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O crescimento acelerado das cidades brasileiras impôs desafios 
para os governos e para a sociedade. O sucesso da produção de 
habitações de interesse social em larga escala nos últimos anos foi 
um importante avanço, proporcionando moradia para milhões de 
famílias, contudo demonstrou a necessidade de aperfeiçoamento da 
qualidade dos empreendimentos habitacionais produzidos.

O governo federal busca continuamente a melhoria na regulamentação 
de seus programas habitacionais para propiciar moradia digna para as 
famílias dentro de uma concepção ampla, que passa pela qualidade 
construtiva das habitações e também pela garantia de acesso a serviços, 
infraestrutura adequada e oportunidades de emprego.

A Portaria apresentada nesta Cartilha tem como objetivo estabelecer 
requisitos para a implementação de empreendimentos habitacionais 
no âmbito da linha de atendimento “aquisição subsidiada de imóveis 
em áreas urbanas”, integrante do Programa Casa Verde e Amarela, 
dentro de quatro dimensões: (i) inserção urbana, (ii) concepção do 
projeto, (iii) execução da obra e (iv) desenvolvimento socioterritorial. 

Em aderência às diretrizes do Programa Casa Verde e Amarela, o 
material apresenta requisitos para inovação, qualidade, segurança, 
conforto e preservação ambiental, estimulando a adoção de medidas 
sustentáveis em empreendimentos habitacionais de interesse social. 
Os ganhos das medidas de sustentabilidade representam redução de 
despesas para as famílias, além de impactar a sociedade de forma 
geral, com a economia de recursos naturais. 

Esperamos consolidar uma nova perspectiva para as políticas públi-
cas de habitação de interesse social, reforçando o reconhecimento 
do direito à moradia digna e do direito à cidade para a população 
de baixa renda, por meio da produção de moradias mais eficientes 
e inclusivas, que contribuam para o desenvolvimento sustentável 
dos municípios.

Alfredo dos Santos
Secretário Nacional de Habitação
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A Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), em 
parceria com a Secretaria Nacional de Habitação (SNH), através do 
projeto Eficiência Energética para o Desenvolvimento Urbano Sus-
tentável: Foco Habitação Social (EEDUS), tem o prazer de apresen-
tar a Cartilha da Portaria de Especificações do novo Programa Casa 
Verde e Amarela. O EEDUS é financiado pelo Ministério Federal da 
Cooperação Econômica e do Desenvolvimento (BMZ) da Alemanha e 
nasce da cooperação com a SNH e do objetivo comum de melhorar 
a Eficiência Energética da produção habitacional pública no Brasil.

Apesar do esforço durante mais de uma década da SNH e do su-
cesso na produção habitacional em larga escala, ainda se nota um 
importante espaço a ser explorado na melhoria da qualidade das 
moradias produzidas. Medidas passivas da envoltória são alternativas 
possíveis e de baixo custo para o aumento do desempenho termoe-
nergético da edificação se consideradas dentro uma abordagem re-
gional, levando em conta as diferentes zonas bioclimáticas do Brasil. 

Contudo, melhorar a qualidade da produção habitacional e sua cor-
reta adaptação às diferentes condições climáticas regionais não pode 
limitar a diversidade de métodos e sistemas construtivos habituais. 
O Brasil tem uma grande e variada indústria de construção civil e a 
política habitacional tem a condição de induzir o desenvolvimento 
tecnológico do setor. Para isso acontecer de maneira sustentável, o 
governo e o setor privado devem andar juntos para que demandas 
públicas possam ser atendidas pelas empresas, possibilitando ganho 
de qualidade sem aumento demasiado de custos de construção.

Construir muito e com qualidade: esse é o desafio que se impõe frente 
ao grande déficit habitacional brasileiro, considerando ainda o tema 
da regionalização como fundamental. Nesse sentido, o projeto EE-
DUS elaborou um importante e minucioso estudo chamado Análise 
de Custo-benefício de medidas de Eficiência Energética na Habitação 
de Interesse Social. Este estudo foi uma das bases da nova Portaria 

e buscou identificar e entender possíveis melhoras qualitativas sem 
limitar as capacidades produtivas existentes no Brasil e entendendo 
seu custo dentro da perspectiva do ciclo de vida da edificação. 

A resposta ao desafio foi encontrar medidas passivas da envoltória da 
edificação que possam definir o mínimo de qualidade de acordo com 
sua região bioclimática. Critérios físicos inerentes à construção podem 
garantir essa qualidade, independentemente de aparelhos externos. 
O resultado foi uma normativa federal, que incluiu, pela primeira vez, 
critérios simples como dimensionamento de cômodos, separados por 
zona bioclimática, e critérios técnicos como absortância, transmitância 
e carga térmica, com limites mínimos que possam garantir conforto 
ambiental e sempre de acordo com as condições climáticas locais, 
sem limitar a escolha de materiais e técnicas construtivas.

Para o projeto EEDUS, a eficiência energética sempre foi entendida 
de maneira ampla. Um conceito abstrato que pode ser traduzido em 
conforto ambiental do habitante. Produzir a mesma casa com efici-
ência energética garante melhor qualidade de vida aos moradores, 
assim como gera economia financeira, uma vez que diminui a neces-
sidade de recursos externos como ventiladores e ar-condicionado 
para manter o ambiente com boa condição de habitabilidade.

Certos de que é possível fazer mais que o mínimo, a Cooperação 
Alemã se sente muito honrada em poder ter apoiado a SNH na evo-
lução normativa habitacional brasileira. Os trabalhos em conjunto são 
passos relevantes em relação à sustentabilidade, à eficiência ener-
gética e ao bem-estar da população que se beneficiará das políticas 
habitacionais, diminuindo simultaneamente o consumo energético 
dessas habitações e ajudando a preservar o nosso planeta.

Arnd Helmke 
Diretor do Projeto EEDUS – GIZ
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INTRODUÇÃO
O amplo acesso a moradias que ofereçam condições dignas de habitabilida-
de à população configura-se como um dos grandes desafios do Brasil, em 
especial, no que se refere às famílias mais vulneráveis. O déficit habitacional 
brasileiro gera impactos econômicos, sociais e ambientais, com reflexos na 
configuração urbana das cidades, exercendo pressão por infraestrutura urba-
na e ocasionando a ocupação de áreas de risco e de importância ambiental. 

Com a intenção de desenvolver uma política habitacional brasileira que favoreça 
a redução das desigualdades, o governo federal lançou o Programa Casa Verde 
e Amarela, instituído pela Lei nº 14.118, de 12 de janeiro de 2021, para facilitar o 
acesso à moradia digna e oportunizar qualidade de vida à população. Elaborado 
pela Secretaria Nacional de Habitação (SNH) do Ministério do Desenvolvimento 
Regional (MDR), o programa busca o aprimoramento e a diversificação de op-
ções ofertadas para atender as diferentes necessidades habitacionais do País. 

O Programa prevê diferentes linhas de atendimento para o reduzir o déficit habita-
cional brasileiro, com a produção e aquisição subsidiada ou financiada de imóveis 
novos ou usados em áreas urbanas e rurais, além da requalificação de imóveis e da 
locação social em áreas urbanas. Contempla ainda linhas de atendimento para dimi-
nuir a inadequação habitacional, com a urbanização de assentamentos precários; a 
melhoria habitacional em áreas urbanas e rurais e a regularização fundiária urbana. 

A necessidade de se estabelecer o padrão de qualidade adequado aos empre-
endimentos tem motivado ações para maior eficiência da política habitacional no 
País. Com este foco, o governo federal editou a Portaria de requisitos técnicos, 
urbanísticos e socioterritoriais e de seguros obrigatórios*, que será detalhada 
na presente publicação. O normativo regulamenta as condições  dos empre-
endimentos que serão entregues às famílias beneficiárias da linha Aquisição 
subsidiada de imóveis em áreas urbanas, custeada com recursos do Fundo de 
Arrendamento Residencial (FAR).São beneficiadas por esta linha de atendimento, 
as famílias com renda de até R$ 4 mil reais mensais, classificadas nos Grupos 
Urbanos 1 e 2, conforme definido no Decreto nº 10.600, de 14 de janeiro de 2021.

O conteúdo elaborado para a Portaria apresenta os requisitos que devem ser 
atendidos para a implementação dos empreendimentos habitacionais, os quais 
qualificam a inserção urbana, a concepção dos projetos e a execução das 
obras, bem como fomentam o desenvolvimento socioterritorial, expandindo 
o foco da política habitacional para além da moradia. 

A execução desta linha de atendimento envolve a participação de diversos 
atores: beneficiários, empresas ou entidades promotoras, instituições financei-
ras, governo federal e governos estaduais, municipais ou distrital. Merecem 
atenção especial os gestores públicos locais que, por competência constitu-
cional, são responsáveis por ordenar o pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. 

É importante destacar que os requisitos apresentados nesta Portaria buscam fo-
mentar o desenvolvimento sustentável das cidades a partir de uma perspecti-
va que considera as dimensões social, ambiental e econômica. Esse olhar trans-
versal e integrado apoia o planejamento e a implementação de empreendimentos 
que possam contribuir com a inclusão social e a diminuição de vulnerabilidades, 
oferecendo condições favoráveis à geração de trabalho e renda e ao crescimento 
econômico da comunidade. Além disso, apoia ainda o adequado desempenho 
ambiental, o que permite reduzir os impactos e aumentar a qualidade e eficiência 
das habitações. Desta forma, os empreendimentos habitacionais passam a contri-
buir para o atendimento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), 
estabelecidos mundialmente pela ONU para alcance até 2030. 

Os requisitos aqui discutidos apresentam novidades e aprimoramentos em rela-
ção aqueles já solicitados nos programas anteriores. Ressalta-se que a Portaria é 
o resultado de intenso trabalho técnico cooperativo, coordenado pela equipe do 
Departamento de Produção Habitacional (DPH), com representantes das equi-
pes do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) 
e da Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), no âmbito 
da cooperação bilateral entre o Brasil e a Alemanha para o desenvolvimento 
sustentável, além de atores externos da sociedade civil e da academia.

Os ODSs são um apelo mundial à ação dos países 
para acabar com a pobreza, proteger o meio am-
biente e o clima e garantir que as pessoas, em to-
dos os lugares, possam desfrutar de paz e de pros-
peridade 1. Em 2015, a Assembleia Geral das Nações 
Unidas aprovou o documento “Transformando Nos-
so Mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável” no qual traz como meta o alcance de 
17 ODSs, dentre os quais: garantir acesso à energia 
barata, confiável, sustentável e renovável para todos 
(ODS 7); tornar as cidades e os assentamentos hu-
manos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis 
(ODS 11); e assegurar padrões de produção e de 

consumo sustentáveis (ODS 12).

1.  Saiba mais sobre os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável em: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs.

* Portaria nº 959, de 18 de maio de 2021, e alterações em andamento.
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As ações promovidas pelo Projeto Eficiência Energética para o Desenvolvi-
mento Sustentável – Foco: Habitação Social (EEDUS), fruto da parceria entre a 
SNH e a GIZ, buscam melhorar as condições de conforto ambiental e eficiência 
energética das moradias, contribuindo para a redução dos custos de manu-
tenção e, consequentemente, para a sustentabilidade dos empreendimentos.

Requisitos para a implementação de empreendimentos 

Os requisitos para atender o padrão de qualidade necessário aos empreen-
dimentos habitacionais são apresentados no Anexo 1 da Portaria e abrangem 
quatro eixos: a inserção urbana, a concepção dos projetos, a execução das obras 
e a realização de ações de desenvolvimento socioterritorial, que ocorrem em 
grande parte na etapa de pós-ocupação (Figura 01). Estes temas buscam aten-
der todas as fases do empreendimento e visam ao desenvolvimento sustentável 
dos empreendimentos habitacionais sob os aspectos social e territorial.

