critérios de 
qualificação de agentes setoriais;

 ■ Normativas para materiais 
e tecnologias de baixo 
impacto ambiental.

A definir dentre os diversos 
agentes setoriais.Esquemas de 

financiamientos

 ■ Projetos-piloto (habitação e 
arredores / aspectos urbanos);

 ■ Financiamento (critérios e 
procedimentos de elegibilidade 
em programas de promoção; 
créditos e subsídios; financiamento 
nacional e internacional)

Capacitação e 
conscientização

 ■ Capacitação profissional;

 ■ Capacitação da indústria e da 
cadeia de fornecedores;

 ■ Capacitação de escritórios de projeto, 
incorporadoras e construtoras;

 ■ Capacitação para autoridades locais;

 ■ Conscientização dos usuários;

 ■ Relacionamento com a Academia.

GRUPO OBJETIVOS ESPECÍFICOS TEMAS A TRATAR PARTICIPANTES 
(COORDENAÇÃO DO GRUPO)
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Para alcançar estes objetivos, o sistema de governança 

proposto deverá:

 ■ ser capaz de inserir, sistematicamente e de forma 

permanente, os conceitos e atributos de sustenta-

bilidade socioambiental e qualidade às moradias da 

população de baixa renda brasileira, na medida em 

que os diversos programas avancem;

 ■ ser implementado de modo evolutivo e abrangente 

para as construções novas, melhorias habitacionais, 

autoprodução e locação social (novas e retrofits  6 );

 ■ estimular e criar oportunidades de qualificação e 

participação dos diversos profissionais do setor  

da construção;

 ■ criar oportunidades de negócios para a sustentabili-

dade do setor da construção no Brasil;

 ■ estimular e orientar tecnicamente a aplicação de 

fundos ‘verdes’ e outras oportunidades no mercado 

de capitais; e

 ■ desenvolver métricas e metodologias que viabilizem 

o monitoramento, o alinhamento e a comunicação 

de seus resultados às demais Secretarias e Minis-

térios, de modo a convergir para o entendimento e 

monitoramento da contribuição nacional às diver-

sas métricas e convenções globais.

Em resumo, a estrutura de governança proposta para a 

Secretaria Nacional da Habitação (SNH) pode ser enxu-

ta, permanente e transversal, abrangendo três áreas de 

trabalho, com um (1) ou dois (2) funcionários responsá-

veis pela operação de cada área, exclusivos ou não, novos 

contratados ou designados do quadro permanente:

 ■ Área Técnica – Responsável pela avaliação da qualidade téc-

nica dos Programas, realização de atualizações e pesquisas 

em inovação voltadas para a sustentabilidade socioambien-

tal das habitações e orientação e supervisão dos programas 

de capacitação e habilitação dos agentes setoriais (desde 

os profissionais responsáveis pelas atividades de assistên-

cia técnica até a mão de obra executora das intervenções e 

obras), mantendo-os atualizados. Atua em conjunto com a 

Área Gestora na coordenação do grupo de trabalho da Mesa 

Transversal de Sustentabilidade;

 ■ Área Gestora – Coordenação do grupo de trabalho da Mesa 

Transversal de Sustentabilidade encarregada dos critérios 

técnicos, certificações e regulamentos e esquemas de finan-

ciamento. Responsável pelo acompanhamento do desem-

penho dos agentes executores dos Programas, composição 

das métricas de monitoramento dos resultados obtidos e 

interface com outras Secretarias e Ministérios com o objetivo 

de agregar os indicadores de sustentabilidade nacionais e ali-

nhá-los às políticas internacionais de mudanças climáticas; e

 ■ Área de Comunicação – Além da coordenação do grupo de 

trabalho da Mesa Transversal de Sustentabilidade encarrega-

da das Capacitações e conscientização, também é responsá-

vel pela organização e divulgação dos conceitos, resultados e 

informações que alimentem as pautas internacionais acerca 

da contribuição brasileira, pelo setor da habitação, no enfren-

tamento das mudanças climáticas e, também, pela manuten-

ção das relações e alinhamentos interministeriais, conexão 

com a Academia e comunicação com as Municipalidades e a 

sociedade civil.

Retrofits são intervenções que 
envolvem os sistemas prediais 

e construtivos e que promovem 
a remodelagem das funções da 

edificação ou a sua reabilitação, 
enquanto as reformas são 

intervenções com substituição de 
elementos, realização de pequenas 

melhorias ou ampliações.

 6 
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Antes, porém, para o desenvolvimento e implementação des- 

ta estrutura de governança e para a organização dos as-

pectos essenciais da Mesa Transversal de Sustentabilidade, 

recomenda-se valer de uma equipe de apoio transitório, 

remunerada com recursos provenientes de financiamento 

junto ao BID por 5 anos, por exemplo. Finalizada a missão, 

esta equipe poderá identificar e sugerir os agentes públi-

cos ideais ou estratégicos para a ocupação definitiva das 

três áreas de trabalho sugeridas.

Os itens 1.2- Qualificação dos agentes e 1.3- Desempenho 

das habitações detalham os objetivos, justificativas e de-

safios das propostas técnicas apresentadas para a quali-

ficação dos agentes envolvidos e para o desempenho das 

habitações. Ambas as propostas devem ser discutidas na 

Mesa Transversal e são responsabilidade direta das Áreas 

Técnica, Gestora e de Comunicação.

Especialmente para a Área de Comunicação, algumas re-

flexões merecem o detalhamento que se segue, uma vez 

que é da boa comunicação e sensibilização que se alcança a 

capacitação e a consciência social. 

Assim, o processo participativo capaz de garantir o desen-

volvimento de comunidades sustentáveis e a sua continui-

dade deve ser iniciado e monitorado pela Mesa Transversal 

de Sustentabilidade e coordenado pela Área de Comunica-

ção da estrutura de governança proposta.

Nesse sentido, para os Municípios, para que os esforços de 

divulgação e comunicação sobre programas habitacionais 

sustentáveis e políticas públicas tenham sucesso, é neces-

sário que:

 ■ A autoridade local esteja ciente das atuais políticas públicas e programas 

de sustentabilidade socioambiental;

 ■ A autoridade local tenha conhecimento técnico suficiente para fornecer 

informações sobre sustentabilidade ou direcionar o usuário final para 

onde elas possam ser obtidas; e

 ■ O município possua um marco regulatório atualizado e alinhado às 

políticas federais de habitação e uma estrutura administrativa que garanta 

a sua implementação.

Além do que, para as autoridades locais, investir em ações de promoção da ha-

bitação sustentável é uma oportunidade de divulgação de benefícios ambien-

tais, sociais e econômicos das ações que estejam desenvolvendo, ao mesmo 

tempo em que:

 ■ conscientizam os cidadãos sobre os benefícios da habitação sustentável;

 ■ criam consciência entre os cidadãos sobre o cuidado com o meio ambiente;

 ■ permitem que os cidadãos locais se aproximem dos programas federais  

de desenvolvimento.

Importante, também, incluir no conteúdo das comunicações, o reconhecimen-

to dos benefícios da habitação mais sustentável, que são:

 ■ Espaços mais saudáveis e agradáveis para se viver, promovendo o conforto 

e o bem-estar dos ocupantes;

 ■ Espaços mais seguros, acessíveis, adaptáveis e duráveis;

 ■ Menores custos operacionais (energia, água e gás), traduzidos em menores 

gastos para as famílias;

 ■ Redução nos custos municipais associados a danos causados pela poluição 

do ar, produção de energia etc.; e

 ■ Alcance das metas de redução de gases de efeito estufa (GEE) dos planos 

de ação climática locais.
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Considerando-se ainda ser importante que as autoridades locais rea- 

lizem campanhas ou atividades que promovam e sensibilizem os ci-

dadãos para o entendimento dos atributos de sustentabilidade possí-

veis para as suas moradias, seguem algumas sugestões ilustradas na 

Figura 1 seguinte.

 ■ Desenho de programas ou atividades

Atividade que requer processo de preparação, um objetivo espe-

cífico e um orçamento atribuído. Sua eficácia é maior se forem 

recorrentes ou periódicas  7 , são exemplos:

 » atividades e workshops infantis;

 » atividades esportivas familiares ao ar livre;

 » organização de exposições e eventos em praças ou  

espaços públicos;

 » atividades e eventos culturais como documentários,  

pôsteres etc.; e

 » realização de eventos especiais, por exemplo, recicla-

gem, eventos do Dia dos Pais, dia do avô etc.

 ■ Projetos de demonstração

Atividade de maior conteúdo técnico. Deve ser organiza-

da em uma data específica. A ideia é chegar a arquitetos, 

construtores ou pessoas especializadas no setor e ofere-

cer informações mais detalhadas sobre sistemas cons-

trutivos  8 , por meio de:

 » visitas guiadas a casas sustentáveis  

construídas localmente;

 » organização com fornecedores ou fabricantes  

de materiais e tecnologias sustentáveis para visita  

às instalações; e

 » visitas a edifícios que incorporem sistemas  

de energias renováveis ou tecnologias de  

eficiência energética.

 ■ Criação ou utilização de canais de distribuição

Uso de canais de distribuição em massa, permitindo que 

a mensagem chegue a mais pessoas em uma única trans-

missão, sendo alguns com custo muito baixo, tal como a 

mídia social  9 :

 » uso dos canais estabelecidos como o rádio, televisão, 

imprensa escrita, portal web do município, redes so-

ciais, e-mail; e

 » uso de outros canais como transporte público, escolar 

e anúncios falados.

FIGURA 1: Sugestões para a comunicação do conceito de habitação sustentável

Desenho de 
programas ou 

atividades

Criação ou 
utilização de canais 

de distribuição

Uso de estratégias 
de mercado

Projetos de 
demonstração

Comunicando 
o conceito 

de habitação 
sustentável

Estudo de caso - Módulo de 
Construção Sustentável do 
Ministério da Habitação e 

Urbanismo do Chile: A estrutura 
foi apresentada em um espaço 

público em Puerto Montt. Foram 
divulgadas informações sobre 

o uso eficiente de energia, água, 
resíduos, saúde e bem-estar de 

uma construção sustentável.
Objetivo: divulgar e educar os 
cidadãos sobre a construção 

sustentável e a eficiência energética.
No módulo, os especialistas também 

informaram e aconselharam 
sobre eficiência energética e 

hídrica nas habitações, o Subsídio 
Habitação para condicionamento 

habitação térmica, gestão 
de resíduos e classificação 

energética da habitação.

Visitas guiadas: No Reino Unido 
existe o “Open Day” que é um 
dia do ano em que se podem 

visitar edifícios que incorporam 
tecnologias de eficiência energética 
e que normalmente estão fechados 

ou inacessíveis ao público em geral.

 7 

 8 
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 ■ Uso de estratégias de mercado

Uso de material impresso para fornecimento de informações relevan-

tes para a consulta do usuário e uso de itens promocionais que ajudem 

a manter a mensagem na mente do usuário, mesmo após o término 

do evento  10 :

 » Nível 1. É uma informação básica. Responde à pergunta “o que 

é?” e descreve os possíveis benefícios. É mais um folheto para 

direcionar o usuário às autoridades ou locais que podem for-

necer mais informações;

 » Nível 2. Informações gerais que descrevem as possibilidades 

do sistema. Duas a quatro páginas. Direciona o usuário para 

páginas da web ou outras fontes de informação; e

 » Nível 3. Manuais, livros ou guias com informações técnicas de-

talhadas para resolver questões específicas sobre o sistema.

Como escopo do Plano de Comunicação, esta consultoria sugere ca-

nais constantes para: 

 ■ Divulgação de conteúdo educativo sobre os benefícios da refor-

ma e possibilidades de subsídio e financiamento – por exemplo, 

por meio de um aplicativo que traga informação sobre impactos 

em termos de saúde, bem-estar e economia doméstica, além de 

ressaltar a importância de contratar profissionais habilitados e 

onde encontrá-los (por exemplo, canal do SOS aqui e do Pintor 

Profissional da ABRAFATI  11 );

 ■ Informação das linhas de crédito “verdes” disponíveis para 

construção nova, melhorias, autoprodução e locação social,  

que tragam benefícios vinculados às medidas e atributos  

de sustentabilidade;

 ■ Divulgação dos programas de capacitação, habilitação 

e certificação existentes, incluindo a disponibilização 

do Guia para Assistência Técnica para Melhoria 

Habitacional, detalhado no item 1.2 - Qualificação dos 

agentes deste caderno;

 ■ Divulgação e linha direta com o Sistema de Registro de 

Oferta e Demanda (SROD);

 ■ Informação de boas práticas para a manutenção das 

unidades e disponibilização de Manuais de Uso e Ope-

ração, detalhado no item 1.3 - Desempenho das habita-

ções deste caderno; e

 ■ Divulgação de resultados dos Programas e  

alinhamento com a Contribuição Nacionalmente 

Determinada (NDC) do Brasil e com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização  

das Nações Unidas (ONU).

1.1.2. Razões, justificativas e desafios  
de sua implementação

São razões e justificativas para a proposta de uma Mesa 

Transversal de Sustentabilidade para o setor habitacional:

 ■ Direcionar as políticas, programas e ações em termos de 

sustentabilidade dos membros do Mesa e demais atores 

do setor habitacional para um objetivo comum que bus-

que o equilíbrio entre o bem-estar social, ambiental e 

econômico das famílias no Brasil;

 ■ Consolidar a Mesa Transversal como um fórum em 

que instituições governamentais, setor privado e 

sociedade civil ligadas ao setor habitacional podem 

rever as estratégias necessárias para promover o 

desenvolvimento sustentável;

Exposição temporária 
“Melhorando a Unidade” 
na sede do INFONAVIT. 
Forma de divulgação das 
atividades e programas 
realizados pelo Instituto.

https://abrafati.com.br/

 10 

 11 

O Trem Ambiental foi uma 
exposição que apresentou às 
pessoas questões ambientais 
e políticas públicas, exibida em 
um vagão. A “galeria” percorreu 
a rede ferroviária Argelina 
durante cinco meses, visitando 
23 cidades, atingindo mais 
de um milhão de pessoas.
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https://abrafati.com.br/
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 ■ Colaborar diretamente com os três níveis 

de governo e sociedade para garantir que a 

habitação seja adequada às características 

ambientais, econômicas e sociais da região;

 ■ Trabalhar com fornecedores e outros 

membros da cadeia de produção para 

implementar as melhores práticas em todo 

o ciclo de vida da construção;

 ■ Estabelecer um sistema de informação de 

abrangência nacional vinculado a orga-

nismos nacionais e internacionais para a 

divulgação e intercâmbio de informações 

sobre o mercado imobiliário e os avanços 

tecnológicos que ocorrem no domínio da 

sustentabilidade, os quais podem ser aces-

sados por meio do Sistema de Registro de 

Oferta e Demanda (SROD);

 ■ Promover pesquisas e desenvolvimento 

tecnológico e inovação em materiais, 

componentes, sistemas construtivos e 

prediais, equipamentos, processos de 

construção, testes de mercado e sistemas 

de informação relacionados à habitação, 

seu entorno e contexto urbano; e

 ■ Utilizar esse conhecimento para promover 

a produção de casas e ambientes que sejam 

socialmente inclusivos, economicamente 

viáveis e ambientalmente positivos.

De maneira mais abrangente e com base no Acordo de Paris de 2015, o Brasil se 

comprometeu a reduzir suas emissões de carbono para 37% até 2025 e 43% até 

2030. A implementação desta Mesa Transversal de Sustentabilidade e de um 

sistema de governança permanente definirão responsabilidades e encargos 

para o cumprimento desse compromisso pelo setor habitacional. No entanto, 

o grande desafio será definir as linhas de referência em termos de consumos 

e emissões de gases de efeito estufa pelo estoque habitacional brasileiro, em 

suas diversas tipologias e modalidades, para que possam ser estabelecidas 

metas nacionais ou regionais de redução e para que possam ser elaboradas as 

estratégias para atingi-las.

Importante considerar que as questões de sustentabilidade socioambiental 

no cenário habitacional brasileiro já têm sido tratadas pelo MDR / SNH, no 

âmbito do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat (PB-

QP-H), e pelo Ministério de Minas e Energia (MME), com execução pela Ele-

trobras, do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL). 

Igualmente, diversos temas têm sido trabalhados normativamente pelo Co-

mitê Brasileiro da Construção Civil da Associação Brasileira de Normas Técni-

cas (ABNT/CB-002), se destacando as normas publicadas em 2019 para o uso 

racional da água e o aproveitamento de fontes alternativas de água e a revisão 

em curso da norma ABNT NBR 15.575: Edificações Habitacionais – Desempe-

nho, prevista para publicação de sua nova versão em 2021. A Tabela 2: Normas 

técnicas da ABNT seguinte lista as normas técnicas da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT) mais utilizadas no desenvolvimento de projetos 

sustentáveis pelo setor habitacional brasileiro.



HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO BRASIL

36

No Brasil, há também vários programas de certificação de materiais, equipamentos, sistemas e edificações, os quais 

têm sido adotados de modo voluntário, exceção feita apenas à etiquetagem de eficiência energética PBE Edifica, a qual é 

compulsória para novas construções de edifícios públicos da esfera federal. A Tabela 3: Etiquetas e certificações adota-

das no Brasil e relacionadas aos edifícios habitacionais e a suas partes seguinte apresenta as principais características 

das etiquetas e certificações adotadas no Brasil relacionadas aos edifícios habitacionais e a suas partes.

TABELA 2: Normas técnicas da ABNT

NORMAS E CERTIFICAÇÕES RELEVANTES PARA AS QUESTÕES DE SUSTENTABILIDADE SOCIAMBIENTAL EM EDIFÍCIOS HABITACIONAIS  

NORMAS TÉCNICAS DA ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS

ABNT NBR 15575 - Edificações 
habitacionais - Desempenho 

Requisitos de desempenho para edificações 
habitacionais propostos em 03 níveis (Base, 
Intermediário e Superior), sendo o nível 
Base a exigência mínima de desemepnho 
para as habitações brasileiras. 

Desempenho em durabilidade, vida útil, segurança e 
conforto. Considera as diferentes zonas bioclimáticas 
brasileiras e os seus sistemas construtivos típicos 
para a tipologia habitacional. É pré-requisito para as 
certificações Selo Casa Azul + Caixa e processo AQUA.

ABNT NBR 15220 - Desempenho 
térmico de edificações 

Métodos de cálculo da transmitância térmica, da 
capacidade térmica, do atraso térmico e do fator 
solar de elementos e componentes de edificações.

Sua parte 3 trata exclusivamente do Zoneamento 
bioclimático brasilieiro e traz diretrizes construtivas 
para habitações unifamiliares de interesse social. 

ABNT NBR 15215 - Iluminação natural 
Conceitos básicos, definições e 
procedimentos de cálculo.

Procedimento de cálculo para a estimativa da 
disponibilidade de luz natural - potencial de economia 
de energia pelo consumo de iluminação artificial. 

ABNT NBR 16782/2019 - Conservação 
de água em edificiações - 
Diretrizes e procedimentos 

Parâmetros de desempenho referentes à 
oferta e demanda de água em edificações.

Estabelecimento de parâmetros de vazões mínimas e 
máximas nos pontos de consumo para o uso racional 
da água. Aplicável a edificiações novas e existentes. 

ABNT NBR 16783/2019 - Conservação 
de água em edificações - 
Diretrizes e procedimentos 

Critérios para o uso seguro e análise de viabilidade 
das fontes alternativas de água em edificiações.

Aplicável a edificações novas e existentes.

ABNT NBR 15527 - Aproveitamento 
de água de chuva de coberturas para 
fins não potáveis - Requisitos 

Norma anterior à norma de uso de fontes alternativas 
de água não potável. Trata exclusivamente da 
água de chuva captadas de coberturas.

Aplicável a edificações novas e existentes.

ABNT NBR 9050 - Acessibilidade 
a edificiações, mobiliário, espaços 
e equipamentos urbanos 

Requisitos de acessibilidade.
Desenho universal e acessibilidade. É pré-requisito para 
as certificações Selo Casa Azul + Caixa e processo AQUA.



37

PROPOSTAS PARA A SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

TABELA 3: Etiquetas e certificações adotadas no Brasil e relacionadas aos edifícios habitacionais e a suas partes

NORMAS E CERTIFICAÇÕES RELEVANTES PARA AS QUESTÕES DE SUSTENTABILIDADE SOCIAMBIENTAL EM EDIFÍCIOS HABITACIONAIS 

ETIQUETAS E CERTIFICAÇÕES ADOTADAS NO BRASIL E RELACIONADAS AOS EDIFÍCIOS HABITACIONAIS E SUAS PARTES 

MDR

PBQP-H 
Programa 
Brasileiro de 
Qualidade e 
Produtividade 
no Habitat

SiMAC

Sistema de Qualificação 
de Empresas de 
Materiais, Componentes 
e Sistemas Construtivos 

Objetiva controlar a não conformidade 
intencional de algumas famílias de 
materiais de construção, por meio de 
ensaios técnicos e divulgação de listagem 
de fabricantes em conformidade.

Conformidade de 
materiais de construção. 
Não compulsória em 
termos legais. Pré-
requisito obrigatório 
para o processo AQUA 
de certificação.

SiNAT
Sistema Nacional de 
Avaliação Técnica

FADs (Fichas de Avaliação de 
Desempenho) dos sistemas construtivos 
avaliadas pelo SiNAT do PBQP-H.

Conformidade de 
sistemas construtivos. 
Não compulsória em 
termos legais. Exigidas 
para a certificação Selo 
Casa Azul mais Caixa.

MME/ Eletrobras/ 
INMETRO

PBE - 
Programa 
Brasileiro de 
Etiquetagem 
do INMETRO 
e PROCEL 
- Programa 
Nacional de 
Conservação 
de Energia 
Elétrica 

PBE Edifica 

Certificação de eficiência energética da edificação nova ou em 
operação: aplicável a uma UH isolada, a edifícios multifamiliares e 
às suas áreas comuns. Considera as zonas bioclimáticas brasileiras, 
apresenta o cálculo das emissões de GEE previstas, uso de energia 
renovável e algumas medidas de uso racional de água. Método adotado 
para a demonstração de atendimento as exigências do processo 
AQUA em termos de envoltória e sistemas de aquecimento de água. 
Sua classificação faz equivalência para atendimender requisitos de 
eficiência do sistema de iluminação para o processo AQUA e GBC Casa. 

Selo Procel PBE Edifica 
Premiação dos melhores edifícios habitacionais que 
obtiveram a classificação nível A da etiqueta PBE Edifica.

INMETRO ENCE - Etiqueta Nacional de Conservação de Energia

Certificação de eficiência energética de equipamentos consumidores 
de energia, como por exemplo lâmpadas, equipamentos de sistemas 
de aquecimento de água, condicionamento de ar e eletrodomésticos. 
Níveis mais eficientes pontuados no processo AQUA de certificação. 

CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL 

Selo Casa Azul mais Caixa

Certificação de sustentabilidade de edificação nova, abrangendo 
os diversos aspectos da sustentabilidade. Atendimento à 
NBR 15.575 e apresentação das fichas de desempenho do 
SiNAT são pré-requisitos. Abrange as categorias qualidade 
urbana, eficiência energética, gestão eficiente da água, 
produção sustentável, desenvolvimento social e inovação.
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NORMAS E CERTIFICAÇÕES RELEVANTES PARA AS QUESTÕES DE SUSTENTABILIDADE SOCIAMBIENTAL EM EDIFÍCIOS HABITACIONAIS 

ETIQUETAS E CERTIFICAÇÕES ADOTADAS NO BRASIL E RELACIONADAS AOS EDIFÍCIOS HABITACIONAIS E SUAS PARTES 

FUNDAÇÃO 
VANZOLINI

Processo 
AQUA

AQUA-HQE 
Edifícios 
Residenciais

Edifícios Residenciais 
Uni e Multifamiliares

Certificação de sustentabilidade da edificação nova, abrangendo 
os diversos aspectos da sustentabilidade. Atendimento à NBR 15.575 
e a NBR 9050, exigência de conformidade ao SiMAC, exigências 
alinhadas aos níveis de eficiência energética da etiquetagem 
PBE Edifica e etiquetas ENCE de equipamentos consumidores 
de energia. Abrange categorias relação do edifício e seu entorno, 
materiais e sistemas construtivos, canteiro de obra de baixo impacto, 
energia água, resíduos, manutenção, conforto térmico, conforto 
acústico, conforto visual, conforto olfativo, qualidade sanitária dos 
espaços, qualidade sanitária do ar e qualidade sanitária da água.

AQUA-HQE 
Habitação Social 
Sustentável

Habitações de 
Interesse Social 

AQUA Bairros e 
Loteamentos

Bairros e loteamentos 
abertos ou fechados

Certificação de sustentabilidade de um novo bairro ou loteamento, 
abrangendo os diversos aspectos da sustentabilidade.

AQUA 
Condomínios 
Residenciais 
em Operação 

Edifícios Residenciais 
Uni e Multifamiliares

Certificação de sustentabilidade de condomínio habitacional em 
operação, abrangendo os diversos aspectos da sustentabilidade.

GBC Brasil 

GBC Brasil Casa Unidades Unifamiliares Certificado de sustentabilidade da edificação nova, abrangendo 
os diversos aspectos da sustentabilidade. Exigências alinhadas 
aos níveis de eficiência energética da etiquetagem PBE Edifica. 
Abrange as categorias implementação, uso eficiente da água, 
energia e atmosfera, materiais e recursos, qualidade ambiental 
interna, requisitos sociais, inovação e projeto e créditos regionais. 

GBC Brasil 
Condomínio

Condomínios 
Multifamiliares

Qualinstal é um 
Sistema de Avaliação 
da Conformidade 
de Empresas 
Instaladoras 
e Instalações, 
coordenado pela 
Associação Brasileira 
pela Conformidade 
e Eficiência 
das Instalações 
(ABRINSTAL). A 
certificação da 
empresa é voluntária 
e feita por meio 
de um Organismo 
de Avaliação da 
Conformidade (OAC) 
independente e 
reconhecido pela 
ABRINSTAL.

 12 

Em relação aos agentes setoriais, importante considerar que aqueles 

mais organizados, especificamente as empresas construtoras e alguns 

escritórios de projeto, a partir da década de 90, já tem adotado em suas 

estruturas organizacionais sistemas de gestão nos padrões das normas 

ISO 9.000 e ISO 14.000, para qualidade e meio ambiente, respectiva-

mente. Neste contexto, é importante ressaltar o papel da certificação 

Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de Serviços e Obras 

da Construção Civil (SiAC), pertencente ao PBQP-H, que avalia e certifica 

as empresas prestadoras de serviços de construção em seus sistemas 

de gestão, considerando seus procedimentos estabelecidos, registros de 

execução e desempenho, além de seus compromissos com a melhoria 

contínua. Outro programa de certificação interessante no cená-

rio brasileiro, reformulado a partir do Qualinstal  12 , é o Building 

Installation Performance (BIP), voltado para empresas instalado-

ras de sistemas prediais.

Justifica-se, portanto, o estabelecimento de uma Mesa Trans-

versal de Sustentabilidade para o setor habitacional brasileiro e 

de uma estrutura de governança, que sugere-se ser abrigada no 

Comitê Nacional de Desenvolvimento Tecnológico da Habitação 

(CTECH) do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no 

Habitat (PBQP-H), para que o tema de sustentabilidade socioam-
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biental possa ser tratado de forma consistente e permanente, 

articulado entre os diversos agentes e partes interessadas do 

setor, mas especialmente para que as métricas de desempenho 

do setor habitacional possam ser organizadas a nível nacional e 

reportadas internacionalmente.

Especificamente para o Programa de Melhoria Habitacional 

(PMH), são alguns dos muitos benefícios que justificam a imple-

mentação do sistema de governança:

 ■ evolutividade na implementação das melhorias confere aos 

órgãos reguladores flexibilidade para aumentar a demanda 

do programa ao longo do tempo e permite que os financia-

dores (SNH, organismos internacionais como o BID, fundos 

verdes e outros) invistam em ações específicas, que estejam 

alinhadas com suas prioridades de desenvolvimento; e

 ■ aplicação das melhorias, para qualquer tipologia e zona 

climática, representará melhoras na mitigação de GEE, 

quando comparadas com o cenário atual.

Os desafios para a implementação da Mesa Transversal de Sus-

tentabilidade, podem estar em:

 ■ Conseguir o consenso dos diversos setores, público, privado 

e social para promover e definir uma estratégia comum de 

trabalho pela habitação sustentável, por meio da qual os 

brasileiros possam melhorar sua qualidade de vida, dimi-

nuir suas despesas em casa e aumentar o ganho de capital 

do território, ao mesmo tempo em que otimizam o consu-

mo de recursos como água, energia e solo - criando comu-

nidades mais bem estruturadas e organizadas, para que 

sejam competitivas e adequadas às condições climáticas de 

cada região do país;

 ■ Ser capaz de conferir unanimidade para a relevância do 

tema em todos os Ministérios; e

 ■ Estabelecer a metodologia para o cálculo dos indicadores 

que irão medir o desempenho do estoque habitacional 

presente, das melhorias que forem sendo executadas e 

das novas habitações construídas.

1.1.3. Impacto fiscal e, dentro do nosso 
ordenamento jurídico-institucional, qual o 
melhor caminho para sua efetiva adoção

Para a estruturação e vínculo fortes, recomenda-se à Mesa 

Transversal de Sustentabilidade um suporte de ordem nor-

mativa, podendo ser uma Lei ou Decreto. 

1.1.4. Diretrizes alcançadas 
com sua implementação

A constituição de uma Mesa Transversal de Sustentabilidade e 

de um sistema de governança permanente, apoiará o aperfei-

çoamento e utilizará as matrizes de informação disponibiliza-

das, tanto para acompanhar a evolução da demanda quanto da 

qualidade da oferta, centralizando e organizando as informa-

ções disponibilizadas pelos programas propostos (diretrizes 

i e ii) e viabilizando a tomada de decisões estratégicas. Desta 

mesma maneira, neste fórum poderão ser discutidos descon-

tos e a recalibragem dos subsídios (diretriz iii) e alinhados os 

critérios técnicos de sustentabilidade (diretriz iv):

i. Pode-se construir relatórios e consultas dinâmicas 

sobre o cubo (matriz) de informação, com as dimensões 

de análise do tempo, a localização e as características 

socioeconômicas da demanda; a Área Gestão, do 

sistema de governança, se valerá destes instrumentos 

para organizar as informações ao longo de tempo e 

fundamentar os processos de tomada de decisão na 

Mesa Transversal de Sustentabilidade; 
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ii. O sistema de informação para o setor 

da habitação, que contempla o registro 

e a seleção de demanda com o registro 

da oferta de habitação, ao integrar a 

informação numa base de dados única, 

será possível conceber, implementar, 

integrar e automatizar muitos proces-

sos, os quais ajudarão a construir imó-

veis de melhor qualidade, torná-los 

mais acessíveis, oferecer mais opções 

aos cidadãos, diferenciar o subsídio, 

bem como será possível fornecer es-

tatísticas e análises para a tomada de 

decisões no setor da habitação;

iii. Revisar a atual grade de descontos e 

analisar a recalibragem dos subsídios 

acoplados ao financiamento do FGTS, 

considerando-se os avanços de produ-

ção obtidos pelo setor de construção 

nessa década de PMCMV com impacto 

na redução dos custos; a possibilida-

de de atrelar subsídios à localização, 

conforme centralidades do perímetro 

urbano; variações regionais e critérios 

de renda per capita, entre outros; e

iv. Estabelecer o uso de sistemas cons-

trutivos, equipamentos e materiais de 

baixo impacto e maior eficiência ener-

gética, dimensionados e especificados 

de acordo com as zonas bioclimáticas 

do país.

1.2. Qualificação dos agentes

1.2.1. Descrição sintética da proposta

Todos os agentes da cadeia produtiva da construção civil têm o dever de mitigar os 

processos que levam à escassez de recursos, às emissões de resíduos e de gases de 

efeito estufa, causadores das mudanças climáticas e, igualmente, tem a respon-

sabilidade de tratar as suas consequências, construindo e adaptando um estoque 

construído resiliente e conectado com as necessidades das pessoas.

Para exercer esse papel, a qualificação desses agentes é imperativa e deve incluir a 

sensibilização para as questões ambientais globais e, da mesma forma, o reconhe-

cimento dos impactos positivos e negativos das atividades da construção.

Para iniciar este processo de forma evolutiva o item 1.1 - Mesa transversal de 

sustentabilidade e estrutura de governança deste relatório, propõe a instituição 

de uma Mesa Transversal de Sustentabilidade, que irá buscar a sinergia necessá-

ria entre os órgãos ministeriais, as diversas instituições e as representações dos 

agentes setoriais, com o objetivo de promover e definir as estratégias de atuação 

para enriquecer, melhorar e ampliar os programas e mecanismos disponíveis, 

além de padronizar regras, indicadores e instrumentos de avaliação. Adicional-

mente, é sugerido o desenvolvimento de um processo de capacitação institucional 

consolidando uma estrutura de governança para a sustentabilidade socioambien-

tal, permanente e transversal aos diversos Programas Habitacionais, particular-

mente aos voltados para a habitação de interesse social.

Com o foco no setor habitacional brasileiro, a presente consultoria propõe a capa-

citação, a habilitação e a certificação dos agentes desse setor, tendo como objeti-

vo melhorar o desempenho das habitações construídas como um todo e inserir, 

definitivamente, os atributos de sustentabilidade, tanto no ambiente construído 

quanto nos processos de produção.
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Serão envolvidos nessa proposta os seguintes agentes: engenheiros, 

arquitetos, técnicos em edificações, pedreiros, instaladores, empresas 

instaladoras, empresas de construção, lojas de material de construção e 

gestores da locação social. 

Inicialmente, propõe-se a capacitação e a habilitação para o exercício 

da função de Assistência Técnica e Supervisão no Programa de Me-

lhoria Habitacional (PMH), porém vislumbra-se avançar na temática 

da sustentabilidade no setor habitacional como um todo, impactando 

não só a sociedade, na maior sustentabilidade de suas habitações, mas 

também a economia brasileira – por meio da geração de empregos e do 

aquecimento da indústria de materiais de construção e equipamentos. 

Tabela 4: Mapa de rota para a evolução na qualificação dos agentes do 

setor da construção habitacional, localizada ao final deste item 1.2.1, 

apresenta uma proposta preliminar de mapa de rota para a evolução na 

qualificação dos agentes do setor da construção habitacional.

Assim, tal como proposto no capítulo 4 detalhado no caderno “Propos-

tas sobre Melhorias Habitacionais” com o objetivo de controlar a correta 

aplicação dos recursos nas diversas intervenções do Programa de Me-

lhorias Habitacionais (PMH), define-se como compulsória a contratação 

de assistência técnica e a atuação de um agente de supervisão da assis-

tência técnica.

Feitas estas considerações, esta proposta trata da qualificação dos agen-

tes envolvidos e da comprovação da capacidade técnica dos profissionais 

encarregados, tanto pelas atividades de Assistência Técnica e Supervi-

são quanto pela execução dos serviços de obra.

Para as atividades de Assistência Técnica e Supervisão podem se cadas-

trar engenheiros, arquitetos e técnicos em edificações. Na Assistência 

Técnica, também poderão atuar Empresas Executoras de Obras (EEO), 

empreiteiras e construtoras, ambas capazes de rea-

lizar a assistência técnica, além de já fornecerem a 

mão de obra para a execução dos serviços. Conside-

rar-se-á, separadamente, a qualificação da mão de 

obra para a construção civil brasileira.

A qualificação dos agentes é então proposta nesta 

consultoria como evolutiva, iniciando-se pela organi-

zação do escopo e dos instrumentos que possibilitem 

a sua capacitação para o exercício das atribuições es-

pecíficas requeridas na execução de intervenções de 

melhoria e, posteriormente, avançando para proces-

sos de habilitação e certificação. Considerando que 

no Brasil há carências na formação profissional para 

projetos e obras que envolvam técnicas para reforma 

e retrofit  13 , além do conhecimento a respeito dos a- 

tributos de sustentabilidade que se deseja integrar 

às habitações, tal como detalhado nas justificativas 

apresentadas no item 1.2.2 - Razões, justificativas e 

desafios de sua implementação seguinte, faz-se ne-

cessária a capacitação adicional para todos os agen- 

tes que forem atuar no Programa de Melhoria Habi-

tacional (PMH).

Assim, para garantir a abordagem requerida para o 

PMH, o entendimento de sua excepcionalidade e das 

características de melhor desempenho desejadas na 

realização das melhorias, é necessário um comple-

mento de formação. Recomenda-se a elaboração de 

uma nova ementa programática com foco exclusivo 

na natureza específica das intervenções de melho-

ria, que envolvem atividades e serviços bem distintos 

daqueles de construções novas, agregando a estes 

Retrofits são intervenções que 
envolvem os sistemas prediais 

e construtivos e que promovem 
a remodelagem das funções da 

edificação ou a sua reabilitação, 
enquanto as reformas são 

intervenções com substituição de 
elementos, realização de pequenas 

melhorias ou ampliações.

 13 
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profissionais relevante especialidade técnica. Também de-

vem ser incluídas nesta ementa todas as especificidades do 

PMH, especialmente o entendimento dos kits de referência 

para melhoria, associados a atualizações em sistemas cons-

trutivos e equipamentos com tecnologias recentes, soluções 

de projeto inovadoras e rotinas de baixo impacto ambiental 

durante a execução da obra.

Adicionalmente, etapas bem definidas para a execução das 

melhorias deverão ser requeridas, tal como proposto no item 

1.3 - Desempenho das Habitações deste caderno, e estas ati-

vidades também deverão ser consideradas neste programa 

de capacitação.

Nesse contexto, aludida ementa programática deve prever 

que os Conselhos Federais – CONFEA e CAU, na qualidade 

de garantidores da responsabilidade técnica dos prestado-

res de serviço, viabilizem esta formação. A ementa sugerida 

também poderá ser adotada pelas próprias instituições de 

formação profissional existentes. Sugere-se, portanto, a ela-

boração de um Guia para Assistência Técnica em Melhoria 

Habitacional e o desenvolvimento de um Programa especí-

fico de Capacitação, com um mínimo de 20 horas, avaliação e 

emissão de certificado de conclusão do curso, além de reque-

rimento de assinatura (digital) de um Termo de Responsabili-

dade para Assistência Técnica, a cada cadastro no SROD.

O Programa sugerido deverá ser cumprido pelos engenheiros, 

arquitetos e técnicos em edificações que desejarem se cadas-

trar para a exercerem as funções de Assistência Técnica (AT) e 

Supervisão. Para o cadastro das Empresas Executoras de Obras 

(EEO), também será necessária a indicação de responsáveis 

técnicos que tenham o registro da realização do Programa.

Portanto, aos AT e Supervisores, quer sejam engenheiros, arqui-

tetos ou técnicos em edificações, sua habilitação profissional 

deverá ser atestada pelo cumprimento deste Programa específi-

co e, também, por meio dos registros nos sistemas do Conselho 

Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA), do Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU) e do Conselho Federal 

dos Técnicos Industriais (CFT), respectivamente. Igualmente, os 

responsáveis técnicos indicados pelas empresas executoras de 

obra (EEO).

No caso de serviços executados por empresas instaladoras, já é 

possível exigir a certificação Building Installation Performance 

(BIP - antigo Programa Qualinstal). E para a execução da obra por 

parte de empresas construtoras, a recomendação é que sejam 

certificadas no Sistema de Avaliação da Conformidade de Empre-

sas de Serviços e Obras da Construção Civil (SiAC) do Programa 

Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H  14 ). 

Nestes dois últimos casos, ressalta-se a ausência de despesas fe-

derais para o processo de certificação e até mesmo alguma opor-

tunidade de receita, a partir das taxas de inscrição de certificação 

recolhidas pelos Organismo Certificadores Credenciados (OCC).

No entanto, para as EEO, uma outra proposta de certificação pode 

ser sugerida como alternativa, inicialmente aplicada ao PMH, mas 

com potencial de aplicação em intervenções de reforma e retrofit 

nas diferentes escalas do setor habitacional e, ainda, em outras 

tipologias de edifícios. Esta certificação, específica para interven-

ções de melhoria, traria ao setor uma medida de qualificação dos 

projetos e obras realizados sobre o estoque de edifícios já cons-

truídos no Brasil e poderia ser desenvolvida à semelhança do já 

existente Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas de 

Serviços e Obras da Construção Civil (SiAC) do Programa Brasilei-

ro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H).

http://pbqp-h.mdr.gov.br/
pbqp_apresentacao.php 
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about:blank
about:blank


43

PROPOSTAS PARA A SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

As recomendações para a ementa programática do Guia e do 

Programa específico de Capacitação, além dos respectivos ins-

trumentos de habilitação deverão considerar, além do conhe-

cimento normativo, dos atributos de sustentabilidade, do fluxo 

operacional da atividade de assistência técnica, dos kits de refe-

rência para melhoria, do uso do SROD e das normas do próprio 

PMH, também as questões de sensibilização para a realização 

das intervenções em contexto familiar e espaços restritos.

Sob a ótica da capacitação da mão de obra, do mesmo modo que 

para os profissionais de Assistência Técnica e Supervisão, re-

comenda-se incluir, nos diversos programas de capacitação de 

mão de obra existentes, conhecimento adicional a respeito de 

técnicas de reforma e retrofit, inovações e tecnologias mais re-

centes, atributos de sustentabilidade e rotinas de baixo impacto 

ambiental em obras. A orientação e supervisão da inserção deste 

conteúdo nos cursos técnicos é responsabilidade da Área Técni-

ca da estrutura de governança proposta para a sustentabilidade 

socioambiental para HIS, em conjunto com o MEC (PRONATEC) e 

o MDIC (Programa de Qualificação Profissional), e deverá ser dis-

cutida na Mesa Transversal de Sustentabilidade.

E, para iniciar um processo formal de habilitação desta mão de 

obra, que seja capaz de comprovar as habilidades técnicas destes 

profissionais, contribuindo inclusive para a melhoria da disponi-

bilidade e da confiabilidade da sociedade na contratação destes 

serviços, a estimulando a conduzir suas reformas e retrofits de 

maneira formal, gerando empregos e aquecendo o setor da cons-

trução como um todo, sugere-se avaliar a possibilidade de utili-

zar a rede CERTIFIC instituída originalmente pela SETEC do MEC 

e pela SPPE do anterior MTE e hoje no Ministério da Economia, 

que confere certificação profissional, e as avaliações do sistema 

S (SENAT, SENAR, SENAI, SENAC), buscando que possa ser por 

eles subsidiado. Aproximações com Institutos Federais e com 

os programas de qualificação e certificação liderados pelos 

associados da ABRAMAT também devem ser considerados. 

E, mesmo na possibilidade destas parcerias, provavelmente, 

requisitos adicionais deverão ser propostos como critérios de 

avaliação e habilitação.

Para um segundo momento, uma vez que a implementação 

de tal sistema requer uma estrutura mais complexa e enten-

dimentos setoriais que dependerão dos debates previstos na 

Mesa Transversal de Sustentabilidade aqui proposta, propõe-

-se a criação de um Sistema Nacional de Certificação Profis-

sional na Construção Civil.

Além da qualificação dos agentes envolvidos na realização 

das atividades de assistência técnica, supervisão e execução 

dos serviços de obra, ainda há a necessidade de preparação 

dos agentes financeiros, das lojas de material de construção, 

dos gestores da locação social, além das próprias instituições 

de capacitação de profissionais e mão de obra para o setor da 

construção e os organismos credenciados certificadores.

Aos Agentes Financeiros, sugere-se a orientação técnica para 

a criação de linhas de crédito verde (green bonds), vinculadas 

à pontuação obtida pelas unidades habitacionais cadastradas, 

tanto nos processos de melhoria quanto de construção nova, 

inclusive para aquelas destinadas à locação social, e, também, 

considerando uma sistemática de distribuição regional em 

virtude de suas características climáticas e culturais, tal como 

previsto no caderno “Propostas sobre Melhorias ao Sistema 

de Financiamento Habitacional”. Outra ideia é a ampliação 

do financiamento a imóveis usados pelo caráter de sustenta-

bilidade da ação de reabilitação de áreas já consolidadas em 

https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-propostas-para-melhorias-ao-sistema-de-financiamento
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-propostas-para-melhorias-ao-sistema-de-financiamento
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termos de infraestrutura e serviços disponíveis e de qualida-

de, além da redução do impacto ambiental pela construção de 

novas unidades habitacionais. Alinhada a estas medidas está 

a proposta de ampliação do ecossistema de agentes financei-

ros, alavancando novas operações que podem atrair agentes 

e recursos privados e abrindo a possibilidade da criação de 

outros modelos de incentivo vinculados ao desempenho e 

sustentabilidade das habitações.

Para as lojas de materiais de construção, além dos critérios 

para cadastramento apresentados no item 3.6 do caderno 

“Proposta sobre Melhorias Habitacionais” , deve-se firmar 

o compromisso, incluído em detalhes no Termo de Com-

promisso por elas assinado eletronicamente, de que para 

os materiais ou componentes com Programas Setoriais de 

Qualidade (PSQs) no Sistema de Qualificação de Materiais, 

Componentes e Sistemas Construtivos (SiMaC) do Programa 

Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), 

apenas poderão ser comercializados para o PMH aqueles pro-

dutos cujos fabricantes estejam em conformidade com seus 

respectivos PSQs na data da compra.

