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RESUMO

O déficit habitacional perpetua na sociedade brasileira há tempos, oriundo por
diversos fatores como, por exemplo, intenso processo de urbanização, baixa renda
de expressiva parcela da população brasileira, a especulação imobiliária e a
inadequação das antigas políticas habitacionais, estimulando assentamentos
precários, sem o preenchimento de requisitos mínimos de qualidade. Para
solucionar este problema social, é necessária a implantação de políticas
habitacionais pelo governo brasileiro e, atualmente, destaca-se o Programa Minha
Casa, Minha Vida (PMCMV), lançado em março de 2009. Todavia, para sanar o
déficit habitacional adequadamente, é essencial que as edificações habitacionais
atendam aos critérios mínimos de desempenho conforme a ABNT NBR 15575:2013
- Edificações Habitacionais - Desempenho, e inúmeras outras normas e
regulamentos vigentes. Portanto, é essencial adequar os editais e as cláusulas dos
contratos firmados pelo PMCMV, a fim de garantir o desempenho nos
empreendimentos habitacionais. Logo, em razão da CAIXA ser a principal operadora
do PMCMV, esta instituição precisa aprimorar os seus documentos e procedimentos
para fiscalizar o atendimento dos requisitos e dos critérios de desempenho pelas
construtoras, tanto na fase de execução dos serviços como no recebimento
provisório e definitivo das obras. Por conseguinte, é necessária a adoção de
medidas proativas para assegurar que os empreendimentos concluídos, vinculados
ao PMCMV, atendam ao desempenho esperado, por exemplo, a necessidade da
apresentação de projetos específicos com a demonstração do desempenho pela
construtora e a obrigatoriedade do seu fiel cumprimento durante a execução da obra
para a liberação de recursos nas medições intermediárias. Todavia, para a
conservação do desempenho da edificação durante toda a sua vida útil, o usuário
deverá observar, fielmente, o Manual de Uso, Operação e Manutenção entregue
pela construtora.

Palavras- chave: ABNT NBR 15.575: 2013; PMCMV; Critérios de desempenho;

ABSTRACT

Notices, contracts and measurements of the Minha Casa Minha Vida (PMCMV)
based on performance criteria of the standard no. 15,575 of the Brazilian
Association of Technical Standards (ABNT)

The housing deficit perpetuates in Brazilian society for a long time, coming by
several factors such as, intense process of urbanization, low significant portion of
income of the population, property speculation and the inadequacy of the old housing
policies, stimulating slums without fulfillment of minimum quality requirements. To
solve this social problem, the implementation of housing policies by the Brazilian
government is required and, nowadays, there is in practice the program called
“Minha Casa, Minha Vida” (PMCMV), launched in March 2009. However, to remedy
the housing shortage properly, is essential that housing buildings meet the minimum
performance criteria according to NBR 15575: 2013 – Edificações Habitacionais Desempenho, and numerous other rules and technical regulations. Therefore, it is
essential to adapt the tenders and the contracts signed by PMCMV in order to ensure
performance in housing developments. Therefore, because of CAIXA is the main
operator of PMCMV, this institution needs to improve their documents and
procedures to monitor compliance with the requirements and performance criteria by
construction, both in the service of the execution phase and the provisional and final
receipt of construction. Therefore, the adoption of proactive measures to ensure that
the completed projects, linked to PMCMV is required, meet the expected
performance, for example, the need to present specific projects with a demonstration
of performance by the construction and the requirement of their faithful compliance
during the execution of work for the release of funds in the intermediate
measurements. However, for the conservation of the performance of the building
throughout its lifetime, the user must observe faithfully the Manual of Use, Operation
and Maintenance delivered by the builder.
Key-words: NBR 15.575; PMCMV; performance criteria.
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1 INTRODUÇÃO

Conforme os dados mais atuais da Pesquisa Nacional por Amostra de domicílios –
PNAD de 2012, o déficit habitacional, naquele ano, foi estimado em 5,24 milhões de
residências, considerando as famílias que moram em condições precárias, além
daquelas que coabitam com parentes ou pagam aluguel de valor exorbitante em
relação à sua renda.
Todavia, conforme estudo realizado pela Fundação Getúlio Vagas (2014), as
famílias de baixa renda sem condições adequadas de habitação continuam
crescendo. Por este motivo, até 2024, estima-se que 16,4 milhões de novas famílias
serão constituídas, das quais 10 milhões deverão se enquadrar como beneficiárias
das políticas de habitação popular.
Vale ressaltar que o déficit habitacional perpetua na sociedade brasileira há tempos,
oriundo de diversos fatores como, por exemplo, intenso processo de urbanização,
baixa renda de expressiva parcela da população brasileira, especulação imobiliária
e inadequação das antigas políticas habitacionais, estimulando assentamentos
precários, sem o preenchimento de requisitos mínimos de qualidade.
Logo, não basta sanar o déficit habitacional; é essencial que as edificações
habitacionais atendam aos requisitos mínimos de desempenho conforme NBR
15575:2013 e inúmeras outras normas e regulamentos.
Conforme a Fundação João Pinheiro (2008), o estoque habitacional brasileiro,
muitas vezes, é inadequado do ponto de vista da qualidade. Logo, é essencial a
realização de estudos na área da qualidade da habitação no Brasil, focando
programas habitacionais para média e baixa renda, cuja população é mais afetada
com empreendimentos que às vezes não cumprem suas funções mais essenciais,
particularmente a durabilidade.
Em relação às políticas habitacionais brasileiras, destaca-se, atualmente, o
Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), lançado em março de 2009, com o
intuito de combater o déficit habitacional. Na primeira fase, a meta era de um milhão

de novas unidades habitacionais. E, na segunda fase, em 2011, a meta passou a ser
mais dois milhões de novas moradias, totalizando três milhões de unidades.
Em 30 de março de 2016, houve o lançamento da terceira fase do PMCMV com a
meta de construir mais dois milhões de moradias até 2018. Todavia, atualmente, o
governo federal está com restrições orçamentárias, que podem dificultar o alcance
desta meta.
Até sua segunda fase, o PMCMV era dividido em três faixas de rendas dos
beneficiários, ou seja, faixa 1 (0 a 3 salários mínimos), faixa 2 (4 a 6 salários
mínimos) e faixa 3 ( 7 a 10 salários mínimos). Todavia, com o lançamento da terceira
fase do PMCMV, houve a atualização das faixas de renda com a desvinculação do
salário mínimo, e a criação da nova faixa “1,5”, de acordo com a tabela abaixo:
Tabela 1-Faixa de renda do PMCMV

Faixa de renda

Limite de renda

Faixa 1

Até R$1.800,00

Faixa 1,5

Até R$2.350,00

Faixa 2

Até R$3.600,00

Faixa 3

Até R$6.500,00

Fonte: Elaborada pela autora.

Vale ressaltar que, para o PMCMV diminuir o déficit habitacional com êxito, é
necessário que sejam atingidos os requisitos mínimos de qualidade dos
empreendimentos, com o aperfeiçoamento de critérios de avaliação e mecanismos
para a licitação, contratação, fiscalização, medição e recebimento das obras.
Devido à especulação imobiliária no Brasil, as construtoras estão com dificuldades
para incluírem seus empreendimentos habitacionais no PMCMV, principalmente por
causa do preço da terra. Em função disso, constantemente apresentam orçamentos
mais enxutos, de forma a minimizar o custo. Por causa dessa situação, é
fundamental a verificação do cumprimento dos requisitos mínimos de qualidade
habitacional, utilizando os parâmetros da norma de desempenho ABNT NBR 15.575.
Vale destacar que, para a instituição financeira exigir, com o devido resguardo legal,
o cumprimento dos requisitos mínimos de qualidade do empreendimento, ela deverá

focar na adequação dos editais de licitação e dos instrumentos contratuais a serem
firmados com as construtoras, sem deixar de considerar a viabilidade financeira do
empreendimento.
A CAIXA e o Banco do Brasil são as instituições financeiras aptas para atuarem
como agente operador do Programa Minha Casa Minha Vida. Todavia, em razão da
CAIXA ser a principal operadora deste programa habitacional, junto com a
necessidade do atendimento aos critérios de desempenho nos empreendimentos
habitacionais, é preciso realçar os documentos e procedimentos a serem adotados
por esta instituição financeira a favor da aplicabilidade da ABNT NBR 15.575:2013.
É importante mencionar as principais inciativas da CAIXA, para consolidar os
padrões de qualidade dos empreendimentos, conforme a seguir:
a) Participação nas comissões e nos comitês técnicos e nas comissões nacionais
do SiAC ( Sistema de avaliação da conformidade de serviços e obras), SiMaC (
Sistema de qualificação de empresas de materiais, componentes e sistemas
construtivos) e SINAT( Sistema Nacional de Avaliação Técnica de Produtos
Inovadores), todos vinculados ao PBQP-H (Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade no Habitat) do Ministério das Cidades.
Segue a importância de cada um destes sistemas:


SiAC: A CAIXA, por ser membro da sua comissão nacional, poderá, entre
outros, “propor alterações aos requisitos válidos para a avaliação da
conformidade

dos

diferentes

agentes

do

setor”(Ministério

das

Cidades,2016).


SiMac: Este sistema pretende combater a não- conformidade técnica de
materiais e componentes da construção civil, visando a edificações de
qualidade.



SINAT: Este sistema visa avaliar produtos não abrangidos pelas normas
técnicas prescritivas.

Neste caso, como a CAIXA é membro do comitê técnico, ela pode conceder
autorização

aos

produtos

inovadores

que

comprovem

desempenho

satisfatório para os requisitos das diretrizes técnicas do SINAT e da ABNT
NBR 15.575:2013, com a apresentação do respectivo DATec (documento de

avaliação técnica), complementado pelo monitoramento da obra por
instituição técnico-cientifica, com reconhecida competência (atestado dos
serviços realizados e materiais empregados) e por avaliação técnica em uso,
ou seja, pós-ocupação, que constitui em atividade de vistoria técnica,
entrevista

com

moradores

e

emissão

de

relatório

comprovando

o

desempenho do sistema construtivo em uso, depois de decorrido o prazo
mínimo de 24meses após o “habite-se”.
Vale ressaltar que a CAIXA não homologa e nem valida o uso de materiais
construtivos, que precisam ser qualificados nos Programas Setoriais da
Qualidade (PSQs) no âmbito do PBQP-H ou certificados por Organismo de
Certificação de Produto (OCP) acreditado pelo INMETRO ( Instituto Nacional
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), quando convencionais.

b) Participação no CTECH (Comitê Nacional de Desenvolvimento Tecnológico da
Habitação) vinculado ao PBQP-H do Ministério das Cidades: a CAIXA é membro
deste comitê, que visa o acompanhamento e o incentivo das atividades
vinculadas à inovação tecnológica no setor habitacional, propiciando uma maior
articulação das ações governamentais.
Além disto, o CTECH engloba os seguintes objetivos:


Estimular a melhoria da qualidade e o aumento da produtividade da
construção civil brasileira;



Incentivar as inovações tecnológicas no setor de habitação e no ambiente
construído, em relação ao uso de materiais, produtos e processos;



Assessorar a Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades,
no estabelecimento de uma política de desenvolvimento tecnológico para
o setor de habitação;



Acompanhar o

desenvolvimento

e

a

implementação

do Programa

Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H), por meio de
sugestões e proposições.

c) Além disso, a CAIXA participa ativamente de Comissões de Estudos da ABNT,
mais recentemente com destaque para as normas de avaliação de imóveis (NBR
14.653), coordenação modular (NBR 15.873) e
habitacionais (NBR 15.575).

desempenho de edificações

Em relação à norma de desempenho, a CAIXA sempre a apoiou, destacando as
seguintes atuações:
 Conjuntamente com a FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos), em 1999,
patrocinou a ABNT – COBRACON (Comitê Brasileiro da Construção Civil) na
elaboração dos textos-base da NBR 15.575.
 Participou no planejamento e no debate técnico desde 1999, contribuindo
para a conclusão dos textos-base em julho de 2001.
 A CAIXA participou das votações como representante do consumidor
(tripartite: consumidor-produtor-neutro).
 A CAIXA apoiou o primeiro texto final, publicado em maio de 2008.
 A CAIXA participou da revisão da NBR 15.575, apoiando a publicação de sua
versão final de 2013, além da elaboração do Guia CBIC.
 Participação da CAIXA, por intermédio do PBQP-H do Ministério das cidades,
na elaboração das especificações de desempenho dos empreendimentos de
Habitação de Interesse Social, compatíveis com a ABNT NBR 15.575:2013.
Estes documentos foram distribuídos em

cinco

itens, ou seja:

a)

Especificações de Desempenho nos Empreendimentos de HIS Baseadas na
ABNT NBR 15575 - Edificações Habitacionais - Desempenho; b) Orientações
ao Proponente para Aplicação das Especificações de Desempenho em
Empreendimentos de HIS; c) Orientações ao Agente Financeiro para
Recebimento e Análise dos Projetos; d) Catálogo de Desempenho de
Subsistemas e Diretrizes; e e) Documentos de Avaliação Técnica - DATec's
do SiNAT.
Portanto, a CAIXA realizou iniciativas para a publicação e o atendimento pleno da
ABNT NBR 15.575:2013, focando em empreendimentos com qualidade. Todavia,
permanece a preocupação com a definição de critérios para a realização de
medições e do recebimento final das obras, visando verificar o cumprimento do
desempenho normalizado.