Apesar de serem apresentados aqui separadamente, as ações previstas para 
cada um dos quatro eixos não são necessariamente sequenciais, ocorrendo, 
muitas vezes, simultaneamente. Parte das ações para a etapa de desenvolvi-
mento socioterritorial, por exemplo, devem ocorrer antes do término da obra. 
Abaixo, destaca-se os objetivos e diretrizes deste normativo: 

Objetivos da Portaria

	• Estimular a oferta de áreas urbanas consolidadas para a construção dos 
empreendimentos, com localização que favoreça o acesso adequado a 
serviços e equipamentos públicos pelas famílias;

	• Incentivar o planejamento integrado com as políticas urbanas de infraes-
trutura, saneamento, mobilidade e gestão do território;

	• Promover a participação dos Entes públicos locais, por meio do planeja-
mento, gestão e oferta de áreas públicas para a produção de empreendi-
mentos destinados à habitação de interesse social;

	• Estimular a sustentabilidade econômica, social e ambiental dos empre-
endimentos habitacionais; 

1. INSERÇÃO URBANA

2. CONCEPÇÃO 
DO PROJETO

3. EXECUÇÃO DA OBRA

4. DESENVOLVIMENTO 
SOCIOTERRITORIAL

	• Incentivar a modernização do setor da construção e a inovação tecno-
lógica para a melhoria da qualidade, da durabilidade, da segurança, do 
conforto ambiental e da habitabilidade na concepção e implementação 
dos empreendimentos habitacionais.

Diretrizes da Portaria

	• As áreas destinadas à implantação dos empreendimentos habitacionais 
devem propiciar o acesso adequado a serviços básicos, infraestrutura e 
equipamentos públicos sociais às famílias atendidas.

	• Os projetos dos empreendimentos habitacionais devem ser elaborados vi-
sando à promoção de condições dignas de habitabilidade, observando o 
adequado atendimento a critérios de mobilidade urbana, acessibilidade, 
sustentabilidade, conforto ambiental e eficiência energética, diversidade de 
acesso a comércios e serviços, bem como sua conectividade com o entorno.

	• A execução da obra dos empreendimentos habitacionais deve buscar o 
aperfeiçoamento da qualidade, da durabilidade e da segurança na cons-
trução das edificações e na implantação da infraestrutura.

	• O Desenvolvimento Socioterritorial dos empreendimentos habitacionais 
deve ser premissa condutora da operação, fomentado mediante indicação 
tempestiva das famílias beneficiárias e o seu incentivo à participação nas 
ações de Trabalho Social e à apropriação de orientações, regras e canais 
de comunicação que contribuam para o protagonismo local e a identifi-
cação com o novo território.

Para atendimento por meio de Aquisição subsidiada de imóveis em áreas 
urbanas, custeada com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial 
(FAR), devem ser atendidas também as condições relativas à contratação 
do empreendimento que constam nos demais atos normativos específicos 
desta linha de atendimento.
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1. INSERÇÃO URBANA

1.1 GESTÃO TERRITORIAL
E INFRAESTRUTURA

I. Adequação ao sítio físico
II. Parcelamento do solo
III. Terraplenagem
IV. Análise de riscos de 
deslizamentos

I. Programa mínimo da unidade
habitacional
II. Itens externos 

I. Sistema construtivo
II. Cobertura
III. Piso
IV. Sistemas de vedação 
vertical
V. Esquadrias
VI. Sistemas prediais 
hidráulicos
VII. Sistemas prediais elétricos 
e de comunicação
VIII. Elevador
IX.Instalação de gás
X.Correspondência
XI.Sistemas inovadores

I. Sistemas alternativos de 
geração de energia
II. Sistema Fotovoltaico (SFV)
III. Sistema de Aquecimento 
Solar (SAS)
IV. Iluminação das áreas
condominiais

I. Acesso ao empreendimento
II. Sistema viário para novos 
parcelamentos na forma de 
loteamento
III. Acessibilidade

I. Estratégias passivas
II. Ventilação
III. Ponto para ar-condicionado
IV. Simulação

I. Unidades adaptadas

I. Certificação 

I. Medição individualizada
II. Bomba de água
III. Aproveitamento das águas
IV. Tanque de retardo

I. Drenagem
II. Abastecimento de água
III. Esgotamento sanitário
IV. Coleta de Resíduos SólidosI. Porte do empreendimento

II. Porte do condomínio
III. Afastamento entre as 
edificações
IV. Diversidade morfológica
V. Fechamento
VI. Áreas comerciais
VII. Sistemas de Espaços 
Livres
VIII. Tratamento paisagístico

I. Características do Terreno
II. Infraestrutura Básica

I. Transporte Público Coletivo
II. Comércio e Serviços
III. Equipamentos Públicos 
Comunitários

I. Empresa e materiais

I. Seguro de obra
II. Impacto ambiental
III. Resíduos sólidos 

I. Orientações às famílias 
beneficiárias 

I. Indicação da demanda
II. Trabalho Social 

3.1 AVALIAÇÃO DE 
CONFORMIDADE

4.1 AÇÕES DO
CONSTRUTOR

4.2 AÇÕES DO 
ENTE PÚBLICO

1.2 SERVIÇOS E 
EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

2.1.1 Adequação do terreno

2.1.2 Projeto de infraestrutura

2.1.3 Qualificação urbanística

2.1.4 Mobilidade e acessibilidade

2.2.1 Programa de necessidades

2.2.2 Estratégias de conforto

2.2.3 Sistemas e componentes

2.2.4 Acessibilidade e adaptação

2.2.5 Eficiência Energética

2.2.6 Gestão da Água

2.2.7 Avaliação

3.2 GESTÃO DA OBRA

2.1 EMPREENDIMENTO

2.2 UNIDADES 
HABITACIONAIS / 
EDIFICAÇÕES

2. CONCEPÇÃO 
DO PROJETO

3. EXECUÇÃO DA OBRA

4. DESENVOLVIMENTO 
SOCIOTERRITORIAL

Figura 01. Diagrama dos itens a serem observados em cada um dos quatro eixos para novos empreendimentos:

Requisitos obrigatórios e adicionais

Para cada subitem apresentado ao final dos eixos da figura ao lado são elen-
cados requisitos que precisam ser considerados pelos proponentes em seus 
projetos. As duas categorias de requisitos, obrigatórios e adicionais, serão des-
tacados nesta publicação por ícones de forma a facilitar ao leitor identificar os 
itens exigidos daqueles que são desejáveis e, por isso, podem representar um 
diferencial ao projeto. Veja abaixo:

Requisitos obrigatórios – São todos os itens que devem 
ser respeitados na implementação de empreendimentos 
habitacionais no âmbito da linha de atendimento “Aquisição 
subsidiada de imóveis novos em áreas urbanas”, quando 
assim determinado.

Requisitos adicionais – São os itens exigidos mediante 
situações determinadas, como processos seletivos ou de 
contratação de “Protótipos de Habitação de Interesse Social”, 
conforme instrumentos específicos. Esses requisitos atuam 
no aumento da sustentabilidade e qualidade das UHs e dos 
empreendimentos. Vale destacar que seu caráter adicional 
tornará possível demonstrar na prática a validade destas me-
didas de forma que podem se tornar obrigatórias no futuro.

Atenção às normas e legislações específicas

O empreendedor deve estar atento ao cumprimento de outras condições para 
implementação de empreendimentos habitacionais que fazem parte de regu-
lamentos específicos. É imprescindível considerar o cumprimento das normas 
da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cabíveis a cada caso, e da 
legislação municipal, respeitando sempre o regramento mais rigoroso.
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1. INSERÇÃO URBANA 
Benefícios da adequada inserção urbana 

O planejamento da inserção urbana dos empreendimentos traz repercussões 
positivas tanto para as famílias atendidas pelos programas habitacionais quanto 
para os empreendedores e gestores públicos municipais. A implantação de 
complexos habitacionais em áreas já consolidadas evita ou reduz a necessida-
de de aporte de recursos para a instalação de novas redes de infraestrutura ou 
equipamentos públicos, além de estimular a produção de empreendimentos 
de menor porte, já que as áreas disponíveis tendem a ser menores. Com isso, 
a cidade torna-se mais compacta, havendo maior diversidade de serviços 
ofertados e ao alcance da população, servida por estrutura de transporte co-
letiva preexistente. As famílias atendidas, por sua vez, são beneficiadas com 
a proximidade aos serviços necessários para a vida cotidiana, como creches, 
mercados, transporte, dentre outros equipamentos essenciais, tendo respei-
tado seu pleno do direito à moradia digna.

Neste normativo, foram elencados parâmetros mais rigorosos de inserção 
urbana de modo a contribuir com o planejamento de novos empreendimentos 
habitacionais, estabelecendo as distâncias adequadas do acesso ao transporte 
público, aos equipamentos públicos e serviços, conforme os tipos de equipa-
mento e porte do município. 

O direito à moradia digna abrange o acesso à mo-
bilidade, infraestrutura urbana, aos equipamentos 
comunitários e serviços públicos. Desta forma, a 
articulação da produção habitacional com as de-
mais políticas sociais e ambientais e, sobretudo, 
com a política de desenvolvimento urbano é um 
dos princípios que orienta a política de habitação. 

Evitando gastos públicos adicionais

Qualificar a inserção urbana pode desonerar o orça-
mento público. A decisão de implantar empreendimen-
tos habitacionais em um determinado local gera impac-
tos físicos, econômicos e sociais no processo de criação 
de uma nova parcela da cidade ou no adensamento de 
uma já existente. Assim, ao planejar a inserção urbana 

o Ente Público deve estar atento ao dimensionamen-
to de gastos públicos adicionais, como a provisão de 
infraestrutura, transporte público e disponibilidade de 
vagas para atendimento nos equipamentos públicos 
comunitários, entendendo suas repercussões para a 
cidade e para a gestão municipal ao longo do tempo. 

1.1 GESTÃO TERRITORIAL E INFRAESTRUTURA

Localização do Terreno

A Portaria exige que o terreno do empreendimento esteja em área 
urbana consolidada ou em área de expansão urbana previamente definida 
no Plano Diretor da cidade ou legislação urbanística municipal vigente. Além 
disso, o empreendimento localizado em área de expansão urbana deverá 
estar contíguo à malha urbana e dispor, no seu entorno, de áreas destinadas 
a atividades comerciais locais. Recomenda-se, sempre que possível, priorizar 
projetos em área urbana consolidada, pois propicia aos moradores proximida-
de de serviços e de infraestrutura pública, ao mesmo tempo que evita gastos 
adicionais ao Entes Públicos.

Figura 02. Exemplo de área urbana consolidada e área de expansão urbana, previstas 

em Plano Diretor.

centro

A

B
Centro Urbano

Área Urbana Consolidada
Limite Municipal

Perímetro Urbano

Empreendimento Habitacional

Na área urbana consolidadaA
Na área de expansão urbanaB
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Importância do Plano Diretor

Instituído pelo Estatuto da Cidade, o Plano Diretor é o instrumento 
básico para o ordenamento territorial do município. Ele define qual deve ser 
o uso e as características de ocupação de cada porção do território munici-
pal para que todos os imóveis cumpram sua função social, assegurando o 
atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de vida, à 
justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas. Ao requerer 
que os empreendimentos propostos façam parte de áreas urbanas previstas 
no Plano Diretor, a Portaria busca garantir a oferta de imóveis em áreas segu-
ras, com fácil mobilidade, acesso ao comércio e aos serviços públicos, entre 
outros atributos essenciais ao bem-estar dos moradores, contribuindo para o 
crescimento inclusivo e sustentável do município. 

Zonas Especiais de Interesse Social

A Portaria estimula a oferta de empreendimentos habitacionais em 
terrenos em Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS), ou seja, áreas da ci-
dade destinadas pelo Plano Diretor para construção de moradia popular. Para 
isso, apresenta a inclusão em área de ZEIS como um requisito que, embora 
não seja obrigatório, permitirá a identificação de projetos que atendem este 
normativo para além de suas exigências mínimas. As ZEIS têm padrão urba-
nístico próprio, com regras mais flexíveis. Este zoneamento é importante por 
trazer uma série de vantagens, como a adoção de mecanismos que impeçam 
a posterior expulsão dos moradores dos núcleos regularizados por segmentos 
sociais de maior poder econômico, atraídos pela valorização desses terrenos. 
As ZEIS também podem ser aplicadas a imóveis vazios ou ociosos, permitindo 
ao Poder Público reservar áreas com infraestrutura, serviços e equipamentos 
urbanos para habitação de interesse social.

A lei federal de n.º 10.257 de 2001, conhecida 
como Estatuto da Cidade, foi criada para regula-
mentar os artigos 182 e 183 da Constituição Fe-
deral, que tratam da política de desenvolvimento 

urbano e da função social da propriedade.