E, finalmente, para os gestores da locação social, que são os 

agentes da fase ocupacional das moradias no Programa Na-

cional de Locação Social, apresentado no capítulo 2 do cader-

no “Propostas sobre Locação Social”, há que se capacitá-los 

para que estejam aptos a orientar os moradores e a monito-

rar o desempenho de cada unidade habitacional e/ou de seu 

conjunto, no que diz respeito à sua sustentabilidade socioam-

biental, garantindo os seguintes aspectos: (1) uso racional de 

água; (2) qualidade sanitária da água; (3) eficiência energéti-

ca; (4) gerenciamento de resíduos domiciliares e de interven-

ções nas edificações; (5) qualidade sanitária dos espaços; e (6) 

gestão das rotinas de limpeza, conservação e manutenção.

Ressalta-se que as medidas de capacitação, habilitação e 

certificação profissional aqui sugeridas também preten-

dem se adequar a outros programas habitacionais, além dos 

abordados por esta consultoria técnica, como o Programa 

Casa Verde e Amarela para novas construções. Conforme 

mencionado anteriormente, a Tabela 4: Mapa de rota para a 

evolução na qualificação dos agentes do setor da constru-

ção habitacional, localizada ao final deste item 1.2.1, apre-

senta uma proposta preliminar de mapa de rota para a evo-

lução na qualificação dos agentes.

Importante indicar a transversalidade desta proposta de 

sustentabilidade socioambiental com o Sistema de registro 

de demanda e oferta habitacional (SROD), descrito no capí-

tulo 2 do caderno “Propostas sobre Sistema de Registro da 

Demanda e Seleção de Beneficiários”, no qual, todas estas 

exigências de capacitação, habilitação ou certificação serão 

consideradas como critérios para cadastramento e medição 

de desempenho dos diversos agentes (Assistência Técnica, 

Empresa Executora de Obra, Supervisor, Lojas de Material de 

Construção) e suas participações nos diferentes Programas 

(construção de novas moradias, melhorias, autoprodução e 

locação social). 

Sintetizando, esta transversalidade garante:

 ■ O cadastramento dos agentes de assistência técnica (AT 

e EEO) responsáveis pelo suporte técnico e supervisão 

dos processos de melhorias ou autoproduções. Somente 

aqueles que comprovarem sua habilitação técnica ates-

tada pelos respectivos conselhos de classe e a realização 

do Programa específico de Capacitação, atestado pelo 

respectivo certificado de conclusão do curso e assina-

tura do Termo de Responsabilidade para Assistência 

https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-propostas-sobre-melhorias-habitacionais
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-propostas-sobre-locacao-social
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-propostas-sobre-sistema-de-registro-da-demanda-e-selecao-de
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-propostas-sobre-sistema-de-registro-da-demanda-e-selecao-de
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Técnica serão cadastrados no SROD. Posteriormente, as certifica-

ções sugeridas na Atividade 6 também passarão a ser requisitos 

para cadastramento;

 ■ O cadastramento dos agentes Supervisores para as diferentes  

modalidades (construção nova, melhorias, autoprodução e  

locação social);

 ■ A avaliação de todas as melhorias e autoproduções, por meio do 

SROD Mobile App, obtendo uma qualificação AT / EEO em cada 

obra, de forma que uma qualificação global possa ser obtida para 

cada AT / EEO em todas as casas classificadas no SROD;

 ■ A publicidade da informação a respeito da qualificação dos AT / 

EEO já avaliados, para que os beneficiários finais tenham mais ele-

mentos de escolha a respeito dos agentes disponíveis para apoiá-

-los na realização da Assistência Técnica em suas moradias. Assim 

como, a existência de uma lista negra de AT / EEO mal qualificados 

que dela derivem sanções ou perda de registro;

 ■ O cadastramento das Lojas de Material de Cons-

trução, para as quais se propõe exigir a assinatura 

(eletrônica) de Termo de Compromisso atestando 

que, para o PMH e para as construções novas para 

HIS, elas apenas comercializarão produtos cujos 

fabricantes estejam em conformidade, na data da 

compra, com seus respectivos Programas Seto-

riais de Qualidade (PSQs), sempre que houver, no 

Sistema de Qualificação de Materiais, Componen-

tes e Sistemas Construtivos (SiMaC) do Programa 

Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat 

(PBQP-H); e

 ■ O agrupamento da consulta destes agentes para 

AT, EEO, Supervisão e Lojas de Material de Cons-

trução por região, especialidade técnica, modali-

dade de solução de moradia etc.

TABELA 4: Mapa de rota para a evolução na qualificação dos agentes do setor da construção habitacional

MAPA DE ROTA PARA A SUSTENTABILIDADE NO SETOR DA HABITAÇÃO NO BRASIL

EVOLUÇÃO NA QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES DO SETOR DA CONSTRUÇÃO HABITACIONAL

AGENTES PMH NOVAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL  SETOR HABITACIONAL NACIONAL 

ENGENHEIRO CONFEA

CAPACITAÇÃO: Guia para Assistência Técnica 
em Melhoria Habitacional + Programa 
específico de Capacitação (mínimo de 20 
horas, avaliação e emissão de certificado de 
conclusão) + assinatura (digital) de um Termo 
de Responsabilidade para adoção pelas próprias 
instituições de formação profissional existentes.

(sobre os atributos de sustentabilidade, na compulsoriedade das 
normativas, etiquetagem e certificações, a própria demanda do setor 
deverá ser capaz de fomentar o incremento nas ementas das instituições 
de ensino e universidades para a abordagem e aprofundamento em 
disciplinas de eficiência energética, uso racional de água, mitigação de 
gases de efeito estufa emitidos pelas atividades do setor, canteiros de 
obra de baixo impacto, além de técnicas e sistemas inovadores).
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MAPA DE ROTA PARA A SUSTENTABILIDADE NO SETOR DA HABITAÇÃO NO BRASIL

EVOLUÇÃO NA QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES DO SETOR DA CONSTRUÇÃO HABITACIONAL

AGENTES PMH NOVAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL  SETOR HABITACIONAL NACIONAL 

ARQUITETO CAU

Programa específico para atuação dos agentes 
no PMH (Assistência Técnica e supervisão) 
com ementa que inclui sensibilização para as 
particularidades da intervensão (e outros aspectos 
sociais), entendimento dos kits de referência para 
melhoria, regras de operação da intervenção de 
melhoria (etapas a cumprir, registros no SROD 
e no sistema Confea/CAU) e boas práticas para 
demolição, redução de desperdícios, gestão de 
resíduos e outros para canteiro de baixo impacto. 

(sobre os atributos de sustentabilidade, na compulsoriedade das normativas, 
etiquetagem e certificações, a própria demanda do setor deverá ser capaz de 
fomentar o incremento nas ementas das instituições de ensino e universidades 
para a abordagem e aprofundamento em disciplinas de eficiência energética, uso 
racional de água, mitigação de gases de efeito estufa emitidos pelas atividades do 
setor, canteiros de obra de baixo impacto, além de técnicas e sistemas inovadores.

TÉCNICO EM 
EDIFICAÇÕES

CFT

Habilitação: Atestada pelo cumprimento da 
capacitação (certificado e assinatura do Termo 
de Responsabilidade) e pelo REGISTRO  nos 
sistemas do Conselho Federal de Engenharia e 
Agronomia (CONFEA), do Conselho de Arquitetura 
e Urbanismo do Brasil (CAU) e do Conselho 
Federal dos Técnicos Industriais (CFT).

(sobre os atributos de sustentabilidade, na compulsoriedade para o PMH, 
a própria demanda do setor deverá ser capaz de fomentar o incremento 
nas ementas das instituições de ensino e universidades).

MÃO DE OBRA 
DE EXECUÇÃO 
DA OBRA

Capacitação: inclusão de conhecimento adicional a respeito 
de técnicas de reforma e retrofit, inovações e tecnologias mais 
recentes, atributos de sustentabilidade e rotinas de baixo impacto 
ambiental em obras nos diversos programas de capacitação de 
mão de obra já existentes (definidos os conjuntos com MEC - 
Pronatec e o MDIC - Programa de Qualificação Profissional).

Capacitação e habilitação em sustentabilidade: revisão da grade 
mínima do Sistema S e Institutos Federais e complemento de ementa 
programática para inclusão dos atributos de sustentabilidade com foco 
em materiais, sistemas e equipamentos para eficiência energética, uso 
racional de água, redução de desperdícios e gestão de resíduos.

Habilitação: uso da rede CERTIFIC do SETEC/MEC e SPPE/ME,  
avaliações do sistema S (SENAT, SENAR, SENAI, SENAC),  
aproximações com Institutos Federais e com os programas 
de qualificação liderados pelos associados da ABRAMAT 
(critérios de avaliação e emissão da habilitação).

Atualização normas ABNT para 
caracterização dos perfis profissionais 
da construção civil. RAC do Inmetro 
sobre o método de avaliação.

Certificação: criação do Sistema 
Nacional de Certificação Profissional 
na Construção Civil (SiCap do PBQP-H): 
promoção da certificação e visibilidade 
para adoção por parte da sociedade civil 
(especialmente em pequenas reformas).
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EEO

Capacitação: Guia para 
Assistência Técnica em 
Melhoria Habitacional 
+ Programa específico 
de Capacitação (mínimo 
de 20 horas, avaliação e 
emissão de certificado de 
conclusão) + assinatura 
(digital) de um Termo de 
Responsabilidade para 
Assistência Técnica, a 
cada cadastro no SROD.

Habilitação: 
atestados de 
capacitação 
e registro no 
CONFEA.

Certificação:  
Building Installation 
Performance (BIP -  
antigo Programa 
Qualinstal).

Certificação: Building 
Installation Performance (BIP 
- antigo Programa Qualinstal).

Promoção da certificação para 
estimular a adesão das empresas 
construtoras e da sociedade civil.

Certificação: 
novo Sistema 
de Avaliação da 
Conformidade 
de Empresas de 
Serviços e Obras 
da Construção Civil 
para a atuação em 
intervenções de 
reforma e retrofit, 
à semelhança do 
SiAC do PBQP-H.

Certificação: Sistema de 
Avaliação da Conformidade de 
Empresas de Serviços e Obras 
da Construção Civil (SiAC).

Promoção da certificação para estimular 
a adesão das incorporadoras.

LOJAS DE 
MATERIAL DE 
CONSTRUÇÃO

Rede de lojas credenciadas (req. para 
credenciamento: Assinatura de Termo de 
Compromisso eletrônico, referenciando 
a adesão ao SiMAC do PBQP-H).

Rede de lojas  
credenciadas prom.over 
a compulsoriedade

Campanhas para  
conscientização  
do consumidor

AGENTES 
FINANCEIROS

Oferta de subsídios diferenciados em função da pontuação obtida nos kits.

Regramento para alinhamento do 
nível de desempenho da etiqueta 
PBE Edifica e da classificação do 
Selo Casa Azul mais Caixa (ou 
outras certificações) para a oferta 
de subsídios, fundos verdes e linhas 
de financiamento específicas. 

Regramento para alinhamento do nível 
de desempenho da etiqueta PBE Edifica 
e da classificação do Selo Casa Azul 
mais Caixa (ou outras certificações) 
para a oferta de linhas de crédito com 
taxas de financiamento diferenciadas.

GESTORES DA 
LOCAÇÃO SOCIAL 

Elaboração de ementa programática para capacitação em gestão da locação social, incluindo o monitoramento do desempenho de cada 
unidade habitacional e/ou de seu conjunto, no que diz respeito aos diversos aspectos de sustentabilidade socioambiental.

MAPA DE ROTA PARA A SUSTENTABILIDADE NO SETOR DA HABITAÇÃO NO BRASIL

EVOLUÇÃO NA QUALIFICAÇÃO DOS AGENTES DO SETOR DA CONSTRUÇÃO HABITACIONAL

AGENTES PMH NOVAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL  SETOR HABITACIONAL NACIONAL 
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1.2.2. Razões, justificativas e desafios 
de sua implementação

Apesar da disponibilidade de instituições de nível superior 

e técnico para a formação de profissionais para atuação no 

setor da construção no Brasil, ainda não há uma formação 

específica que considere as especificidades de uma inter-

venção de ampliação, reforma ou retrofit, e que garanta a sua 

execução da melhor forma possível, maximizando o uso dos 

recursos federais. Alguma informação pode ser obtida em 

cursos de especialização em patologias das construções, mas 

ainda assim há lacunas, tanto na área de projetos quanto de 

execução dos serviços. 

Justifica-se, portanto, para o exercício das atividades de As-

sistência Técnica e Supervisão, esta proposta de Guia e Pro-

grama específico de Capacitação, com avaliação e emissão de 

certificado da realização do curso e assinatura de Termo de 

Compromisso, capazes de ampliar a atuação destes profissio-

nais na habitação de baixa renda, gerar empregos e reforçar 

capacidades, enquanto garante a formalidade no acompa-

nhamento e monitoramento da qualidade das intervenções.

Em relação à mão de obra para a execução dos serviços, estão 

disponíveis bons programas de capacitação, para as diferentes 

especialidades e todos os níveis técnicos, desde a elaboração 

de projetos até a mão de obra direta, fomentados e disponibi-

lizados pelo MEC (Pronatec), MDIC-qualificação profissional, 

sistema S (SENAT, SENAR, SENAI, SENAC), Institutos Federais, 

além de existirem alguns programas de qualificação e certifi-

cação de mão de obra coordenados pelas associações partici-

pantes da ABRAMAT e outras iniciativas privadas. 

No entanto, para promover e ampliar a formação de uma rede 

de mão de obra especializada, faz-se necessária a distinção 

deste profissional no mercado, razão pela qual propõe-se o 

incremento nos programas de capacitação existentes e um 

novo programa de habilitação, que pode ser apoiado na rede 

CERTIFIC da SETEC/MEC e da SPPE do Ministério da Econo-

mia), nas avaliações do sistema S (SENAT, SENAR, SENAI, 

SENAC) e dos Institutos Federais, e que, futuramente, possa 

evoluir para um Sistema Nacional de Certificação Profissional 

na Construção Civil.

Os desafios para a implementação do Programa específico 

de capacitação para assistência técnica, do programa de Ha-

bilitação da mão de obra e de um futuro Sistema Nacional de 

Certificação Profissional na Construção Civil podem estar:

 ■ na dificuldade de garantir a uniformidade de conteúdo 

programático nas diversas instituições de ensino e man-

tê-lo atualizado;

 ■ no processo de formação de parcerias e estruturação de 

governança para a coordenação de um programa nacio-

nal de certificação profissional, uma vez que envolverá 

a Secretaria do Trabalho, o MEC, o MDIC, o Ministério da 

Economia, o sistema S, a ABRAMAT, o INMETRO, o PBQP-

-H, dentre outros;

 ■ na própria estruturação do programa que exigirá a re-

validação, junto com agentes setoriais, das Normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) dos 

perfis profissionais existentes e a verificação de eventu-

ais pendências na normatização de outros perfis, além 

da posterior compatibilização desses perfis com o Ca-

dastro Brasileiro de Ocupações (CBO);
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 ■ na definição dos ritos (e níveis, se assim definido) da 

avaliação e dos organismos certificadores, além dos pro-

cedimentos para revalidação da certificação; e

 ■ na criação de plataforma pública para a consulta e a di-

vulgação dos profissionais certificados por especialidade 

e região, favorecendo a identificação e a contratação dos 

profissionais certificados (podendo integrar-se ao SROD).

1.2.3. Impacto fiscal e, dentro do nosso 
ordenamento jurídico-institucional, qual o 
melhor caminho para sua efetiva adoção

A qualificação dos agentes proposta nesta consultoria técnica 

pode ser vinculada à qualificação dos profissionais às Nor-

mas ABNT para os perfis profissionais existentes e ao seu ca-

dastro no Cadastro Brasileiro de Ocupações (CBO).

1.2.4. Diretrizes estabelecidas  
no documento Inicial serão alcançadas  
com sua implementação

O incremento proposto para a qualificação dos agentes de As-

sistência Técnica e Supervisão irá garantir: 

 ■ sensibilização dos profissionais a respeito do tipo de in-

tervenção, da atuação com cortesia na realização de in-

tervenções com a presença dos moradores, em espaços 

exíguos, dentre outras especificidades da atividade;

 ■ conhecimento e respeito às normas técnicas 

mínimas requeridas;

 ■ conhecimento sobre os kits de referência de melhoria e 

os atributos de sustentabilidade a eles agregados; e

 ■ entendimento sobre o fluxo operacional da assistência 

técnica e dos cadastros no SROD, além das normas do Pro-

grama de Melhoria Habitacional.

E, no que diz respeito à qualidade das intervenções, a proposta de 

fomento à qualificação da mão de obra, beneficia o setor como 

um todo, disponibilizando profissionais mais capacitados ao 

exercício das atividades de reforma e retrofit para toda a socieda-

de, gerando empregos e estimulando a indústria da construção.

1.3. Desempenho das habitações

1.3.1. Descrição sintética da proposta

As expectativas para o bom desempenho das habitações consi-

deram qualidades como segurança, durabilidade, salubridade, 

conforto, acessibilidade e adaptabilidade. Associadas a essas 

características, também se espera o atendimento a outros 

atributos de sustentabilidade, os quais relacionam-se abaixo 

consumo de água e energia, menor emissão de gases de efeito 

estufa (considerando sua fase de construção, a energia embu- 

tida em seus materiais e a sua utilização) e conexão com as 

suas cidades e infraestruturas.

Para as novas construções, o desempenho mínimo deve ser 

garantido e para o estoque habitacional brasileiro propõe-se a 

adoção evolutiva de medidas de melhoria que proporcionem 

ganhos em eficiência e menores emissões de gases de efeito 

estufa (GEE). A própria natureza do Programa de Melhorias Ha-

bitacionais (PMH) traz fortemente o caráter de sustentabilidade, 

uma vez que recupera o valor dos materiais já incorporados, 
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proporciona melhor qualidade de vida ao morador e revitaliza 

o contexto urbano em que a unidade habitacional se insere.

Para iniciar este processo, de forma evolutiva, propõe-se a 

instituição de uma Mesa Transversal de Sustentabilidade, que 

irá buscar a sinergia necessária entre os órgãos ministeriais, 

as diversas instituições e as representações dos agentes se-

toriais, com o objetivo de promover e definir as estratégias de 

atuação para enriquecer, melhorar e ampliar os programas e 

mecanismos disponíveis, além de embasar e criar condições 

para a calibração, qualificação e monitoramento do sistema 

habitacional nesta direção.

Considerando a proposta no capítulo 4 do caderno “Propos-

tas sobre Melhorias Habitacionais” com o objetivo de contro-

lar a correta aplicação de recursos financeiros, e do Sistema 

de Registro de demanda e oferta habitacional (SROD), des-

crito no capítulo 2 do caderno “Propostas sobre Sistema de 

Registro da Demanda e Seleção de Beneficiários”, para que o 

processo de assistência técnica em melhorias habitacionais 

garanta a atuação eficiente destes agentes e, consequente-

mente, a correta aplicação dos recursos financeiros em ha-

bitações efetivamente com melhores desempenhos e, neste 

sentido, mais sustentáveis, sugerem-se as etapas de diagnós-

tico, plano de intervenção, projeto executivo e a execução de 

obras, detalhadas a seguir:

1.3.1.1. Diagnóstico

 ■ Finalidade: Identificar riscos e medidas emergenciais 

necessárias, qualificar as oportunidades de melhoria, 

favorecendo a escolha das alternativas mais eficazes 

do ponto de vista ambiental e econômico, abordando a 

unidade habitacional como um todo e considerando o caráter 

evolutivo na implementação das melhorias;

 ■ SROD: No fluxograma de cadastro de melhorias, o diagnóstico 

inicial pode ser parte integrante da etapa “registro dos dados 

do imóvel” que corresponde à “Informação de Oferta”, compre-

endendo o registro da localização georreferenciada do imóvel 

e de suas características originais. Neste momento, pode ser 

calculada a pontuação da moradia de acordo com os elementos 

diagnosticados; e

 ■ Modelo sugerido: O registro da localização georreferenciada  

do imóvel e de suas características originais deve permitir  

a realização de seu diagnóstico. Sugere-se levantar as  

seguintes informações:

 » características climáticas do município (temperatura,  

umidade, insolação e regime pluviométrico);

 » mobilidade (proximidade ao transporte público);

 » equipamentos urbanos próximos, tais como creches, esco-

las, postos de saúde e assistência social, hospitais, centros 

culturais e esportivos, mercados e farmácias;

 » infraestrutura de coleta de esgoto e abastecimento 

de água energia elétrica, serviço de coleta de resíduos e 

transporte público;

 » disponibilidade de materiais da cesta básica da construção;

 » características de adensamento e áreas verdes como a  

tipologia da edificação (verticalidade), a densidade 

construída, áreas permeáveis e vegetalizadas, restrições 

ambientais e riscos;

 » informações gerais da unidade habitacional como área 

construída, número de quartos e banheiros;

 » condições de segurança estrutural da edificação;

 » consumo médio anual de água, energia elétrica e gás da uni-

dade habitacional; e

 » atributos de sustentabilidade pré-existentes.

https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-propostas-sobre-melhorias-habitacionais
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-propostas-sobre-melhorias-habitacionais
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-propostas-sobre-sistema-de-registro-da-demanda-e-selecao-de
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-propostas-sobre-sistema-de-registro-da-demanda-e-selecao-de
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A partir destas informações é possível identificar:

 » o potencial de aproveitamento solar e de águas 

de chuva;

 » as condicionantes para conforto térmico;

 » as conexões urbanas e de inserção social;

 » as medidas de redução na emissão de GEE, 

considerando a escolha de materiais de construção 

disponíveis no local;

 » as possibilidades de requalificação urbana, mitigação 

de alagamentos e redução nas ilhas de calor; e

 » a melhor qualidade e desempenho da habitação.

O modelo de diagnóstico sugerido também poderá ser utili-

zado para o Programa Nacional de Locação Social proposto no 

capítulo 2 do caderno “Propostas sobre Locação Social”, uma 

vez que cobre os atributos de sustentabilidade e permite a sua 

pontuação para o cadastro da oferta da unidade para locação.

1.3.1.2. Plano de Intervenção 
e projeto executivo

 ■ Finalidade: A partir dos resultados do diagnóstico aplica-

do, selecionar e formalizar as medidas de melhoria para 

execução imediata e as possibilidades de intervenção 

futura (caráter evolutivo na implementação das melho-

rias). Os projetos executivos devem ser desenvolvidos e 

apresentados considerando os kits de referência para 

melhorias selecionados;

 ■ SROD: No fluxograma de cadastro de melhorias, o plano 

de intervenção pode ser parte integrante da etapa “sele-

ção dos kits de referência para melhoria” na “Informação 

de Oferta”, compreendendo a pontuação das medidas 

de sustentabilidade adotadas conforme o(s) kit(s) de 

referência para melhoria(s) escolhido(s), constituindo 

referências para o cálculo de subsídios diferenciados. A 

AT / EEO é responsável pelo cadastro dos kits de melhoria 

selecionados e respectivos projetos executivos; e

 ■ Modelo sugerido: O “Plano de Intervenção” pode ser a 

própria sinalização de prioridades a partir do cadastro 

dos kits de referência para melhorias, com abordagem 

escalonada e por nível de desempenho.