Logo, para o alcance do desempenho almejado pela ABNT NBR 15.575: 2013 e
atendimento às questões de sustentabilidade, os projetos precisam almejar o menor
custo possível para as operações de manutenção e a maior durabilidade possível
para os empreendimentos, sobretudo os de habitação popular como o Programa
Minha Casa Minha Vida.
A dissertação foi organizada em capítulos. Logo, nos dois primeiros, houve a
definição dos objetivos e a metodologia aplicada na elaboração do estudo.
No terceiro capítulo, em relação à análise dos requisitos e critérios de desempenho
apontados na ABNT NBR 15.575: 2013, houve o destaque dos seguintes quesitos:
implantação da obra; saúde, higiene e qualidade do ar; adequação ambiental;
desempenho estrutural; resistência ao fogo; funcionalidade e acessibilidade; conforto
tátil e antropodinâmico; estanqueidade à água; desempenho acústico; desempenho
lumínico; desempenho térmico; segurança no uso e operação; exigências para os
sistemas hidrossanitários; consumo de energia decorrente da ocupação do imóvel; e
durabilidade.
No quarto capítulo, devido à importância da aplicação dos requisitos da norma de
desempenho no Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), especialmente, em
face das habitações de interesse social, existe o destaque da orientação publicada
pelo Ministério das Cidades, definindo as “Especificações de desempenho nos
empreendimentos de HIS baseadas na NBR 15.575- Edificações habitacionais de
desempenho”.
No quinto capitulo, consta a análise crítica dos documentos e procedimentos
adotados pela instituição financeira CAIXA, por ser a principal operadora do
PMCMV. Logo, a sua atuação é essencial para garantir o desempenho das unidades
habitacionais desse programa habitacional. Nesse estudo, houve a subdivisão em
três aspectos, ou seja: processo de avaliação do desempenho de sistemas
construtivos; edital do Programa Minha Casa Minha Vida; e contrato firmado entre a
construtora e a instituição financeira.
Devido à relevância das disposições contratuais firmadas entre a construtora e a
CAIXA, como instrumento para exigir e garantir o cumprimento dos requisitos e
critérios de desempenho pela construtora nos empreendimentos vinculados ao

PMCMV, no sétimo capítulo, há proposta de sugestões para revisão de cláusulas
contratuais e critérios de medição.

2 OBJETIVOS

Objetivo geral:
Propor adequações dos editais e das cláusulas dos contratos firmados pelo
Programa Minha Casa Minha Vida, considerando a ABNT NBR 15.575:2013 Edificações Habitacionais- Desempenho, a fim de atender aos critérios de
desempenho nos empreendimentos habitacionais.

Objetivos específicos:


Mencionar aos requisitos e critérios de desempenho possíveis de se aplicar
técnica e economicamente aos empreendimentos habitacionais, considerando as
diretrizes da ABNT NBR 15.575:2013, a serem incorporados aos editais,
contratos e outros instrumentos do PMCMV.



Definição dos procedimentos da CAIXA, tanto na fase de execução dos serviços
como no recebimento provisório e recebimento definitivo das obras, com o intuito
de fiscalizar o cumprimento dos requisitos de desempenho pelas construtoras.



Revisão das cláusulas dos contratos a serem assinados entre as construtoras e a
instituição financeira (CAIXA), com a finalidade de servir como instrumento para
estimular as construtoras a cumprirem os critérios de desempenho, considerando
a viabilidade financeira do empreendimento.

3 METODOLOGIA

Para alcançar os objetivos deste trabalho, foram definidos os seguintes
procedimentos:
 Realização de estudo bibliográfico a respeito do tema;
 Análise crítica dos atuais editais do PMCMV, da ABNT NBR 15.575:2013, de
modelo de contratos firmados entre as construtoras e a instituição financeira,
de orientações e portarias publicadas pelo Ministério das Cidades, e de outros
documentos;
 Menção

aos

requisitos

e

critérios

de

desempenho

aplicáveis

aos

empreendimentos habitacionais enquadrados no PMCMV;
 Definição dos procedimentos para acompanhamento e avaliação dos
contratos, com ênfase na experiência da autora enquanto funcionária da
CAIXA e no cumprimento dos critérios de desempenho pelas construtoras
responsáveis pelas obras;
 Elaboração de sugestões para a revisão de editais, de procedimento para
acompanhamento de obra e das cláusulas dos contratos firmados com as
construtoras, visando ao cumprimento dos critérios de desempenho e, ao
mesmo tempo, a viabilidade financeira do empreendimento.

4 ANÁLISE DA ABNT NBR 15.575: 2013 EDIFICAÇÕES HABITACIONAISDESEMPENHO

Atualmente, intensifica-se no Brasil a preocupação com o desempenho do produto
habitacional, ou seja, o comportamento da edificação em utilização, englobando o
edifício, como um todo, e suas partes. Portanto, o foco está nas exigências do
produto (edifício e seus sistemas) e o seu comportamento em uso, e não na forma
prescritiva de como ele deva ser construído.
De acordo com Borges,

O conceito de desempenho na construção civil está, há muitos anos,
associado ao comportamento em uso nas edificações, dentro de
determinadas condições. O desafio mundial é que este
comportamento atenda às expectativas dos usuários das edificações
ao longo de uma determinada vida útil e dentro da realidade técnica
e socioeconômica de cada país e empreendimento. (BORGES, 2008,
p.8)

Vale ressaltar que, anteriormente, predominava a forma prescritiva, ou seja, o
edifício era projetado utilizando-se as normas técnicas prescritivas, aplicáveis
individualmente aos diferentes materiais e componentes da construção, sem o
estabelecimento de exigências globais para o conjunto sob os diversos enfoques de
desempenho térmico e acústico, resistência ao fogo, durabilidade e outros.
Logo, a norma de desempenho expressa a necessidade dos usuários, com a
definição de critérios e requisitos de qualidade, interligando-a com as normas
prescritivas, com o intuito de satisfazer os beneficiários por intermédio de soluções
tecnicamente adequadas.
Conforme o Guia orientativo da CBIC (2013), a norma de desempenho se refere
apenas aos efeitos a serem produzidos pela edificação e não na maneira a ser
realizada. Logo, abre caminhos para a inovação na construção civil, eis que os
produtos inovadores não são cobertos por normas prescritivas, utilizando a norma
como balizador da qualidade.
Vale destacar que de acordo com Borges e Sabbatini:

O estímulo à inovação é citado em toda a literatura como sendo um
dos maiores benefícios decorrentes da aplicação do conceito de
desempenho. O principal argumento para esta visão é que a
abordagem prescritiva significa uma barreira à inovação, ao impedir o
desenvolvimento de novos produtos e sistemas na construção civil,
que poderiam ser mais baratos e trazer melhor desempenho.
(BORGES; SABBATINI, 2008, p.10)

Devido à necessidade de regular o desempenho da construção civil, ao longo de
mais de dez anos ocorreu intenso estudo por parte da sociedade técnica, com a
participação de institutos de pesquisa renomados (liderados pelo IPT neste
processo), universidades (por exemplo: Escola Politécnica da USP), CBIC - Câmara
Brasileira da Indústria da Construção, e outros. Deste estudo originou a norma de
desempenho ABNT NBR 15.575:2013, que passou a ser exigida a partir do dia 19
de julho de 2013.
Essa norma técnica de desempenho visa a uniformizar e consolidar o conhecimento,
prescrever boas técnicas, estabelecer padrões de qualidade, com o intuito de
beneficiar toda a sociedade.
A ABNT NBR 15.575:2013 é aplicável a edificações habitacionais projetadas,
construídas, operadas e submetidas às intervenções periódicas de manutenção, a
serem realizadas pelo usuário e que atendam às determinações previstas no Manual
de Operação, Uso e Manutenção da respectiva obra. Todavia, ela não se aplica a
obras em andamento ou a edificações construídas antes de 19 de julho de 2013, as
obras de reforma, a retrofit e nem a edificações provisórias. Não se aplica ainda a
projetos protocolados nas respectivas prefeituras municipais antes de 19 de julho de
2013.
A norma técnica ABNT NBR 15.575: 2013, por ter sido expedida pelo órgão oficial
competente (Associação Brasileira de Normas Técnicas), possui presunção de
regularidade, devendo ser obrigatória, conforme a seguinte fundamentação legal: o
artigo 39, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor do Brasil (CDC,1990); e
os artigos 615 e 616 do Código Civil Brasileiro (CC, 2002).

Art. 39 do CDC. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços,
dentre outras práticas abusivas: (...) VIII - colocar, no mercado de
consumo, qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas
expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se normas
específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro);
Art. 615 do CC. Concluída a obra de acordo com o ajuste, ou o
costume do lugar, o dono é obrigado a recebê-la. Poderá, porém,
rejeitá-la, se o empreiteiro se afastou das instruções recebidas e dos
planos dados, ou das regras técnicas em trabalhos de tal natureza.
Art. 616 do CC. No caso da segunda parte do artigo antecedente,
pode quem encomendou a obra, em vez de enjeitá-la, recebê-la com
abatimento no preço.

Conforme Del Mar, membro do conselho jurídico do SindusCon-SP (Sindicato da
Indústria da Construção do Estado de São Paulo) e do Secovi-SP (Sindicato das
Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e
Comerciais de São Paulo):

O cumprimento da norma é uma obrigação sob os aspectos legais,
contratuais e ético-profissionais. Além disso, o profissional que não
respeitar as normas assume um risco imediato, pois já se presume
consciente caso ocorra algum resultado lesivo. (DEL MAR, 2013)

Portanto, em caso de descumprimento da ABNT NBR 15.575:2013, poderão ocorrer
as seguintes consequências jurídicas: rejeição do produto; obrigação de fazer trocas
e reparos; reflexos na esfera criminal (descumprimento de normas de segurança);
abatimento do preço, indenização e dano moral; e multas com o aspecto de
cobrança executiva.
Esta norma de desempenho surgiu como uma referência para avaliações de
sistemas construtivos e, ao mesmo tempo, como estímulo para o desenvolvimento
tecnológico, eis que ela analisa o comportamento da edificação na utilização, e não
somente o método construtivo de cada elemento.
Além disso, a ABNT NBR 15.575:2013 considerou as exigências e as necessidades
dos usuários (segurança, estabilidade e durabilidade) em relação ao edifício e suas
partes, levando em conta as condições de exposição, sem delimitar soluções
possíveis. A filosofia contrapõe-se ao espírito das normas prescritivas, que se

preocupam somente com o material e o método construtivo de cada elemento,
limitando soluções sob a alegação do desempenho implícito.
Essa norma define os requisitos (condições qualitativas) e os critérios (condições
quantitativas) de desempenho da construção civil. Portanto, para a avaliação da
obra habitacional, é essencial verificar o cumprimento desses itens e dos métodos
de avaliação utilizados.
As exigências dos usuários são definidas em três pilares, ou seja, segurança,
habitabilidade e sustentabilidade.


Segurança: segurança estrutural; segurança ao fogo e segurança no uso; e
operação.



Habitabilidade: estanqueidade à água; desempenho térmico; desempenho acústico;
desempenho lumínico; saúde e higiene; funcionalidade e acessibilidade; conforto
tático; e qualidade do ar.



Sustentabilidade: durabilidade; manutenibilidade; e adequação ambiental.

A ABNT NBR 15.575:2013 define os níveis de desempenho, considerando os
requisitos e critérios elencados pela mesma, cuja aplicação deve considerar as
especificidades regionais.
Os níveis de desempenho são definidos em três tipos:


Mínimo (“M”): há previsão normativa e obrigatória;



Intermediário (“I”): é informativo. O desempenho é superior ao mínimo, e precisa ser
ressaltado para uma constatação específica;



Superior (“S”): é informativo. O seu desempenho é superior ao intermediário,
devendo ser analisado no caso concreto.