1.2 SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS 

Transporte Público Coletivo

O acesso adequado ao sistema de mobilidade urbana é um dos 
pilares para que o desenvolvimento urbano sustentável ofereça qualidade 
de vida à população. O transporte público coletivo promove a inclusão social 
uma vez que favorece o acesso facilitado para bens e serviços públicos, tais 
como escolas, creches, parques, posto de saúde, hospitais, além de promover 
o deslocamento até o local de trabalho, áreas de comércio, entre outras ati-
vidades econômicas, culturais, educacionais e de lazer que a cidade oferece. 
Por isso, em municípios com sistema de transporte público coletivo, a Portaria 
estabelece a obrigatoriedade de existir ou ser previsto pelo menos um itine-
rário que atenda o empreendimento. Além disso, determina que o ponto de 
embarque e desembarque de passageiros esteja a uma distância caminhável 
máxima de 1 km do empreendimento, computada a partir do centro do terreno.

Política Nacional de Mobilidade Urbana

A PNMU, instituída pela Lei 12.587/2012, estabelece diretrizes para o desen-
volvimento urbano, buscando integrar, aprimorar e tornar mais acessíveis 
os diferentes modos de transporte, com o fim de melhorar a mobilidade de 
pessoas e cargas no país. A Política exige que os municípios com mais de 
20 mil habitantes elaborem e apresentem um plano de mobilidade urbana, 
com a intenção de planejar o crescimento das cidades de forma ordena-
da. Dessa forma, o empreendimento habitacional deve ser planejado em 
acordo com o plano de mobilidade urbana do município.

Por ser um direito social constitucional, assim 
como o direto à moradia, a mobilidade urbana 
deve ser assegurada a todos os cidadãos. O aces-
so pleno a esse direito, contribui para promover 
a equidade, a cidadania e reduzir as desigualda-
des sociais. Assim, a disponibilidade de transpor-
te público, de calçadas e de vias cicláveis, bem 
organizadas e conectadas, além da distribuição 
equilibrada das diferentes atividades no território, 
são fatores essenciais para garantir o acesso à 

vida urbana para todas as pessoas. 
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Figura 03. Exemplo das distâncias desejáveis por caminhada e transporte público entre o empreendimento e os equipamentos públicos e serviços.

Exemplo de acesso por distância caminhável:

Exemplo de acesso por tempo de deslocamento em transporte público:

Tempo de deslocamento por transporte público

Tempos de deslocamento a pé

* o tempo total do deslocamento deve considerar a 
caminhada até o ponto de embarque e após o desembarque.

ESCOLA PÚBLICA
ENSINO FUNDAMENTAL

(CICLO I)

PADARIA

CRECHE PÚBLICA

CRAS

BANCO

EMPREENDIMENTO
HABITACIONAL

ESCOLA PÚBLICA
ENSINO FUNDAMENTAL

(CICLO II)

SUPERMERCADO

FARMÁCIA

UBS

EMPREENDIMENTO
HABITACIONAL

As distâncias e tempos máximos de deslocamento pro-
postos buscam garantir o acesso ao comércio, serviços e 
equipamentos públicos comunitários que, além de garantir 
qualidade de vida às famílias beneficiárias, contribuem para 
o aproveitamento da infraestrutura existente e racionaliza-
ção dos gastos públicos.

CATEGORIA SUBATEGORIA TIPO DE ACESSO PARÂMETRO REQUISITO

Transporte Público 
Coletivo

Proximidade de 
embarque

Distância 
caminhável

Distância máxima de 1 km (cerca de 10-15 min. de caminhada) até pontos de 
embarque e desembarque.

Distância máxima de 500 m (cerca de 5-8 min. de caminhada) até pontos de 
embarque e desembarque.

Diversidade 
de opções de 

transporte

Transporte 
público

Existência de acesso a pelo menos um itinerário de transporte público coletivo.

Municípios acima de 750mil hab. existência de acesso a 3 ou mais itinerários 
diferentes.

Comércio e 
Serviços

Estabelecimentos 
de uso cotidiano

Distância 
caminhável

Recomenda-se a existência de ao menos dois tipos diferentes de 
estabelecimento a uma distância máxima de 1 km  
(cerca de 10-15 min. de caminhada).

Equipamentos de 
uso eventual

Distância 
caminhável

Recomenda-se a existência de ao menos um tipo de estabelecimento a uma 
distância máxima de 1,5 km (cerca de 15-20 min. de caminhada).

(atender ao menos um 
dos tipos de acesso)

Transporte  
público

Ao menos quatro tipos diferentes de estabelecimento acessíveis em um 
tempo máximo de deslocamento utilizando transporte público de 20 min.

Equipamentos 
Públicos 

Comunitários

Escolas públicas de 
educação infantil 

 (0-5 anos)

Distância 
caminhável

Distância máxima de 1 km (cerca de 10-15 min. de caminhada), ou deve ser 
disponibilizado transporte escolar pelo Ente Público para atender a demanda.

Escolas públicas  
de ensino 

fundamental 

(6-14 anos)

Distância 
caminhável

Ciclos I e II - Distância máxima de 1,5 km (cerca de 15-20 min. de caminhada).

(atender ao menos um 
dos tipos de acesso)

Transporte  
público

Apenas para o Ciclo II - Tempo máximo de deslocamento utilizando transporte 
público de 30 min.

Equipamentos de 
proteção social 

básica 

(CRAS)

Distância 
caminhável

Distância máxima de 2 km (cerca de 20-25 min. de caminhada).

(atender ao menos um 
dos tipos de acesso)

Transporte 
público

Tempo máximo de deslocamento utilizando transporte público de 30 min.

Equipamentos de 
saúde básica 

(UBS)

Distância 
caminhável

Distância máxima de 2,5 km (cerca de 25-30 min. de caminhada)

(atender ao menos um 
dos tipos de acesso)

Transporte  
público

Tempo máximo de deslocamento utilizando transporte público de 30 min.

*   As distâncias devem ser computadas a partir do centro geométrico do empreendimento.

**  Em geral, equipamentos de saúde e assistência social tem abrangência municipal em municípios com menos de 100 mil habitantes, sendo dispensada a análise.
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2. CONCEPÇÃO DO PROJETO
Importância de um projeto adequado

A concepção do projeto é fundamental para garantir a qualidade da moradia. É 
na fase de elaboração do projeto que são tomadas as decisões cruciais para a 
execução das obras do empreendimento, desde a implantação das edificações 
no terreno, melhor aproveitamento do espaço, custo-benefício na definição 
de materiais e o atendimento às legislações pertinentes.

Para garantir a qualidade mínima do conjunto habitacional que será construído, a 
Portaria apresenta requisitos que devem ser adotados na concepção do projeto 
tanto para o empreendimento quanto para as edificações habitacionais. 

Com relação ao empreendimento, estão previstos requisitos relacionados à 
adequação do terreno, projeto de infraestrutura, qualificação urbanística, mo-
bilidade e acessibilidade. Já para as edificações, tanto para as casas como 
para os prédios multifamiliares, estão previstas exigências sobre o programa 
de necessidades mínimo, estratégias de conforto térmico, sistemas e com-
ponentes, acessibilidade e adaptação, eficiência energética e gestão da água. 

É importante destacar que as soluções de projeto não devem se limitar às 
exigências obrigatórias da portaria, sendo desejável a adoção de soluções 
que tragam melhor desempenho para as habitações.

As decisões tomadas na fase de elaboração do projeto podem 
impactar o bem-estar das famílias beneficiárias ao longo dos anos, 
influenciando aspectos como o conforto térmico, mobilidade e 
acessibilidade. Dessa forma, cada local exige o planejamento de 
uma solução específica e a reprodução de projetos prontos em 
diferentes locais deve ser evitada. 

Planejamento e economia

O planejamento adequado da obra permite ponderar potenciais 
imprevistos para antecipar soluções. Além de minimizar entraves na 
execução da obra, que podem gerar atrasos em seu cronograma, 
evita desperdícios, gastos adicionais no decorrer da construção e 
custos com reparos após a entrega. 

Programa Brasileiro da Qualidade e  
Produtividade do Habitat

O Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) visa 
contribuir para a melhoria da qualidade e a sustentabilidade das habitações de 
interesse social, financiadas pelo Governo Federal, bem como a produtividade 
do setor da construção. Para atingir esses dois objetivos, o programa cria e 
implementa mecanismos de modernização tecnológica e gerencial, incluindo 
conceitos e metas de sustentabilidade. Com isso, apoia a ampliação do acesso 
à moradia digna para a população de menor renda e ainda gera benefícios ao 
setor da construção civil.

Voltado para construtoras, fabricantes de materiais e desenvolvedores de 
tecnologias inovadoras, o programa fomenta a organização do setor da cons-
trução civil em torno da melhoria da qualidade e da modernização produtiva, 
gerando um ambiente de isonomia competitiva, o que eleva os padrões cons-
trutivos do setor como um todo. Além do ganho de produtividade e de maior 
faturamento, as empresas que aderem voluntariamente ao Programa podem 
executar empreendimentos habitacionais com o uso de recursos públicos 
federais. Conheça os três sistemas que integram o programa: 

Instituído pela Portaria nº 134, de 18 de dezembro 
de 1998, o PBQP-H foi aprimorado e integra hoje 
o Programa Temático “Moradia Digna” do Plano 
Plurianual (PPA) e está sob a gestão do Ministério 

do Desenvolvimento Regional (MDR).



20 21

CONCEPÇÃO DO PROJETO

Sistema de Avaliação da Conformidade de Serviços e Obras (SiAC) – É o 
sistema que certifica a gestão da qualidade de construtoras, sendo pré-re-
quisito para empresas que querem executar obras habitacionais do Governo 
Federal. O SiAC foi elaborado a partir das normas da ISO 9001 com a inclusão 
das exigências específicas da rotina da construção civil, como sustentabilidade 
dos canteiros de obras, por exemplo. A construtora pode se certificar no nível 
A ou B, de acordo com o número de requisitos cumpridos.

Sistema de Qualificação de Empresas de Materiais, Componentes e Siste-
mas Construtivos (SiMaC) – É o sistema que monitora a conformidade, isto 
é, a adequação às normas de materiais, componentes e sistemas construti-
vos, utilizados na construção civil. A articulação de entidades representativas 
nacionais de cada setor, como tintas, blocos cerâmicos, esquadrias, telhas 
cerâmicas, entre outros, criou Programas Setoriais da Qualidade (PSQ) que 
permitem monitorar os fabricantes, importadores e distribuidores, avaliando 
a qualidade de seus produtos. Assim, é possível induzir o aumento do Indi-
cador de Conformidade (IC) de cada setor, pois grande parte das empresas 
serão avaliadas, sejam participantes ou nã̃o, criando um ambiente de isonomia 
competitiva. Como resultado temos insumos de boa qualidade, oferecendo 
segurança e durabilidade às unidades habitacionais de interesse social.

O PBQP-H publica em seu site uma relação atualizada trimestralmente com 
todas as marcas em conformidade, que pode ser consultada pelas constru-
toras, lojistas e consumidores. É importante destacar que o SiAC exige que as 
construtoras adquiram produtos de empresas qualificadas nos PSQs do SiMaC.

Sistema Nacional de Avaliação Técnica de Produtos Inovadores e Sistemas 
Convencionais (SiNAT) – É o sistema que avalia as soluções construtivas con-
vencionais, que são alvo de norma técnica brasileira, bem como as tecnolo-
gias inovadoras propostas para o setor da construção civil, que ainda não são 
normatizadas no Brasil. As avaliações técnicas são conduzidas por Instituições 
Técnicas Avaliadoras (ITA), credenciadas no PBQP-H par atuar no SiNAT.

Com base nas normas técnicas vigentes de produtos e instalações, 
são realizados ensaios nos sistemas construtivos pré-determinados 
convencionais e então emitida a Ficha de Avaliação de Desempe-
nho (FAD). A FAD é de domínio público e, uma vez emitida, pode 
ser utilizada por qualquer profissional do setor, contribuindo para a 
especificação de soluções com potencial para o atender à norma 
de desempenho (ABNT NBR 15.575).

A DATEC é o documento de avaliação técnica que deve ser utilizado 
por quem busca avaliar tecnologias inovadoras com base em requi-
sitos de desempenho (segurança, habitabilidade e sustentabilidade). 
Ele é o resultado dos ensaios realizados na tecnologia inovadora e, 
caso aprovada, é emitido o DATec, documento exigido das cons-
trutoras nos empreendimentos de habitações de interesse social.

Conheça o portal do PBQP-H em: pbqp-h.mdr.gov.br.   