1.3.1.3. Execução da obra

 ■ Finalidade: Garantir o controle da finalidade de aplica-

ção dos recursos por meio da adoção de boas práticas 

durante a execução da obra, considerando (a) o plane-

jamento das atividades e das instalações provisórias 

do canteiro de obras, se houver; (b) a minimização de 

resíduos e a maximização de seu aproveitamento, tanto 

durante as atividades de demolição quanto de instalação 

e construção; (c) a formalidade e qualificação de forne-

cedores, materiais, sistemas e equipamentos utilizados; 

(d) orientação ao usuário na entrega da melhoria e, no 

caso da instalação de equipamentos e sistemas, disponi-

bilização do correspondente Manual de Uso, Operação, 

Conservação e Manutenção;

 ■ SROD: Registro dos processos de verificação da obra, 

incluindo o acompanhamento de sua evolução física, 

validação do(s) kit(s) de melhoria(s) adotados, fotos geor-

referenciadas e constatação de sua qualidade final; e

 ■ Modelo sugerido: Os sistemas CAU (RRT) e CONFEA 

(Livro de Ordem) serão ajustados para registrar as boas 

práticas requeridas, indicadas nos itens acima, e as 

melhorias realizadas, também deverão ser escalonáveis 

para que se integrem e compartilhem informações com 

o SROD.

https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-propostas-sobre-locacao-social
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O cumprimento destas etapas propostas para a atividade de 

Assistência Técnica pretende garantir o desempenho da ha-

bitação melhorada. Entretanto, o caráter de sustentabilidade 

nas habitações provém, não apenas das soluções de projeto e 

da execução da obra, mas também das caraterísticas dos mate-

riais e sistemas construtivos adotados e, por esta razão, as cer-

tificações foram propostas também como um meio de garantia 

da qualidade da intervenção.

Por esta razão, para a definição dos atributos de sustentabili-

dade e das recomendações de pontuação indicados nos kits de 

referência para melhorias, tomou-se como premissa valer-se 

dos programas de certificação do governo federal e das inicia-

tivas de outras instituições reconhecidas nacionalmente e com 

fundamentos convergentes em termos de parâmetros de sus-

tentabilidade socioambiental. 

São considerados, portanto, no modelo proposto, a certificação 

de materiais e sistemas, em conformidade com o programa do 

Sistema de Qualificação de Empresas de Materiais, Componen-

tes e Sistemas Construtivos (SiMAC  15 ) e do Sistema Nacional 

de Avaliação Técnica (SiNAT  16 ), ambos do PBQP-H, a etique-

tagem de equipamentos, em conformidade com o Programa 

Brasileiro de etiquetagem do PBE-Inmetro  17 , os parâmetros 

de etiquetagem do PROCEL Edifica  18 , a certificação Selo Casa 

Azul + Caixa  19  e, naturalmente, o atendimento à NBR 15.575.

A Tabela 6: Etiquetas e certificações adotadas no Brasil e rela-

cionadas aos edifícios habitacionais e a suas partes descreve 

estes diferentes sistemas de avaliação e certificação e respecti-

vos escopos de aplicação.

O Anexo 1 identifica, dentre as intervenções propostas, suges-

tões para atributos de sustentabilidade mínimos obrigatórios e 

outros, para compor a pontuação da moradia no SROD. 

Os objetivos da estrutura apresentada para a composição dos 

kits de referência para melhoria são:

 ■ viabilizar a codificação para o SROD, propondo três níveis 

para numeração dos sistemas, subsistemas e componentes;

 ■ conferir flexibilidade ao AT/EEO, para que possa compor 

seu próprio kit de melhoria (seu Plano de Intervenção), 

considerando o diagnóstico realizado (necessidades da 

moradia e sua família); e

 ■ possibilitar a consolidação de um catálogo de kits de refe-

rência para melhoria, a partir do agrupamento de compo-

nentes e subsistemas, guiado por necessidades específicas, 

tais como a implementação de medidas para eficiência 

energética baseadas nas Zonas Bioclimáticas (podendo até 

nomeá-las desta forma), além de outras medidas direcio-

nadas aos materiais e sistemas prediais que se pretendem 

melhorar – por exemplo, kit para uso racional de água, kit 

para aquecimento solar de água, dentre outros.

Assim, por meio dos componentes da planilha e seus subsis-

temas, será possível agrupá-los e denominar kits específicos, 

assim como são apresentados atualmente os 21 Kits da SNH.

Pela planilha e pelos kits a partir dela elaborados, também será 

possível identificar as medidas de sustentabilidade que agre-

garão pontos à moradia. 

Um outro elemento fundamental para a sustentabilidade da 

moradia, após a realização da melhoria, é a disponibilização ao 

morador de um Manual de Uso, Operação, Conservação e Ma- 

nutenção que pode ou não se restringir aos elementos me-

lhorados. A Área Técnica recomendada para a estrutura de 

governança será capaz de desenvolver alguns modelos em 

correspondência com as intervenções propostas nos kits de 

referência de melhoria.

http://pbqp-h.mdr.gov.br/
projetos_simac_psqs.php 

https://www2.inmetro.
gov.br/pbe/ 

https://www.caixa.gov.
br/sustentabilidade/
negocios-sustentaveis/
selo-casa-azul-caixa/
Paginas/default.aspx 

http://pbqp-h.mdr.gov.
br/projetos_sinat.php 

http://www.procelinfo.
com.br/
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http://pbqp-h.mdr.gov.br/projetos_simac_psqs.php
http://pbqp-h.mdr.gov.br/projetos_simac_psqs.php
http://pbqp-h.mdr.gov.br/projetos_sinat.php
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Sobre a ótica do desempenho das habitações e seus atributos de sus-

tentabilidade, esta proposta também se apoia no Sistema de Registro de 

demanda e oferta habitacional (SROD), descrito no capítulo 2 do caderno 

“Propostas sobre Sistema de Registro da Demanda e Seleção de Bene-

ficiários” desta publicação, uma vez que pode avançar nas diferentes 

modalidades de solução (melhorias, autoprodução, construções novas e 

locação social) ao registrar estas características de desempenho, qualifi-

cando a Oferta da Melhoria e/ou Moradia.

Sintetizando, a transversalidade do SROD com a sustentabilidade socio-

ambiental das habitações facilitará os seguintes processos:

 ■ Ao cadastrar-se e georreferenciar no SROD, as residências que se 

inscreverem nos diversos programas de sustentabilidade existen-

tes, independentemente de possuírem suporte financeiro (subsídio, 

financiamento) do SNH ou não, como o Selo Azul Mais Caixa, esta-

rão expostas para processos de supervisão especializada em relação 

aos atributos de sustentabilidade certificados ou autodeclarados, 

conforme o caso;

 ■ No SROD, a SNH poderá definir atributos de sustentabilidade para 

diversos produtos, por modalidade, e evolutivamente. Por exemplo, 

para o Programa de Melhorias, os kits de referência para melho-

ria poderão considerar aspectos de uso racional de água e ener-

gia, medidas de eficiência energética e materiais de baixo impacto 

ambiental, e avançar a outras medidas; para a Autoprodução e 

Construções Novas, poderão ser inseridos protótipos de moradias 

mais eficientes e com baixo impacto ambiental, que já tenham sido 

validados pela SNH em seus projetos como o Eficiência Energética 

no Desenvolvimento Urbano Sustentável com foco em Habitação 

Social (EEDUS), realizado em parceria com a GIZ;

 ■ Possibilidade de avaliação por meio de pontuação evolutiva. Consi-

derar-se-á uma habitação sustentável, aquela cujos componentes 

e sistemas cumprirem um nível mínimo de atributos, indicados por 

meio da pontuação a eles associados ou, alternativamente, níveis 

superiores de sustentabilidade que possam 

ser associados para acesso a incentivos finan-

ceiros diferenciados;

 ■ Viabilidade da implementação da captação e 

registro das condições anteriores da moradia 

antes da melhoria, permitindo gerar o 

diagnóstico da moradia e o respectivo plano 

de intervenção, fornecendo o suporte para o 

processo de seleção do kit de referência  

para melhoria;

 ■ No registro no SROD das moradias para Lo-

cação Social, poderá ser aplicado o mesmo 

diagnóstico da moradia utilizado para regis-

trar as condições anteriores da moradia a ser 

melhorada, uma vez que deverá se tratar de 

uma lista de verificação bastante abrangente;

 ■ Durante a fase de registro no SROD, a AT 

/ EEO selecionará o kit de referência para 

melhoria ou protótipo de autoprodução a 

ser implementado. No caso de moradias 

novas, o incorporador fará o cadastro do 

projeto arquitetônico e meio ambiente dos 

empreendimentos habitacionais;

 ■ Nas modalidades de autoprodução e melho-

rias durante a execução da obra, a APP móvel 

do SROD verificará a correta aplicação dos 

recursos públicos. A sua função estender-se-

-á aos processos de supervisão da obra, que 

incluem o acompanhamento da sua evolução 

física, validação dos atributos de sustentabili-

dade definidos no (s) kit (s) de referência para 

melhoria ou protótipo (s) adoptado (s), por 

meio de fotos georreferenciadas e verificação 

da qualidade final da solução habitacional;

https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-propostas-sobre-sistema-de-registro-da-demanda-e-selecao-de
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-propostas-sobre-sistema-de-registro-da-demanda-e-selecao-de
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 ■ Na modalidade de moradia nova , seja para compra ou 

aluguel, durante a execução da obra, a APP móvel do 

SROD executará os processos de verificação da obra, 

que incluem o acompanhamento de sua evolução física, 

validação dos atributos ou critérios de sustentabilida-

de definidos no (s) projeto (s) adotado (s) e com base no 

programa para o qual foi cadastrado, através de fotos 

georreferenciadas, análise técnica especializada, verifi-

cação da qualidade final da solução habitacional e apre-

sentação das certificações de terceira parte obtidas;

 ■ O SROD poderá acolher algumas ferramentas 

de avaliação para os diferentes atributos de 

sustentabilidade e medição da redução das emissões de 

gases de efeito estufa, por exemplo, sendo os resultados 

positivos da aplicação destas ferramentas considerados 

como sendo um tipo de pré-qualificação ou certificação 

da moradia;

 ■ As moradias que alcançarem a qualificação de “susten-

tável” dos diferentes programas e modalidades serão 

registradas na base de dados do SROD como tal e pode-

rão ser monitoradas quanto à sua contribuição nacio-

nal para os compromissos de mudança do clima; e

 ■ O subsídio pode ser recalibrado não só com base no 

equipamento urbano, localização, densidade, mas 

também com base em níveis de atributos de sustenta-

bilidade agregados. Evitando assim um valor único de 

subsídio para todos os tipos de modalidade (subsídio 

diferenciado), ou seja, que possam ser qualificados em 

níveis de sustentabilidade, por exemplo.

E, finalmente, sob a ótica do setor habitacional brasileiro, to-

das estas medidas e sistemas de certificação podem evoluir 

conforme proposto na Tabela 5 seguinte, um mapa de rota 

para a evolução da sustentabilidade das habitações no Brasil.

TABELA 5: Mapa de rota para a evolução da sustentabilidade das habitações no Brasil

MAPA DE ROTA PARA A SUSTENTABILIDADE NO SETOR DA HABITAÇÃO NO BRASIL

EVOLUÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DAS HABITAÇÕES NO BRASIL

ESCALAS PMH NOVAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL  SETOR HABITACIONAL NACIONAL 

Acessibilidade e 
adaptabilidade

NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, 
espaços e equipamentos urbanos. 

Conexões urbanas
Pontuação da demanda para priorização 
e diferenciação de subsídios.

Selo Casa Azul 
mais Caixa

Pontuação da Demanda 
para priorização 
e diferenciação 
de subsídios.

Selo Casa Azul 
mais Caixa, 
processo 
AQUA e 
GBC CasaEficiência no 

uso da água 
PBE Edifica 
Simplificado

Obrigatoriedade 
do atendimento da 
NBR 16.782:2019 - 
Conservação de água 
em edificiações.

Obrigatoriedade 
do atendimento da 
NBR 16.782:2019 - 
Conservação de água 
em edificiações.
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MAPA DE ROTA PARA A SUSTENTABILIDADE NO SETOR DA HABITAÇÃO NO BRASIL

EVOLUÇÃO DA SUSTENTABILIDADE DAS HABITAÇÕES NO BRASIL

ESCALAS PMH NOVAS HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL  SETOR HABITACIONAL NACIONAL 

Eficiência no 
uso da água 

PBE Edifica 
Simplificado

Selo Casa Azul 
mais Caixa

Obrigatoriedade 
do atendimento da 
NBR 16.782:2019 - 
Conservação de água 
em edificiações.

Selo Casa Azul 
mais Caixa, 
processo 
AQUA e 
GBC Casa

PBE Edifica 
compulsório + Selo 
PROCEL opcional

Eficiência energética 
e emissões de GEE

ENCE PBE Edifica compulsório.

Salubridade e conforto 
NBR 15.575  
níveis mínimos

NBR 15.575  
níveis mínimos

NBR 15.575

Materiais e 
equipamentos 
(durabilidade, 
consumo e emissões)

Compulsória conformidade ao PSQ do SiMAC do PBQP-H.
Amplicação dos 
PSQs do SiMAC e 
compulsoriedade.

Amplicação dos 
PSQs do SiMAC e 
compulsoriedade

Financiamento 
Pontuação dos kits para a diferenciação 
dos subsídios para PMH.

Subsídios, fundos verdes e linhas 
de financiamento específicas, 
diferenciados pela pontuação na 
etiqueta ou nas certificações.

Linhas de crédito com taxas de 
financiamento associadas à 
etiquetas ou certificações; incentivos 
fiscais ou outros urbanísticos.

Referências
Kits de 
referência

Kits de referência com atributos 
de sustentabilidade

Protótipos de UH (EEDUS e 
Universidades LabEEE e LABAUT).

Ampliar fichas de catálogo de 
FADs (Fichas de Avalaiação de 
Desempenho) dos sistemas 
construtivos avaliadas pelo 
SiNAT do PBQP-H.

FADs (Fichas de Avaliação de 
Desempenho) dos sistemas construtivos 
avaliados pelo SiNAT do PBQP-H.

1.3.2. Razões, justificativas e desafios de sua implementação

A garantia da qualidade das habitações de interesse social e a contribuição bra-

sileira para a redução das emissões de gases efeito estufa e enfrentamento das 

mudanças climáticas é a razão para as sugestões de atributos de sustentabilida-

de socioambiental.

Fomentar o uso de produtos certificados e apoiar 

a indústria formal para inovações capazes de con-

ferir maior eficiência no uso das operações, menor 

desperdício de recursos e, consequentemente, des-

pesas mais baixas aos moradores, também são mo-

tivos para esta proposta. 
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No caso específico do PMH, é proposta a ampliação das op-

ções para os kits de referência para melhorias que serão 

cadastrados e a formalização de seu processo de escolha. E 

será por meio das etapas da atividade de assistência técnica 

propostas que se pretende garantir a orientação e o regis-

tro deste processo, viabilizando as melhores escolhas para 

cada localidade e situação encontrada e permitindo que os 

agentes encontrem a combinação mais econômica das so-

luções e possam receber suporte para implementá-las.

Os desafios para sua implementação podem estar:

 ■ na definição de pontuação para as diversas combina-

ções possíveis;

 ■ na dificuldade de aplicação dos requisitos dos proces-

sos de etiquetagem e certificação ambiental existentes 

em ‘partes’ da edificação;

 ■ no contexto diverso dos sistemas de etiquetagem e 

certificação ambiental das edificações disponíveis; e

 ■ no alinhamento da pontuação dos kits de referência 

para melhorias para a aplicação de regramentos no 

fornecimento de subsídio ou financiamentos.

1.3.3. Impacto fiscal e, dentro do nosso 
ordenamento jurídico-institucional, qual o 
melhor caminho para sua efetiva adoção

A adoção desta proposta pode ser inserida no contexto da 

Medida Provisória (MP) que está sendo preparada pelo Go-

verno Federal para tratar da nova política de habitação para 

o Brasil e que consistirá, em linhas gerais, como base para 

os programas habitacionais, os projetos e as ações do Mi-

nistério do Desenvolvimento Regional (MDR). Dentro dessa 

MP, a SNH está desenvolvendo alternativas, para ampliar 

a regularização fundiária e o desenvolvimento de um programa de 

melhorias habitacionais, que podem incluir à instituição de um Sis-

tema de governança para garantir o controle de finalidade, regulan-

do a capacitação técnica dos diferentes profissionais que desejem se 

cadastrar para participar dos processos e avaliando a qualidade da 

intervenção proposta e executada.

A avaliação do atendimento aos requisitos de desempenho mínimos 

e aos atributos de sustentabilidade propostos, quando realizada por 

meio de processos de certificação, reduzem as despesas do governo 

com processos de verificação e supervisão do andamento dos traba-

lhos, especialmente no caso da construção de habitações novas.

Podem ser vinculados aos atributos de desempenho das edificações 

habitacionais as normas técnicas da ABNT, os diversos regulamen-

tos dos sistemas do PBQP-H, os requisitos do regulamento para a 

etiquetagem PROCEL Edifica, os requisitos da certificação Selo Casa 

Azul + Caixa e a ferramenta de cálculo de GEE emitidos pela etapa de 

obras em desenvolvimento e denominado CECARBON.

1.3.4. Diretrizes alcançadas  
com sua implementação

Pela implementação das sugestões para a sustentabilidade socio-

ambiental relativas ao desempenho da habitação, são atendidas as 

seguintes diretrizes:

 ■ A pontuação é uma primeira versão e está sujeita a revisão 

com os especialistas locais e as autoridades do MDR. Pode ser 

ajustada, conforme a experiência, bem como a depuração de 

variáveis, e, as famílias que precisem de melhoria habitacional, 

devem ser pontuadas conforme os critérios de inadequação ha-

bitacional e as que precisem adquirir uma moradia, devem ser 

pontuadas conforme critérios do déficit habitacional; 
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 ■ De acordo com a pontuação que for obtida, pode-se definir o 

montante de subsídio para o solicitante. A renda é elemento pri-

mordial para definir o montante de subsídio para cada família; 

 ■ Identificar fontes de informações georreferenciadas com 

equipamentos urbanos: escolas, hospitais, centros culturais, 

instalações esportivas, entre outros, a fim de implementar um 

processo de pontuação da moradia de acordo com os equipa-

mentos urbanos próximos à unidade habitacional. A proximida-

de dos equipamentos garante uma melhor qualidade de vida e o 

subsídio pode ser alocado de acordo com essa proximidade aos 

equipamentos e serviços urbanos; e

 ■ Estabelecer o uso de sistemas construtivos, equipamentos e 

materiais de baixo impacto e eficientes do ponto de vista de 

adequação às zonas bioclimáticas do país.
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CONFERIR 
FORMALIDADE 
à mesa transversal 
de sustentabilidade 
na habitação

2
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O conjunto de instrumentos, medidas, ferramentas e apoios referidos neste 

regulamento conduzirão ao desenvolvimento e promoção das atividades da 

União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, com a participação 

dos setores social e privado, a fim de garantir um desenvolvimento habita-

cional organizado e sustentável, promovendo o menor consumo de recur-

sos naturais e energéticos, a utilização de energia renovável, o uso seguro 

de fontes alternativas de água, a inovação tecnológica com o objetivo de reduzir desperdícios e 

melhorar desempenhos, mantendo sempre o alinhamento com a diversidade climática e cultural 

brasileira e, em benefício das famílias, para que tenham moradias mais saudáveis, mais confortá-

veis e com menores despesas.

2.2. Governança 

O Ministério de Desenvolvimento Regional, por meio da Se-

cretaria Nacional de Habitação, será responsável pelo estabe-

lecimento das diretrizes de sustentabilidade socioambiental 

que fazem parte da Política Nacional de Habitação.

2.3. Coordenação

A fim de cumprir o objetivo deste regulamento, o Ministério 

do Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Nacio-

nal de Habitação e com a participação de outras entidades da 

União, bem como os estados, o Distrito Federal, os municípios 

e os setores social e privado nacionais e estrangeiros, confor-

me o caso, celebrarão acordos e convenções de cooperação 

técnica, com o objetivo de:

 ■ Estabelecer uma distribuição adequada de responsabilidades,  

bem como consistência e complementaridade com a política e os 

programas de habitação;

 ■ Incentivar e apoiar os processos de produção de moradias;

 ■ Promover a produção e a distribuição de materiais de construção, equipa-

mentos e sistemas construtivos que atendam às normas técnicas brasilei-

ras e os seus instrumentos reguladores, quando houver;

 ■ Conceber mecanismos para promover a inovação e o intercâmbio tecno-

lógico na produção e uso de materiais e produtos para a construção de 

moradias, dando prioridade à pesquisa pública e às instituições de ensino 

superior do país;

 ■ Promover o uso racional da água, a eficiência energética e o uso de 

energias renováveis nas habitações, conforme características específicas 

de cada região brasileira, especialmente suas condições climáticas e 

padrões culturais; e

 ■ Organizar assistência e capacitação no uso de materiais e processos de 

construção e na operação de equipamentos e sistemas prediais.

2.1. Descrição sintética da proposta
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2.3.1. Atribuição

O Ministério de Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria 

Nacional de Habitação, será responsável por:

 ■ Padronizar modelo regulatório que proporcione às autoridades 

competentes emitir, aplicar e manterem vigor e permanente-

mente atualizadas disposições legais, normas técnicas, códigos 

de processo construtivo e regulamentos de construção, que con-

tenham os requisitos técnicos que garantam a segurança estru-

tural, habitabilidade e sustentabilidade de todas as habitações;

 ■ Promover o uso de materiais e produtos que ajudam a evitar 

efluentes e emissões que deterioram o meio ambiente, bem 

como aqueles que promovem economia de energia, uso eficien-

te da água, um ambiente mais confortável e saudável dentro de 

casa, de acordo com as características climáticas da região;

 ■ Fomentar a provisão e administração da infraestrutura, 

equipamentos e serviços urbanos necessários, bem como o 

financiamento compartilhado para a manutenção sustentável 

adequada de unidades habitacionais e empreendimentos;

 ■ Promover tecnologias que estejam de acordo com as exigências 

sociais e regionais e as características da população, estabelecen-

do mecanismos de pesquisa e experimentação tecnológica;

 ■ Estabelecer as disposições necessárias para regular e orientar a 

transferência de tecnologia aplicável à construção de moradias e 

estabelecer, por si só ou através de organismos nacionais de nor-

malização, as normas técnicas relativas à qualidade e ao desempe-

nho de bens e serviços básicos para a construção de moradias; e

 ■ Promover o reconhecimento público dos agentes que executam 

suas ações sob os critérios indicados neste regulamento.