A ABNT NBR 15.575:2013 satisfaz uma demanda da construção civil, pois permite a
avaliação de novas tecnologias construtivas, balizando o desenvolvimento de

projetos e produtos, e norteando o mercado, tanto em relação à qualidade
habitacional quanto à responsabilidade dos agentes da construção (construtor,
incorporador, projetistas, fabricantes de materiais) e do usuário.
De acordo com o Guia orientativo da CBIC Norma de desempenho,

Para que se atinja e se mantenha o desempenho pretendido durante
o prazo de vida útil de projeto, a norma estabelece incumbências
para incorporadores, construtores, projetistas, usuários e outros.
Suprime algumas indefinições que existiam, como por exemplo, a
responsabilidade sobre os levantamentos necessários em terrenos
com passivo ambiental. (CBIC, 2013, p.39)

Portanto,

é

importante

ressaltar

as principais

incumbências

dos agentes

responsáveis pela obra e pela manutenção do empreendimento, com o intuito de
definir as responsabilidades civis dos mesmos.
Seguem as principais incumbências destes agentes:
a) Fornecedor: É uma pessoa jurídica ou física, pública ou privada, nacional ou
estrangeira,

que forneça

bens

e/ou

serviços,

com

habitualidade

e

profissionalismo, ao mercado. Logo, tem a responsabilidade de caracterizar o
desempenho do componente, elemento ou sistema fornecido, além de
demonstrar o prazo de vida útil previsto para o bem, os cuidados na operação
e na manutenção do produto, etc.
Se não for possível a demonstração da vida útil, o fornecedor poderá
comprovar o desempenho do produto, demonstrando o atendimento às
normas

prescritas

vigentes,

relativamente

aos materiais,

projetos

e

construção.

b) Incorporador: A função do incorporador é regulamentada pela Lei n. 4.591 de
1964, ou seja, a atividade de incorporação é o compromisso de alienação de
frações ideais de unidades autônomas de uma determinada edificação, a ser
construída ou em construção sob regime condominial, ou que meramente
aceita propostas para efetivação de tais transações, coordenando e levando a
termo a incorporação e responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega
em certo prazo, preço e determinadas condições das obras.

Portanto, o incorporador poderá ser pessoa física ou jurídica, comerciante ou
não. Logo, podem figurar como incorporador o proprietário do imóvel, o titular
de direitos aquisitivos, o construtor ou o corretor de imóveis.
Suas principais incumbências, conforme a ABNT NBR 15.575: 2013 ,são:
 Salvo convenção escrita, o incorporador deverá providenciar os estudos
técnicos requeridos e prover aos diferentes projetistas as informações
necessárias referentes à implantação da obra, contaminação do lençol
freático, presença de agentes agressivos no solo e outros passivos
ambientais;
 Definir os níveis de desempenho (Mínimo, Intermediário ou Superior) para os
diferentes elementos da construção e/ou para a obra como um todo.

c) Construtor: Pessoa física ou jurídica, legalmente habilitada, contratada para
executar o empreendimento, conforme o projeto e em condições mutuamente
pré-estabelecidas. A edificação de prédios, sob o regime condominial, é
regulada pelos artigos 48 a 62 da Lei n. 4.591 de 1964, com alterações
introduzidas pela Lei n. 10.931 de 2004.
Seguem as suas principais responsabilidades:
 O construtor é responsável pela execução e entrega da obra, portanto possui
a incumbência pela realização do ensaio de campo do produto final para
verificação do desempenho do empreendimento, se for o caso ( por exemplo:
avaliação de acústica, pressão e vazões de serviço, e etc.).
 O construtor, ou eventualmente o incorporador, deve elaborar os Manuais de
Uso, Operação e Manutenção, e a proposta de modelo de gestão da
manutenção, conforme as normas ABNT NBR 14037:1998 e ABNT NBR
5674:1999, que precisam ser entregues ao usuário da unidade privada e ao
condômino, se for o caso, quando da disponibilidade da edificação para uso.
Os Manuais de Uso, Operação e Manutenção da edificação podem apontar
os correspondentes prazos de vida útil de projeto e, se for o caso, os prazos
de garantia oferecidos pelo construtor ou pelo incorporador, que devem ser
iguais ou superiores aos sugeridos na ABNT NBR 15.575:2013.

d) Projetista: Participam no desenvolvimento dos projetos em áreas específicas,
como mecânica, hidráulica, civil, elétrica, entre outras. Além de atuarem na
implantação e controle da documentação do projeto.
Portanto, cabem às seguintes incumbências a ele:
 Nos respectivos memoriais e desenhos, o projetista deve estabelecer e
indicar a vida útil de projeto de cada sistema que compõe a obra,
especificando materiais, produtos e processos, que isoladamente ou em
conjunto, venham a atender ao desempenho mínimo requerido. Logo, este
profissional deve obedecer às boas práticas de projeto, às disposições de
normas técnicas prescritivas, ao desempenho demonstrado pelos fabricantes
dos produtos contemplados no projeto e a outros recursos do estado da arte
atualizados.


Se as normas técnicas específicas de produtos não caracterizarem
desempenho, ou quando não existirem normas técnicas específicas, ou
quando o fabricante não tiver publicado o desempenho de seu produto,
compete a este profissional solicitar as informações pertinentes ao fabricante,
com o intuito de balizar as decisões de especificação. Principalmente, quando
considerar valores de vida útil de projetos maiores que os mínimos definidos
pela ABNT NBR 15.575:2013, que devem constar dos projetos e/ou memorial
de cálculo.
Vale ressaltar que, em caso de inexistência de normas técnicas específicas,
para a caracterização do desempenho, o produto poderá ser avaliado pelo
sistema SINAT.

e) Usuário: O usuário da edificação habitacional, proprietário ou não, deve
utilizar corretamente a edificação, não realizando, sem prévia autorização da
construtora e/ou do poder público, alterações na sua destinação, nas cargas
ou nas solicitações previstas nos projetos originais.
Além disso, deve realizar e registrar as manutenções preventivas de acordo
com o estabelecido no Manual de Uso, Operações e Manutenção do imóvel, e
conforme as normas ABNT NBR 5.674:2012 e 14.037:1998.

Em relação à instituição financeira, por exemplo, a CAIXA, o Supremo Tribunal de
Justiça já se posicionou sobre a responsabilidade civil da mesma.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CEF. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO DO
IMÓVEL. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. A CEF possui
legitimidade para responder por vícios de construção nos casos
em que promove o empreendimento, tem responsabilidade na
elaboração do projeto com suas especificações, escolhe a
construtora e/ou negocia os imóveis, ou seja, quando realiza
atividade distinta daquela própria de agente financeiro em
estrito senso. As responsabilidades contratuais assumidas pela
CEF variam conforme a legislação de regência de cada um dos
programas em que ela atua e o tipo de atividade por ela
desenvolvida. Em cada um deles, a CEF assume responsabilidades
próprias, definidas em lei, regulamentação infralegal e no contrato
celebrado com os mutuários. Os papéis desenvolvidos em parceria
pela construtora e pelo agente financeiro poderão levar à vinculação
de ambos ao "negócio da aquisição da casa própria", podendo
ensejar a responsabilidade solidária. Sendo assim, a legitimidade ad
causam é definida em função de elementos fornecidos pelo direito
material. Com efeito, a depender dos fatos narrados na inicial (causa
de pedir), será possível, em tese, identificar hipóteses em que haja
culpa in eligendo da CEF na escolha da construtora e do terreno, na
elaboração e acompanhamento do projeto, entre outras. Assim,
quando realiza atividade distinta daquela própria de agente financeiro
em estrito senso, a CEF tem legitimidade para responder por vícios
de construção, justificando a sua integração ao polo passivo da
relação processual. (REsp 1.163.228-AM, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti, julgado em 9/10/2012)

Portanto, a responsabilidade da CAIXA depende do tipo de operação imobiliária, ou
seja, varia conforme as responsabilidades assumidas pelo banco.

A instituição financeira pode atuar de duas formas:

a) Agente financeiro em sentido estrito, isto é, somente há o fornecimento dos
recursos. Neste caso, a responsabilidade do banco está adstrita ao
cumprimento do contrato mútuo;
b) Agente financeiro que participa na execução da obra (agente operador),
envolvendo-se na produção do empreendimento, ou seja, acompanha a
elaboração do projeto básico e do memorial descritivo, a escolha da
construtora e etc. Logo, neste caso, haverá a responsabilidade da CAIXA em
relação

aos

vícios

construtivos,

inclusive

ao

desempenho definido na ABNT NBR 15.575:2013.

não

cumprimento

do

A mera “fiscalização” da obra não significa a apuração técnica sobre a solidez da
mesma, ou seja, é apenas uma prerrogativa para a liberação dos recursos, com a
finalidade de apurar a correta destinação dos mesmos, eis que o empreendimento é
dado em garantia para a instituição financeira.

E em caso de políticas de habitação social, por exemplo, Programa Minha Casa
Minha Vida com recursos FAR (Fundo de arrendamento residencial) e FDS (Fundo
de desenvolvimento social), onde a CAIXA atua como agente operador, ou seja, age
incisivamente na produção do empreendimento (com escolha do terreno, projeto ou
construtora, por exemplo), ela poderá responder sobre possíveis vícios construtivos,
inclusive de desempenho.

Vale destacar que, com a definição das incumbências dos agentes da construção
civil, ocorre um reflexo significativo nas ações judiciais, seja em perícias ou em
caráter processual, como, por exemplo, o ônus da prova da manutenção periódica.
Logo, a norma de desempenho estimula melhores performances perante a
construção civil e, ao mesmo tempo, garante a segurança dos usuários, eis que
estabelece o desempenho mínimo para cada um dos sistemas principais da
edificação habitacional, mediante critérios objetivos.
Os sistemas principais para a construção habitacional são: estrutura; vedações
verticais internas e externas; instalações elétricas e hidrossanitárias; pisos; fachadas
e coberturas. A norma de desempenho remete à ABNT NBR 5.410:2004 quando se
refere aos sistemas elétricos das construções habitacionais, já que a referida norma
engloba conceitos de desempenho.
Para o alcance do desempenho almejado, a norma foca na delimitação e
preservação da vida útil de projeto, estabelecendo vida útil variável para cada um
dos sistemas da construção civil.
A ABNT NBR 15.575:2013 foi redigida de acordo com a metodologia adotada em
outras normas de desempenho internacionais, ou seja, para cada necessidade do
usuário e condição de exposição, haverá requisitos, critérios e métodos de
avaliação.

Além disso, para o entendimento da mesma, a norma ABNT NBR 15.575:2013
(2013) menciona alguns conceitos, como por exemplo:


Desempenho: comportamento em uso de uma edificação e seus sistemas;



Especificações de desempenho: conjunto de requisitos e critérios de desempenho
estabelecido para a edificação ou seus sistemas. As especificações de desempenho
são expressões das funções requeridas da edificação ou de seus sistemas e que
correspondem a um uso claramente definido, no caso desta norma, referem-se ao
uso habitacional de edificações;



Norma de desempenho: conjunto de requisitos e critérios estabelecidos para uma
edificação habitacional e seus sistemas, com base em requisitos do usuário,
independentemente da sua forma ou dos materiais constituintes.

A norma de desempenho é dividida em seis partes, que são as seguintes:

1ª parte - “Requisitos Gerais”
Essa parte da norma estabelece exigências do edifício como um todo, remetendo,
quando necessário, às partes específicas da ABNT NBR 15.575:2013 (estrutura,
piso, vedações verticais, coberturas e sistemas hidrossanitários), sempre com o
intuito de alcançar o desempenho mínimo, intermediário ou superior.
Esses requisitos gerais englobam as interações entre os diferentes elementos da
obra, abrangendo a todos os edifícios residenciais, sendo aplicável para qualquer
número de pavimentos.
Além disso, a norma reflete sobre aspectos e critérios de natureza geral em relação
ao conteúdo da norma, como por exemplo: vida útil de projeto; e definição de
responsabilidades

e

intermediário e superior.

2ª parte- “Estrutura”

parâmetros

de

desempenho

mínimo

(compulsório),

Há a análise dos sistemas estruturais, estabelecendo os critérios de estabilidade e
de resistência do imóvel. Nesse contexto, ocorre a definição do método de avaliação
a ser utilizado em relação aos diversos tipos de impactos, com o intuito de evitar
falhas como destacamentos, fissuras ou mesmo rupturas.
A ABNT NBR 15.575:2013 não altera a forma prescritiva para projetar e construir
novas estruturas, que adotarão as normas específicas existentes. Todavia, para
novos materiais e sistemas construtivos, serão adotados critérios de estabilidade e
segurança estrutural, por meio de cálculos, modelos e ensaios.
Logo, será possível o ajuizamento do desempenho esperado com a entrada de
novas tecnologias. Destaca-se a separação dos critérios aplicáveis ao estado limite
último (ruína) e ao estado limite de serviço (de utilização).