Atendendo as normas e especificações  
de desempenho

Um ponto de partida fundamental e obrigatório em as todas as eta-
pas da construção de habitações, do projeto até a sua execução, é 
atender as normas aprovadas pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (Normas NBR ABNT). Base fundamental para a construção 
civil, elas normatizam a obra como um todo, abrangendo o projeto, 
a segurança, a sustentabilidade, a habitabilidade e a acessibilidade 
da unidade habitacional, além de trazer critérios que devem ser 
seguidos em seus sistemas e componentes, como aqueles utili-
zados para o piso, a pintura e cobertura, ou nos sistemas elétricos, 
de vedação e de aquecimento de água, dentre outros aspectos. 

Na tabela 01 é possível conhecer algumas normas relacionadas aos 
requisitos da Portaria. Observa-se que esta lista não dispensa o aten-
dimento às normas adicionais ou mais restritivas aplicáveis ao projeto.

Norma ABNT Tema

ABNT NBR 
6492  

Fixa as condições exigíveis para representação gráfica de 
projetos de arquitetura, visando à sua boa compreensão.

ABNT NBR 
15575  

Conhecida como Norma de desempenho, estabelece 
parâmetros técnicos para diversos requisitos importantes de 
uma unidade habitacional, como desempenho acústico e 
térmico, durabilidade, garantia e vida útil, determinando um nível 
mínimo obrigatório para cada um deles. Apresenta exigências 
relativas à segurança (desempenho mecânico, segurança 
contra incêndio, segurança no uso e operação), habitabilidade 
(estanqueidade, desempenho térmico e acústico, desempenho 
lumínico, saúde, higiene e qualidade do ar, funcionalidade e 
acessibilidade, conforto tátil) e sustentabilidade (durabilidade, 
manutenibilidade e adequação ambiental).

ABNT NBR 
9050

Conhecida como Norma de acessibilidade, estabelece critérios 
e parâmetros técnicos a serem observados quanto ao projeto, 
construção, instalação e adaptação do meio urbano e rural, e 
de edificações às condições de acessibilidade.

ABNT NBR 
15220-3

Estabelece o zoneamento bioclimático brasileiro abrangendo 
um conjunto de recomendações e estratégias construtivas 
destinadas às habitações unifamiliares de interesse social.

ABNT NBR 
15527  

Fornece os requisitos para o aproveitamento de água de chuva 
de coberturas em áreas urbanas para fins não potáveis.

ABNT NBR 
10004

Classifica os resíduos sólidos quanto aos seus potenciais ao meio 
ambiente e à saúde pública, para que possam ser gerenciados 
adequadamente.

ABNT NBR 
14037

Estabelece os requisitos mínimos para elaboração e 
apresentação dos conteúdos a serem incluídos no manual 
de uso, operação e manutenção das edificações elaborado 
e entregue pelo construtor e/ou incorporador, conforme 
legislação vigente.

*   Foram citadas apenas as principais normas mencionadas na Portaria, de modo que há 

necessidade de checar normas adicionais aplicáveis ao projeto.

Tabela 01. Quadro de normas para atender os requisitos na apresentação 

de projetos*

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


22 23

CONCEPÇÃO DO PROJETO

2.1 EMPREENDIMENTO

Adequação do terreno

O projeto urbanístico do empreendimento deve tirar proveito da 
situação pré-existente do terreno, criando propostas que sejam adaptadas a 
realidade local e que se beneficiem de seus elementos constituintes. Assim, o 
projeto deve obrigatoriamente se adequar ao sítio físico, reduzindo as interven-
ções e considerando elementos como vegetação, cursos d´água, topografia e 
edificações existentes.

Terraplenagem

A Portaria orienta minimizar cortes e aterros, prevenindo casos de 
escorregamentos e erosão do solo, e evitar a eliminação de árvores existentes. 
Quando for imprescindível a movimentação de terra, esta deve ser realizada 
de forma segura, respeitando os requisitos para terraplenagem e análise de 
riscos de deslizamento estabelecidos pela Portaria.

Parcelamento do solo

Quando necessário, o parcelamento do solo para implantação do empre-
endimento deve respeitar as dimensões máximas definidas pela portaria e 
deve, preferencialmente, ser feito na forma de loteamento, como ilustrado 
na Figura 04.

LOTEAMENTO
no caso de loteamento, a quadra 

deve ter área máxima de 25.000 m² e di-
mensão máxima de 200 m, em caso de ine-

xistência de legislação municipal específica.

Quadra: lote ou conjunto de lotes delimitados por 
vias públicas.

Neste caso é necessário verificar as condições do 
sistema viário para novos parcelamentos exigidas 
pela legislação municipal ou pela portaria, no caso 
de inexistência. 

DESMEMBRAMENTO
no caso de desmembramento, a soma das 

áreas de um conjunto de lotes agrupados não 
deverá ultrapassar as dimensões e áreas previstas 
para uma quadra. Caso esses limites sejam ultrapas-
sados, deverá ser feita a opção pelo loteamento.

Dimensões máximas = 
25.00m2 e 200m largura

Figura 04. Tipos de parcelamento do solo.
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A gestão de resíduos sólidos pode ser enten-
dida como uma série de ações que envolvem 
as etapas de coleta, transporte, tratamento, 
destinação e disposição final ambientalmente 
adequadas, considerando como resíduo sólido, 
todo e qualquer descarte de consumo e fruto da 

atividade humana.

Projeto de infraestrutura

Envolve os projetos das redes de infraestrutura que devem servir ao 
empreendimento habitacional, garantindo o fornecimento de recursos básicos 
para qualidade de vida das famílias. A portaria descreve algumas especifica-
ções que devem ser observadas para os seguintes projetos de infraestrutura:

 • drenagem;
 • abastecimento de água potável;
 • esgotamento sanitário; e
 • coleta de resíduos sólidos.

Gestão de resíduos sólidos

O projeto do empreendimento deve favorecer a gestão de resíduos 
sólidos, criando condições para o armazenamento e coleta, preferencialmente 
seletiva. Isto porque ao favorecer a correta destinação dos resíduos recicláveis 
e não recicáveis produzidos pelos moradores, o empreendimento evita, entre 
outros riscos, a proliferação de vetores e doenças, a poluição e a contamina-
ção do solo e água, reduzindo seu impacto ambiental e os riscos à saúde daí 
advindos. Este é um item essencial para a sustentabilidade do empreendi-
mento, contribuindo ainda com oportunidades de geração de renda a partir 
do comércio de recicláveis.

A Portaria determina que deve ser prevista área coberta específica e comum 
aos moradores para o armazenamento temporário dos resíduos secos e or-
gânicos, com piso impermeável e acesso em nível para os veículos de coleta 
da prefeitura, em dimensões suficientes para abrigar todos os contêineres.

Figura 05. Exemplo de etapas para a gestão de resíduos sólidos: 

Os resíduos sólidos devem ser 
armazenados em local temporário e 
separados em categorias para coleta

ATERRO SANITÁRIO

Rejeitos

GERAÇÃO, SEGREGAÇÃO E 
ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO

REUTILIZAÇÃO, RECICLAGEM
OU COMPOSTAGEM

DISPOSIÇÃO FINAL
AMBIENTAMENTE ADEQUADA

COLETA E TRANSPORTE

ESTAÇÃO DE TRIAGEM

PAPEL PLÁSTICO VIDRO

RESÍDUOS SECOS RESÍDUOS ORGÂNICOS

METAL ORGÂNICO NÃO
RECICLÁVEL

Política Nacional de Resíduos Sólidos

O plano municipal de gerenciamento de re-
síduos sólidos, que segue a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos (PNRS), deve ser respei-
tado no projeto habitacional. Instituída pela Lei 
n°12.305/2010, a PNRS busca o gerenciamento 
dos resíduos sólidos no Brasil, criando metas 
que irão contribuir para o enfrentamento de 
problemas ambientais, sociais, econômicos e 
de saúde pública decorrentes do manejo ina-
dequado destes resíduos. Além de buscar evi-

tar e reduzir a geração de resíduos, a Política 
apresenta as responsabilidades compartilhadas 
entre os geradores e o poder público. A Política 
contribui ainda para o combate às mudanças 
climáticas e ao alcance das metas do Plano 
Nacional sobre Mudança do Clima, reduzindo 
as emissões de gases do efeito estufa, prove-
nientes de lixões, e ampliando o setor de reci-
clagem de resíduos sólidos no País, gerando 
ainda renda e postos de trabalho.
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QUALIFICAÇÃO URBANÍSTICA
É preciso considerar no projeto urbanístico o conjunto de parâmetros destinado 
a promover condições adequadas para a implantação do empreendimento na 
cidade. A qualificação urbanística pressupõe garantir a boa relação entre o ta-
manho do empreendimento e o porte populacional do município; o adequado 
afastamento entre as edificações; a diversidade morfológica; as condições de 
fechamento do conjunto; a previsão de áreas comerciais e de espaços livres, 
além do tratamento paisagístico.

Porte do Empreendimento Habitacional

O projeto do empreendimento habitacional deve obrigatoriamente 
levar em consideração o porte populacional do município a fim de respeitar o 
número máximo de UHs por empreendimento ou por empreendimentos con-
tíguos, conforme detalhado na Figura 06. Além disso, a Portaria trouxe como 
novo requisito a proibição de formação de átrios pela junção de dois blocos em 
edificação com bloco “H”, de forma a evitar perdas na iluminação e ventilação.

Porte do Condomínio

Para evitar a incidência de taxas condominiais aos moradores, não 
é permitida a constituição de condomínios horizontais, ou seja, formados por 
casas térreas. São exceções apenas os casos de comunidades tradicionais, 
como por exemplo os quilombolas, por questões legais que impedem o par-
celamento ou a individualização de matrículas.

Já no caso de condomínios verticais, isto é, compostos por edificações multifa-
miliares é permitido o máximo de 300 UH por condomínio, de forma a facilitar 
a gestão condominial.

Figura 06. Número máximo de unidades habitacionais (UH) por empreendimento e por grupo de empreendimentos 

contíguos, de acordo com o porte populacional.

Empreendimento: a área de intervenção no território, abrangendo as 

edificações ou conjuntos de edificações residenciais construídos sob a 

forma de unidades isoladas ou em condomínios, bem como o conjunto 

de espaços livres, edificações não residenciais e equipamentos públicos 

e privados inseridos na área.

Empreendimento contíguo: um empreendimento é contíguo a outro 

quando a menor distância entre o seu perímetro e o perímetro de outro 

empreendimento for igual ou inferior a um quilômetro (km). Para análise 

da contiguidade, devem ser considerados empreendimentos contratados 

no âmbito de programas de Habitação de Interesse Social que envolvam 

recursos federais.

I. até 20.000 habitantes: 50 UH por empreendimento/ 200 UH por 
empreendimentos contiguos

II. de 20.001 a 50.000 habitantes: 100 UH por empreendimento/ 300 UH por 
empreendimentos contiguos

III. de 50.001 a 100.000 habitantes: 150 UH por empreendimento/ 400 UH 
por empreendimentos contiguos

IV. de 100.001 a 500.000 habitantes: 250 UH por empreendimento/ 500 UH 
por empreendimentos contiguos

V. acima de 500.000 habitantes: 300 UH por empreendimento/ 750 UH por 
empreendimentos contiguos
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Diversidade morfológica

A diversidade morfológica, com a presença de variadas formas e 
tipos construtivos em um mesmo espaço urbano, possibilita a diferenciação e 
a caracterização dos bairros por meio dos tipos de quadras, arquiteturas, esqui-
nas, ruas, conferindo ao lugar uma identidade própria. Assim, é desejável que 
o empreendimento preveja variação de fachadas, cobertura ou volumetrias, 
além de diferentes tipos de edificação, como casas térreas, sobrados, casas 
sobrepostas e edifícios de apartamentos.

Afastamento entre edificações

Para evitar perdas na iluminação e ventilação das habitações, a 
portaria prevê distâncias mínimas para o afastamento entre edificações mul-
tifamiliares, conforme a quantidade de pavimentos:

Para poços internos, como poços de ventilação, não é permitida a previsão 
de janelas de salas ou dormitórios voltadas para o interior destas áreas. Além 
disso, a Portaria trouxe como novo requisito a proibição de formação de átrios 
pela junção duas edificações com bloco “H”, para evitar prejuízos nas condições 
de conforto dos moradores.

Áreas destinadas ao uso comercial

É desejável que o projeto do empreendimento preveja áreas desti-
nadas ao uso comercial, principalmente para prover aos moradores o acesso 
à equipamentos de uso cotidiano, como padaria, mercearia ou farmácia. 