2.4. Proposta complementar 
de assessoria transitória 

Esta é uma proposta complementar à sugestão de criação 

de uma Mesa Transversal de Sustentabilidade na Habitação. 

Sugerem-se os elementos para a contratação de uma asses-

soria transitória, por um período de 5 anos, com o objetivo de 

estruturar, coordenar os intervenientes e liderar tempora-

riamente as atividades da Mesa Transversal de Sustentabili-

dade na Habitação e da estrutura de governança.

2.5. Razões e justificativas da 
importância de sua implementação

A instituição de uma mesa transversal interministerial e 

de uma estrutura de governança permanente necessita de 

planejamento, coordenação e definição de responsabilida-

des para que ocorra. Mesmo que a ideia seja abrigá-las no 

âmbito de um comitê já constituído e operante, o Comitê 

Nacional de Desenvolvimento Tecnológico da Habitação 

(CTECH) do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtivi-

dade no Habitat (PBQP-H) da Secretaria Nacional da Habi-

tação, é importante confirmar esta aderência, descobrir os 

participantes que se identifiquem com o tema da sustenta-

bilidade e selecionar as atividades e metas em curso. Para 

esta tarefa, uma equipe externa de assessoria seria o ideal, 

não sobrecarregando os agentes públicos nestes primeiros 

anos e já deixando estruturadas e bem encaminhadas as 

primeiras pautas.
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GUIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
EM MELHORIA HABITACIONAL 
MAIS SUSTENTÁVEL  
para o programa específico 
de capacitação em melhoria 
habitacional destinado aos 
assistentes técnicos, supervisores 
e empresas executoras de obra

3
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Esta é uma proposta complementar aplicada ao Programa de Melhoria Ha-

bitacional. Sugere-se um escopo para o Guia de Assistência Técnica em 

Melhoria Habitacional mais Sustentável para o Programa específico de 

Capacitação em Melhoria Habitacional, destinado aos Assistentes Técnicos, 

Supervisores e Empresas Executoras de Obra, propostos no item 1.2 - Quali-

ficação dos agentes os quais deverão ser viabilizados pelo CAU e CONFEA e 

disponibilizados para as instituições de formação profissional diversas.

3.2. Razões e justificativas da 
importância de sua implementação

As atividades de assistência técnica, supervisão e execu-

ção da obra já acontecem e é primordial que algumas es-

pecificidades sejam mais bem conceituadas e compreen-

didas pelos agentes. É preciso complementar o processo 

de formação destes profissionais, reforçando a sua sen-

sibilidade frente às necessidades das famílias e à melhor 

maneira de conduzir as atividades de melhoria dentro de 

suas casas habitadas, além de abordar as diversas ques-

tões ambientais.

3.5. Implementação

Para o desenvolvimento do Guia de Assistência Técnica em Melhoria Habitacio-

nal mais Sustentável e para a formatação do Programa de Capacitação em Me-

lhoria Habitacional, sugere-se contratar uma consultoria técnica, constituída 

por equipe multidisciplinar, incluindo as especialidades para cada um dos temas 

do sumário proposto para o Guia e para as demandas pedagógicas e técnicas 

previstas para o Programa de Capacitação em Melhoria Habitacional. 

O valor estimado para a contratação desta consultoria técnica, apresentado na 

Tabela 10, é de R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais), não considerando despesas 

gráficas, audiovisuais e de formatação dos conteúdos desenvolvidos.

3.1. Descrição sintética da proposta
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AÇÃO PARA O INCREMENTO 
DE ESCOPO NOS PROGRAMAS
de capacitação de mão de obra 
de construção civil existentes 
no Brasil e recomendações 
para a habilitação nacional 
da mão de obra do setor

4
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PROPOSTAS PARA A SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Esta é uma proposta complementar aplicada ao cenário habitacional brasi-

leiro, abrangendo desde as melhorias em moradia popular e as intervenções 

de ampliação, reforma e retrofit de todo o universo das habitações até as no-

vas construções de habitação de interesse social e todas as demais. A capaci-

tação da mão de obra de construção civil e o início de um processo formal de 

habilitação desta mão de obra são sugeridos no item 1.2 - Qualificação dos 

agentes e que se complementam com uma proposta de inclusão de novos conceitos, orientações 

e instruções de trabalho para os programas de capacitação de mão de obra de construção civil já 

existentes. O planejamento e a coordenação desta ação podem estar incluídos no escopo da asses-

soria sugerida no capítulo 3 ou podem ser alvo de uma assessoria com atuação setorial específica. 

Sugerem-se, portanto, os elementos para a contratação desta assessoria com o 

objetivo de diagnosticar, planejar, desenvolver conteúdo e coordenar a inclusão 

deste novo escopo nos programas de capacitação de mão de obra de construção 

civil existentes no Brasil, avançando até a recomendação de um sistema evoluti-

vo de habilitação à certificação profissional. 

4.2. Razões e justificativas da importância  
de sua implementação

A mão de obra brasileira para a construção civil carece de formalidade. A me-

lhor capacitação destes trabalhadores e a existência de programas que lhes 

confiram habilitação é capaz de movimentar positivamente a economia na-

cional, não apenas para as novas construções, mas para todo o mercado de 

reformas e manutenção de todo um estoque de habitações existentes. A so-

ciedade civil também carece de orientação e confiabilidade para a realização 

das intervenções em suas habitações. No Brasil, há diversos 

programas de capacitação de mão de obra, no entanto, ainda 

falta conteúdo relacionado à identificação e solução de pa-

tologias, melhores técnicas para intervenções de ampliação, 

reforma e retrofit, conhecimento a respeito das tecnologias 

mais recentes, dos atributos de sustentabilidade e das roti-

nas de baixo impacto ambiental em obras.

No atual contexto, os gestores e agentes do Programa Nacio-

nal de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) do 

Ministério da Educação (MEC) e do Programa de Qualificação 

Profissional do Ministério da Economia (antes no extinto Mi-

nistério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços – MDIC) podem ser pontos focais para a abordagem 

proposta por esta consultoria técnica, no que diz respeito 

ao incremento de conteúdo programático nas capacitações 

4.1. Descrição sintética da proposta
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existentes. E, para iniciar um processo de habilitação da mão 

de obra, a aproximação sugerida é com a rede CERTIFIC, insti-

tuída originalmente pela Secretaria de Educação Profissional 

e Tecnológica (SETEC) do MEC e pela Secretaria de Políticas 

Públicas de Emprego (SPPE) do anterior Ministério do Traba-

lho e hoje no Ministério da Economia, a qual confere certifica-

ção profissional aos trabalhadores, e com o sistema S (SENAT, 

SENAR, SENAI, SENAC) que dispõe de sistemas de avaliação. 

Igualmente, aproximações com Institutos Federais e com os 

programas de qualificação e certificação liderados pelos as-

sociados da Associação Brasileira da Indústria de Materiais de 

Construção (ABRAMAT) também se sugere considerar.

A longo prazo, visando a criação de um Sistema Nacional de 

Certificação Profissional na Construção Civil, há que se apro-

ximar da proposta do previsto SiCap do Programa Brasileiro 

de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H).
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COMPLEMENTO DE ATRIBUTOS 
DE SUSTENTABILIDADE 
para os componentes e sistemas 
dos kits de referência para 
melhoria habitacional em vias 
de publicação pela secretaria 
nacional de habitação
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PROPOSTAS PARA A SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

Esta é uma proposta complementar aplicada ao Programa de Melhoria Habi-

tacional. Propõe-se o agrupamento de novos kits de melhoria, alinhados aos 

21 já desenvolvidos pela Secretaria Nacional de Habitação (SNH), partindo 

dos elementos sugeridos na (5.3) planilha de elementos para a composição 

de kits de referência para melhoria habitacional.

5.2. Razões e justificativas da 
importância de sua implementação

Pelo fato de os 21 kits de referência para melhoria habitacional 

ainda não terem sido lançados pela SNH, há oportunidade de 

já incluir os atributos de sustentabilidade e a correspondência 

com as zonas bioclimáticas brasileiras, aperfeiçoando os kits 

existentes e incluindo novos elementos aos kits.

 ■ Os objetivos da estrutura apresentada para a composição 

dos kits de referência para melhoria são:

 » viabilizar a codificação para o SROD, propondo três 

níveis para numeração dos sistemas, subsistemas e 

componentes;

 » conferir flexibilidade ao EAT/EEO, para que possa 

compor seu próprio kit de melhoria (seu Plano de 

Intervenção), considerando o diagnóstico realizado 

(necessidades da moradia e sua família);

 » possibilitar a consolidação de um catálogo de kits de referência para me-

lhoria, a partir do agrupamento de componentes e subsistemas, guiado 

por necessidades específicas, tais como a implementação de medidas para 

eficiência energética baseadas nas Zonas Bioclimáticas (podendo até no-

meá-las desta forma), além de outras medidas direcionadas aos materiais 

e sistemas prediais que se pretendem melhorar – por exemplo, kit para uso 

racional de água, kit para aquecimento solar de água, dentre outros;

 » associar pontos às medidas de sustentabilidade, viabilizando a priorização 

das intervenções e a modulação dos incentivos via SROD.

5.3. Planilha de elementos para a composição de kits 
de referência para melhoria habitacional

A SNH desenvolveu 21 kits de melhoria, organizados na planilha Excel intitulada 

20201026_Composição dos Kits_Reg_Mel, na qual detalha materiais e serviços as-

sociados a 21 modalidades de intervenção de melhoria habitacional e sua composi-

ção de preços por Estado brasileiro.

5.1. Descrição sintética da proposta
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Assim, para que pudessem ser consideradas, neste momento 

inicial, nas intervenções já previstas pela SNH no Programa de 

Melhoria Habitacional e os seus componentes, esta proposta 

parte dos elementos destes 21 kits já existentes e os comple-

menta no formato original em que já se encontram organizados.

A planilha Elementos para composição de kits de referência 

para melhoria habitacional apresentada em sua versão final 

no Anexo 1 - Kits de referência para melhoria habitacional 

acrescenta alguns elementos ao kit original da SNH e detalha 

seus atributos de sustentabilidade, considerando aspectos 

como a origem dos materiais naturais renováveis e não reno-

váveis, a conformidade do fabricante ao PSQ correspondente 

e o desempenho dos subsistemas em temos de uso racional 

de água e eficiência energética. Estes atributos de sustentabi-

lidade foram agrupados em obrigatórios, quando já há meca-

nismo legal ou normativo vigente, e pontuados, de forma que 

possam ser identificados na definição de prioridades ou van-

tagens em financiamentos. Para a indicação da conformidade 

ao PSQ dos materiais, foram considerados obrigatórios so-

mente os materiais cujos programas apresentam quantidade 

satisfatória de fabricantes disponíveis por estado brasileiro. E, 

para os elementos envoltórios, foram consideradas as neces-

sidades específicas de cada Zona Bioclimática Brasileira.

A ideia é que os kits sejam os próprios Planos de Intervenção 

da melhoria e que sejam cadastrados por meio do sistema 

SROD. Por esta razão, os sistemas foram estruturados em có-

digos para componentes, para subsistemas e para sistemas. 

Desta forma, é possível formalizar o processo de escolha que 

comporá o Plano de Intervenção de Melhoria e contabilizar 

uma pontuação associada.

A pontuação dos elementos codificados contribuirá para o detalha-

mento dos critérios de seleção das intervenções e das estratégias de 

modulação dos incentivos a serem estabelecidos tanto pelos municí-

pios quanto pelos agentes financeiros.

5.4. Próximos passos

 ■ Estimar os custos associados aos novos elementos e retroali-

mentar a estimativa original para os 21 kits. Esta conferência 

sobre os kits em curso poderá também ser útil para qualificar os 

componentes definidos para os kits e justificar a sua contribui-

ção em termos de desempenho para a habitação; 

 ■ Atribuir as pontuações mínima e adicionais para cada um dos 

elementos, subsistemas e/ou sistemas previstos;

 ■ Alinhar a formatação do modelo proposto à planilha  

vigente da SNH, a qual atribui nomes aos kits, como por 

exemplo kit novo cômodo contíguo adaptável, caso se deseje 

manter este formato;

 ■ Revisar os elementos propostos considerando os resultados do 

trabalho em desenvolvimento pela GIZ, para que considerem 

os sistemas construtivos testados neste trabalho, também por 

Zona Bioclimática;

 ■ Automatizar a planilha em Excel ou criar uma plataforma  

para a escolha dos elementos e composição dos kits de 

melhoria, já no formato de um Plano de Intervenção contendo 

 a respectiva pontuação;

 ■ Adicionar e caracterizar novos elementos e sistemas construti-

vos para a composição dos kits de melhoria, a partir do modelo 

inicial proposto e utilizando as diversas opções de sistemas de 

vedação, sistemas de cobertura e esquadrias contidas na plata-

forma EDDUS.
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As diversas estratégias formuladas para 

promover a habitação de interesse social ao 

longo da execução do acordo de cooperação 

técnica ProMorar, firmado entre o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID) 

e a Secretaria Nacional de Habitação (SNH), 

vinculada ao Ministério do Desenvolvimen-

to Regional (MDR), estão complementadas 

por propostas de caráter transversal, apre-

sentadas neste caderno.

O conceito de sustentabilidade socioambiental proposto ultra-

passa simples medidas de agregação de tecnologias “ecológicas” 

às moradias e se relaciona diretamente com o seu desempenho, 

ancorando-se no pressuposto de que habitações apenas podem 

ser consideradas sustentáveis quando são duráveis, salubres, se-

guras, confortáveis, acessíveis e adaptáveis, conectadas à cidade 

e suas infraestruturas. 

A busca pela sustentabilidade na HIS não parte do zero. O já exis-

tente Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Ha-

bitat (PBQP-H) estabelece requisitos de desempenho por meio 

dos seus Sistemas – SiMAC, SiNAT e SiAC – atuando no âmbito da 

conformidade dos materiais, componentes e sistemas constru-

tivos e de gestão da qualidade das empresas prestadoras de ser-

viços de execução de obras. O aprimoramento normativo trazido 

pela edição da ABNT NBR 15.575, que versa sobre o desempenho 

das edificações habitacionais, tornada obrigatória na 3ª fase do 

Programa Minha Casa Minha Vida, desde 2015, consistiu em ou-

tro passo importante para a sustentabilidade das habitações. O 

Selo Azul da CAIXA, embora ainda de caráter voluntário, vem se 

aprimorando visando constituir instrumento de clas-

sificação e promoção socioambiental nas edificações 

habitacionais. O Programa de Eficiência Energética no 

Desenvolvimento Urbano Sustentável (EEDUS), desen-

volvido pela SNH em parceria com a GIZ, com foco na 

melhoraria da eficiência energética (EE) na HIS, é mais 

um passo na construção da sustentabilidade. Este se 

insere em um contexto de iniciativas voltadas para a 

temática da EE, no qual se encontram o Programa Na-

cional de Conservação de Energia Elétrica (PROCEL/ 

PROCEL EDIFICA) e o Programa Brasileiro de Etique-

tagem (PBE), entre outros processos de certificação 

ambiental ainda de adesão voluntária.

Observou-se a necessidade de constituir um fórum de 

coordenação interministerial para aprimorar a coor-

denação entre os diversos atores, programas e inicia-

tivas em curso, o que culminou na proposta aqui for-

mulada da Mesa Transversal de Sustentabilidade. Uma 

instância para promover sinergias e definir estratégias 

de atuação para enriquecer, melhorar e ampliar os 

programas e mecanismos disponíveis, padronizar re-

gras, indicadores e instrumentos de avaliação. Coorde-

nada por um Comitê Executivo, abarcaria, ainda, o em-

basamento e a oferta de condições para a calibração, 

qualificação e monitoramento do sistema habitacional 

nesta direção, por meio de um sistema de governança 

permanente e transversal. Dispositivos para instituir 

formalidade à Mesa e a constituição de uma assessoria 

transitória, por um período de 5 anos, complementam 

essa proposta.
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No tocante ao Programa de Melhoria Habitacional (PMH), 

a Mesa e o sistema de governança implantado a partir dela 

permitem imprimir um caráter evolutivo nas exigências 

em termos de sustentabilidade, que considerem a diversi-

dade tipológica e de zona bioclimática.

Uma outra proposta apresentada compreende a Qualifi-

cação dos agentes da cadeia produtiva da construção civil, 

abarcando as dimensões de capacitação, habilitação e cer-

tificação dos agentes desse setor, tendo como objetivo me-

lhorar o desempenho das habitações construídas como um 

todo e inserir, definitivamente, os atributos de sustentabi-

lidade, tanto no ambiente construído quanto nos processos 

de produção. Para tanto, foi desenhado um Mapa de rota 

para a implantação dessa qualificação, de modo evolutivo, 

iniciando-se pela organização do escopo e dos instrumen-

tos de capacitação e, posteriormente, avançando para pro-

cessos de habilitação e certificação.

Também no tocante ao PMH, esta proposta contribui para 

a correta aplicação dos recursos, com base na compulsó-

ria contratação de assistência técnica, garantindo ainda a 

qualidade almejada por meio da qualificação dos agentes 

envolvidos. Para tanto foi recomendada a elaboração de 

um Guia para Assistência Técnica (AT) em Melhoria Habi-

tacional e o desenvolvimento de um Programa específico 

de Capacitação, complementados por um Termo de Res-

ponsabilidade para AT. Recomenda-se, ainda, incluir, nos 

diversos programas de capacitação de mão de obra, incluso 

aqueles já existentes, conhecimento adicional a respeito de 

técnicas de reforma e retrofit, inovações e tecnologias mais 

recentes, atributos de sustentabilidade e rotinas de baixo 

impacto ambiental em obras. No caso de empresas instaladoras 

e construtoras, devem ser exigidas, respectivamente, a certifi-

cação Building Installation Performance (BIP) e SiAC/PBQP-H. 

Aparece, novamente, a necessidade de articulação intermi-

nisterial, neste caso envolvendo o MEC (PRONATEC) e o MDIC 

(Programa de Qualificação Profissional), além do sistema S 

(SENAT, SENAR, SENAI, SENAC).

A interface dessa proposta com o Sistema de registro de de-

manda e oferta habitacional (SROD), detalhada no caderno 

“Propostas sobre Sistema de Registro da Demanda e Seleção 

de Beneficiários” é fundamental para permitir que as exigên-

cias de capacitação, habilitação ou certificação sejam con-

sideradas como critérios para cadastramento e medição de 

desempenho dos diversos agentes e suas participações nos 

diferentes Programas.

A proposta de metodologia para os serviços de Assistência 

Técnica no âmbito do PMH, composta por 3 etapas – diagnós-

tico, plano de intervenção e projeto executivo, execução da 

obra –, de forma sempre integrada ao SROD, permite garantir 

o desempenho da habitação melhorada, podendo também ser 

aplicada em outros programas, tais como o de Locação Social.

Duas últimas propostas, uma complementar àquela de capa-

citação, compreendendo a implantação de sistema nacional 

de habilitação à certificação profissional e outra propondo o 

agrupamento de novos kits de referência para o PMH, alinha-

dos aos 21 já desenvolvidos pela SNH no âmbito do Reg Mel 

para as reformas subsidiadas do PCVA, concluem o conjunto 

de medidas que objetiva imprimir sustentabilidade socioam-

biental para as habitações de interesse social no Brasil. 

https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-propostas-sobre-sistema-de-registro-da-demanda-e-selecao-de
https://publications.iadb.org/pt/habitacao-de-interesse-social-no-brasil-propostas-sobre-sistema-de-registro-da-demanda-e-selecao-de
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O conjunto de instrumentos, medidas, ferramentas e apoios aqui re-

comendados buscam garantir um desenvolvimento habitacional or-

ganizado e sustentável, promovendo o menor consumo de recursos 

naturais e energéticos, o uso seguro de fontes alternativas de água 

e de energia renovável, a inovação tecnológica com o objetivo de re-

duzir desperdícios e melhorar desempenhos, mantendo sempre o 

alinhamento com a diversidade climática e cultural brasileira e, em 

benefício das famílias, para que tenham moradias mais saudáveis, 

mais confortáveis e mais acessíveis economicamente. Por fim, a 

adoção evolutiva de medidas de melhoria que proporcionem ganhos 

em eficiência e menores emissões de gases de efeito estufa (GEE) e 

a redução dos impactos ambientais no setor habitacional brasilei-

ro, contribuem para o cumprimento dos compromissos assumidos 

pelo país no Acordo de Paris de 2015: reduzir suas emissões de car-

bono para 37% até 2025 e 43% até 2030.
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ANEXO

 Em cinza os originais da planilha Kits_Reg Mel do PMH.
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ANEXO.
Kit de referência para 
melhoria habitacional

Complemento de atributos de sustentabilidade para os componentes e sistemas dos kits de referência 

para melhoria habitacional em vias de publicação pela Secretaria Nacional de Habitação.

CÓDIGO DO 
SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO 

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00001 00000 00000
FUNDAÇÃO E 
ESTRUTURA

00001 00001 00001 LASTRO EM BRITA PEDRA BRITADA
MATERIAL GRANULAR 
(PEDRA BRITADA N.2), 
ESPESSURA 10 CM

DOCUMENTAÇÃO 
DA ORIGEM DO 
AGREGADO NATURAL

USO DE AGREGADO 
RECICLADO

00001 00002 00001

RADIER, PISO 
OU LAJE SOBRE 
SOLO,FCK 30 MPA, 
PARA ESPESSURA 
DE 15 CM

FORMA EM 
MADEIRA

MADEIRA SERRADA, 
4 UTILIZAÇÕES

SE MADEIRA 
NATIVA (EMISSÃO 
D.O.F.), SE MADEIRA 
REFLORESTAMENTO 
(CERTIFICADO IBAMA 
LICENÇA PARA COMÉRCIO 
DE MADEIRA)

CERTIFICADO FSC ou 
CERFLOR (Inmetro)

00001 00002 00002 AÇO AÇO CA-50 DE 8,0 MM 
FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00001 00002 00003 CIMENTO CIMENTO PORTLAND

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE COM 
SEU PSQ (exceto região 
NORTE) ou SELO ABCP

CIMENTO CP III OU 
CP IV (que possuem 
resíduos incorporados)

00001 00002 00004 BRITA E AREIA
DOCUMENTAÇÃO 
DA ORIGEM DO 
AGREGADO NATURAL

USO DE AGREGADO 
RECICLADO

 Em cinza os originais da planilha Kits_Reg Mel do PMH.
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CÓDIGO DO 
SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO 

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00001 00003 00001

PILARES, VIGAS E 
LAJES EM CONCRETO

FORMA EM 
MADEIRA

MADEIRA SERRADA, 
4 UTILIZAÇÕES

SE MADEIRA 
NATIVA (EMISSÃO 
D.O.F.), SE MADEIRA 
REFLORESTAMENTO 
(CERTIFICADO IBAMA 
LICENÇA PARA COMÉRCIO 
DE MADEIRA)

CERTIFICADO FSC ou 
CERFLOR (Inmetro)

00001 00003 00002 AÇO AÇO CA-50 DE 8,0 MM 
FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00001 00003 00003 CIMENTO CIMENTO PORTLAND

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE COM 
SEU PSQ (exceto região 
NORTE) ou SELO ABCP

CIMENTO CP III OU 
CP IV (que possuem 
resíduos incorporados)

00001 00003 00004 BRITA E AREIA
DOCUMENTAÇÃO 
DA ORIGEM DO 
AGREGADO NATURAL

USO DE AGREGADO 
RECICLADO

00001 00003 00005
ELEMENTOS 
PRÉ-MOLDADOS 
EM CONCRETO

USO DE PEÇAS EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO 
OU PRÉ-FABRICADO

00001 00004 00001

VERGA PARA JANELA

BLOCO CANALETA

VERGA MOLDADA IN 
LOCO COM BLOCOS 
CANALETA PARA JANELAS 
COM ATÉ 1,5 M DE VÃO.