3ª parte – “Sistemas de piso”

A norma de desempenho define o sistema de piso como:

Sistema horizontal ou inclinado, composto por um conjunto parcial ou
total de camadas (por exemplo: camada estrutural, camada do
contrapiso, camada de fixação, camada de acabamento) destinado a
atender à função de estrutura, vedação e tráfego. (NBR 15.575,
2013)

Portanto, a discussão sobre os pisos internos e externos inclui o suporte estrutural, o
contrapiso e a camada de revestimento / acabamento, considerando os elementos
tanto para áreas de uso privativo quanto para áreas de uso comum.
Há o destaque sobre o desempenho do sistema de piso em face da interação de
todos os componentes, e não apenas da camada de acabamento. Todavia, a norma
não aborda exaustivamente os requisitos de limpeza ou manchamento, devido à
falta de estudos técnicos mais aprofundados.

Existem definições sobre o coeficiente de atrito (propriedade intrínseca da superfície
do piso em contato com calçados, móveis e outros) e resistência de escorregamento
(decréscimo intenso e rápido no valor de coeficiente de atrito entre o corpo em
movimento e a superfície de apoio).

4ª parte – “Vedações verticais”
Os sistemas de vedações internas e externas integram-se com os demais elementos
da edificação, interferindo no desempenho da mesma.
As vedações verticais podem ter função estrutural, ou não. Em caso positivo,
deverão ser descritas no projeto, com a indicação da norma utilizada para o seu
dimensionamento.
Nesta parte da ABNT NBR 15.575:2013, há a definição de requisitos sobre a
estanqueidade à água, à ação do vento e ao conforto acústico e térmico em relação
às vedações verticais, e ainda os critérios relativos à segurança ao fogo.

5ª parte- “Coberturas”

Por ser mais exposto à ação dos agentes externos (radiação direta do sol, condições
de chuva e outros), o sistema de cobertura deve integrar-se aos demais sistemas
que constituem a edificação habitacional, com o intuito de protegê-los e prover
estanqueidade, desempenho térmico e acústico adequados.
A ABNT NBR 15.575:2013 define os requisitos para o desempenho mínimo das
coberturas, com o intuito de garantir o conforto do usuário da edificação, preservar a
saúde das pessoas e a durabilidade do corpo da construção.
Destaca-se a segurança contra incêndio, referindo-se à reação ao fogo dos
materiais de revestimento e acabamento. Além disso, determina-se para a
resistência ao fogo da estrutura da cobertura o valor mínimo de 30 minutos,
atendendo à norma ABNT NBR 14.432:2001.

6ª parte – “Sistemas hidrossanitários”

Os sistemas hidrossanitários são formados pelos sistemas prediais de água fria e de
água quente; de esgoto sanitário e ventilação; e de águas pluviais. Logo, são
responsáveis diretos pelas condições de saúde da habitação, sendo considerado na
ABNT NBR 15.575:2013.
Devido à importância das instalações hidrossanitárias, elas devem integrar-se com
os outros sistemas da edificação, com o intuito de garantir a segurança dos usuários
e não prejudicar o desempenho como um todo.
Esta parte da norma de desempenho faz reflexão sobre diversos aspectos: a
durabilidade dos sistemas; a previsão e antecipação de critérios para a manutenção
da edificação e suas partes; o funcionamento dos sistemas hidrossanitários; a
importância da separação física entre os sistemas de água potável e não potável,
além de trazer considerações sobre o reuso da água.

Na avaliação de desempenho da edificação habitacional, é essencial a análise dos
seguintes requisitos:

4.1 Implantação da obra
O projeto deve estar devidamente adequado em face das características
geomorfológicas do local da implantação da obra, considerando os aspectos
geotécnicos, geológicos (por exemplo: erosão e deslizamentos) e os riscos de
explosão (por exemplo: gases confinados e solo contaminado).
Devido à interação com as construções existentes nas proximidades, deve ser
analisada a influência dos bulbos de pressão, efeitos de grupo de estacas,
rebaixamento do lençol freático e desconfinamento do solo em função do corte de
terreno.

Em relação à segurança e estabilidade ao longo da vida útil da construção
consideram-se as condições de agressividade do solo, do ar e da água na época do
projeto, devendo-se prever proteções aos sistemas estruturais e suas partes.
Além disso, é necessário considerar o comportamento em serviço do edifício ou
sistema, com o intuito de evitar que, nos estados limites de serviço (ELS), ocorram
defeitos estruturais impeditivos ao uso da construção, com a manutenção da
segurança e da estabilidade estrutural durante a vida útil de projeto.

4.2 Saúde, higiene e qualidade do ar
O projeto deve prover condições de salubridade nas residências, considerando a
ação da umidade e da temperatura sobre o sistema construtivo, que deve entre
outras coisas evitar a presença prejudicial de insetos ou roedores, partículas de
materiais em suspensão, microorganismos, bactérias, gases tóxicos e poluição.
Os gases poluentes, considerados na norma de desempenho, referem-se à
atmosfera interna da habitação, ou aparecerem no ambiente da garagem. Estes não
podem apresentar teor de CO2 superior a 0,5%, e de CO superior a 30ppm. Para o
alcance destes percentuais, devem ser consideradas as aberturas de ventilação e a
taxa de renovação de ar resultante.
As águas, oriundas dos sistemas hidrossanitários, devem ser enviadas à rede
pública de coleta, ou, se não for possível, a um sistema de tratamento local, evitando
a contaminação do ambiente e, ao mesmo tempo, a retrossifonagem ou a quebra do
selo hídrico.
Com o intuito de garantir a qualidade da água potável, deve ocorrer a adoção, entre
outras, das seguintes medidas preventivas:


Separação física das tubulações de águas potáveis em relação a outros fluidos;



As tubulações devem ser laváveis e impermeáveis, com o fim de evitar sujeiras e
proliferação de microorganismos;



Proteção contra objetos exógenos que possam contaminar a água, ou seja, contra
bichos, metais pesados e outros;



Impedir a estagnação ou empoçamento de água;



Evitar refluxos e retrossifonagem de água encaminhada para peças sanitárias e
água de reservatórios domiciliares para rede pública, conforme a norma ABNT NBR
8.160:1999.

4.3 Adequação ambiental
A norma de desempenho não define os requisitos e os critérios de adequação
ambiental, ressaltando que “os empreendimentos e sua infraestrutura (arruamento,
drenagem, rede de água, gás, esgoto, telefonia e energia) devem ser projetados,
construídos e mantidos de forma a minimizar as alterações no meio ambiente”
(ABNT NBR 15.575:2013, 2013).
Logo, devem ser adotadas as seguintes medidas:


Prevenção contra o assoreamento de cursos d’água;



Emprego racionalizado de recursos naturais, conforme o ciclo de vida dos produtos,
abrangendo os seguintes itens: aparelhos economizadores de água e de energia
elétrica; utilização de madeira legal; gestão de resíduos do canteiro de obras, entre
outros;



Os sistemas prediais de esgoto sanitário devem ser direcionados ao tratamento
(rede pública ou estação local), para evitar a contaminação do solo e do lençol
freático;



A adesão da prática de utilização de água de reuso, considerando os parâmetros de
qualidade necessários.

4.4 Desempenho estrutural
Nos projetos estruturais é obrigatório atentar aos estados limites últimos, ou seja,
aos parâmetros que definem:



O equilíbrio, global ou parcial, permitido para a estrutura, como por exemplo,
funcionar como um corpo rígido;



O risco de ruptura ou deformação plástica excessiva dos materiais;



A transformação da estrutura, no todo ou em parte, em sistema hipoestático;



A instabilidade.
Além disso, é essencial verificar o comportamento em serviço da edificação, com o
intuito de que os estados limites de serviço não causem efeitos danosos aos demais
elementos e componentes da construção, devido à sua ocorrência, repetição ou
duração.
Os principais requisitos gerais de utilização (estado limite utilização ou serviço) são:



Prover segurança aos usuários devido à ação de impactos, vibrações e outras
solicitações, decorrentes da utilização normal da edificação;



Não prejudicar a manobra normal de partes móveis (por exemplo: portas e janelas) e
nem atrapalhar o funcionamento normal das instalações em face de deformações
estruturais;



Atender às normas ABNT NBR 5.629:1996, NBR 11.682:1991 e NBR 6.122:1996 no
que se refere às interações da obra como o solo e com o entorno da edificação.

Em relação à estabilidade da estrutura (estado limite último), a norma de
desempenho define os critérios diante do comportamento em serviço do edifício ou
sistema, considerando a segurança do empreendimento. São os seguintes:


O equilíbrio;



Não ruir ou permitir a perda de estabilidade de qualquer uma das partes;



Não ocorrer deformação plástica excessiva dos materiais ou deslocamentos
superiores aos limites definidos pela norma de desempenho, evitando a insegurança
dos usuários;



Atender aos estados aceitáveis de fissuras nas vedações e acabamentos;



A transformação da estrutura, no todo ou em parte, em sistema hipoestático;



A instabilidade.

No que se refere à resistência mecânica, os principais requisitos são:


Não ruir ou permitir a perda de estabilidade de qualquer uma das partes;



Prover segurança aos usuários devido à ação de impactos, vibrações e outras
solicitações, decorrentes da utilização normal da edificação. Por exemplo: ações de
cargas gravitacionais; impactos de corpo mole e corpo duro; ações atuantes em
parapeitos e guarda corpos; e as paredes devem ter capacidade de suportar as
peças suspensas;



Não ocorrer deformações superiores aos limites definidos pela norma de
desempenho, evitando a insegurança dos usuários, inclusive as oriundas dos
sistemas de vedações verticais internos e externos;



Atender aos estados aceitáveis de fissuras nas vedações e acabamentos;



Não prejudicar a manobra normal de partes de móveis (por exemplo: portas e
janelas), inclusive evitar provável destacamento, nem atrapalhar o funcionamento
normal das instalações em face de deformações estruturais.

4.5 Resistência ao fogo
Inicialmente, a norma estabelece os seguintes conceitos relativamente ao
desenvolvimento de chamas e de fumaça:


Estanqueidade: as chamas e os gases quentes do incêndio não podem expor os
objetos e os usuários que se encontram na face oposta ao fogo;



Isolamento térmico: o calor transmitido por radiação e condução não podem
ameaçar a segurança dos objetos e dos usuários que se encontrem na face não
exposta ao fogo, não devendo a face oposta ao incêndio alcançar 140 Graus Celsius

+ Temperatura ambiente na média; ou 180 Graus Celsius + Temperatura ambiente
em qualquer ponto de medida;


Estabilidade: o elemento ou sistema submetido à ação do fogo não pode entrar em
ruína durante certo período previsto na norma ABNT NBR 14.432:2000, estando o
elemento submetido à carga vertical de serviço;



Integridade: o elemento ou sistema, submetido à ação do fogo, não pode
desintegrar. Por exemplo: paredes de vedação.
Vale ressaltar que, em relação aos critérios de resistência ao fogo, deverão ser
atendidas as seguintes peculiaridades:
1) Resistência ao fogo de elementos estruturais e de compartimentação: as paredes
estruturais e de geminação (paredes entre as unidades e áreas de uso comum),
em edifícios de até cinco pavimentos, devem apresentar resistência ao fogo por
um período mínimo de 30 minutos. Acima de cinco pavimentos devem ser
atendidas as exigências da norma da ABNT NBR 14.432:2000;
2) Resistência ao fogo de sistemas de cobertura: preservação do período mínimo
de 30 minutos e demais itens da ABNT NBR 14.432:2000. Em caso de unidade
habitacional unifamiliar de até dois pavimentos, é necessária a resistência de 30
minutos para as paredes internas e fachadas, limitados às áreas da cozinha e
ambientes fechados que abriguem gás. Nos demais ambientes, deverá ter um
septo vertical entre as unidades geminadas com resistência de 30 minutos,
ultrapassando a superfície superior da cobertura;
3) Resistência ao fogo de entrepisos, não englobando os seguintes aspectos: os
subsolos exclusivos para o estacionamento de veículos, vestiários e instalações
sanitárias; áreas técnicas sem permanência humana; pavimentos superiores
destinados a áticos, casas de máquinas, barriletes, reservatórios de água e
assemelhados; e pavimento superior de unidade duplex no topo da obra.