Além disso, no caso de edificações multifamiliares, essas áreas podem auxiliar às 
famílias a reduzir os custos de condomínio, pelo aluguel das áreas comerciais e 
uso do recurso para reduzir gastos com a manutenção do condomínio ou ainda 
pelo uso produtivo destes espaços pelas famílias para fins de geração de renda.

Áreas destinadas aos espaços livres

Os espaços livres dentro do empreendimento e em áreas públi-
cas vizinhas a este têm múltiplos papéis para o alcance do direito à moradia 
digna, tais como, a circulação e a drenagem urbanas, as atividades de lazer, 
o conforto, a preservação, a conservação e a requalificação ambiental. Além 
disso, espaços como praças, largos, pátios, parques, jardins, orlas, entre ou-
tros, permitem o convívio social e uso coletivo. É importante que o tratamento 
paisagístico contemple parte dos espaços livres, prevendo o investimento em 
arborização adequada, mobiliário urbano e iluminação.
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MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE
A mobilidade urbana é a condição que garante aos moradores faze-

rem deslocamentos com segurança da moradia para os espaços de trabalho, 
lazer, compras, educação e saúde. Para isso, é necessário possibilitar diversos 
modos de transporte coletivo e individual, motorizados e não motorizados, que 
permitam deslocamentos dentro de intervalos de tempo ágeis e sem altos 
custos que comprometam a renda. 

É possível afirmar que a mobilidade urbana só será plena, quando acompanhada 
de acessibilidade, ou seja, a garantia de que todos os cidadãos possam se loco-
mover e ter acesso aos diversos espaços urbanos, de forma inclusiva e universal. 

Acesso ao empreendimento

Para atender aos requisitos de mobilidade e de acessibilidade, o 
empreendimento deve estar articulado à malha viária existente ou possibilitar 
a integração com a malha futura, prevista pelo Ente Público local. Além disso, 
a principal via de acesso ao empreendimento deve garantir a conectividade 
com o restante da cidade, considerando as diretrizes viárias estabelecidas e a 
demanda por circulação gerada. O empreendimento também deverá prover as 
condições para que estes espaços sejam seguros para pedestres e ciclistas, 
além de garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência e mobilidade 
reduzida. Para isso, é preciso garantir as condições para a circulação confor-
tável e segura de bicicletas com a criação de ciclovias, ciclofaixas, conforme 
figura 07, ou, na impossibilidade de previsão destas, pela adoção de sinalização 
vertical ou horizontal adequada.

Figura 07. Exemplo de ciclovia e calçada e ciclofaixa para a circulação confortável e segura de ciclistas e pedestres.

Sistema viário para novos parcelamentos  
na forma de loteamento

O sistema viário do empreendimento deve ser projetado com hierarquização 
definida, de acordo com seu porte e tipologia, de forma a permitir a circula-
ção de diversos modos de transporte, priorizando-se os não motorizados e 
o transporte público coletivo, e garantir o livre acesso de serviços públicos.

As dimensões mínimas das vias devem obedecer à legislação municipal ou, 
em caso de inexistência de lei específica, devem ser adotadas as dimensões 
mínimas de leito carroçável dispostas pela Portaria.
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2.2 UNIDADES HABITACIONAIS / EDIFICAÇÕES 

Programa de necessidades mínimo

O programa de necessidades mínimo reúne os espaços sociais e 
funcionais básicos para atender as famílias beneficiárias. Prevê que a unidade 
habitacional deverá contar ao menos com uma sala, dois quartos, cozinha, 
área de serviço e um banheiro, os quais devem comportar o mobiliário mínimo 
previsto na Portaria. 

Além disso, para as casas térreas, a Portaria estabelece que deverá ser proje-
tada ao menos uma opção de ampliação da unidade habitacional, a qual não 
pode prejudicar as condições de iluminação e ventilação natural dos cômodos 
pré-existentes.

Acessibilidade e adaptação

A acessibilidade precisa ser planejada para o empreendimento 
em sua totalidade, contemplando a circulação e o deslocamento nas vias de 
acesso, calçadas, ciclovias, entre outros. No interior das UHs, o projeto deve 
oferecer condições de acessibilidade aos moradores ou garantir a possibilidade 
de adaptação futura das unidades caso seja necessário. 

Além disso, quando houver pessoas com deficiência é necessário disponibili-
zar unidades adaptadas, de acordo com a demanda e conforme a deficiência 
apresentada. Para isso, é necessário atender os requisitos de acessibilidade 
previsto pela ABNT NBR 9050.

ESTRATÉGIAS DE CONFORTO TÉRMICO
Podemos definir o conforto térmico como a sensação de bem-estar psíquico 
e físico gerada pela temperatura de um determinado ambiente às pessoas. 
Um ambiente com temperatura equilibrada, no qual as pessoas não sintam 
nem muito frio e nem muito calor, traz a satisfação desta necessidade humana.

Há diversas soluções possíveis de projeto para obtenção de conforto térmico. 
Para isso, é preciso avaliar um conjunto de fatores, como o contexto climático, 
materiais aplicados na construção, a forma de ocupação do local, sistemas e 
equipamentos utilizados. A Portaria traz requisitos obrigatórios que consideram 
esses aspectos para que as habitações de interesse social ofereçam conforto 
térmico aos seus moradores. 

É importante priorizar nos projetos as estratégias passivas de 
condicionamento térmico, levando em consideração as parti-
cularidades do local onde o projeto está inserido. Com a ado-
ção adequada destas soluções, muitas vezes é possível atingir 
o patamar de conforto térmico adequado, não necessitando de 
mecanismos para condicionamento térmico do ambiente que 
incidam em grandes custos durante a construção e, posterior-
mente, durante no uso da UH.

Estratégias passivas são aquelas que usam me-
canismos naturais de condicionamento térmico, 
levando em conta as características do ambiente 
natural e o microclima de cada região, com o 
aproveitamento da da ventilação e iluminação 
natural. Outros aspectos importantes são o uso 
de materiais que podem favorecer a inercia tér-
mica e a inclusão de elementos de sombrea-
mento e condicionamento térmico, como vege-

tação e espelhos d’água, por exemplo.
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Caracteríticas do clima e do local

O estudo do clima e do local traz as informações básicas para definir as melho-
res soluções arquitetônicas tanto para o conforto térmico como para a eficiência 
energética das moradias. É importante que o clima (a incidência de sol e nuvens, 
a temperatura, ventos, umidade e precipitações) e suas mudanças ao longo do 
ano sejam considerados para o sucesso do projeto arquitetônico. Além disso, há 
elementos do local que exercem influência sobre essas variáveis climáticas, como 
a proximidade da água, a altitude, barreiras montanhosas e correntes oceânicas.

Ao conhecer as características locais, é possível tirar proveito ou mesmo evitar 
os efeitos das variáveis climáticas para trazer conforto aos usuários. Dessa for-
ma, pode-se aproveitar o uso de estratégias de resfriamento, aquecimento e 
iluminação naturais, reduzindo a necessidade de estratégias de climatização 
e iluminação artificiais.

A NBR ABNT 15220-3, que apresenta o Zoneamento bioclimático brasileiro, 
aponta algumas estratégias que podem ser adotadas conforme a classificação 
realizada (figura 09). Este zoneamento também foi utilizado como referência 
para a aplicação de diversos requisito apresentados na Portaria.

Figura 08. Exemplo de avaliação da incidência solar e ventilação no empreendimento.
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Figura 09. Zoneamento bioclimático brasileiro.

Com base na NBR ABNT 15220-3 sobre Desempenho 
Térmico de Edificações, Parte 3 - Zoneamento 
Bioclimático Brasileiro e Diretrizes Construtivas para 
Habitações Unifamiliares de Interesse Social

A NBR ABNT 15220-3 está em processo de revisão, visando a 
melhoria da classificação do zoneamento bioclimático e das 
estratégias a serem aplicadas

ZONEAMENTO BIOCLIMÁTICO BRASILEIRO

Foram registrados os dados de temperaturas 
médias (Tmed) para cada mês do ano em um 
levantamento com 330 municípios

As letras registradas na carta definem as 
estratégias que devem ser adotadas:

Tamanho e proteção de aberturas 
(janelas), vedações externas (paredes e 
coberturas) e estratégias de 
condicionamento térmico passivo.

As cidades foram classificadas em 8 zonas, 
conforme a projeção dos dados na carta

As soluções projetuais não devem se limitar às 
recomendações para cada zona bioclimática, 

servindo o material como referencial de 
soluções a serem aplicadas.

Carta bioclimática de Givoni adaptada ao Brasil

Z1

Z2

Z3

Z4

Z5

Z6

Z7

Z8

00,8%

06,4%

06,5%

02,0%

05,6%

12,6%

12,6%

57,7%
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Ventilação natural

Para atender a Portaria, os projetos de UHs unifamiliares devem 
obrigatoriamente garantir a ventilação cruzada, independente da zona bio-
climática em que estão localizadas, garantindo o fluxo de ar entre pelo menos 
duas fachadas diferentes, opostas ou adjacentes. 

Outros tipos de ventilação natural podem ser adotados, como a ventilação 
por efeito chaminé, na qual o ar frio exerce pressão sobre o ar quente, for-
çando-o a subir.

A ventilação cruzada é uma estratégia passiva 
que usa a movimentação do ar no interior das 
edificações sem a necessidade de um sistema 
mecânico. Essa é uma das técnicas mais eficien-
tes para melhorar no conforto térmico e diminuir 
o consumo de energia. Além disso, sua execu-
ção é simples, pois exige apenas duas aberturas 
em paredes diferentes, que favoreçam a circu-
lação dos ventos por diferenças de pressão, e o 
conhecimento sobre a orientação dos ventos em 
dias quentes. Por favorecer as trocas constantes 
do ar dentro da UH, esse recurso tem a capaci-
dade de retirar muito da carga térmica absorvida 

e/ou gerada dentro de um ambiente. 

Para as UHs multifamiliares 
recomenda-se a utilização da 
ventilação cruzada. 

Figura 10. Exemplos de estratégias para ventilação natural.

Ventilação cruzada: Aberturas 
em um determinado ambiente 
ou construção são dispostos 
em paredes opostas ou 
adjacentes, permitindo a 
entrada e saída do ar.

Efeito chaminé: o ar frio exerce 
pressão sob o ar quente 

forçando-o a subir.

HORIZONTAL

VERTICAL

Cobertura e vedação vertical 

A Portaria estabelece os índices máximos de Absortância Solar, Transmitân-
cia Térmica e Capacidade Térmica para a pintura de paredes, coberturas ou 
acabamentos externos que devem ser respeitos no projeto, a depender da 
zona bioclimática em que o empreendimento se localiza.

Figura 11. Exigências para cobertura e vedação vertical.

   α BAIXO
cores claras

menor absorção 
da radiação solar

Absortância solar (α) 
A absortância solar é um índice que representa em porcentagem 
o quanto de calor uma superfície opaca absorve quando sujeita 
à radiação solar. O principal fator que determina a absorção da 
radiação solar é a cor superficial. Edifícios com fachadas de 
cores claras absorverão pouca radiação solar, proporcionando 
menor ganho de calor nos ambientes internos, enquanto aqueles 
de cores escuras absorverão a maior parte da radiação incidente 
na superfície. A radiação absorvida é emitida para o interior do 
ambiente e outra parte re-emitida para o exterior. 

Transmitância térmica (U)
A transmitância térmica ou condutância térmica mede o quanto 
de calor é transferido de uma face mais quente para a face mais 
fria de um sistema construtivo, por metro quadrado, a cada grau 
de temperatura de diferença entre as partes. Esse indicador é 
essencial para conhecer o nível de isolamento térmico de um 
determinado elemento construtivo. Os materiais transparentes 
têm maior capacidade de transmitir a radiação solar para o 
interior das habitações do que aqueles opacos. 

Capacidade térmica (C)
A capacidade térmica indica a maior ou menor capacidade de 
um material construtivo reter calor. Quanto maior a capacidade 
térmica de um sistema construtivo, maior é sua capacidade para 
“roubar” calor do ambiente e armazenar em sua estrutura, 
reduzindo, portanto, a temperatura do ar que o circunda. Assim, 
materiais com maior capacidade térmica absorvem mais calor 
com menor variação de temperatura.
A capacidade térmica é também conhecida como inércia 
térmica. Construções com alta inércia térmica tendem a 
apresentar temperaturas mais amenas, pois em dias quentes 
elas absorvem parte do calor dos ambientes, armazenando em 
sua estrutura por algumas horas e reduzindo a temperatura do ar 
interno. À noite, a inércia térmica libera esse calor de volta aos 
ambientes. Essa característica é particularmente benéfica em 
regiões de clima mais seco onde há uma grande diferença entre 
as temperaturas diurnas e noturnas externas.