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00001 00004 00002 CIMENTO CIMENTO PORTLAND

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE COM 
SEU PSQ (exceto região 
NORTE) ou SELO ABCP

CIMENTO CP III OU 
CP IV (que possuem 
resíduos incorporados)

00001 00004 00003 BRITA E AREIA
DOCUMENTAÇÃO 
DA ORIGEM DO 
AGREGADO NATURAL

USO DE AGREGADO 
RECICLADO

00001 00005 00001 VERGA PARA PORTA
VERGA PRÉ-
MOLDADA

VERGA PRÉ-MOLDADA 
PARA PORTAS COM 
ATÉ 1,5 M DE VÃO

confeccionada com 
CIMENTO CP III OU 
CP IV (que possuem 
resíduos incorporados)

 Em cinza os originais da planilha Kits_Reg Mel do PMH.
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CÓDIGO DO 
SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO 

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00001 00006 00001
ELEMENTOS DE 
ESTABILIZAÇÃO 
ESTRUTURAL

FORMA EM 
MADEIRA

MADEIRA SERRADA, 
4 UTILIZAÇÕES

SE MADEIRA 
NATIVA (EMISSÃO 
D.O.F.), SE MADEIRA 
REFLORESTAMENTO 
(CERTIFICADO IBAMA 
LICENÇA PARA COMÉRCIO 
DE MADEIRA)

CERTIFICADO FSC ou 
CERFLOR (Inmetro)

AÇO AÇO CA-50 DE 8,0 MM 
FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

CIMENTO CIMENTO PORTLAND

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE COM 
SEU PSQ (exceto região 
NORTE) ou SELO ABCP

CIMENTO CP III OU 
CP IV (que possuem 
resíduos incorporados)

BRITA E AREIA
DOCUMENTAÇÃO 
DA ORIGEM DO 
AGREGADO NATURAL

USO DE AGREGADO 
RECICLADO

BLOCO CONCRETO 
/ CERÂMICA

ALVENARIA DE 
BLOCOS DE CONCRETO 
/ CERÂMICA

Apresentação de ensaios 
técnicos feitos por 
laboratório de terceira parte 
acreditado pelo Inmetro

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE COM 
SEU PSQ ou SELO ABCP

00002 00000 00000 COBERTURA

00002 00001 00001

COBERTURA 
COM TELHADO 
CERÂMICO (ZB 1 a 6)

TELHA CERÂMICA

TELHA CERÂMICA 
DE ENCAIXE, TIPO 
PORTUGUESA, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS

Apresentação de ensaios 
técnicos feitos por 
laboratório de terceira 
parte acreditado pelo 
Inmetro (estados da 
região NORTE, estados 
da região SUL, estado do 
TO na região CO, estados 
do RJ e ES na região SE)

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE COM 
SEU PSQ ou SELO ABCP

00002 00001 00001

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE COM 
SEU PSQ (estados da região 
CO, exceto TO; estados 
da região NE; estados da 
região SE, exceto RJ e ES)

00002 00001 00001
COR DO TELHADO BEGE 
(ABSORTÂNCIA < 0,60)

 Em cinza os originais da planilha Kits_Reg Mel do PMH.
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CÓDIGO DO 
SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO 

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00002 00001 00002

COBERTURA 
COM TELHADO 
CERÂMICO (ZB 1 a 6)

CÂMARA DE AR
ESPAÇO ENTRE 
TELHADO E FORRO

ESPAÇO ENTRE TELHADO 
E FORRO MAIOR QUE 
5CM; TRANSMITÂNCIA 
TÉRMICA = 2,0 W/M²k

00002 00001 00003

ESTRUTURA 
EM MADEIRA C/ 
TRATAMENTO

APROVEITAMENTO 
DA ESTRUTURA 
ANTERIOR EXISTENTE

SE MADEIRA 
NATIVA (EMISSÃO 
D.O.F.), SE MADEIRA 
REFLORESTAMENTO 
(CERTIFICADO IBAMA 
LICENÇA PARA COMÉRCIO 
DE MADEIRA)

CERTIFICADO FSC ou 
CERFLOR (Inmetro)

00002 00001 00004 CUPINICIDA INCOLOR 

registro e autorização 
do produto preservativo 
no Ministério do Meio 
Ambiente, por meio do 
IBAMA e ANVISA

00002 00001 00005 FORRO RÉGUAS PVC
FORRO EM RÉGUAS 
DE PVC, FRISADO

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00002 00002 00001

COBERTURA 
COM TELHA DE 
CONCRETO (ZB 1 a 6)

TELHA CONCRETO
TELHA DE CONCRETO DE 
SOBREPOR COM 01 ÁGUA

SELO ABCP

00002 00002 00002 CÂMARA DE AR
ESPAÇO ENTRE 
TELHADO E FORRO

ESPAÇO ENTRE TELHADO 
E FORRO MAIOR QUE 
5CM; TRANSMITÂNCIA 
TÉRMICA = 2,0 W/M²k

00002 00002 00003

ESTRUTURA 
EM MADEIRA C/ 
TRATAMENTO

APROVEITAMENTO 
DA ESTRUTURA 
ANTERIOR EXISTENTE

SE MADEIRA 
NATIVA (EMISSÃO 
D.O.F.), SE MADEIRA 
REFLORESTAMENTO 
(CERTIFICADO IBAMA 
LICENÇA PARA COMÉRCIO 
DE MADEIRA)

CERTIFICADO FSC ou 
CERFLOR (Inmetro)

00002 00002 00004 CUPINICIDA INCOLOR 

registro e autorização 
do produto preservativo 
no Ministério do Meio 
Ambiente, por meio do 
IBAMA e ANVISA

00002 00002 00005 FORRO RÉGUAS PVC
FORRO EM RÉGUAS 
DE PVC, FRISADO

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ
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CÓDIGO DO 
SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO 

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00002 00003 00001

COBERTURA 
METÁLICA (ZB 8)

TELHA METÁLICA 
TERMO ACÚSTICA

TELHAMENTO COM 
TELHA METÁLICA 
TERMOACÚSTICA E = 30 
MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS

COR DO TELHADO BRANCO 
GELO (ABSORTÂNCIA < 0,30)

00002 00003 00002 CÂMARA DE AR
ESPAÇO ENTRE 
TELHADO E FORRO

ESPAÇO ENTRE TELHADO 
E FORRO MAIOR QUE 
5CM; TRANSMITÂNCIA 
TÉRMICA = 1,9 W/M²k

00002 00003 00003
ESTRUTURA 
METÁLICA

ESTRUTURA METÁLICA 
PARA TELHA METÁLCIA 
GALVANIZADA

00002 00003 00004 FORRO RÉGUAS PVC
FORRO EM RÉGUAS 
DE PVC, FRISADO

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00002 00004 00001

COBERTURA EM 
FIBROCIMENTO COM 
PINTURA REFLEXIVA 
(ZB 1 a 6 e ZB 8)

TELHA 
FIBROCIMENTO

TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, E = 6MM, 
PARA ATÉ 02 ÁGUAS

TELHAS SEM AMIANTO

00002 00004 00001
COR DO TELHADO BRANCO 
GELO (ABSORTÂNCIA < 0,30)

00002 00004 00002 CÂMARA DE AR
ESPAÇO ENTRE 
TELHADO E FORRO

ESPAÇO ENTRE TELHADO 
E FORRO MAIOR QUE 
5CM; TRANSMITÂNCIA 
TÉRMICA = 2,0 W/M²k

00002 00004 00003

ESTRUTURA 
EM MADEIRA C/ 
TRATAMENTO

APROVEITAMENTO 
DA ESTRUTURA 
ANTERIOR EXISTENTE

SE MADEIRA 
NATIVA (EMISSÃO 
D.O.F.), SE MADEIRA 
REFLORESTAMENTO 
(CERTIFICADO IBAMA 
LICENÇA PARA COMÉRCIO 
DE MADEIRA)

CERTIFICADO FSC ou 
CERFLOR (Inmetro)

00002 00004 00004 CUPINICIDA INCOLOR 

registro e autorização 
do produto preservativo 
no Ministério do Meio 
Ambiente, por meio do 
IBAMA e ANVISA

00002 00004 00005 FORRO RÉGUAS PVC
FORRO EM RÉGUAS 
DE PVC, FRISADO

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ
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CÓDIGO DO 
SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO 

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00002 00005 00001

COBERTURA DE 
TELHA CERÂMICA 
COM LAJE (ZB 7)

TELHA CERÂMICA

TELHA CERÂMICA 
DE ENCAIXE, TIPO 
PORTUGUESA, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS

Apresentação de ensaios 
técnicos feitos por 
laboratório de terceira 
parte acreditado pelo 
Inmetro (estados da 
região NORTE, estados 
da região SUL, estado do 
TO na região CO, estados 
do RJ e ES na região SE)

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE COM 
SEU PSQ ou SELO ABCP

00002 00005 00001

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE COM 
SEU PSQ (estados da região 
CO, exceto TO; estados 
da região NE; estados da 
região SE, exceto RJ e ES)

00002 00005 00001
COR DO TELHADO BEGE 
(ABSORTÂNCIA < 0,60)

00002 00005 00002 CÂMARA DE AR
ESPAÇO ENTRE 
TELHADO E FORRO

ESPAÇO ENTRE TELHADO 
E LAJE MENOR QUE 5CM

00002 00005 00003

ESTRUTURA 
EM MADEIRA C/ 
TRATAMENTO

APROVEITAMENTO 
DA ESTRUTURA 
ANTERIOR EXISTENTE

SE MADEIRA 
NATIVA (EMISSÃO 
D.O.F.), SE MADEIRA 
REFLORESTAMENTO 
(CERTIFICADO IBAMA 
LICENÇA PARA COMÉRCIO 
DE MADEIRA)

CERTIFICADO FSC ou 
CERFLOR (Inmetro)

00002 00005 00004 CUPINICIDA INCOLOR 

registro e autorização 
do produto preservativo 
no Ministério do Meio 
Ambiente, por meio do 
IBAMA e ANVISA

00002 00005 00005
LAJE EM CONCRETO 
MOLDADO IN 
LOCOM E = 12 CM

FORMA EM MADEIRA 
SERRADA , 4 UTILIZAÇÕES

SE MADEIRA 
NATIVA (EMISSÃO 
D.O.F.), SE MADEIRA 
REFLORESTAMENTO 
(CERTIFICADO IBAMA 
LICENÇA PARA COMÉRCIO 
DE MADEIRA)

CERTIFICADO FSC ou 
CERFLOR (Inmetro)

00002 00005 00006 AÇO CA-50 DE 8,0 MM 
FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ
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PROPOSTAS PARA A SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

CÓDIGO DO 
SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO 

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00002 00005 00007

COBERTURA DE 
TELHA CERÂMICA 
COM LAJE (ZB 7)

LAJE EM CONCRETO 
MOLDADO IN 
LOCOM E = 12 CM

CIMENTO PORTLAND

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE COM 
SEU PSQ (exceto região 
NORTE) ou SELO ABCP

CIMENTO CP III OU 
CP IV (que possuem 
resíduos incorporados)

00002 00005 00008 BRITA E AREIA
DOCUMENTAÇÃO 
DA ORIGEM DO 
AGREGADO NATURAL

USO DE AGREGADO 
RECICLADO

00002 00005 00009
ELEMENTOS PRÉ-
MOLDADOS

USO DE PEÇAS EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO 
OU PRÉ-FABRICADO

00002 00006 00001

COBERTURA 
DE TELHA DE 
FIBROCIMENTO COM 
LAJE (ZB 1 a 6 e ZB 8)

TELHA 
FIBROCIMENTO

TELHA ONDULADA DE 
FIBROCIMENTO, E = 6MM, 
PARA ATÉ 02 ÁGUAS

TELHAS SEM AMIANTO

00002 00006 00001
COR DO TELHADO BRANCO 
GELO (ABSORTÂNCIA < 0,30)

00002 00006 00002 CÂMARA DE AR
ESPAÇO ENTRE 
TELHADO E FORRO

ESPAÇO ENTRE TELHADO 
E FORRO MAIOR QUE 
5CM;TRANSMITÂNCIA 
= 2,59 W/M²K

00002 00006 00003

ESTRUTURA 
EM MADEIRA C/ 
TRATAMENTO

APROVEITAMENTO 
DA ESTRUTURA 
ANTERIOR EXISTENTE

SE MADEIRA 
NATIVA (EMISSÃO 
D.O.F.), SE MADEIRA 
REFLORESTAMENTO 
(CERTIFICADO IBAMA 
LICENÇA PARA COMÉRCIO 
DE MADEIRA)

CERTIFICADO FSC ou 
CERFLOR (Inmetro)

00002 00006 00004 CUPINICIDA INCOLOR 

registro e autorização 
do produto preservativo 
no Ministério do Meio 
Ambiente, por meio do 
IBAMA e ANVISA

00002 00006 00005
LAJE EM CONCRETO 
MOLDADO IN 
LOCOM E = 12 CM

FORMA EM MADEIRA 
SERRADA , 4 UTILIZAÇÕES

SE MADEIRA 
NATIVA (EMISSÃO 
D.O.F.), SE MADEIRA 
REFLORESTAMENTO 
(CERTIFICADO IBAMA 
LICENÇA PARA COMÉRCIO 
DE MADEIRA)

CERTIFICADO FSC ou 
CERFLOR (Inmetro)

00002 00006 00006 AÇO CA-50 DE 8,0 MM 
FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ
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CÓDIGO DO 
SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO 

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00002 00006 00007

COBERTURA 
DE TELHA DE 
FIBROCIMENTO COM 
LAJE (ZB 1 a 6 e ZB 8)

LAJE EM CONCRETO 
MOLDADO IN 
LOCOM E = 12 CM

CIMENTO PORTLAND

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE COM 
SEU PSQ (exceto região 
NORTE) ou SELO ABCP

CIMENTO CP III OU 
CP IV (que possuem 
resíduos incorporados)

00002 00006 00008 BRITA E AREIA
DOCUMENTAÇÃO 
DA ORIGEM DO 
AGREGADO NATURAL

USO DE AGREGADO 
RECICLADO

00002 00006 00009
ELEMENTOS PRÉ-
MOLDADOS

USO DE PEÇAS EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO 
OU PRÉ-FABRICADO

00002 00007 00001

COBERTURA COM 
ISOLAMENTO 
TÉRMICO (ZB 7 e 
quando não for 
possível utilizar 
câmara de ar)

TELHA CERÂMICA

TELHA CERÂMICA 
DE ENCAIXE, TIPO 
PORTUGUESA, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS

Apresentação de ensaios 
técnicos feitos por 
laboratório de terceira 
parte acreditado pelo 
Inmetro (estados da 
região NORTE, estados 
da região SUL, estado do 
TO na região CO, estados 
do RJ e ES na região SE)

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE COM 
SEU PSQ ou SELO ABCP

00002 00007 00001

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE COM 
SEU PSQ (estados da região 
CO, exceto TO; estados 
da região NE; estados da 
região SE, exceto RJ e ES)

00002 00007 00001
COR DO TELHADO BEGE 
(ABSORTÂNCIA < 0,60)

00002 00007 00002
POLIESTIRENO 
EXPANDIDO (EPS)

CAMADA COMPOSTA POR 
PLACAS DE EPS DE 3CM

TRANSMITÂNCIA 
TÉRMICA = 1,0 W/M²k

00002 00007 00003
ESTRUTURA 
EM MADEIRA C/ 
TRATAMENTO

APROVEITAMENTO 
DA ESTRUTURA 
ANTERIOR EXISTENTE

SE MADEIRA 
NATIVA (EMISSÃO 
D.O.F.), SE MADEIRA 
REFLORESTAMENTO 
(CERTIFICADO IBAMA 
LICENÇA PARA COMÉRCIO 
DE MADEIRA)

CERTIFICADO FSC ou 
CERFLOR (Inmetro)
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PROPOSTAS PARA A SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

CÓDIGO DO 
SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO 

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00002 00007 00004

COBERTURA COM 
ISOLAMENTO 
TÉRMICO (ZB 7 e 
quando não for 
possível utilizar 
câmara de ar)

ESTRUTURA 
EM MADEIRA C/ 
TRATAMENTO

CUPINICIDA INCOLOR 

registro e autorização 
do produto preservativo 
no Ministério do Meio 
Ambiente, por meio do 
IBAMA e ANVISA

00002 00007 00005

LAJE EM CONCRETO 
MOLDADO IN 
LOCOM E = 12 CM

FORMA EM MADEIRA 
SERRADA , 4 UTILIZAÇÕES

SE MADEIRA 
NATIVA (EMISSÃO 
D.O.F.), SE MADEIRA 
REFLORESTAMENTO 
(CERTIFICADO IBAMA 
LICENÇA PARA COMÉRCIO 
DE MADEIRA)

CERTIFICADO FSC ou 
CERFLOR (Inmetro)

00002 00007 00006 AÇO CA-50 DE 8,0 MM 
FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00002 00007 00007 CIMENTO PORTLAND

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE COM 
SEU PSQ (exceto região 
NORTE) ou SELO ABCP

CIMENTO CP III OU 
CP IV (que possuem 
resíduos incorporados)

00002 00007 00008 BRITA E AREIA
DOCUMENTAÇÃO 
DA ORIGEM DO 
AGREGADO NATURAL

USO DE AGREGADO 
RECICLADO

00002 00007 00009
ELEMENTOS PRÉ-
MOLDADOS

USO DE PEÇAS EM 
CONCRETO PRÉ-MOLDADO 
OU PRÉ-FABRICADO

00002 00008 00001

ESTRATÉGIAS

REFLETÂNCIA DE 
COBERTURAS

ALTERNATIVAS 
QUE AUMENTEM A 
REFLETÂNCIA DAS 
COBERTURAS, conforme 
contexto urbano

00002 00008 00002 LUZ NATURAL
APROVEITAMENTO DA 
ILUMINAÇÃO NATURAL

SETORIZAÇÃO DOS PONTOS 
DE LUZ EM FUNÇÃO DAS 
ABERTURAS DISPONÍVEIS

POÇOS DE ILUMINAÇÃO 
PELA COBERTURA

 Em cinza os originais da planilha Kits_Reg Mel do PMH.



HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO BRASIL

86

CÓDIGO DO 
SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO 

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00003 00000 00000
VEDO E 
REVESTIMENTO 
EXTERNO

00003 00001 00001

PAREDE EXTERNA 
COM BLOCO 
DE CONCRETO 
ESTRUTURAL 
(Transmitância = 2,6 
W/m²K , indicado 
para ZBs 3 a 8)

BLOCO CONCRETO 
ESTRUTURAL 
(14X19X39 cm; 
E = 14 CM)

ALVENARIA DE 
BLOCOS DE CONCRETO 
ESTRUTURAL 14X19X39 
CM, (ESPESSURA 14 CM)

Apresentação de ensaios 
técnicos feitos por 
laboratório de terceira 
parte acreditado pelo 
Inmetro (estados das 
REGIÕES NORTE, NE e CO, 
estado do RIO GRANDE 
DO SUL, na região SUL)

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE COM 
SEU PSQ ou SELO ABCP

00003 00001 00001

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE COM 
SEU PSQ (estados da 
REGIÃO SE; estados de 
SC e PR na região SUL)

00003 00001 00002

ARGAMASSA 
ASSENTAMENTO 
BLOCOS - TRAÇO 1:5 
(CIMENTO:AREIA)

CIMENTO PORTLAND

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE COM 
SEU PSQ (exceto região 
NORTE) ou SELO ABCP

CIMENTO CP III OU 
CP IV (que possuem 
resíduos incorporados)

00003 00001 00003 AREIA
DOCUMENTAÇÃO 
DA ORIGEM DO 
AGREGADO NATURAL

USO DE AGREGADO 
RECICLADO

00003 00001 00004
ARGAMASSA 
ENSACADA PRONTA

00003 00001 00005
CHAPISCO 
(INTERNO E 
EXTERNO) TRAÇO 
1:5 (CIMENTO:AREIA 
GROSSA) 

CIMENTO PORTLAND

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE COM 
SEU PSQ (exceto região 
NORTE) ou SELO ABCP

CIMENTO CP III OU 
CP IV (que possuem 
resíduos incorporados)

00003 00001 00006 AREIA
DOCUMENTAÇÃO 
DA ORIGEM DO 
AGREGADO NATURAL

USO DE AGREGADO 
RECICLADO

00003 00001 00007
ARGAMASSA 
ENSACADA PRONTA

00003 00001 00008

EMBOÇO OU MASSA 
ÚNICA (INTER-
NO E EXTERNO) 
TRAÇO1:2:8,ESPES-
SURA DE 20 MM

CIMENTO PORTLAND

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE COM 
SEU PSQ (exceto região 
NORTE) ou SELO ABCP

CIMENTO CP III OU 
CP IV (que possuem 
resíduos incorporados)
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PROPOSTAS PARA A SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

CÓDIGO DO 
SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO 

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00003 00001 00009

PAREDE EXTERNA 
COM BLOCO 
DE CONCRETO 
ESTRUTURAL 
(Transmitância = 2,6 
W/m²K , indicado 
para ZBs 3 a 8)

EMBOÇO OU MASSA 
ÚNICA (INTER-
NO E EXTERNO) 
TRAÇO1:2:8,ESPES-
SURA DE 20 MM

AREIA
DOCUMENTAÇÃO 
DA ORIGEM DO 
AGREGADO NATURAL

USO DE AGREGADO 
RECICLADO

00003 00001 00010 CAL
DOCUMENTAÇÃO DA 
ORIGEM MATERIAL 
NATURAL

00003 00001 00011
ARGAMASSA 
ENSACADA PRONTA

00003 00001 00012
ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, 
COM ADITIVO 
IMPERMEABILI-
ZANTE, E= 2CM

CIMENTO PORTLAND

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE COM 
SEU PSQ (exceto região 
NORTE) ou SELO ABCP

CIMENTO CP III OU 
CP IV (que possuem 
resíduos incorporados)