Em complemento a ABNT NBR 15.575:2013, também devem ser observadas as
determinações da ABNT NBR 14.432:2000 sobre o tempo requerido de resistência

ao fogo de entrepisos (tempo mínimo de resistência ao fogo em relação ao incêndio
padrão), de acordo com as tabelas abaixo:
Tabela 2- Conforme a altura das edificações (em metros):

Ocupação- h≤6m

6<h≤ 12m 12< h≤ 23m 23< h≤ 30m 30< h≤ 120m h> 120m

uso
Residencial

30min

30 min

60 min

90 min

120 min

180 min

Fonte: NBR 15.575 (2013)

Tabela 3- Conforme a profundidade do subsolo (metros):

Ocupação – uso h> 10 m h≤ 10 m
Residencial

90 min

60 min

Fonte: NBR 15.575 (2013)

Vale destacar que deverá ser observado o desempenho dos elementos párachamas (requerida estabilidade e estanqueidade aos gases e às línguas de fogo) e
dos elementos corta-fogo (requerida estabilidade, estanqueidade aos gases / línguas
de fogo e isolamento térmico). Em relação a estes sistemas, é necessário apontar as
peculiaridades em face das prumadas; das selagens; e das escadas, elevadores e
monta-cargas.

A) Prumadas
As prumadas que atravessam os pavimentos, ou seja, de instalações elétricas,
hidrossanitárias e presentes no interior dos shafts, devem ser feitas com materiais
não propagantes de chamas. Porém, é válido destacar as seguintes peculiaridades:


Prumadas enclausuradas são aquelas constantes nas instalações de serviços
(esgotos e águas pluviais). Se formadas por materiais corta-fogo e com resistência
ao incêndio igual ou superior a do piso elas não precisarão ser seladas;



Prumadas de ventilação permanentes: os dutos de ventilação dos banheiros devem
ser de materiais incombustíveis corta-fogo, protegidos por materiais intumescentes,
com resistência no mínimo igual a do piso, salvo em caso de tubulação de esgoto;



Prumadas de lareiras, churrasqueiras, varandas gourmet e similares: devem ser de
materiais incombustíveis e evitar a propagação do incêndio entre os pavimentos ou
no próprio pavimento onde se originam.

B) Selagem


Selagem corta-fogo em shafts e prumadas: resistência ao fogo semelhante ao
sistema de piso, considerando a altura da edificação;



Selagem corta-fogo em tubulações de materiais poliméricos: os materiais
poliméricos de diâmetro superior a 40 mm, que passam pelo sistema de piso, devem
ter selagem corta-fogo.



Em relação ao registro corta-fogo nas tubulações de ventilação e ar condicionado,
se as tubulações passarem pelo sistema de piso, deverá ter registro corta-fogo com
resistência igual a do piso, acionado com a detecção automática de fumaça. Se não
for possível a instalação do registro, a tubulação deverá ter resistência de no mínimo
120 minutos.

C) Peculiaridades da qualidade corta-fogo em escadas, elevadores e monta-cargas


As escadas deverão ser enclausuradas por intermédio de paredes (no mínimo com
resistência de 120 minutos, quando a edificação não superar 120 metros; e com
resistência de 180 minutos, quando a altura for maior de 120 metros);



As portas corta-fogo localizadas em hall de acesso de escada, isento de carga de
incêndio, devem ter características corta-fogo de no mínimo 60 minutos, para
escada com antecâmara / duas portas empregadas; e no mínimo 90 minutos, para
escada sem antecâmara / uma porta empregada;



As portas corta-fogo, quando houver carga de incêndio no hall de acesso à escada,
devem ter resistência mínima de 120 minutos;



As paredes dos poços de elevadores e monta-cargas devem ter resistência cortafogo iguais a do piso;



Portas de andar de elevadores e monta-cargas, sem carga de incêndio, devem
apresentar características pára-chamas de no mínimo 30 minutos em halls de
acesso. Além disso, deve ter a resistência do piso na categoria corta-fogo.

Em complemento aos requisitos de desempenho de combate contra incêndio, é
necessário ter um reservatório de água fria na parte superior da edificação, capaz de
combater o incêndio (ABNT NBR 13.714:1998). Além da presença de extintores,
conforme a ABNT NBR 12.693:2006.
Portanto, para alcançar o desempenho de segurança contra o incêndio na
edificação, além das exigências anteriores, é essencial dificultar a inflamação
generalizada e limitar a fumaça.
Logo, os materiais de revestimento, acabamento e isolamento termoacústico da face
interna dos sistemas ou elementos da edificação, devem ter a reação ao fogo
controlada, destacando a incombustibilidade, a limitação da propagação superficial
de chamas e da geração de fumaça.

4.6 Funcionalidade e acessibilidade


O pé direito mínimo deve ser de 2,5m, podendo ser reduzido para 2,3m em caso de
vestíbulos, halls, corredores, instalações sanitárias e despensas. Além disto, em
tetos inclinados, com vigas salientes e outros, 80% do teto deve ter pé direito maior
ou igual a 2,5m, e os 20% restante deverá ser maior ou igual a 2,30m;



Os ambientes devem dispor de espaços para uso e operação da habitação
compatível com a necessidade humana, com o intuito de acomodar o mobiliário
mínimo e os equipamentos padrões, sendo que num dos anexos informativos, a
norma indica as dimensões padronizadas de móveis e utensílios;



As instalações de águas pluviais (calhas e condutores) devem suportar a
intensidade da chuva, conforme a região em que se localizar a obra. E para um

determinado período de retorno, devem ser consideradas as áreas horizontais e
verticais sobre as quais incide a chuva;


A adequação às pessoas com deficiências físicas ou com mobilidade reduzida (PNE
– Pessoas com necessidades especiais) é recomendada em termos da quantidade
mínima de unidades habitacionais num conjunto habitacional ou num edifício, sendo
que as condições de acessibilidade nas áreas de uso comum são aquelas previstas
na norma ABNT NBR 9.050:2004;



Devido à possibilidade de ampliação de unidades habitacionais, ditas como
evolutivas, para a manutenção do nível de desempenho da edificação, esta deve
estar prevista no Manual de Uso e Manutenção, com a especificação de materiais
(preferencialmente, recursos regionais) e técnicas da construção original.
Vale ressaltar que o artigo 73 da Lei 11.977, de 07 de julho de 2009 (2009) garante
condições de acessibilidade a todas as áreas públicas e de uso comum, e
disponibilidade de unidades adaptáveis ao uso por pessoas com deficiência, com
mobilidade reduzida e idosos, de acordo com a demanda. E no parágrafo único, a lei
ainda rege que na ausência de legislação municipal ou estadual acerca de
condições de acessibilidade que estabeleça regra específica, será assegurado que,
do total de unidades habitacionais construídas no âmbito do PMCMV em cada
município, no mínimo, 3% sejam adaptadas ao uso por pessoas com deficiência.

4.7 Conforto tátil e antropodinâmico


Os dispositivos de manobra devem ser adequados à anatomia humana, a fim de
evitar desconforto ou ferimentos.



Os metais e louças sanitárias devem ter volantes, pinos, alavancas ou outros
dispositivos de manobra com formatos que permitem o torque ou força de
acionamento, conforme a norma prescritiva de cada produto, sem características
táteis com potencialidades para causar ferimentos nos usuários.

4.8 Estanqueidade à água
A norma considera os seguintes aspectos e necessidades:


Oferecer instrumentos que permitam drenar adequadamente a água de chuva
incidente em ruas internas, lotes vizinhos ou mesmo no entorno próximo ao conjunto
habitacional;



Impermeabilizar porões, subsolos, jardins contíguos às fachadas e qualquer parede
em contato com o solo; ou prover drenagem e direcionamento das águas, sem
prejuízo da utilização do ambiente e dos sistemas correlatos, e nem comprometer a
segurança estrutural;



Prover drenagem adequada ou impermeabilizar fundações e pisos em contato com o
solo, observando a ABNT NBR 9.575:2010;



Garantir a integridade das ligações entre os diversos elementos da construção. Por
exemplo: paredes e estrutura; telhado e paredes; e corpo principal e pisos ou
calçadas laterais;



Para a estanqueidade à água de fachadas e coberturas, a delimitação dos critérios
deve considerar os índices pluviométricos, a velocidade e direção do vento,
conforme a região de localização e a ABNT NBR 10.821:2011;



Nas paredes internas de áreas molhadas, submetidas a ensaio previsto na norma
ABNT NBR 15.575:2013 – Parte 4, a infiltração não pode ser superior a 3 cm 3 por
24horas. Todavia, as fachadas e paredes internas não devem ter umidade
perceptível em ambientes contíguos à face da parede submetida à presença da
água, considerando o uso e manutenção normal do empreendimento.
Em relação à água de chuva, as paredes de fachadas e suas junções com os
caixilhos, devem permanecer estanques, sem permitir infiltrações que possam
causar borrifamentos, escorrimentos ou formações de gotas aderentes na face
interna, salvo pequenas manchas de umidade.
As aberturas de ventilação não podem sofrer infiltração ou gotejamento de água.
Além da necessidade de impedir o acesso de animais para o interior do ático ou da
unidade habitacional.

Relativamente ao desempenho de esquadrias externas, independentemente do tipo
de material, devem ser atendidos os critérios estabelecidos na norma ABNT NBR
10.821:2011, que considera os índices pluviométricos, a velocidade e a direção do
vento conforme a região de localização da obra.
Em relação às coberturas, são apresentados os seguintes requisitos:


Impermeabilidade e sobreposições das telhas: a cobertura não pode sofrer
infiltrações de água, que possam causar escorrimentos ou gotejamentos. E a
cobertura deve ficar estanque durante toda a vida útil de projeto, com a devida
manutenção periódica;



Deve-se adequar a declividade e extensão dos panos;



A estanqueidade depende da eficiência do desenho e colocação das peças que
arrematam os encontros destes;



O sistema de captação e drenagem das águas pluviais deve ter capacidade de
drenar a precipitação máxima do local, ou seja, captar e escoar as águas pluviais,
com o intuito de evitar o vazamento para o interior da unidade habitacional, para o
ático, ou outro local não previsto no projeto.
Para os pisos são feitas as seguintes exigências:



Os pisos sujeitos à umidade ascendente do solo devem ser estanques, atentando ao
máximo da altura do lençol freático na localidade;



Os pisos de áreas molhadas (banheiros com chuveiros, áreas de serviço e pisos
externos) não devem permitir umidade. Além disso, devem manter estanques a
superfície inferior e os encontros com as paredes e pisos adjacentes, no momento
em que se submetem à lâmina d’água, com no mínimo 10 mm em seu ponto mais
alto, durante 72 horas;



Nos pisos de áreas molháveis (banheiros sem chuveiro, cozinhas e terraços
cobertos), não é necessário o ensaio de estanqueidade por 72 horas, como no caso
dos pisos das áreas molhadas.

4.9 Desempenho acústico
O nível de desempenho acústico das fachadas e da cobertura é definido em
parâmetros constantes na ABNT NBR 15.575: 2013, salientando-se que a isolação
acústica pode ser muito influenciada pelos seguintes aspectos:



Presença de frestas;



Adoção de juntas secas nas alvenarias (sem a aplicação de argamassa nas juntas
verticais de assentamento);



Irregularidades

decorrentes

do

adensamento

do

material

das

juntas

de

assentamento;


Presença de janelas sem vedação adequadas;



Falhas no rejuntamento entre paredes e caixilhos;



Qualidade do processo de produção da edificação.

Em relação à isolação acústica das fachadas e da cobertura a ABNT NBR 15.575:
2013 define os parâmetros indicados nas tabelas a seguir. Observe-se que a norma
presume, para os ensaios em laboratório, índice de isolação superior em 5dB
relativamente aos ensaios de campo, ou seja, admite-se que possa haver redução
de 5dB na isolação acústica entre um sistema testado nas condições ideais de
laboratório e o mesmo sistema aplicado em campo.

Tabela 4 - Diferença padronizada de nível ponderada da vedação externa D2m,nT,w para
ensaios de campo (valores obrigatórios).

Classe de ruído

I

II

III

Localização da habitação

D2m,nT,w Nível de desempenho

Habitação localizada distante de fontes

≥20

M

de ruído intenso de quaisquer

≥25

I

naturezas.

≥30

S

Habitação localizada em áreas sujeitas a

≥25

M

situações de ruído não enquadráveis nas

≥30

I

classes I e III.

≥35

S

Habitação sujeita a ruído intenso de meios

≥30

M

de transporte e de outras naturezas desde que

≥35

I

esteja de acordo com a legislação.

≥40

S

Notas:
Para vedação externa de salas, cozinhas, lavanderias e banheiros, não há requisitos
específicos.
Em regiões de aeroportos, estádios, locais de eventos esportivos, rodovias e ferrovias, há
necessidade de estudos específicos.
Fonte: Tabela F.9, página 56 da NBR 15.575-Parte 4; Tabela I.5, página 53 da NBR 15.575Parte 5.