A Portaria apresenta os índices que devem ser 
atendidos para a absortância solar em sistemas 
de vedação vertical e cobertura, indicando as 
cores adequadas segundo as zonas bioclimáticas, 
com cores claras para locais mais quentes e cores 
claras a médias para zonas de clima mais ameno. 
É importante para a escolha da pintura que será 
realizada nas paredes e telhados.

A Portaria apresenta os valores recomendados 
quanto à transmitância térmica em sistemas de 
vedação vertical e cobertura para cada zona 
bioclimática. Sistemas com baixa transmitância 
apresentam maior isolamento térmico, por isso é 
necessário conhecer a transmitância térmica de 
diferentes materiais a fim de fazer as melhores 
escolhas visando o conforto térmico das 
habitações.

A Portaria indica os valores recomendados quanto 
à capacidade térmica para os sistemas de 
vedação vertical nas diferentes zonas bioclimáti-
cas, estabelecendo valores para edificações 
unifamiliares e multifamiliares. É uma propriedade 
importante na escolha dos materiais que serão 
adotados e deve levar em conta a resposta 
térmica desejada.

   α ALTO
cores escuras

maior absorção 
da radiação solar

x

   U BAIXO
bom isolante 

térmico
menor ganho de 

calor nos 
espaços

   U ALTO
mau isolante 

térmico
maior ganho de 

calor nos 
espaços

x

   C BAIXO
mau reservatório 

de calor
aumento das 
amplitudes 

térmicas internas

   C ALTO
bom reservatório 

de calor
diminuição das 

amplitudes 
térmicas internas

x
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Recomenda-se que, sempre que possível, o projeto use re-
cursos de sombreamento que possibilitem a abertura total 
da janela para entrada da luz natural quando desejado.

Critérios relativos às esquadrias

Em todas as zonas bioclimáticas, as esquadrias de dormitórios de-
vem ser dotadas de recurso (veneziana, varanda, brise, beiral, anteparo ou 
equivalente) que proporcione o sombreamento externo sem prejuízo à ventila-
ção natural e que melhore o desempenho térmico do ambiente. É obrigatório 
garantir a abertura de, no mínimo, 50% da janela para a entrada de luz natural.

A Portaria exige que as soluções previstas para os vãos externos deverão ser 
completas e com vidros. Além disso, não é permitido o uso de folhas fixas e, 
nas regiões litorâneas, é vedada a utilização de aço.

Refrigeração: pontos para ar-condicionado

Uma inovação da Portaria é que ela torna obrigatório a previsão de, 
ao menos, um ponto para instalação de aparelho de ar-condicionado em UHs 
localizadas nas zonas bioclimáticas 7 e 8 (veja mapa das Zonas Bioclimáticas 
na Página 35). Sugere-se dar preferência ao quarto de casal. 

Nestas regiões, as estratégias passivas atuam no aumento do conforto 
térmico, mas ainda pode ser necessária a utilização de resfriamento como 
uma estratégia ativa, devido às caraterísticas de temperatura e umidade 
destes locais.

O projeto deve prever os pontos para propiciar a instalação dos aparelhos de 
forma segura pelas famílias posteriormente, evitando sobrecarga do sistema 
elétrico e quebra de paredes em locais inadequados.

Simulação para avaliação do desempenho térmico

É desejável que seja feita uma simulação computacional para ava-
liação do desempenho térmico da habitação. O principal benefício da simula-
ção é possibilitar a verificação das estratégias de conforto adotadas, identifi-
cando se são eficientes e permitindo ajustes quando necessário. Além disso, 
a simulação pode ser utilizada para promover a certificação das UHs.

Cálculo da porcentagem que determina a dimen-
são ideal das aberturas de elementos transpa-
rentes do cômodo a partir da área desse espaço.

Análise da influência da esquadria na ventilação 
de determinado espaço com base em seu posi-
cionamento, dimensão, materialidade e outros 
fatores.

Eficiência das janelas

As janelas têm um papel muito importante no conforto térmico ao 
permitir tanto a entrada de ar quanto definir a quantidade de radiação solar e 
iluminação do ambiente. Para aumentar a eficiência das janelas, é desejável 
que os projetos atendam aos limites mínimos do percentual de abertura para 
os elementos transparentes em relação à área do cômodo (PtApp) e do fator 
de ventilação da esquadria (FV). Outro item essencial é garantir o sombrea-
mento adequado para a necessidade de cada zona bioclimática. 
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Certificação das unidades habitacionais

As certificações ambientais são metodologias que avaliam o de-
sempenho das edificações. Para ser certificado, um empreendimento ou 
edificação deve respeitar os procedimentos exigidos pelo órgão certificador 
durante os processos de projeto, obra e operação, atendendo ao nível de 
excelência estipulado. As certificações são ferramentas importantes que aju-
dam a demonstrar credibilidade, reconhecimento e valor agregado dentro do 
mercado de construção civil. Também auxiliam a garantir a sustentabilidade 
do empreendimento ao longo da vida útil e evitar gastos desnecessários no 
seu ciclo de vida.

Figura 13. Exemplos de certificações que podem ser adotadas:

SISTEMAS E COMPONENTES
Os projetos de sistemas prediais integrados a um edifício, como o hidráulico, 
de energia e de comunicação, têm por finalidade dar suporte às atividades dos 
usuários. Estes sistemas devem ser funcionais e de fácil manutenção, além 
de proporcionar economia dos recursos naturais.  Os componentes de uma 
edificação contemplam desde a escolha da estrutura até a definição dos ma-
teriais que serão usados no piso, na cobertura, nas vedações verticais (como 
paredes) e esquadrias (janelas e portas). Ao atender as especificações, estes 
sistemas e componentes podem contribuir para o melhor desempenho das 
unidades habitacionais. 

Sistemas construtivos

A portaria sugere como requisitos adicionais o uso dos sistemas construtivos e 
materiais que reduzem a produção de resíduos e diminuem o tempo das obras, 
conforme descritos a seguir:

Steel Frame

Sistema construtivo formado por peças de aço galvanizado que 
juntas formam o principal elemento estrutural. A vedação de toda a estrutura 
é feita por painéis ou placas, que podem ser compostas por diversos tipos de 
materiais, como madeira, placas cimentícias, painéis de alumínio composto 
ou até drywall.

Atenção ao desempenho dos 
materiais

A cobertura, o piso e a vedação verti-
cal de UHs de interesse social devem atender aos 
requisitos da Norma de Desempenho ABNT NBR 
15575 e os produtos previstos para uso devem ter 
suas Fichas de Avaliação de Desempenho (FAD) 
emitidas pelo Sistema Nacional de Avaliação Téc-
nica de Produtos Inovadores e Sistemas Convencio-
nais (SiNAT) do Programa Brasileiro da Qualidade e 
Produtividade do Habitat (PBQP-H).
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Wood Frame

Sistema construtivo cuja principal característica é ser estruturado 
por peças de madeira maciça serrada com fechamentos em chapas. Pode ser 
usado em paredes estruturais ou paredes de vedação (vedações verticais ex-
ternas e internas), lajes de pisos (entrepisos) e sistema de cobertura, incluindo 
lajes e estrutura do telhado.

Madeira biossintética reciclável 

É produzida de resíduos plásticos descartados, gerando o aprovei-
tamento destes resíduos sólidos que iriam parar no lixo. Também evita o des-
matamento e a contaminação do solo e das águas subterrâneas uma vez que 
não contém substâncias tóxicas como aquelas encontradas na madeira tratada.

Madeira certificada

É aquela obtida a partir de árvores plantadas, exploradas dentro dos 
termos previstos em lei e que seguem exigências rígidas em sua produção e 
extração. Para que determinada madeira seja certificada, é necessário que a 
empresa seja submetida voluntariamente a um constante monitoramento de 
suas atividades. As práticas adotadas devem seguir os padrões internacionais 
do FSC (sigla em inglês para  Conselho de Manejo Florestal), composto por 
empresas, sindicatos, ONGs, ambientalistas, dentre outros membros do seg-
mento que atuam para garantir a comercialização de madeira legal, atendendo 
a princípios ambientais, sociais e econômicos.

Figura 14. Exemplos de moradias construídas pelo sistema Wood frame.

Os sistemas Steel Frame e Wood Frame apresentam várias vantagens 
aos sistemas construtivos convencionais que usam alvenaria e concreto. 
Eles são mais sustentáveis devido a menor geração de resíduos e des-
perdício de recursos. A maior parte dos resíduos sólidos nas cidades são 
produzidos na construção civil e, em sua maioria, ainda não são destina-
dos de forma correta. Outro benefício é a rápida execução, permitindo 
ágil entrega das unidades para as famílias.
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EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Sistemas alternativos de geração de energia 

O projeto do empreendimento habitacional e da edificação devem 
prever estratégias para a redução do consumo de energia e propiciar, quando 
possível, a utilização de fontes renováveis, como a energia solar, eólica, de 
biomassa, oceânica, e outras que vierem a ser reconhecidas e integrarem o 
Sistema Elétrico Brasileiro. Como aprimoramento, a Portaria trouxe a obrigato-
riedade de instalação de ao menos um dos sistemas alternativos de geração 
de energia limpa em todas as regiões do país, com escolha entre o Sistema Fo-
tovoltaico (SFV) e o Sistema de Aquecimento Solar (SAS), como veremos a seguir. 

Estes sistemas devem ser instalados nos empreendimentos de forma comple-
mentar às redes de distribuição existentes no município, conectados à rede hi-
dráulica ou elétrica, e ainda ter seus equipamentos devidamente etiquetados 
pelo Programa Brasileiro de Etiquetagem do Inmetro. 

Energia limpa é aquela produzida por fontes 
renováveis que não liberam, durante seu pro-
cesso de produção ou consumo, resíduos ou 
gases poluentes geradores do efeito estufa e 

do aquecimento global. 

Coordenado pelo Inmetro, o PBE utiliza a etique-
tagem para informar a eficiência energética de 
produtos comercializados no país. Para isso, foi 
desenvolvida a Etiqueta Nacional de Conservação 
de Energia (ENCE), que apresenta o desempenho 
energético dos equipamentos, veículos leves e 
edificações. Com a intenção de estimular a pro-
dução de equipamentos cada vez mais eficientes 

no mercado brasileiro, foi criado o selo Procel, do 
Programa Nacional de Conservação de Energia 
Elétrica. Este selo destaca os produtos mais efi-
cientes e econômicos entre os etiquetados pela 
ENCE. Para receber o selo Procel, os produtos são 
submetidos a ensaios em laboratórios indicados 
pela Eletrobras. Saiba mais sobre o Selo Procel 
em: http://www.procelinfo.com.br/

Sistema Fotovoltaico (SFV)

A energia fotovoltaica é produzida a partir da radiação solar. Quanto maior a 
radiação, maior será a quantidade de energia útil produzida e convertida em 
eletricidade ou calor. Este processo é realizado pelo sistema fotovoltaico que 
é responsável por converter os raios solares em energia elétrica. No entanto, 
vale destacar que mesmo em dias nublados ou chuvosos a radiação é capaz 
de produzir energia. 

O SFV deve ser instalado de forma complementar à rede de energia elétrica, 
para fornecimento caso o consumo de energia seja maior que a média estimada.

Figura 15. Exemplo de geração de energia utilizando o sistema fotovoltaico.

COMO FUNCIONA?
1.

3. 4.

2.

Rede da 
Concessionária 

de Energia

Módulos Solares 
Fotovoltáicos

Geração Solar: 10kWh
Consumo: 2kWh
Sobram: 8kWh
Vai para a rede 
elétrica da Rua

Inversor

Quadro Elétrico

Medidor Bidirecional

Energia produzida em corrente contínua (C.C.)

Energia produzida em corrente alternada (C.A.)

Energia consumida

Energia injetada na rede

Energia fornecida pela concessionária

Geração Solar: 0kWh
Consumo: 7kWh
Sobram: 7kWh
Vem da rede 
elétrica da Rua

Geração Solar: 8kWh
Consumo: 7kWh
Sobram: 1kWh

A diferença entre o 
produzido e o 
consumido 
TRANSFORMA-SE EM 
CRÉDITOS PARA O 
CONSUMIDOR

NOITEDIA

SALDO CRÉDITO

Capacidade de geração de energia 
elétrica 

Para os projetos que optam pela oferta do siste-
ma fotovoltaico, este deve prever capacidade de 
geração de energia de 1.200 kWh/ano. O valor 
previsto tem como base estudos  que estimam 
entre 100 e 150 kWh/mês o consumo de uma 
família com até quatro pessoas em habitações 
de interesse social. Destaca-se que foram dedu-
zidos desta estimativa 30 kWh/mês relativos ao 
valor cobrado pela concessionária em virtude do 
custo de disponibilidade pela ligação monofásica 
para beneficiários da tarifa social, resultando, em 
termos de demanda final, 100 kWh/mês. 