00003 00001 00013 AREIA
DOCUMENTAÇÃO 
DA ORIGEM DO 
AGREGADO NATURAL

USO DE AGREGADO 
RECICLADO

00003 00001 00014
ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE

00003 00001 00015
BASE PINTURA 
EXTERNA

FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO, UMA DEMÃO

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00003 00001 00016

PINTURA EXTERNA
TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00003 00001 00017
TINTAS CLARAS PARA 
PAREDE EXTERNA 
(ABSORTÂNCIA < 0,6)

00003 00002 00001

PAREDE EXTERNA 
COM BLOCO 
CERÂMICO 
(Transmitância = 
2,4 W/m²K, indicado 
para todas as ZBs)

BLOCO CERÂMICO
ALVENARIA DE BLOCO 
CERÂMICO 9X14X24 CM

Apresentação de ensaios 
técnicos feitos por 
laboratório de terceira parte 
acreditado pelo Inmetro 
(estados da REGIÃO NORTE, 
estado da BAHIA na região 
NE, estado do ESPIRITO 
SANTO na região SE, estado 
do TO na região CO)

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ
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CÓDIGO DO 
SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO 

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00003 00002 00001

PAREDE EXTERNA 
COM BLOCO 
CERÂMICO 
(Transmitância = 
2,4 W/m²K, indicado 
para todas as ZBs)

BLOCO CERÂMICO
ALVENARIA DE BLOCO 
CERÂMICO 9X14X24 CM

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE COM SEU 
PSQ (estados da REGIÃO 
NE, exceto BA; estados 
da região CO, exceto TO; 
estados da região SE, exceto 
ES; etados da região SUL)

00003 00002 00002

ARGAMASSA 
ASSENTAMENTO 
BLOCOS - TRAÇO 1:5 
(CIMENTO:AREIA)

CIMENTO PORTLAND

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE COM 
SEU PSQ (exceto região 
NORTE) ou SELO ABCP

CIMENTO CP III OU 
CP IV (que possuem 
resíduos incorporados)

00003 00002 00003 AREIA
DOCUMENTAÇÃO 
DA ORIGEM DO 
AGREGADO NATURAL

USO DE AGREGADO 
RECICLADO

00003 00002 00004
ARGAMASSA 
ENSACADA PRONTA

00003 00002 00005
CHAPISCO 
(INTERNO E 
EXTERNO) TRAÇO 
1:5 (CIMENTO:AREIA 
GROSSA) 

CIMENTO PORTLAND

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE COM 
SEU PSQ (exceto região 
NORTE) ou SELO ABCP

CIMENTO CP III OU 
CP IV (que possuem 
resíduos incorporados)

00003 00002 00006 AREIA
DOCUMENTAÇÃO 
DA ORIGEM DO 
AGREGADO NATURAL

USO DE AGREGADO 
RECICLADO

00003 00002 00007
ARGAMASSA 
ENSACADA PRONTA

00003 00002 00008

EMBOÇO OU MASSA 
ÚNICA (INTER-
NO E EXTERNO) 
TRAÇO1:2:8,ESPES-
SURA DE 20 MM

CIMENTO PORTLAND

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE COM 
SEU PSQ (exceto região 
NORTE) ou SELO ABCP

CIMENTO CP III OU 
CP IV (que possuem 
resíduos incorporados)

00003 00002 00009 AREIA
DOCUMENTAÇÃO 
DA ORIGEM DO 
AGREGADO NATURAL

USO DE AGREGADO 
RECICLADO

00003 00002 00010 CAL
DOCUMENTAÇÃO DA 
ORIGEM MATERIAL 
NATURAL

00003 00002 00011
ARGAMASSA 
ENSACADA PRONTA
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PROPOSTAS PARA A SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

CÓDIGO DO 
SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO 

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00003 00002 00012

PAREDE EXTERNA 
COM BLOCO 
CERÂMICO 
(Transmitância = 
2,4 W/m²K, indicado 
para todas as ZBs)

ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, 
COM ADITIVO 
IMPERMEABILI-
ZANTE, E= 2CM

CIMENTO PORTLAND

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE COM 
SEU PSQ (exceto região 
NORTE) ou SELO ABCP

CIMENTO CP III OU 
CP IV (que possuem 
resíduos incorporados)

00003 00002 00013 AREIA
DOCUMENTAÇÃO 
DA ORIGEM DO 
AGREGADO NATURAL

USO DE AGREGADO 
RECICLADO

00003 00002 00014
ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE

00003 00002 00015
BASE PINTURA 
EXTERNA

FUNDO SELADOR 
ACRÍLICO, UMA DEMÃO

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00003 00002 00016

PINTURA EXTERNA
TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, 
DUAS DEMÃOS

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00003 00002 00017
TINTAS CLARAS PARA 
PAREDE EXTERNA 
(ABOSRTÂNCIA < 0,6)

00003 00003 00001 PÉ-DIREITO 
PÉ-DIREITO MÍNIMO 
DE 2,60 M

00004 00000 00000
ESQUADRIA 
EXTERNA

00004 00001 00001

PORTA EXTERNA

PORTA EXTERNA 
DE MADEIRA

KIT DE PORTA DE 
MADEIRA TIPO 
VENEZIANA, 80X210CM 
(ESPESSURA DE 3CM)

SE MADEIRA 
NATIVA (EMISSÃO 
D.O.F.), SE MADEIRA 
REFLORESTAMENTO 
(CERTIFICADO IBAMA 
LICENÇA PARA COMÉRCIO 
DE MADEIRA)

CERTIFICADO FSC ou 
CERFLOR (Inmetro)

00004 00001 00002 FECHADURAS
FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00004 00001 00003
PINTURA PORTAS 
MADEIRA

TINTA ESMALTE A BASE 
DE ÁGUA, DUAS DEMÃOS

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ
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CÓDIGO DO 
SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO 

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00004 00001 00004

PORTA EXTERNA

PORTA EXTERNA 
DE ALUMÍNIO

PORTA EM ALUMÍNIO 
DE ABRIR TIPO 
VENEZIANA COM 
GUARNIÇÃO, 80X210CN

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00004 00001 00005
PORTA EXTERNA 
DE AÇO

PORTA EM AÇO DE 
ABRIR TIPO VENEZIANA, 
80X210CM

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00004 00001 00006
PORTA EXTERNA 
DE PVC

PORTA EM PVC DE 
ABRIR TIPO VENEZIANA, 
80X210CM

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00004 00002 00001

JANELA

JANELA DE 
ALUMÍNIO CORRER

JANELA DE ALUMÍNIO 
CORRER C/ 3 FOLHAS (2 
VENEZIANAS E 1 PARA 
VIDRO SIMPLES INCOLOR, 
ESPESSURA 4 MM)

Para ZB 1 A 7 ABERTURAS 
PARA VENTILAÇÃO ≥ 7% 
DA ÁREA DE PISO; para 
ZB 8 ABERTURAS PARA 
VENTILAÇÃO ≥ 12% DA 
ÁREA DE PISO para REGIÃO 
NORTE e ≥ 8% DA ÁREA 
DE PISO para REGIÃO 
NORDESTE E SUDESTE

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00004 00002 00001
SOMBREAR VIDROS 
DURANTE O ANO TODO 

00004 00002 00001

ZBs 4 a 8: FATOR SOLAR 
<= 0,6 (INSTALAÇÃO 
DE PELÍCULA DE 
CONTROLE SOLAR)

00004 00002 00002
JANELA DE 
ALUMÍNIO MAXIM-
AR (banheiros)

JANELA DE ALUMÍNIO 
TIPO MAXIM-AR, COM 
VIDRO FANTASIA 
TIPO CANELADO, 
ESPESSURA 4MM, 
BATENTE E FERRAGENS

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00004 00002 00003

JANELA DE AÇO 
CORRER

JANELA EM AÇO 
CORRER C/ 3 FOLHAS 
(2 VENEZIANAS E 
1 PARA VIDRO)

Para ZB 1 A 7 ABERTURAS 
PARA VENTILAÇÃO ≥ 7% 
DA ÁREA DE PISO; para 
ZB 8 ABERTURAS PARA 
VENTILAÇÃO ≥ 12% DA 
ÁREA DE PISO para REGIÃO 
NORTE e ≥ 8% DA ÁREA 
DE PISO para REGIÃO 
NORDESTE E SUDESTE

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00004 00002 00003
SOMBREAR VIDROS 
DURANTE O ANO TODO 

00004 00002 00003

ZBs 4 a 8: FATOR SOLAR 
<= 0,6 (INSTALAÇÃO 
DE PELÍCULA DE 
CONTROLE SOLAR)
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PROPOSTAS PARA A SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

CÓDIGO DO 
SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO 

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00004 00002 00004

JANELA

JANELA DE PVC 
CORRER

JANELA DE CORRER 
EM PVC BRANCO C/ 2 
FOLHAS (VIDROS)

Para ZB 1 A 7 ABERTURAS 
PARA VENTILAÇÃO ≥ 7% 
DA ÁREA DE PISO; para 
ZB 8 ABERTURAS PARA 
VENTILAÇÃO ≥ 12% DA 
ÁREA DE PISO para REGIÃO 
NORTE e ≥ 8% DA ÁREA 
DE PISO para REGIÃO 
NORDESTE E SUDESTE

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00004 00002 00004
SOMBREAR VIDROS 
DURANTE O ANO TODO 

00004 00002 00004

ZBs 4 a 8: FATOR SOLAR 
<= 0,6 (INSTALAÇÃO 
DE PELÍCULA DE 
CONTROLE SOLAR)

00004 00002 00005

JANELA DE 
MADEIRA

JANELA DE CORRER 
EM MADEIRA C/ 4 
FOLHAS (VIDROS)

SE MADEIRA 
NATIVA (EMISSÃO 
D.O.F.), SE MADEIRA 
REFLORESTAMENTO 
(CERTIFICADO IBAMA 
LICENÇA PARA COMÉRCIO 
DE MADEIRA)

CERTIFICADO FSC ou 
CERFLOR (Inmetro)

00004 00002 00005
SOMBREAR VIDROS 
DURANTE O ANO TODO 

00004 00002 00005

Para ZB 1 A 7 ABERTURAS 
PARA VENTILAÇÃO ≥ 7% 
DA ÁREA DE PISO; para 
ZB 8 ABERTURAS PARA 
VENTILAÇÃO ≥ 12% DA 
ÁREA DE PISO para REGIÃO 
NORTE e ≥ 8% DA ÁREA 
DE PISO para REGIÃO 
NORDESTE E SUDESTE

ZBs 4 a 8: FATOR SOLAR 
<= 0,6 (INSTALAÇÃO 
DE PELÍCULA DE 
CONTROLE SOLAR)

00004 00002 00006
PINTURA JANELA 
MADEIRA

TINTA ESMALTE A BASE 
DE ÁGUA, DUAS DEMÃOS

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00004 00003 00007 SOMBREAMENTO
ELEMENTO DE 
SOMBREAMENTO

GARANTIR ÂNGULOS 
DE SOMBREAMENTO 
PARA AS ABERTURAS

CONSIDERAR A 
EXISTÊNCIA DE BEIRAIS

PREVER ÂNGULOS 
HORIZONTAIS DE 
SOMBREAMENTO (AHS) 
NAS FACHADAS NORTE E 
SUL E ÂNGULOS VERTICAIS 
DE SOMB. (AVS) NAS 
FACHADAS LESTE E OESTE

00004 00003 00008
JANELA COM 
PERSIANA 
INTEGRADA

JANELA DE CORRER EM 
PVC OU ALUMÍNIO COM 
PERSIANA INTEGRADA 
- POSSIBILIDADE 
DE SOMBREMENTO 
PERMANENTE
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CÓDIGO DO 
SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO 

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00005 00000 00000 ALVENARIA INTERNA

00005 00001 00001

VEDAÇÃO

BLOCO CONCRETO 
ESTRUTURAL 
(14X19X39 cm; 
E = 14 CM)

ALVENARIA DE 
BLOCOS DE CONCRETO 
ESTRUTURAL 14X19X39 
CM, (ESPESSURA 14 CM)

Apresentação de ensaios 
técnicos feitos por 
laboratório de terceira 
parte acreditado pelo 
Inmetro (estados das 
REGIÕES NORTE, NE e CO, 
estado do RIO GRANDE 
DO SUL, na região SUL)

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE COM 
SEU PSQ ou SELO ABCP

00005 00001 00001

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE COM 
SEU PSQ (estados da 
REGIÃO SE; estados de 
SC e PR na região SUL)

00005 00001 00002

BLOCO CERÂMICO ESPESSURA 14 CM

Apresentação de ensaios 
técnicos feitos por 
laboratório de terceira parte 
acreditado pelo Inmetro 
(estados da REGIÃO NORTE, 
estado da BAHIA na região 
NE, estado do ESPIRITO 
SANTO na região SE, estado 
do TO na região CO)

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00005 00001 00002

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE COM SEU 
PSQ (estados da REGIÃO 
NE, exceto BA; estados 
da região CO, exceto TO; 
estados da região SE, exceto 
ES; etados da região SUL)

00005 00001 00003
BLOCO SÍLICO-
CALCÁRIO

ESPESSURA 14 CM

Apresentação de ensaios 
técnicos feitos por 
laboratório de terceira parte 
acreditado pelo Inmetro.

00005 00001 00004
CHAPA DE GESSO 
ACARTONADO

CF. DEMANDA POR 
AMBIENTE SECO, 
RESISTENTE A ÁGUA, 
RESISTENTE A FOGO

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ
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PROPOSTAS PARA A SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

CÓDIGO DO 
SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO 

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00005 00002 00001

ARGAMASSA 
ASSENTAMENTO

ARGAMASSA 
ASSENTAMENTO 
BLOCOS - TRAÇO 1:5 
(CIMENTO:AREIA)

CIMENTO PORTLAND

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE COM 
SEU PSQ (exceto região 
NORTE) ou SELO ABCP

CIMENTO CP III OU 
CP IV (que possuem 
resíduos incorporados)

00005 00002 00002 AREIA
DOCUMENTAÇÃO 
DA ORIGEM DO 
AGREGADO NATURAL

USO DE AGREGADO 
RECICLADO

00005 00002 00003
ARGAMASSA 
ENSACADA PRONTA

00005 00003 00001

REVESTIMENTO 
INTERNO

CHAPISCO 
(INTERNO E 
EXTERNO) TRAÇO 
1:5 (CIMENTO:AREIA 
GROSSA) 

CIMENTO PORTLAND

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE COM 
SEU PSQ (exceto região 
NORTE) ou SELO ABCP

CIMENTO CP III OU 
CP IV (que possuem 
resíduos incorporados)

00005 00003 00002 AREIA
DOCUMENTAÇÃO 
DA ORIGEM DO 
AGREGADO NATURAL

USO DE AGREGADO 
RECICLADO

00005 00003 00003
ARGAMASSA 
ENSACADA PRONTA

00005 00003 00004

EMBOÇO OU MASSA 
ÚNICA (INTER-
NO E EXTERNO)
TRAÇO1:2:8,ESPES-
SURA DE 20 MM

CIMENTO PORTLAND

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE COM 
SEU PSQ (exceto região 
NORTE) ou SELO ABCP

CIMENTO CP III OU 
CP IV (que possuem 
resíduos incorporados)

00005 00003 00005 AREIA
DOCUMENTAÇÃO 
DA ORIGEM DO 
AGREGADO NATURAL

USO DE AGREGADO 
RECICLADO

00005 00003 00006 CAL
DOCUMENTAÇÃO DA 
ORIGEM MATERIAL 
NATURAL

00005 00003 00007
ARGAMASSA 
ENSACADA PRONTA 

se para assentamento 
cerâmico, FABRICANTE 
EM CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00005 00003 00008

ARGAMASSA IM-
PERMEABILIZANTE 
CIMENTO E AREIA, 
COM ADITIVO 
IMPERMEABILI-
ZANTE, E= 2CM

CIMENTO PORTLAND

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE COM 
SEU PSQ (exceto região 
NORTE) ou SELO ABCP

CIMENTO CP III OU 
CP IV (que possuem 
resíduos incorporados)
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CÓDIGO DO 
SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO 

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00005 00003 00009

REVESTIMENTO 
INTERNO

ARGAMASSA IM-
PERMEABILIZANTE 
CIMENTO E AREIA, 
COM ADITIVO 
IMPERMEABILI-
ZANTE, E= 2CM

AREIA
DOCUMENTAÇÃO 
DA ORIGEM DO 
AGREGADO NATURAL

USO DE AGREGADO 
RECICLADO

00005 00003 00010
ADITIVO 
IMPERMEABILIZANTE

00005 00003 00011

BASE PINTURA 
INTERNA

FUNDO SELADOR LÁTEX 
PVA,UMA DEMÃO

TINTA A BASE DE ÁGUA

00005 00003 00011
FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00005 00003 00012

PINTURA INTERNA
TINTA LÁTEX PVA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS

TINTA A BASE DE ÁGUA

00005 00003 00012
FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00005 00003 00013
PAREDE EM 
CERÂMICA

PLACA CERÂMICA 
ESMALTADA EXTRA 
(20X20CM), em áreas < 5 
M² a 1/2 altura das paredes

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE COM 
SEU PSQ ou SELO CCB

00006 00000 00000
ESQUADRIA 
INTERNA

00006 00001 00001

PORTA INTERNA

PORTA INTERNA 
DE MADEIRA

KIT DE PORTA DE 
MADEIRA TIPO 
VENEZIANA, 
80X210CM(ESPESSURA 
DE 3CM)

SE MADEIRA 
NATIVA (EMISSÃO 
D.O.F.), SE MADEIRA 
REFLORESTAMENTO 
(CERTIFICADO IBAMA 
LICENÇA PARA COMÉRCIO 
DE MADEIRA)

CERTIFICADO FSC ou 
CERFLOR (Inmetro)

00006 00001 00002
PORTA INTERNA 
DE ALUMÍNIO

PORTA EM ALUMÍNIO 
DE ABRIR, 80X210CN

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00006 00001 00003
PORTA INTERNA 
DE PVC

PORTA EM PVC DE 
ABRIR TIPO VENEZIANA, 
80X210CM

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00006 00001 00004 FECHADURAS
FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00006 00001 00005
PINTURA PORTAS 
MADEIRA

TINTA ESMALTE, 
DUAS DEMÃOS

TINTA A BASE DE ÁGUA
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PROPOSTAS PARA A SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

CÓDIGO DO 
SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO 

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00006 00001 00005 PORTA INTERNA
PINTURA PORTAS 
MADEIRA

TINTA ESMALTE, 
DUAS DEMÃOS

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00007 00000 00000 PISO

00007 00001 00001

PISO PARA 
ÁREAS SECAS

CONTRAPISO 
ÁREAS SECAS 
TRAÇO 1:4 
(CIMENTO:AREIA), 
ESPESSURA 2CM

CIMENTO PORTLAND

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE COM 
SEU PSQ (exceto região 
NORTE) ou SELO ABCP

CIMENTO CP III OU 
CP IV (que possuem 
resíduos incorporados)

00007 00001 00002 AREIA
DOCUMENTAÇÃO 
DA ORIGEM DO 
AGREGADO NATURAL

USO DE AGREGADO 
RECICLADO

00007 00001 00003
ARGAMASSA 
ENSACADA PRONTA

00007 00001 00004
ARGAMASSA IM-
PERMEABILIZANTE

ARGAMASSA POLIMÉRICA 
/ MEMBRANA ACRÍLICA, 
3 DEMÃOS

DOCUMENTAÇÃO 
DA ORIGEM DO 
AGREGADO NATURAL

USO DE AGREGADO 
RECICLADO

00007 00001 00005
PISO CERÂMICO 
ÁREAS SECAS

PLACA CERÂMICA 
ESMALTADA PADRÃO 
POPULAR (35X35CM) EM 
ÁREAS ENTRE 5 e 10 M2

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE COM 
SEU PSQ ou SELO CCB

00007 00001 00006 RODAPÉ CERÂMICA

ALTURA 7 CM, EM 
PLACA CERÂMICA 
ESMALTADA PADRÃO 
POPULAR (35X35CM)

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE COM 
SEU PSQ ou SELO CCB

00007 00002 00001

PISO PARA ÁREAS 
MOLHADAS

CONTRAPISO 
ÁREAS MOLHADAS 
TRAÇO 1:4 
(CIMENTO:AREIA), 
ESPESSURA 2CM

CIMENTO PORTLAND

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE COM 
SEU PSQ (exceto região 
NORTE) ou SELO ABCP

CIMENTO CP III OU 
CP IV (que possuem 
resíduos incorporados)

00007 00002 00002 AREIA
DOCUMENTAÇÃO 
DA ORIGEM DO 
AGREGADO NATURAL

USO DE AGREGADO 
RECICLADO

00007 00002 00003
ARGAMASSA 
ENSACADA PRONTA

se ARGAMASSA COLANTE 
para assentamento 
cerâmico, FABRICANTE 
EM CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ
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CÓDIGO DO 
SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO 

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00007 00002 00004

PISO PARA ÁREAS 
MOLHADAS

PISO CERÂMICO 
BANHEIROS

PLACA CERÂMICA 
ESMALTADA PADRÃO 
POPULAR (35X35CM) 
EM ÁREAS < 5M2

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE COM 
SEU PSQ ou SELO CCB

ANTIDERRAPANTE

00007 00002 00005 RODAPÉ CERÂMICA

ALTURA 7 CM, EM 
PLACA CERÂMICA 
ESMALTADA PADRÃO 
POPULAR (35X35CM)

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE COM 
SEU PSQ ou SELO CCB

00008 00000 00000 FORRO

00008 00001 00001

FORRO

FORRO RÉGUAS PVC
FORRO EM RÉGUAS 
DE PVC, FRISADO

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00008 00001 00002
FORRO DE GESSO 
EM PLACAS

FORRO EM PLACAS DE 
GESSO, PARA AMBIENTES 
RESIDENCIAIS

DOCUMENTAÇÃO DA 
ORIGEM DO GESSO

00008 00001 00003
FORRO DE GESSO 
ACARTONADO

FORRO EM GESSO 
ACARTONADO 
(DRYWALL), CHAPA ST

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00008 00001 00004 FORRO DE MADEIRA LAMBRIS DE MADEIRA

SE MADEIRA 
NATIVA (EMISSÃO 
D.O.F.), SE MADEIRA 
REFLORESTAMENTO 
(CERTIFICADO IBAMA 
LICENÇA PARA COMÉRCIO 
DE MADEIRA)

CERTIFICADO FSC ou 
CERFLOR (Inmetro)

00008 00001 00005

PINTURA FORRO

TINTA LÁTEX PVA EM 
FORROS, DUAS DEMÃOS

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00008 00001 00005 TINTA A BASE DE ÁGUA 

00008 00001 00006
TINTA ACRÍLICA 
PARA FORRO EM 
ÁREAS MOLHADAS

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00008 00001 00006 TINTA A BASE DE ÁGUA 
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PROPOSTAS PARA A SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

CÓDIGO DO 
SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO 

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00009 00000 00000
INSTALAÇÕES 
HIDROSSANITÁRIAS 
E GÁS