Tabela 5 - Índice de redução sonora ponderado, Rw, de fachadas – ensaio de laboratório
(valores de referência).

Classe de

Rw

Nível de

Localização da habitação

dB

desempenho

Habitação localizada distante de fontes

≥25

M

de ruído intenso de quaisquer

≥30

I

naturezas.

≥35

S

Habitação localizada em áreas sujeitas a

≥30

M

situações de ruído não enquadráveis nas

≥35

I

classes I e III.

≥40

S

Habitação sujeita a ruído intenso de meios

≥35

M

de transporte e de outras naturezas desde que

≥40

I

esteja de acordo com a legislação.

≥45

S

ruído

I

II

III

Notas: Valores aproximados/ ordem de grandeza para potencial atendimento na situação
real de campo.
Fonte: Tabela F.11, página 58 da NBR 15.575- Parte 4.

Vale ressaltar que, constantemente, para o cálculo do isolamento acústico da
habitação, o projetista considera o parâmetro apontado pelo fornecedor do produto,
pois a confirmação do isolamento acústico somente ocorrerá após a conclusão do
empreendimento.
Para a isolação sonora entre ambientes, a norma prevê a avaliação por intermédio
de ensaio de campo ou laboratório, conforme valores indicados na tabela abaixo.

Tabela 6 - Diferença padronizada de nível ponderada entre ambientes, DnT,w para ensaio de
campo- Método de engenharia (valores obrigatórios).

Elemento
Parede entre unidades
habitacionais autônomas
(paredes de geminação), nas
situações onde não haja
dormitório.
Parede entre unidades
habitacionais autônomas
(parede de geminação) no
caso de pelo menos um dos
ambientes ser dormitório.
Parede cega de dormitórios
entre uma unidade
habitacional e áreas comuns
de trânsito eventual, tais
como corredores e
escadarias dos pavimentos.
Parede cega de salas e
cozinhas entre uma unidade
habitacional e áreas comuns
de trânsito eventual , tais
como corredores e
escadarias dos pavimentos.
Parede cega entre uma
unidade habitacional e áreas
comuns de permanência de
pessoas, atividades de lazer
e atividades esportivas , tais
como home theater, salas de
ginástica, salão de jogos,
banheiros ,vestiários, cozinhas e lavanderias coletivas.
Conjunto de paredes e portas
de unidades distintas
separadas pelo hall (Dnt,w
obtida entre as unidades).

DnT,w Db
40 a 44
45 a 49
≥50
45 a 49
50 a 55
≥55

Nível de desempenho
M
I
S
M
I
S
M

40 a 44
I
45 a 49
S
≥50
M
30 a 34
I
35 a 39
S
≥40
M
45 a 49
I
50 a 54
S
≥55
40 a 44

M

45 a 49

I

≥50

S

Fonte: Tabela F.10, página 57 da NBR 15.575- Parte 4.

Tabela 7 - Índice de redução sonora ponderado, Rw, de componentes construtivos
utilizados nas vedações entre ambientes (valores de referência).

Elemento
Parede entre unidades
habitacionais autônomas
(paredes de geminação), nas
situações onde não haja
dormitório.
Parede entre unidades
habitacionais autônomas
(parede de geminação) no
caso de pelo menos um dos
ambientes ser dormitório.
Parede cega de dormitórios
entre uma unidade
habitacional e áreas comuns
de trânsito eventual, tais
como corredores e
escadarias dos pavimentos.
Parede cega de salas e
cozinhas entre uma unidade
habitacional e áreas comuns
de trânsito eventual , tais
como corredores e
escadarias dos pavimentos.
Parede cega entre uma
unidade habitacional e áreas
comuns de permanência de
pessoas, atividades de lazer
e atividades esportivas , tais
como home theater, salas de
ginástica, salão de jogos,
banheiros ,vestiários, cozinhas e lavanderias coletivas.
Conjunto de paredes e portas
de unidades distintas
separadas pelo hall (Dnt,w
obtida entre as unidades).

Rw dB
45 a 49
50 a 54
≥55
50 a 54
55 a 59
≥60

Nível de desempenho
M
I
S
M
I
S
M

45 a 49
I
50 a 54
S
≥55
M
35 a 39
I
40 a 44
S
≥45
M
50 a 54
I
55 a 59
S
≥60
45 a 49

M

50 a 54

I

≥55

S

Nota: Valores aproximados/ordem de grandeza para potencial atendimento na situação real
de campo.
Fonte: Tabela F.12, página 59 da NBR 15.575- Parte 4.

A ABNT NBR 15.575:2013 também aponta os limites de isolação a ruído aéreo de
entrepisos e coberturas acessíveis. Logo, a atenuação sonora entre o ruído padrão
gerado pela unidade autônoma imediatamente superior (ou cobertura acessível de
uso coletivo) e a intensidade sonora no cômodo em avaliação (dormitório) deve estar
enquadrada entre os limites apontados na tabela abaixo.

Tabela 8 - Diferença padronizada de nível ponderada do entrepiso, DnT,w, para ensaios de
campo (valores obrigatórios).

DnT,w
Elemento

dB

Sistema de piso separando unidades habitacionais
autônomas de áreas em que um dos recintos seja
dormitório.
Sistema de piso separando unidades habitacionais

Nível
de
desempenho

45 a 49

M

50 a 54

I

≥55

S

40 a 44

M

45 a 49

I

≥50

S

45 a 49

M

50 a 54

I

≥55

S

autônomas de áreas comuns de trânsito eventual,
como corredores e escadarias nos pavimentos, bem
como em pavimentos distintos.
Sistema de piso separando unidades habitacionais
autônomas de áreas comuns de uso coletivo, para
atividade de lazer e esportivas, tais como home theater, salas de ginástica, salão de festas, salão de jogos,
banheiros, vestuários ,cozinhas e lavanderias coletivas.

Fonte: Tabela E.2, página 41 da NBR 15.575- Parte 3.

É necessário destacar que, para o alcance da isolação acústica especificada para os
ruídos de impactos, devem ser considerados os parâmetros de pressão sonora
definidos pela ABNT NBR 15.575:2013.
A pressão sonora resultante de impactos aplicados de forma normalizada no piso da
unidade autônoma imediatamente superior, ou em cobertura acessível de uso
coletivo, é limitada pela norma em função dos diferentes níveis de desempenho, ou
seja, Mínimo, Intermediário e Superior, conforme tabela 9.
Vale destacar, que, para o ruído de impacto, quanto mais denso o material, maior a
transmissão acústica.

Tabela 9- Nível de pressão sonora de impacto padronizado ponderado, L’nT,w (valores
obrigatórios).

Elemento

L’nT,w dB Nível de desempenho

Sistema de piso separando unidades habitacionais autônomas

66 a 80

M

posicionadas em pavimentos distintos.

56 a 65

I

≤55

S

51 a 55

M

46 a 50

I

≤ 45

S

Cobertura acessível / sistema de piso de áreas de uso coletivo
(atividades de lazer e esportivas, tais como home theater, salas
de ginástica, salão de festas, salão de jogos, banheiros e
vestuários coletivos, cozinhas e lavanderias coletivas) sobre
unidades habitacionais autônomas.

Fonte: Tabela E.1, página 40 da NBR 15.575- Parte 3, Tabela I.6, página 53 da NBR
15.575- Parte 3

Além disso, considerando apenas a necessidade de conforto acústico nos
dormitórios,

a

norma

estabelece

indicações

sobre

níveis

apropriados

de

desempenho acústico em face do ruído provocado pela operação de equipamentos
hidrossanitários, considerando-se nesse caso apenas os ruídos gerados em
unidades vizinhas àquela que está sendo avaliada.
Os ruídos, de acordo com os critérios da ABNT (vazão, pressão, dinâmica e tempo
de acionamento), são produzidos por prumadas coletivas de água ou esgoto,
válvulas de descarga ou outro equipamento hidrossanitário. Os valores indicados
como desejáveis (ainda sem caráter obrigatório na versão da norma de 2013)
encontram-se registrados na Tabela 10 a seguir.

Tabela 10- Valores máximos do nível de pressão sonora contínuo equivalente, LAeq,nT,
medido em dormitórios.

LAeq,nT
Nível
dB (A)

de

desempenho

≤30

S

≤34

I

≤37

M

Nota: Devem ser obtidos o nível de pressão sonora contínuo equivalente padronizado de um
ciclo de operação do equipamento predial (LAeq,nT), e o nível de pressão sonora máximo
(LASmáx.,nT) do ruído gerado pela operação do equipamento.
Fonte: Anexo B- Tabela B.3, página 31 da NBR 15.575- Parte 6.

Tabela 11 - Valores máximos do nível de pressão sonora máximo, LASmáx.,nT, medido em
dormitórios.

LASmáx.,nT
(A)

dB Nível

de

desempenho
≤36

S

≤39

I

≤42

M

Fonte: Anexo B- Tabela B.3, página 31 da NBR 15.575- Parte 6.

4.10 Desempenho lumínico
Para garantir melhor ventilação e iluminação natural, há de se considerar: a
disposição adequada dos cômodos; a correta orientação geográfica da edificação; o
dimensionamento e posição das aberturas, envidraçamentos e tipos de janelas;
rugosidade e cores dos elementos (paredes, tetos, pisos etc.); inserção de poços de
ventilação e iluminação; eventual introdução de domus; entre outros.

Portanto, é necessário impedir a presença de taludes, muros, coberturas de
garagens, caixas de escada ou de outras construções que dificultem o atendimento
aos níveis mínimos de iluminância especificados.
Seguem os níveis requeridos pela ABNT NBR 15.575:2013:


Níveis requeridos de iluminância natural: é necessário observar os níveis gerais de
iluminância nas diferentes dependências das habitações.
Estes níveis podem ser alcançados com a posição das janelas, a ponto de sugerir
que as cotas dos peitoris estejam, no máximo, a 100 cm do piso interno, e a cota
das testeiras dos vãos, no mínimo a 220 cm em relação ao piso interno.

Tabela 12- Níveis de iluminância para iluminação natural.

Iluminamento geral para os níveis de desempenho
(lux)

Nível de
Desempenho

M*

I

S

sala de estar

≥ 60

≥ 90

≥120

Dormitório

≥ 60

≥ 90

≥120
0

copa-cozinha

≥ 60

≥ 90

≥120

área de serviço

≥ 60

≥ 90

≥120

Banheiro

não requerido

≥ 30

≥ 45

corredor ou escada interna à
unidade

não requerido

≥ 30

≥ 45

corredor de uso comum (prédios)

não requerido

≥ 30

≥ 45

escadaria
(prédios)

não requerido

≥ 30

≥ 45

não requerido

≥ 30

≥ 45

de

uso

comum

garagens – estacionamentos

* Valores mínimos obrigatórios, conforme Critério 13.2.1. da NBR 15575-1

Nota 1 - Para os edifícios multipiso, são permitidos para as dependências situadas no
pavimento térreo ou em pavimentos abaixo da cota da rua níveis de iluminância ligeiramente
inferiores aos valores especificados na tabela acima (diferença máxima de 20 % em
qualquer dependência).
Nota 2- Os critérios desta tabela não se aplicam às áreas confinadas ou que não tenham
iluminação natural.
Nota 3- Deve-se verificar e atender às condições mínimas requeridas pela legislação local.
Fonte: Anexo E – Tabela E.3, pág. 63 da NBR 15575-1.
Nota 4 - Vale observar que, após a publicação da norma NBR 15575 ocorreu a publicação
da norma ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013 – “Iluminação de ambientes de trabalho
Parte 1: Interior”, norma esta que estabelece valores de iluminância a serem atendidos
independentemente se pela iluminação natural ou pela iluminação artificial no ambiente de
trabalho interno.



Níveis requeridos de fator de luz diurna (FLD): a norma ABNT NBR 15575:2013
estabelece diferentes aproveitamentos entre as distintas dependências da unidade
habitacional, expressando sempre o nível de iluminamento interno como um
percentual do nível de iluminamento externo (sempre à sombra), conforme Tabela
13.
Fator de Luz Diurna: parcela da luz difusa proveniente do exterior que atinge o ponto
interno de medida. Razão percentual entre a iluminância interna no ponto de
referência (centro do cômodo, a 0,75m de altura) e a iluminância externa disponível,
sem incidência da radiação direta do sol.

Tabela 13- Fator de luz diurna para os diferentes ambientes da habitação.