Sistemas Fotovoltaico OU de Aquecimento Solar



46 47

CONCEPÇÃO DO PROJETO

Sistema de Aquecimento Solar (SAS)

A Portaria define zonas bioclimáticas nas regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul 
que podem se beneficiar com o uso de sistemas de aquecimento solar em 
edificações unifamiliares. 

O Sistema de Aquecimento Solar funciona por meio da energia solar térmica. A 
água é aquecida por coletores solares e armazenada em um reservatório tér-
mico, sendo distribuída diretamente aos pontos de consumo, como chuveiros, 
torneiras, entre outros. Para estar em conformidade com a Portaria, este sistema 
deve considerar em seu projeto e na execução diversos aspectos, como a con-
cepção, o dimensionamento, o arranjo hidráulico, a instalação e a manutenção. 
O reservatório térmico deve ser instalado em complementariedade à rede de 
energia elétrica. Assim, nos dias de energia solar insuficiente é possível aquecer 
a água na temperatura desejada. 

GESTÃO DA ÁGUA 
O projeto do empreendimento e edificações deverá favorecer a gestão das 
águas (potáveis e pluviais) contribuindo para mitigar problemas de escassez e 
para a utilização mais sustentável desse insumo.

Medição individualizada 

É obrigatória a instalação de sistema para individualização do consu-
mo de água em conformidade com os padrões da concessionária local ou, na 
sua falta, com a locação de hidrômetro homologado pelo INMETRO, em área 
comum no térreo, além da geração de conta individualizada.

Figura 16. Exemplo de Sistema de Aquecimento Solar

Saída de consumo 
para instalação 
em desnível

Retorno de
água quente
dos coletores

Registro

Respiro
(suspiro)

Consumo
(quando utilizado como 
horizontal de nível)

Dreno do
boiler e caixa

Alimentação 
de água fria

Tubulação
de cobre

Válvula 
atenuante de 
congelamento

Registro

Registro de dreno 
dos coletores

Alimentação
dos coletores

solares

Registro

Registro

Figura 17. Cisterna individualizada para tipologia unifamiliar.

A água da chuva não é potável, portanto 
imprória para consumo humano, mas pode 
ser usada para:

• irrigar plantas;

• descargas no vaso sanitário;

• lavangens de pisos, carros, máquinas, etc.

Baseado na norma ABNT NBR 15.527:2007
Água de chuva - Aproveitamento de 
coberturas em áreas urbanas para 

fins não potáveis

Registro

Ladrão ant. refluxo

Descarte da primeira
água da chuva ou
água de chuva fraca

Filtro seletor 
de águas

Redutor de turbulência

Clorador

Obs.: só usar cloro de origem orgânica
(cloro para piscinas)

CISTERNA

RESERVATÓRIO DA
ÁGUA DE CHUVA

Desvio do condutor de 
descida para o sistema

Aproveitamento das águas 

Será considerado um diferencial positivo ao projeto, a oferta de 
cisterna individualizada para casas e a instalação de cisterna para as áreas 
comuns em edificação multifamiliares, para captação de águas pluviais para 
uso não potável. É necessário que o projeto considere a instalação de acordo 
com a norma da ABNT NBR 15527 e dimensionamento compatível com o 
índice pluviométrico da região. Também é desejável a instalação de sistemas 
para reuso de águas cinzas.

As águas pluviais são provenientes das chuvas, 
um recurso natural que pode ser aproveitado 
como reserva para fins não potáveis, como ir-
rigação de jardins, lavagem de carros, pisos ou 

outros espaços. 

São chamadas de águas cinzas as águas resi-
duais das edificações que já foram utilizadas 
em chuveiros, lavatórios de banheiro, tanques 

e máquinas de lavar roupa.
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3. EXECUÇÃO DA OBRA
3.1 AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE 

Importância da escolha de materiais conformes

É preciso buscar a excelência no trabalho das construtoras, assim 
como nos materiais, componentes e sistemas construtivos escolhidos para 
executar a obra. Ambos são determinantes para contribuir para a melhoria 
da  qualidade dos empreendimentos habitacionais. Por isso, a Portaria traz 
parâmetros para elevar o patamar da qualidade dos projetos financiados com 
recursos públicos federais. 

O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, proíbe a comercialização 
de materiais de construção que não tenham sido fabricados de acordo com 
as normas estipuladas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 
Apesar disso, a realidade brasileira mostra que ainda são encontrados produtos 
não conformes no mercado. Para mudar essa situação que põe em risco a se-
gurança e qualidade das habitações no País, o Programa Brasileiro da Qualidade 
e Produtividade do Habitat (PBQP-H), já apresentado na página 19,  age para 
proteger o consumidor, por meio do Sistema de Qualificação de Empresas de 
Materiais, Componentes e Sistemas Construtivos (SiMaC), atuando no combate 
a não conformidade atuando no combate a não conformidade por meio dos 
Programas Setoriais da Qualidade (PSQ) do SiMaC.

A Portaria torna obrigatório que os empreendimentos atendam às diretrizes do 
PBQP-H no que diz respeito a: 

 • Utilizar somente materiais de construção em conformidade com as normas 
técnicas e produzidos, importados e distribuídos por empresas qualificadas 
nos PSQs do SiMaC;

 • Contratar empresas construtoras certificadas no Sistema de Avaliação da 
Conformidade de Empresas de Serviços e Obras da Construção Civil (SiAC);

 • Utilizar tecnologias inovadoras que tenham Documento de Avaliação Téc-
nica (DATec) vigente e;

 • Adotar sistemas convencionais que tenham Fichas de Avaliação de De-
sempenho (FAD) do Sistema Nacional de Avaliação Técnica de Produtos 
Inovadores e Sistemas Convencionais (SiNAT).

Desenvolvendo um projeto integrado 

É desejável que o projeto do empreendimento ou da habitação seja 
desenvolvido pela metodologia BIM (sigla em inglês para Building Information 
Modelling ou Modelagem da Informação da Construção, em português). A BIM 
é um conjunto de tecnologias e processos que fazem a integração de toda a 
informação produzida pela obra, diferenciando-se da construção convencional 
em que as informações são apresentadas em documentações separadas. 

Ao integrar as informações, a BIM evita a redundância de dados e os erros de 
compatibilização na hora da execução. As informações são inseridas de modo 
colaborativo por todas as áreas envolvidas e ficam disponíveis a todos os parti-
cipantes do empreendimento. 

Essa metodologia inovadora permite ainda a criação de modelos digitais de 
uma construção durante todo o ciclo de vida da obra. Entre os benefícios da 
BIM, destacam-se a redução do desperdício, a precisão e o controle da obra em 
todas as suas fases, além de permitir maior transparência no uso de recursos 
públicos. O governo federal estimula a adoção dessa metodologia, sendo as-
sim um diferencial positivo para projetos habitacionais direcionados aos editais 
públicos. Saiba mais em: https://estrategiabimbr.abdi.com.br/ 

https://estrategiabimbr.abdi.com.br/ 
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3.2 GESTÃO DA OBRA 

Obrigatoriedade de seguro da obra 

A contratação obrigatória das apólices de seguros objetiva evitar atra-
sos ou a paralisação de obras e, como consequência, reduzir custos decorren-
tes de involução, causada por intempéries ou vandalismos, ou decorrentes de 
aumento dos preços após longos períodos de paralisação. Com a contratação 
das apólices de seguro esses problemas serão mitigados, garantindo assim a 
entrega da obra pela seguradora dentro dos padrões e prazos determinados 
em contrato. Abaixo destaca-se os três tipos de seguro obrigatórios:

 • Seguro Garantia Executante Construtor (SGC) - O SGC tem como objeti-
vo garantir a entrega do empreendimento habitacional. Sua cobertura deve 
representar no mínimo 30% do custo de construção para uso nas situações 
de inadimplemento na execução dos serviços, ou na retomada de obra 
sinistrada, incluindo ainda a contratação de construtor substituto para que 
este conclua as obras. A apólice do SGC inicia junto com o contrato para 
produção das unidades habitacionais até a emissão do “habite-se” pela 
autoridade local competente ou a posse pela família beneficiária.

 • Seguro de Risco de Engenharia (SRE) - O SRE tem como objetivo oferecer 
garantias à construtora (segurada) e ao Agente Financeiro (cossegurado) sobre 
prejuízos durante a fase de execução da obra. Sua cobertura abrange danos 
físicos ao objeto do seguro durante a vigência da apólice enquanto não for 
emitido o “habite-se” das unidades ainda que a obra se encontre paralisada.

 • Seguro de Dano Estrutural (SDE) – Ao fazer seu projeto lembre-se que, 
além dos seguros acima destinados ao período de execução do empre-
endimento, será exigido também o SDE, para garantia contra danos mate-
riais decorrentes de defeitos ou vícios construtivos que afetem elementos 
estruturais e comprometam a resistência ou a estabilidade mecânica do 
empreendimento habitacional pelo prazo de 5 anos após sua entrega. 
Ressalta-se que, para prevenir riscos, o SDE também realiza o acompanha-
mento técnico da obra quanto aos quesitos de qualidade e procedimentos. 

IMPACTO AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO

Emissão de Gases do Efeito Estufa (GEE) 

O setor de edificações contribui com grande parcela das emis-
sões de Gases de Efeito Estufa no mundo inteiro, resultante do consumo 
de energia elétrica e da liberação de CO2 na construção e na fabricação dos 
produtos que serão utilizados. Somado a isso, o setor residencial consome 
27,6% da energia gerada no País, segundo o Balanço Energético Nacional2 de 
2021, produzido pela Empresa de Pesquisa Energética, ligada a Eletrobrás. 

Por conta dessa relevante participação, é fundamental que o setor da cons-
trução adote práticas sustentáveis em suas atividades para ajudar a com-
bater os efeitos nocivos das mudanças climáticas. Existem várias maneiras 
para que empresas, governos e consumidores contribuam para diminuir o 
impacto ambiental da indústria de construção no Brasil. Para isso, é funda-
mental medir com precisão o impacto real e assim identificar os pontos que 
podem ser melhorados. Isso inclui ainda as fases anteriores a operação do 
edifício, durante as fases de construção e uso de matérias primas. 

Para sabermos o impacto ambiental da edificação, um dos caminhos é 
a realização de um inventário de consumo energético e de emissões de 
gases. O SindusCon-SP, em parceria com o projeto EEDUS, desenvolveu 
a CECarbon – Calculadora de Energia e Carbono na construção3, uma 
ferramenta gratuita que pode ser utilizada para as fases de pré-operação 
dos edifícios. 

2.  Disponível em: https://www.epe.gov.br/sites-pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/
PublicacoesArquivos/publicacao-601/topico-596/BEN2021.pdf

3.  https://cecarbon-file.s3.amazonaws.com/5d3650eeb7311f7f7ce6afed9b9c6160-metodologia.pdf

A CECarbon é uma forma acessível de mensu-
rar impactos da construção civil. A ferramenta 
permite calcular as emissões de gases de efeito 
estufa (GEE) e consumo energético relacionados 
à construção de uma edificação. Saiba mais em: 

https://cecarbon.com.br/

https://cecarbon.com.br/
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Figura 18. Ilustração do processo de emissão de gases de efeito estufa pela construção civil.
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Avaliação do Ciclo de Vida 

A Avaliação do Ciclo de Vida (ACV), ou Life Cycle Assessment (LCA), 
é uma técnica que permite identificar os potenciais impactos de produtos, 
processos, atividades e serviços, inventariados ao longo de todas as etapas 
de seu ciclo de vida. Trata-se de uma compilação sistêmica, transparente, 
completa e interativa de aspectos ambientais, desde a produção de energia e 
extração de matérias-primas elementares da natureza (berço) até a disposição 
final (túmulo) do produto ou serviço. A ACV possibilita identificar oportunidades 
de melhorias e prioridades de intervenção no ciclo de vida, além de avaliar a 
performance ambiental.

Figura 19. Etapas da avaliação do Ciclo de Vida de uma edificação.