00009 00001 00001

RESERVATÓRIO 
E DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA FRIA

CAVALETE PARA 
MEDIÇÃO DE ÁGUA

KIT CAVALETE PARA 
MEDIÇÃO DE ÁGUA 
(entrada principal em PVC 
SOLDÁVEL DN 20 (½")

00009 00001 00002 HIDRÔMETRO HIDROMETRO UNIJATO
MEDIÇÃO 
INDIVIDUALIZADA (por UH)

00009 00001 00003
TUBO E CONEXÕES 
EM PVC

TUBOS E CONEXÕES EM 
PVC PARA ÁGUA FRIA

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00009 00001 00004
REGISTRO DE 
GAVETA E PRESSÃO

LATÃO, ROSCÁVEL, 
1”,COM ACABAMENTO E 
CANOPLA CROMADOS

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00009 00001 00006 ENGATE FLEXÍVEL
ENGATE FLEXÍVEL EM 
PLÁSTICO BRANCO, 
1/2” X 30CM

00009 00001 00007 CAIXA D´ÁGUA
CAIXA D´AGUA EM 
POLIETILENO, 500 LITROS, 
COM ACESSÓRIOS

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00009 00002 00001

DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA QUENTE

TUBO E CONEXÃO 
EM COBRE (gás)

TUBOS E CONEXÕES 
EM COBRE PARA 
GÁS C/ REGISTRO

00009 00002 00002
TUBO E CONEXÃO 
EM PPR

TUBOS E CONEXÕES EM 
PPR PARA ÁGUA QUENTE

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00009 00002 00003 ENGATE FLEXÍVEL 
ENGATE FLEXÍVEL 
METÁLICO PARA 
INSTALAÇÃO DE GÁS

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00009 00003 00001 SISTEMA DE 
AQUECIMENTO 
DE ÁGUA A GÁS

AQUECEDOR A GÁS

AQUECEDOR A GÁS DE 
PASSAGEM (REFERÊNCIA 
GWH 500 PLUS CTDE, 
25 L/MINUTO)

CLASSIFICAÇÃO NÍVEL B 
DO PBE com RENDIMENTO 
MAIOR QUE 82%

CLASSIFICAÇÃO NÍVEL A 
DO PBE com RENDIMENTO 
MAIOR QUE 84%

00009 00003 00002
SELO CONPET (MAIS 
EFICIENTE DA CATEGORIA)

00009 00004 00001
SISTEMA DE 
AQUECIMENTO DE 
ÁGUA ELÉTRICO

CHUVEIRO 
ELÉTRICO

CHUVEIRO ELETRICO 
COMUM CORPO 
PLASTICO TIPO DUCHA

VAZÃO NO CHUVEIRO ≤ 
0,20 LITROS / SEGUNDO
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CÓDIGO DO 
SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO 

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00009 00005 00001

SISTEMA DE 
AQUECIMENTO 
DE ÁGUA SOLAR

SISTEMA 
ACOPLADO

NÍVEL DE EFICIÊNCIA 
ETIQUETADO PELO 
PBE DO INMETRO

- AQUECEDOR SOLAR 
COM SELO PROCEL (MAIS 
EFICIENTE DA CATEGORIA)

00009 00005 00002 PLACA SOLAR
COLETOR SOLAR 
PARA BANHO 

NÍVEL DE EFICIÊNCIA 
ETIQUETADO PELO PBE DO 
INMETRO, nível C ou D

NÍVEL DE EFICIÊNCIA 
ETIQUETADO PELO PBE 
DO INMETRO, nível A ou B

00009 00005 00003
BOILER / 
RESERVATÓRIO AQ

RESERVATÓRIO DE 
ÁGUA QUENTE DE BAIXA 
PRESSÃO (REFERÊNCIA: 
BOSH K2MKP400A 
OU SUPERIOR)

FABRICANTE REGISTRADO 
NA TABELA DE 
CONSUMO DO PBE

PERDA ESPECIFICA DE 
ENERGIA MENOR QUE 
0,14 kWh/MÊS e POTÊNCIA 
DA RESISTÊNCIA 
MENOR QUE 2,5 kW

00009 00005 00004
DISPOSITIVOS DE 
RECIRCULAÇÃO 

TUBOS E CONEXÕES 
EM PPR

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00009 00006 00001

ESGOTO E ÁGUAS 
PLUVIAIS 

TUBO E CONEXÃO 
EM PVC

TUBOS E CONEXÕES 
EM PVC 

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00009 00006 00002 SIFÃO
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL 
EM PVC 1 X 1.1/2 

00009 00006 00003 VÁLVULA

VÁLVULA EM PLÁSTICO 
1” PARA PIA, TANQUE 
OULAVATÓRIO, COM 
OU SEM LADRÃO

00009 00006 00004
CAIXA E RALO 
SIFONADO

CAIXA SIFONADA, PVC, 
DN 100 X 100 X 50 MM 
E RALO SIFONADO, 
PVC, DN 100 X 40 MM

00009 00006 00005 CAIXA DE INSPEÇÃO

CAIXA DE INSPEÇÃO 
EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO DN60CM 
COM TAMPA H= 60CM

00009 00007 00001
SISTEMA DE 
APROVEITAMENTO 
DE ÁGUA DA CHUVA 
DA COBERTURA

CISTERNA PARA 
APROVEITAMENTO 
DA ÁGUA DA 
CHUVA

RESERVATÓRIO 
INFERIOR E SUPERIOR 
EM POLIPROPILENO. 
VOLUME CONFORME 
DIMENSIONAMENTO

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00009 00007 00002
DISPOSITIVO DE 
DESCARTE INICIAL

RESERVATÓRIO 
SEPARADOR PARA 
ARMAZENAGEM DAS 
PRIMEIRAS CHUVAS

CONFORME NORMA 
15.527/2019

 Em cinza os originais da planilha Kits_Reg Mel do PMH.



99

PROPOSTAS PARA A SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

CÓDIGO DO 
SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO 

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00009 00007 00003

SISTEMA DE 
APROVEITAMENTO 
DE ÁGUA DA CHUVA 
DA COBERTURA

FILTRO PARA 
ÁGUA DA CHUVA

FILTRO PARA COLETA 
DE ÁGUA DA CHUVA

CONFORME NORMA 
15.527/2019

00009 00007 00004 CLORADOR CAIXA CLORADORA
CONFORME NORMA 
15.527/2019

00009 00007 00005
TUBO E CONEXÃO 
EM PVC

TUBOS E CONEXÕES 
EM PVC

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00009 00008 00001
DISTRIBUIÇÃO 
DE GÁS

TUBO, CONEXÃO 
E REGISTRO 
PARA GÁS

TUBOS E CONEXÕES 
EM COBRE PARA 
GÁS C/ REGISTRO

PROTEÇÃO CONTRA 
RADIAÇÃO UV

00009 00009 00001

LOUÇAS E METAIS 
SANITÁRIOS

BACIA SANITÁRIA

VASO SANITÁRIO 
SIFONADO COM 
CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00009 00009 00001
VOLUME DE DESCARGA ≤ 
6,8 LITROS / ACIONAMENTO

DESCARGA COM CAIXA 
ACOPLADA DUAL FLUSH

00009 00009 00002
LAVATÓRIO 
DE COLUNA

LOUÇA BRANCA 
SUSPENSO, 29,5 X 39CM 
OUEQUIVALENTE, 
PADRÃO POPULAR

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00009 00009 00003 CUBA

CUBA ACO INOX (AISI 
304) DE EMBUTIR COM 
VALVULA 3 1/2 ", DE 
*46 X 30 X 12* CM

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00009 00009 00004
TANQUE COM 
COLUNA 22 L

MÁRMORE SINTÉTICO 
C/ SIFÃO FLEXÍVEL 
EM PVC, VÁLVULA 
PLÁSTICA E TORNEIRA 
DE METAL CROMADO

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00009 00009 00005

TORNEIRA 
LAVATÓRIO

TORNEIRA CROMADA 
DE MESA, 1/2” OU 3/4”, 
PARA LAVATÓRIO, 
PADRÃO MÉDIO

VAZÃO NA TORNEIRA ≤ 
0,15 LITROS / SEGUNDO

VAZÃO NA TORNEIRA ≤ 
0,10 LITROS / SEGUNDO 
COM AREJADOR OU 
INSTALAÇÃO DE 
RESTRITOR DE VAZÃO 

00009 00009 00005
FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ
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CÓDIGO DO 
SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO 

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00009 00009 00006

LOUÇAS E METAIS 
SANITÁRIOS

TORNEIRA TANQUE

TORNEIRA CROMADA 1/2" 
OU 3/4" PARA TANQUE, 
PADRÃO POPULAR 
- FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

VAZÃO NA TORNEIRA ≤ 
0,25 LITROS / SEGUNDO

VAZÃO NA TORNEIRA ≤ 
0,15 LITROS / SEGUNDO, 
COM AREJADOR

00009 00009 00006
FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00009 00009 00007

TORNEIRA 
COZINHA

TORNEIRA CROMADA 
LONGA, DE PAREDE, 
1/2" OU 3/4", PARA 
PIA DE COZINHA, 
PADRÃO POPULAR 
- FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

VAZÃO NA TORNEIRA ≤ 
0,23 LITROS / SEGUNDO

VAZÃO NA TORNEIRA ≤ 
0,12 LITROS / SEGUNDO, 
COM AREJADOR

00009 00009 00007
FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00009 00009 00008
TORNEIRA 
EXTERNA

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

TORNEIRA 1/4 DE VOLTA

00009 00009 00008
VAZÃO NA TORNEIRA ≤ 
0,20 LITROS / SEGUNDO

TORNEIRA COM 
VOLANTE DESTACÁVEL

00009 00009 00009

DUCHA CHUVEIRO
CHUVEIRO NÃO 
ELÉTRICO

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00009 00009 00009
VAZÃO NO CHUVEIRO ≤ 
0,20 LITROS / SEGUNDO

CHUVEIRO COM 
RESTRITOR DE VAZÃO

00009 00009 00010
REGISTRO 
DISTRIBUIÇÃO

REGISTRO DE 
PRESSÃO BRUTO, 
LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", 
FORNECIDO E INSTALADO 
EM RAMAL DE ÁGUA.

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE 
COM SEU PSQ

00009 00010 00001

BANCADA PARA 
COZINHA

BANCADA P/
COZINHA - CUBA 
INTEGRADA, 
SIFÃO PVC 

BANCADA MÁRMORE 
SINTÉTICO, VÁLVULA 
PLÁSTICO CROMADO 
E TORNEIRA 
CROMADA PAREDE

00009 00010 00002
BANCADA PARA 
INSTALAÇÃO DE 
CUBA INOX

BANCADA EM 
PEDRA NATURAL

DOCUMENTAÇÃO DA 
PROCEDÊNCIA DA PEDRA
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PROPOSTAS PARA A SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

CÓDIGO DO 
SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO 

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00010 00000 00000
INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS

00010 00001 00001

ENTRADA E 
DISTRIBUIÇÃO 
DE ENERGIA

ENTRADA DE 
ENERGIA

AÉREA, MONOFÁSICA, 
COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 
10 MM2 E DISJUNTOR 
DIN 50A 

00010 00001 00002
MEDIDOR DE 
ENERGIA

MEDIDOR DE ENERGIA
MEDIÇÃO 
INDIVIDUALIZADA (por UH)

00010 00001 00003 QUADRO DE FORÇA

QD P/ 6 DISJUNTORES 
TERMOMAGNETICOS 
MONOPOLARES S/
BARRAMENTO, EMBUTIR, 
CHAPA METALICA

00010 00001 00004

CAIXAS, 
INTERRUPTORES, 
TOMADAS, 
ELETRODUTOS, 
CABOS

ELETRODUTO FLEXÍVEL 
CORRUGADO, PVC, 
DN 20 MM(1/2"

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE COM 
SEU PSQ, exceto estados 
da região NORTE

FABRICANTE EM 
CONFORMIDADE COM 
SEU PSQ, para estados 
da região NORTE

00010 00002 00001

SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO 
(COMODO COM 
PONTO DE LUZ 
ÚNICO)

LÂMPADAS LÂMPADA LED 15W

NÍVEL DE EFICIÊNCIA 
ETIQUETADO PELO PBE 
DO INMETRO E FLUXO 
LUMINOSO MAIOR 
QUE 800 LÚMENS

CERTIFICADA COM 
O SELO PROCEL

00010 00002 00002 LÂMPADAS

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 
COMPACTA 15 W 
S/ REATOR

NÍVEL DE EFICIÊNCIA 
ETIQUETADO PELO PBE 
DO INMETRO E FLUXO 
LUMINOSO MAIOR 
QUE 800 LÚMENS

CERTIFICADA COM 
O SELO PROCEL

00010 00002 00003 LUMINÁRIAS
LUMINÁRIA PLAFON 
REDONDO C/VIDRO 
FOSCO, SOBREPOR, P/ 1

00010 00002 00004 INTERRUPTORES

INTERRUPTOR SIMPLES 
(1 MÓDULO) COM 1 
TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA 
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CÓDIGO DO 
SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO 

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00010 00002 00005

SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO 
(COMODO COM 
PONTO DE LUZ 
ÚNICO)

ESTRATÉGIAS 
APROVEITAMENTO DA 
ILUMINAÇÃO NATURAL

POSICIONAMENTO 
DO PONTO DE LUZ EM 
FUNÇÃO DAS ABERTURAS 
DISPONÍVEIS

POÇOS DE ILUMINAÇÃO 
PELA COBERTURA

00010 00003 00001

SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO 
(COMODO COM 
PONTOS DE LUZ 
MÚLTIPLOS)

LÂMPADAS LÂMPADA LED 15W
NÍVEL DE EFICIÊNCIA 
ETIQUETADO PELO 
PBE DO INMETRO

CERTIFICADA COM 
O SELO PROCEL

00010 00003 00002 LÂMPADAS

LÂMPADA 
FLUORESCENTE 
COMPACTA 15 W 
S/ REATOR

NÍVEL DE EFICIÊNCIA 
ETIQUETADO PELO 
PBE DO INMETRO

CERTIFICADA COM 
O SELO PROCEL

00010 00003 00003 LUMINÁRIAS
LUMINÁRIA PLAFON 
REDONDO C/VIDRO 
FOSCO, SOBREPOR, P/ 1

00010 00003 00004 INTERRUPTORES

INTERRUPTOR SIMPLES 
(1 MÓDULO) COM 1 
TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA 

00010 00003 00005 ESTRATÉGIAS 
APROVEITAMENTO DA 
ILUMINAÇÃO NATURAL

POSICIONAMENTO 
DOS PONTOS DE LUZ 
E SETORIZAÇÃO DOS 
CIRCUITOS EM FUNÇÃO DAS 
ABERTURAS DISPONÍVEIS

POÇOS DE ILUMINAÇÃO 
PELA COBERTURA

00010 00004 00001

SISTEMA DE 
CONDICIONAMENTO 
DE AR

APARELHO DE AR-
CONDICIONADO

APARELHO DE AR-
CONDICIONADO, 
POTÊNCIA DE 
RESFRIAMENTO 
CONFORME 
NECESSIDADE

NÍVEL DE EFICIÊNCIA 
ETIQUETADO PELO 
PBE DO INMETRO

APARELHO COM 
TECNOLOGIA INVERTER 
E ETIQUETA DE 
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
INMETRO NÍVEL A

00010 00004 00002 ESTRATÉGIAS 
VENTILAÇÃO NATURAL 
CRUZADA OU 
EFEITO CHAMINÉ

ABERTURAS EM JANELAS 
E POÇOS NA COBERTURA 
QUE PROPORCIONEM 
VENTILAÇÃO NATURAL 
CRUZADA OU VENTILAÇÃO 
POR EFEITO CHAMINÉ

00010 00004 00003 GEOTERMIA
ESTRATÉGIAS DE 
GEOTERMIA

 Em cinza os originais da planilha Kits_Reg Mel do PMH.



103

PROPOSTAS PARA A SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

CÓDIGO DO 
SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO 

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00010 00005 00001
SISTEMA DE 
GERAÇÃO DE 
ENERGIA ELÉTRICA 
FOTOVOLTAICA 
ON-GRID

PLACA SOLAR 
FOTOVOLTAICA

MÓDULO FOTOVOLTAICO 
(REFERÊNCIA: R UP-
M150P(6X6), ÁREA: 
0,99M² OU SUPERIOR)

PRODUÇÃO MÉDIA DE 
ENERGIA MÍNIMA: 18 
kWh/MÊS E EFICIÊNCIA 
ENERGÉTICA MÍNIMA: 15%

NÍVEL DE EFICIÊNCIA 
ETIQUETADO PELO PBE 
DO INMETRO, nível A

00010 00005 00002
ESTRUTURA 
DE APOIO

ESTRUTURA METÁLICA

00010 00005 00003
INVERSOR DE 
FREQUÊNCIA 
ON-GRID

INVERSOR CONECTADO 
À REDE (ON GRID)

COMPONENTE 
CATALOGADO NAS TABELAS 
DO PBE / INMETRO

00011 00000 00000 DEMOLIÇÃO

00011 00001 00001

REMOÇÃO E 
DEMOLIÇÃO

REMOÇÃO DE 
JANELAS

DEMOLIÇÕES previstas 
kits NOVO CÔMODO 
CONTÍGUO E NOVO 
BANHEIRO CONTÍGUO

DOAÇÃO PARA REUSO 
OU ENCAMINHAMENTO 
PARA RECICLAGEM 
RESÍDUO CLASSE B

APROVEITAMENTO DA 
ESTRUTURA E MATERIAIS 
PRÉ-EXISTENTES NA 
PRÓPRIA INTERVENÇÃO

00011 00001 00002
REMOÇÃO DE 
PORTAS

DOAÇÃO PARA REUSO 
OU ENCAMINHAMENTO 
PARA RECICLAGEM 
RESÍDUO CLASSE B

00011 00001 00003
DEMOLIÇÃO DE 
ARGAMASSAS

TRANSPORTE E 
ENCAMINHAMENTO 
PARA RECICLAGEM 
RESÍDUO CLASSE A 

00011 00001 00004
DEMOLIÇÃO 
DE ALVENARIA 
DE BLOCO

TRANSPORTE E 
ENCAMINHAMENTO 
PARA RECICLAGEM 
RESÍDUO CLASSE A 

00011 00001 00005
DEMOLIÇÃO DE 
REVESTIMENTO 
CERÂMICO

TRANSPORTE E 
ENCAMINHAMENTO 
PARA RECICLAGEM 
RESÍDUO CLASSE A 

00011 00001 00006
REMOÇÃO DE 
LOUÇAS

DOAÇÃO PARA REUSO 
OU ENCAMINHAMENTO 
PARA RECICLAGEM 
RESÍDUO CLASSE A

00011 00001 00007

REMOÇÃO DE 
INTERRUPTORES/
TOMADAS 
ELÉTRICAS

DOAÇÃO PARA REUSO 
OU ENCAMINHAMENTO 
PARA RECICLAGEM 
RESÍDUO CLASSE B

 Em cinza os originais da planilha Kits_Reg Mel do PMH.



HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO BRASIL

104

CÓDIGO DO 
SISTEMA

CÓDIGO DO 
SUBSISTEMA

CÓDIGO DO 
COMPONENTE

SISTEMA / 
SUBSISTEMA COMPONENTE ESPECIFICAÇÃO 

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
OBRIGATÓRIOS - 
PONTUAÇÃO MÍNIMA

ATRIBUTOS DE 
SUSTENTABILIDADE 
ADICIONAIS - 
PONTUAÇÃO 
ADICIONAL

00011 00001 00008
REMOÇÃO E 
DEMOLIÇÃO

REMOÇÃO DE 
CABOS ELÉTRICOS

DEMOLIÇÕES previstas 
kits NOVO CÔMODO 
CONTÍGUO E NOVO 
BANHEIRO CONTÍGUO

DOAÇÃO PARA REUSO 
OU ENCAMINHAMENTO 
PARA RECICLAGEM 
RESÍDUO CLASSE B

00011 00001 00009
REMOÇÃO DE 
LUMINÁRIAS

DESTINAÇÃO CORRETA

(completar com as boas práticas EM DEMOLIÇÃO)

00000 00000 00000 EXECUÇÃO DA OBRA (completar com as boas práticas NO CANTEIRO DE OBRAS)
(completar com as 
MELHORES práticas NO 
CANTEIRO DE OBRAS)

MEDIDA GEE 
TRANSPORTE + MATERIAL 
INCORPORADO

 Em cinza os originais da planilha Kits_Reg Mel do PMH.

KIT DE REFERÊNCIA DO CATÁLOGO ATUAL DA SNH

1 KIT FOSSA SUMIDOURO FOSSA SÉPTICA E SEMIDOURO

2 KIT REFAZ COBERTURA REFAZIMENTO DE COBERTURA

3 KIT CÔMODO ISOLADO NOVO CÔMODO ISOLADO ADAPTÁVEL 

4 KIT CÔMODO CONTÍGUO NOVO CÔMODO CONTÍGUO ADAPTÁVEL 

5 KIT REFORMA CÔMODO REFORMA DE CÔMODO

6 KIT BANHEIRO ISOLADO NOVO BANHEIRO ISOLADO ADAPTÁVEL 

7 KIT BANHEIRO CONTÍGUO NOVO BANHEIRO CONTÍGUO ADAPTÁVEL

8 KIT REFORMA BANHEIRO REFORMA BANHEIRO 

9 KIT PISO CERÂMICO CONTRAPISO E REVESTIMENTO CERÂMICO NOVO EM CÔMODO DE 9m²

10 KIT ELÉTRICO REVISÃO/INSTALAÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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PROPOSTAS PARA A SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

KIT DE REFERÊNCIA DO CATÁLOGO ATUAL DA SNH

11 KIT HIDROSSANITÁRIO REVISÃO/INSTALAÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

12 KIT RAMPA MÓDULO 1m RAMPA ACESSIBILIDADE

13 KIT BANHEIRO ADAPTADO BANHEIRO ADAPTADO

14 KIT REVESTIMENTO INTERNO REVESTIMENTO INTERNO (CHAPISCO E RECOBO) E PINTURA COM PVA LÁTEX PARA PAREDE

15 KIT PINTURA INTERNA PVA PINTURA INTERNA COM PVA LÁTEX PARA PAREDE

16 KIT REVESTIMENTO EXTERNO REVESTIMENTO EXTERNO (CHAPISCO E RECOBO) E PINTURA COM PVA ACRÍLICA PARA CASA DE 42m²

17 KIT PINTURA EXTERNA PINTURA EXTERNA COM PVA ACRÍLICA PARA CASA DE 42m²

18 KIT PORTA RETIRADA/COLOCAÇÃO DE PORTA

19 KIT JANELA RETIRADA/COLOCAÇÃO DE JANELA

20 KIT CAIXA D'ÁGUA INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA

21 KIT FORRO DE PVC INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC











HABITAÇÃO DE 
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NO BRASIL