FLD (%) para os níveis de
desempenho

Dependência

M*

I

S

sala de estar

≥ 0,50%

≥ 0,65
%

≥ 0,75
%

Dormitório

≥ 0,50%

≥ 0,65
%

≥ 0,75
%

copa-cozinha

≥ 0,50%

≥ 0,65
%

≥ 0,75
%

área de serviço

≥ 0,50%

≥ 0,65
%

≥ 0,75
%

não requerido

≥ 0,25
%

≥ 0,35
%

não requerido

≥ 0,25
%

≥ 0,35
%

corredor de uso comum (prédios)

não requerido

≥ 0,25
%

≥ 0,35
%

escadaria de uso comum (prédios)

não requerido

≥ 0,25
%

≥ 0,35
%

garagens – estacionamentos

não requerido

≥ 0,25
%

≥ 0,35
%

Banheiro
corredor
unidade

ou

escada

interna

à

* Valores mínimos obrigatórios, conforme Critério 13.2.3. da NBR 15575-1

Nota 1 - Para os edifícios multipiso, são permitidos para as dependências situadas no
pavimento térreo ou em pavimentos abaixo da cota da rua níveis de iluminância ligeiramente
inferiores aos valores especificados na tabela acima (diferença máxima de 20% em qualquer
dependência).
Nota 2- Os critérios desta tabela não se aplicam às áreas confinadas ou que não tenham
iluminação natural.
Fonte: Anexo E – Tabela E.4, pág. 64 da NBR 15575-1.



Níveis requeridos de iluminação artificial: deve-se atender ao previsto na norma NBR
8.995:1985 e, em caso de iluminação de emergência, à norma ABNT NBR
10.898:2013.

Tabela 14 – Níveis de iluminamento geral para iluminação artificial.

Iluminamento geral para os níveis de
desempenho (lux)

Dependência

M*

I

S

sala de estar

100

150

200

Dormitório

100

150

200

Banheiro

100

150

200

área de serviço

100

150

200

garagens estacionamentos internos
cobertos

100

150

200

copa-cozinha

≥ 200

≥300 ≥ 400
0
0

corredor ou escada interna à unidade

≥ 100

≥150 ≥ 200

corredor de uso comum (prédios)

≥ 100

≥150

escadaria de uso comum (prédios)

≥ 100

≥150 ≥ 200

garagens
descobertos

≥ 20

≥ 30

≥ 200

estacionamentos
≥ 40

* Valores mínimos obrigatórios, conforme Critério 13.3.1 da NBR 15575-1.
Fonte: Anexo E – Tabela E.5, pág. 64 da NBR 15575-1.

4.11 Desempenho térmico


Os ambientes de permanência prolongada (salas e dormitórios) devem ter
abertura para ventilação, conforme códigos de obras dos respectivos municípios,
e, na falta destes, deve ser observada a tabela abaixo, definida pela norma de
desempenho.

Tabela 15 - Área mínima de ventilação em dormitórios e salas de estar.

Nível
desempenho

de
Aberturas para ventilação (A)
Zonas 1 a 7- Aberturas
médias
Zona 8- Aberturas grandes

Mínimo

A≥7% da área de piso

A≥12% da área de piso-Região Norte do Brasil
A≥8% da área de piso-Região Nordeste e
Sudeste do Brasil

Notas:
Nas zonas de 1 a 6, as áreas de ventilação devem ser passíveis de serem vedadas durante
o período de frio.
Fonte: Tabela 15, página 28 da NBR 15.575- Parte 4.



No verão, o valor máximo diário da temperatura do ar interior de recintos de
permanência prolongada (dormitório e salas) deve ser menor ou igual ao valor
máximo diário da temperatura do ar exterior para o dia típico de verão, sem
considerar fontes internas de calor (por exemplo: ocupantes e luminárias).



No inverno, o valor mínimo diário da temperatura do ar interior de recintos de
permanência prolongada deve ser sempre 3 graus Celsius maior que o valor mínimo
diário da temperatura do ar exterior, para o dia típico de inverno.

Vale ressaltar que, para o alcance do desempenho térmico de uma edificação
interferem diversas características dos materiais e componentes, ou seja:
condutividade

térmica,

calor

específico,

densidade

de

massa

aparente,

emissividade, absortância à radiação solar, transmitância térmica e qualidades
fotoenergéticas. Além disto, é essencial que a edificação atenda às peculiaridades
das zonas bioclimáticas, conforme a ABNT NBR 15.220:2003 (desempenho térmico
de edificações), conforme figura abaixo:

Figura 1 - Zoneamento bioclimático brasileiro.

Fonte: ABNT NBR 15220- Parte 3

4.12 Segurança no uso e operação
A norma estabelece diferentes exigências, como por exemplo:


Não apresentar risco de deslizamento de componentes da cobertura;



Não apresentar falhas em peças que interferem na estanqueidade da água;



Não haver risco de projeção de peças da cobertura para o solo, colocando em risco
os usuários e os transeuntes, sob a ação do peso próprio, vento ou outras cargas
acidentais;



As platibandas e vigas de fechamento, que visam sustentar andaimes e o peso de
um homem por metro da plataforma, devem suportar a ação dos esforços atuantes
no topo e ao longo de qualquer trecho;



É obrigatória a presença de guarda-corpos em coberturas acessíveis aos usuários.
Quando permitir acesso a veículos, sem a presença de uma barreira fixa que impeça
o acesso ao guarda-corpo, este deve resistir a uma carga de 25kN, aplicada a 50 cm
a partir do piso;



Em caso de declividade superior a 30% em coberturas, a estrutura principal deve
possibilitar a fixação de dispositivos de segurança em benefício aos trabalhadores
com acesso à cobertura;



Propiciar o caminhamento de pessoas sobre a cobertura em operações de
montagem, manutenção ou instalação, suportando cargas verticais com intensidade
igual ou maior a 1,2kN, conforme indicação no manual, sem sofrer falhas;



O aterramento de coberturas metálicas, com o fim de serem utilizadas para a
condução das descargas, dissipação de cargas eletrostáticas em caso de atrito com
vento e evitar a corrosão por corrente de fuga, ou seja, contato acidental com
componentes eletrizados.

No tocante à utilização dos pisos são estabelecidos os seguintes parâmetros de
segurança:


Atender ao coeficiente de atrito dinâmico em pisos, necessário para evitar o
escorregamento em áreas molhadas, rampas, escadas em áreas de uso comum e
terraços, conforme a norma ABNT NBR 13.818: 1997;



Para sanar a segurança na circulação sobre pisos internos e externos, estes não
devem ter irregularidades que provoquem ferimento ou queda dos usuários;



Os desníveis abruptos, superiores a 5mm, devem ter sinalização;



Não pode ter frestas com abertura maior de 4mm, salvo em ambientes externos; e
arestas contundentes ou liberação de fragmentos perfurantes em condições normais
de uso e manutenção.

Relativamente aos sistemas prediais, incluindo instalações elétricas, hidrossanitárias
e de gás, a norma indica diversas providências relativas à segurança contra
choques, queimaduras, explosões e outras. Destacam-se os seguintes pontos:


O aterramento das instalações das tubulações do sistema hidrossanitário e tomadas,
independentemente da tensão e localização, deve ser realizado em conformidade
com a ABNT NBR 5.410:2004.



A corrente de fuga, em equipamentos elétricos das instalações hidrossanitárias e em
torneiras elétricas, deve limitar-se a 15mA, sendo a instalação provida de disjuntor
diferencial residual (DR), evitando choques por contato e utilização indevida.



Nas instalações de água quente, a temperatura de utilização deve ser limitada a 50
graus Celsius.



As válvulas de descarga devem ser alimentadas por coluna exclusiva, evitando a
diminuição da água fria em chuveiros e duchas quando acionadas.



É obrigatória a instalação de dispositivos de segurança em aquecedores de
acumulação elétricos ou a gás, com o intuito de evitar a sobrepressão e o
superaquecimento.



Necessária à instalação de equipamentos junto ao gás combustível, com o fim de
que a taxa máxima de CO2 não ultrapasse o valor de 0,5%.



Para evitar ferimentos aos usuários, os metais e louças sanitárias não devem
apresentar cantos vivos, superfícies ásperas, partes contundentes e eventuais
imperfeições, e nem resistência mecânica que não suporte a utilização normal dos
mesmos.

4.13 Exigências para os sistemas hidrossanitários
Na sua Parte 6, a norma de desempenho estabelece as seguintes exigências:
4.13.1 Consumação e deposição de esgotos no uso e ocupação das habitações:



As águas, oriundas dos sistemas hidrossanitários, devem ser enviadas à rede
pública de coleta, ou, se não for possível, a um sistema de tratamento local,
evitando a contaminação do ambiente e, ao mesmo tempo, a retrossifonagem ou
a quebra do selo hídrico.



Deve ser favorecida a utilização da água de reuso, atentando aos parâmetros de
qualidade e potabilidade.

4.13.2 Garantir a qualidade da água potável:


Separação física das tubulações de águas potáveis em relação a outros fluidos.



As tubulações devem ser laváveis e impermeáveis, com o fim de evitar deposição
de sujeira e proliferação de microorganismos.



Proteção contra objetos exógenos que possam contaminar a água, ou seja,
contra a intromissão de insetos ou roedores, metais pesados e outros.



Impedir a estagnação ou empoçamento de água.



Evitar refluxos e retrossifonagem de água encaminhada para peças sanitárias e
água de reservatórios domiciliares para rede pública, conforme a ABNT NBR
8.160:1999.

4.13.3 Atuação de sobrecargas sobre tubulações:


A manutenção da integridade física das tubulações enterradas, limitando-se para
tanto os recalques e outras solicitações impostas.



A integridade plena da estanqueidade e fluxo em face de prováveis ações físicas.



A conservação da altura manométrica máxima em relação ao sistema
hidrossanitário, conforme a NBR 5.626:1998.



A sobrepressão máxima no fechamento de válvula de descarga ( não superior a
0,2 MPa) e da parada de bombas de recalque ( a velocidade do fluido deve ser
menor que 10m/s, todavia, se houver dispositivos redutores, pode ser superior).

4.13.4 Estanqueidade à água:


Nas instalações hidrossanitárias, a estanqueidade à água depende da
impermeabilidade do material, das condições de acoplamento dos tubos e das
peças hidrossanitárias.



As tubulações dos sistemas de água fria e água quente não devem apresentar
vazamentos quando submetidos a uma pressão hidrostática de 1,5 vezes o valor
da pressão do projeto, considerando o período de uma hora. Além disso, para a
análise do desempenho, a pressão não deve ser inferior a 100 kPa e a
temperatura da água quente precisa ser de 60 graus Celsius.



As peças de utilização não podem sofrer vazamento quando submetidas às
pressões definidas pela ABNT NBR 5.626:1998 e ABNT NBR 7.198:1993,
considerando água quente ou fria.



As instalações de esgoto e de águas pluviais não devem ter vazamentos, quando
submetidas à pressão estática de 60kPa no período de quinze minutos, se for
água; e 35kPa, se for o teste realizado com ar ou fumaça.



As calhas devem ser estanques, mesmo quando preenchidas por água.

4.13.5 Funcionalidade:


As instalações de água devem ter pressão, vazão e volume compatíveis com o
uso.



As instalações de esgoto devem coletar e afastar as águas servidas nas vazões
que, constantemente, são descarregados os aparelhos, sem transbordar,
acumular, contaminar o solo ou retornar a aparelhos não utilizados.

4.14 Consumo de energia decorrente da ocupação da habitação
A norma prevê que as instalações elétricas devem favorecer soluções para diminuir
o consumo de energia da unidade habitacional. Por exemplo: iluminação e
ventilação naturais; sistema de aquecimento oriundo de energia alternativa, etc.
Sem estabelecer requisitos ou critérios específicos, a norma remete para
recomendações ou exigências de agências regulamentadoras (ANA, ANEEL, etc.),
programas de conservação de energia (PROCEL) e outros.

4.15 Durabilidade
Para evitar o comprometimento da durabilidade das fachadas, deve ser analisado o
efeito da ação de calor e choque térmico em suas paredes. A avaliação do
desempenho neste requisito consiste em que, após dez ciclos de exposição ao calor
e aspersão padronizada de jatos d’água, não ocorra o deslocamento horizontal
instantâneo no plano perpendicular ao corpo de prova dividido por 300,
prescrevendo-se ainda que não ocorram falhas e danos.
Os pisos de áreas molhadas, sob a ação da umidade, devem suportar a exposição a
uma lâmina d’água de 10mm na cota mais alta, por um prazo de 72 horas. E após
este prazo, e decorridas 24 horas da retirada da água, não podem apresentar danos
(por exemplo: bolhas, fissuras, empolamentos, destacamentos, deslocamentos,
delaminações, eflorescências e desagregação superficial). Todavia, é permitida a
alteração da cor, se esta observação estiver prevista no Manual de Uso, Operação e
Manutenção da edificação.
Os pisos molhados e molháveis devem oferecer resistência aos agentes químicos,
de acordo com as normas específicas dos produtos e, na falta destas, conforme a
tabela abaixo.