Avaliação do Ciclo de Vida (ACV)
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DESCARTAR
Quando ocorre o descarte, a 

energia incorporada se perde.

CONSTRUÇÃO

DESMONTAGEM

Ciclo de vida 
da edificação

A aplicação da análise do ciclo de vida possibili-
ta uma compreensão mais ampla dos potenciais 
impactos de um serviço ou produto, o que a torna 
uma excelente técnica de avaliação para a toma-
da de decisões.
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Utilização de materiais oriundos de empresas locais 

O Brasil é um país de dimensão continental e muitos materiais 
construtivos viajam longas distâncias até serem comercializados. É impor-
tante considerar o impacto ambiental resultante do transporte dos materiais 
empregados na construção, buscando sempre que possível reduzir a energia 
despendida neste deslocamento. O sistema de transporte de cargas é ba-
sicamente rodoviário e alimentado por combustíveis derivados do petróleo, 
principalmente por óleo diesel. Esse combustível fóssil polui o ar, além de 
agravar a crise climática por contribuir ao efeito estufa, sendo muito prejudicial 
à saúde humana e ao equilíbrio ambiental.

Adquirir produtos locais traz ainda outras vantagens. Ao incentivar a economia 
local, os ganhos sociais são visíveis ao contribuir para a geração de emprego e 
de renda na região, trazendo ganhos para a relação institucional com o entor-
no e demonstrando a responsabilidade socioambiental do empreendimento.

Gestão de resíduos sólidos provenientes  
da construção 

É obrigatória a correta gestão dos resíduos sólidos de projetos de habitações 
de interesse social. Para isso, é preciso garantir a segregação, o acondiciona-
mento, o transporte, bem como o tratamento e a disposição final dos rejeitos 
da construção civil, sendo necessário atender as seguintes normas:

Lei nº 12.305/2010 – Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
(PNRS), já citada na página 25, que busca o gerenciamento dos resíduos 
sólidos no Brasil, apresentando responsabilidades compartilhadas entre 
os geradores de resíduos e os Entes Públicos.

Resolução n° 307/2002 do CONAMA – Estabelece as diretrizes, os critérios 
e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, discipli-
nando as ações necessárias de forma a minimizar os impactos ambientais.

Norma ABNT NBR 10004 – Esta Norma classifica os resíduos sólidos quan-
to aos seus potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que 
possam ser gerenciados adequadamente.
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Importância da reciclagem dos resíduos 

Adotar a reciclagem dos resíduos da construção é importante, pois ajuda a 
reduzir os resíduos produzidos, os custos de produção e tornar o empreendi-
mento mais sustentável ao evitar o descarte direto. A resolução n° 307/2002 
do Conama define como resíduos de construção civil aqueles provenientes de 
construções, reformas, reparos e demolições de obras, incluindo os resultantes 
da preparação e da escavação de terrenos. 

A portaria encoraja projetos que prevejam a reutilização ou reciclagem de 
resíduos, como tijolos, blocos, telhas entre outros (Classe A), e também as-
segurem a reciclagem de resíduos que podem ser usados para outros fins, 
tais como plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens 
vazias de tintas imobiliárias e gesso (Classe B), orientando que seja seguida a 
classificação da resolução Conama n° 307/2002.

Gerenciando o resíduo de sua obra

Empresas de construção civil e grandes gerado-
res de resíduo de construção devem elaborar seu 
Plano de Gerenciamento de Resíduos da Cons-
trução Civil (PGRCC), estabelecendo os procedi-
mentos necessários para o manejo e destinação 
ambientalmente adequados dos resíduos. Este 
documento técnico deve identificar e quantificar 
os resíduos gerados durante as atividades de 
construção de edificações, reformas, demolições 
de obras e escavação, assim como nas demais 
atividades da construção civil.

Figura 20. Classificação dos resíduos provenientes da construção civil e ciclo de reciclagem.

TIPOS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

CLASSE A

Tijolo

telhas

areia

eoutros (trituráveis)

CLASSE B

Papel

papelão

plástico

madeira (recicláveis)

CLASSE C

Gesso

isopor

e outros (não 
recicláveis)

CLASSE A

Tinta

verniz

solventes (resíduos
perigosos)

CICLO DE RECICLAGEM

Casas sustentáveis Usina de reciclagem

Coleta dos resíduos

materiais oriundos da construção 
civil, geralmente restos de 

alvenaria, concreto e cerâmica, 
conhecidos como entulhos, 

podem ser reciclados e utiliza-
dos em novas obras

Figura 21. Práticas sustentáveis para minimizar os impactos da construção civil.

MINIMIZANDO IMPACTOS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL

REDUZIR
Reduzir a produção de resíduos através de cáculos precisos da 
quantidade de material a ser utilizada, de forma a não haver desperdí-
cio. Outra medida que deve ser adotada é uma estrutura prevendo 
espaços destinados à separação dos resíduos domésticos no projeto.

REUTILIZAR
Reutilizar o material de demolição, o entulho pode ser britado e utilizado 
como agregado. Material que não puder ser reutilizado, pode ser doado 
ou vendido. Utilize primordialmente fontes de energias renováveis 
durante a obra e posteriormente também.

RECICLAR
Preferir materiais e produtos com origem ecológica e sustentável, 
como reciclados, quando estes possuírem mesma qualidade e 
resistência aos tradicionais. Implantar medidas de reutilização da água 
utilizada no canteiro de obras é outra importante prática sustentável

REPENSAR
Eliminar os resíduos já na fase de projeto, ao selecionar 
materiais que não precisem ser processados no local da obra. 
Invista na utilização de recursos duráveis que a longo prazo 
vão exigir menos manutenção ou substituição e, consequen-
temente, poupar recursos naturais.
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4. DESENVOLVIMENTO SOCIOTERRITORIAL
Neste eixo, estão destacadas as ações do construtor e do Ente público local 
quanto às exigências mínimas que devem ser observadas durante a imple-
mentação do empreendimento. Faz ainda referência aos regulamentos espe-
cíficos que devem ser observados para a indicação de demanda e ações do 
trabalho social.

O acesso digno à moradia precisa ser inserido na discussão do desenvolvi-
mento territorial, sendo integrado ao direito à cidade e ao acesso a bens e 
serviços que garantam cidadania e a qualidade de vida. As ações de Trabalho 
Social ultrapassam a ação pontual da construção de UHs pelos Programas de 
Habitação de Interesse Social. Elas fazem parte de uma visão mais abrangente 
da realidade, contemplando os diversos direitos humanos para que a cidadania 
seja realmente efetiva.

Estabelece os requisitos mínimos para elabo-
ração e apresentação dos conteúdos a serem 
incluídos no manual de uso, operação e manu-
tenção das edificações que deve ser elaborado 
e entregue pelo construtor e/ou incorporador, 

conforme legislação vigente.

4.1 AÇÕES DO CONSTRUTOR 

Orientações às famílias beneficiárias 

A orientação clara e completa é fundamental para que às famílias beneficiá-
rias possam fazer o uso adequado e a correta manutenção das unidades habitacionais.

Para isso, devem ser atendidos em caráter obrigatório os seguintes produtos e ações 
de informação: 

 • Manual do Proprietário – Deverá ser entregue a cada família, contendo todas 
as informações necessárias para a compreensão sobre a adequada ocupação 
da unidade habitacional, manutenção preventiva, garantias, assistência técnica 
e Serviço de Atendimento ao Consumidor. Deve abordar também os sistemas 
inovadores, que requeiram atenção específica, atendendo a ABNT NBR 14037, 
quando for o caso.

 • Proposta de ampliação da unidade habitacional – Para as casas térreas, deve 
ser entregue às famílias beneficiárias, junto com o Manual do Proprietário, ao 
menos uma proposta de ampliação da unidade habitacional, com a orientação 
quanto às soluções estruturais que não podem sofrer intervenção. É importante 
que a ampliação proposta não gere impactos à garantia do Seguro de Dano 
Estrutural (SDE).

 • Manual do Síndico – No caso de tipologia multifamiliar, deve ser entregue o 
Manual do Síndico aos moradores responsáveis. 

 • Canais de comunicação – Deverão ser estabelecidos e divulgados canais de co-
municação para recebimento de questões relacionadas a problemas construtivos. 

 • Placas informativas – Devem ser instaladas placas informativas nas edificações 
de empreendimentos nos casos de utilização de alvenaria estrutural ou sistemas 
inovadores. Isso inclui disponibilizar instruções didáticas e de fácil entendimento 
para manutenção dos sistemas fotovoltaicos e dos sistemas de aquecimento solar.
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4.2 AÇÕES DO ENTE PÚBLICO

Indicação da demanda 

Cabe ao Ente Público realizar a indicação da demanda, com o for-
necimento da listagem de famílias que serão beneficiadas com as novas mora-
dias de interesse social. Ressalta-se a importância de realização de diagnóstico 
adequado para identificação dos beneficiários e ações para o envolvimento 
das famílias durante todo o processo.

Trabalho Social

Cabe ao Ente Público realizar o Trabalho Social com as famílias 
que serão beneficiadas com as novas habitações, conforme disposto em re-
gulamento específico.

Ações integradas ao Trabalho Social

Recomenda-se que o projeto de trabalho social contenha nas suas 
metas e cronograma como um requisito adicional, no mínimo, duas das propos-
tas de ação listadas abaixo. É necessário que o projeto seja elaborado coletiva-
mente na etapa pré-contratual se estendendo até o fim da etapa de pós-ocupa-
ção. Adicionalmente, é preciso ainda desenvolver estratégias para a manutenção 
destas ações após o fim do trabalho social. As propostas devem ter como foco: 

 • Uso produtivo de áreas comuns, públicas ou privadas;

 • Intervenções culturais voltadas para crianças, adolescentes e jovens, que 
estimulem a aprendizagem e a identificação com o território; 

 • Mentoria voltada para o empreendedorismo feminino que contemple com-
petências técnicas e emocionais (soft skills) e a construção de redes para 
fomento das iniciativas produtivas correspondentes; e 

 • Constituição de moeda social para o condomínio, quando for o caso.

A indicação de demanda é a relação fornecida 
pelo Ente Público de famílias beneficiárias para 

receber as moradias de interesse social.

O trabalho social é uma iniciativa que abrange um 
conjunto de estratégias, processos e ações em-
basadas em diagnósticos e em articulação com 
todos os agentes sociais envolvidos nos proces-
sos de decisão, implantação e controle dos pro-
gramas de moradia. Pressupõe também a partici-
pação e inserção social das famílias beneficiárias, 
visando tanto sua autonomia e qualidade de vida 
quanto a sustentabilidade dos bens, equipamen-
tos e serviços implantados. É fundamental que 
o trabalho social seja planejado em articulação 

com as demais políticas públicas.
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CONCLUSÃO
A evolução normativa para as habitações de interesse social é necessária para 
dar resposta às novas demandas sociais, econômicas e ambientais do País e 
da sociedade brasileira.

A Portaria de requisitos técnicos, urbanísticos e socioterritoriais para a implemen-
tação de empreendimentos habitacionais no âmbito da linha de atendimento 
Aquisição subsidiada de imóveis em áreas urbanas, apresentada nesta publica-
ção, foi elaborada pela SNH em um processo de contínuo diálogo com o setor 
privado, além de atores externos da sociedade civil e da academia, visando sua 
efetiva adoção nos programas habitacionais.

A Portaria reúne requisitos já normatizados e traz inovações em sintonia com as 
demais políticas públicas para proporcionar qualidade de vida aos beneficiários 
e, numa escala mais ampla, traz orientações para que a política habitacional 
torne a cidade mais inclusiva, apoiando, em paralelo, a modernização do setor 
da construção civil.

Além disso, incorpora o tema da sustentabilidade de forma transversal, de-
monstrando sua importância, cuja adoção irá qualificar os projetos habitacionais 
apresentados e garantir empreendimentos que tragam ganhos econômicos, 
sociais e ambientais para seus moradores e para a cidade.

Esta cartilha tem o propósito de apresentar o conteúdo da portaria de forma a 
estimular a apresentação de projetos que incorporem as inovações trazidas por 
este normativo. 

Ao adotar os requisitos aqui propostos os empreendimentos habitacionais não 
estarão apenas contribuindo para o acesso à moradia digna para famílias mais 
vulneráveis, mas também para a construção de uma cidade que possa gerar 
prosperidade econômica e redução das desigualdades sociais, com habitações 
de qualidade, integradas ao espaço urbano e com menor impacto ambiental.