Tabela 16 - Agentes atuantes na camada de acabamento de pisos molhados e molháveis.

Classes de reagentes

Agentes agressivos

Tempo de ataque h

Produtos químicos

Cloreto de amônia (100g/l)

24

Domésticos

e produtos de limpeza

Produtos para tratamento Hipoclorito de sódio (20mg/l
de água de piscina

preparada a partir de
hipoclorito de sódio grau

24

técnico aproximadamente
13% de cloro ativo)
Ácido cítrico (100/l)
Ácido e álcalis de

Ácido clorídrico- 3% partes

baixa concentração

em volume , solução preparada com ácido clorídrico con-

24

96

centrado, densidade 1,19+/0,01 g/cm3
Hidróxido de potássio (30g/l)

96

Fonte: Anexo D, Tabela D.2, pág. 38 da NBR 15575-3

Os pisos de áreas secas devem oferecer resistência aos agentes químicos, de
acordo com as normas específicas dos produtos e, na falta destas, conforme a
tabela abaixo:

Tabela 17 - Agentes químicos atuantes na camada de acabamento de pisos – áreas secas.

Classe

Agente químico

Grupo 1 Acetona

Condição do ensaio

Tempo de contato

Temperatura ambiente 16h

Grupo 2 Café forte (120g
de pó de café por

Temperatura 80°C

16h

litro de água)
Grupo 3 hidróxido de
sódio (solução
25%)

Temperatura ambiente 10 min

Classe

Agente químico

Condição do ensaio

Tempo de contato

Grupo 3 Peróxido de hidrogênio(solução Temperatura ambiente 10 min
30 %)
Graxa de sapato pastosa preta. Temperatura ambiente 10 min

Nota: A aplicação dos agentes químicos, a forma de inspeção / análise das amostras e
outras devem ser realizados conforme item D.3.4 – Anexo D da norma NBR 15575-3.
Fonte: Anexo D, Tabela D.1, pág. 36 da NBR 15575-3

A norma ainda estabelece que a camada de acabamento do piso deve ter
resistência ao desgaste por abrasão (uso), com foco na vida útil de projeto e nas
normas prescritivas dos produtos.
Para que a habitação apresente durabilidade compatível com as necessidades, não
basta o cumprimento dos requisitos e critérios de desempenho definidos pela ABNT
NBR 15.575: 2013, se não houver a manutenção eficiente do empreendimento.
Portanto, na elaboração dos projetos, deve-se atentar para a necessidade das
intervenções de manutenção, prevendo-se boas condições de acessos para a
realização das inspeções prediais e das operações de manutenção.
Logo, para preservar as características originais do edifício e evitar a perda de
desempenho, a construtora ou incorporadora deve entregar ao síndico do
condomínio (responsável pela manutenção das áreas comum) e aos proprietários
das casas ou apartamentos o Manual de Uso, Operação e Manutenção, que deve
ser elaborado conforme ABNT NBR 14.037:2011.
É necessário que tal manual apresente as seguintes características gerais:
linguagem

acessível;

registro

das

manutenções;

perdas

de

garantias;

recomendações de emergência; condições de uso, operação e manutenção, entre
outros. Logo, visa à qualidade na manutenção periódica do empreendimento e à
preservação da vida útil de projeto.

Portanto, para a durabilidade do empreendimento com a devida manutenção, é
essencial verificar a vida útil de projeto da edificação definida pela ABNT NBR
15.575:2013, conforme tabela abaixo.
Tabela 18 - Exemplos de Vida Útil de projeto (VUP) compulsório, aplicando os conceitos do
Anexo C da NBR 15575-1 (caráter obrigatório em relação ao nível de desempenho mínimo)
Parte da edificação
Estrutura principal
Estruturas auxiliares
Vedação externa
Vedação interna

Cobertura

Piso externo

Instalações prediais embutidas
em vedações e manuteníveis
somente por quebra das
vedações ou dos revestimentos
( inclusive forros falsos e pisos
elevados não acessíveis)

Instalações aparentes ou em
espaços públicos

Equipamentos funcionais
manuteníveis e substituíveismédio custo de manutenção

Equipamentos funcionais
manuteníveis e substituíveisalto custo de manutenção

Exemplos
Fundações, elementos
estruturais,...
Muros divisórios, escadas
externas,...
Paredes de vedação
externas,...
Paredes e divisórias leves
internas,...
Estrutura da cobertura, ...
Telhamento
Calhas de beiral e coletores
pluviais,...
Rufos e calhas internas,...
Pétreo, cimentados de
concreto, ...
Tubulações e demais
componentes de instalações
hidrossanitárias, de gás, de
combate a incêndio, pluviais
e elétricos.
Reservatórios de água não
facilmente substituíveis,
redes alimentadoras e
coletoras, fossas sépticas e
negras.
Componentes desgastáveis
e de substituição periódica,
tais como gaxetas,
vedações, guarnições e
outros.
Tubulações e demais
componentes
Aparelhos e componentes
de instalações facilmente
substituíveis.
Reservatórios de água
Equipamentos de recalque,
pressurização, aquecimento
de água, condicionamento
de ar, filtragem, combate a
incêndio e outros.
Equipamentos de calefação,
transporte vertical, proteção
contra descargas
atmosféricas e outros.

Mínimo
≥ 50

Intermediário
≥ 63

Superior
≥ 75

≥ 20

≥ 25

≥ 30

≥ 40

≥ 50

≥ 60

≥ 20

≥ 25

≥ 30

≥ 20
≥ 13
≥4

≥ 25
≥ 17
≥5

≥ 30
≥ 20
≥6

≥8
≥ 13

≥ 10
≥ 17

≥ 12
≥ 20

≥ 20

≥ 25

≥ 30

≥ 13

≥ 17

≥ 20

≥3

≥4

≥5

≥4

≥5

≥6

≥3

≥4

≥5

≥8
≥8

≥ 10
≥ 10

≥ 12
≥ 12

≥ 13

≥ 17

≥ 20

Fonte: Desempenho de edificações habitacionais: guia orientativo para atendimento à norma
ABNT NBR 15575:2013 ( 2013).

Tabela 19- Exemplos de Vida Útil de projeto (VUP) recomendado, aplicando os conceitos do
Anexo C da NBR 15575-1 (caráter informativo)
Parte da edificação

Exemplos

Revestimento
interno aderido

Revestimento de
piso, parede e teto:
argamassa, assoalho
e sintéticos.
Revestimentos de
pisos: têxteis,
laminados, forros
falsos, lambris..
Revestimentos,
molduras,
componentes
decorativos e cobremuros
Pinturas internas e
papel de parede
Pinturas de fachada,..
Componentes: juntas
e
rejuntamentos;
componentes
de
arremates.
Impermeabilização de
caixa d'água, áreas
externas com jardins
e outros.
Impermeabilizações
de áreas internas, de
piscina, de áreas
externas com pisos
de
coberturas
utilizáveis, de rampas
de garagem, etc.
Janelas
(componentes fixos e
móveis)
com
componentes
de
acabamento.
Portas , grades e
janelas internas
Portas
externas
,portas
corta-fogo,
etc.
Complementos
de
esquadrias internas

Revestimento
interno não aderido
Revestimento de
fachada aderido e
não aderido
Pintura

Impermeabilização
manutenível sem
quebra de
revestimentos

Impermeabilização
manutenível
somente com
quebra de
revestimentos
Esquadrias externas
(de fachada)

Esquadrias internas

Mínimo

Intermediário

Superior

≥ 13

≥ 17

≥ 20

≥8

≥ 10

≥ 12

≥ 20

≥ 25

≥ 30

≥3
≥8

≥4
≥ 10

≥5
≥ 12

≥4

≥5

≥6

≥8

≥ 10

≥ 12

≥ 20

≥ 25

≥ 30

≥ 20

≥ 25

≥ 30

≥8

≥ 10

≥ 12

≥ 13

≥ 17

≥ 20

≥4

≥5

≥6

Fonte: Desempenho de edificações habitacionais: guia orientativo para atendimento à norma
ABNT NBR 15575/2013 ( 2013).

Além das recomendações atinentes à vida útil de projeto, a ABNT NBR 15.575:2013
traz indicações sobre prazos de garantia de sistemas, elementos, componentes e
instalações que constituem a edificação, também em caráter informativo. Os prazos
de referência previstos na norma encontram-se indicados na tabela abaixo.

Tabela 20 – Prazos de garantia de sistemas, elementos, componentes e instalações.
Sistemas,
elementos,
componentes
e
instalações
Equipamentos industrializados (aquecedores de
passagem ou acumulação, moto-bombas, filtros,
interfone, automação de portões, elevadores e
outros). Sistemas de dados e voz, telefonia,
vídeo e televisão.
Sistema de proteção contra descargas
atmosféricas, sistema de combate a incêndio,
pressurização das escadas, iluminação de
emergência, segurança patrimonial.
Porta corta-fogo
Instalações elétricas- tomadas – disjuntores- fios
- cabos - eletrodutos - caixas e quadros
Instalações hidráulicas e gás coletores- ramaislouças- caixas de descargas- bancadas- metais
sanitários- sifões- ligações flexíveis- válvulasregistros- ralos- tanques

1 ano

Esquadrias de madeira
Esquadrias de aço

Empenamento- Deslocamento- Fixação
Fixação e Oxidação
Partes móveis (inclusive recolhedores de
palhetas, motores e conjuntos elétricos de
acionamento)
Empenamento,
trincas
de
madeira
e
destacamento.
Fissuras por acomodação dos elementos
estruturais e de vedação.
Empenamento,
trincas
de
madeira
e
destacamento.

Esquadrias de alumínio e de PVC
Pisos de madeira - tacos, assoalhos e decks
Forros de gesso
Forros de madeira
Selantes,
componentes
rejuntamento.
Vidros

Sistemas,
elementos,
instalações.

de

juntas

Instalação de Equipamentos

Instalação de Equipamentos
Dobradiças e Molas
Equipamentos

Equipamentos

e
Aderência
Fixação

componentes

e

Esquadrias de alumínio e de PVC
Revestimentos de paredes, pisos e tetos internos
e externos de argamassa- gesso lisocomponentes de gesso para drywall.
Revestimentos de paredes, pisos e tetos em
azulejos- cerâmica- pastilhas
Revestimentos de paredes, pisos e tetos em
pedras naturais (mármore, granitos e outros)
Piso cimentado, piso acabado em concreto,
contrapiso.
Revestimentos especiais ( fórmica, plásticos,
têxteis, pisos elevados, materiais compostos de
alumínio)
Pintura-verniz ( interna- externa)

2 anos
Borrachas,
roldanas.

escovas,

Fissuras
Revestimentos
excessivo.
Revestimentos
excessivo.

articulações,

fechos

e

soltos,

gretados,

desgaste

soltos,

gretados,

desgaste

Destacamentos, fissuras, desgaste excessivo.

Aderência
Empolamento, destacamento, esfarelamento,
alteração de cor ou deterioração de acabamento.

Sistemas,
elementos,
componentes
e
instalações
Instalações elétricas- tomadas- interruptoresdisjuntores- fios - cabos- eletrodutos-caixas e
quadros
Instalações hidráulicas e gás coletores- ramaislouças- caixas de descargas- bancadas- metais
sanitários- sifões- ligações flexíveis- válvulasregistros- ralos- tanques
Revestimentos de paredes, pisos e tetos internos
e externos de argamassa- gesso lisocomponentes de gesso para drywall.
Revestimentos de paredes, pisos e tetos em
azulejos- cerâmica- pastilhas
Revestimentos de paredes, pisos e tetos em
pedras naturais (mármore, granitos e outros)
Piso cimentado, piso acabado em concreto,
contrapiso.

Sistemas,
elementos,
componentes
e
instalações
Fundações, estrutura principal, estruturas
periféricas, contenções e arrimos.
Paredes de vedação, estruturas auxiliares,
estruturas de coberturas, estrutura das
escadarias internas ou externas, guarda- corpos,
muros de divisa e telhados.
Porta corta-fogo
Instalações hidráulicas- colunas de água fria,
colunas de água quente, tubos de queda de
esgoto. Instalações de gás-colunas de gás.
Impermeabilização
Esquadrias de alumínio e PVC
Revestimentos de paredes, pisos e tetos internos
e externos de argamassa- gesso lisocomponentes de gesso para drywall.

3 anos

Instalação
Instalação

Estanqueidade
molhadas.
Estanqueidade
molhadas.
Estanqueidade
molhadas.
Estanqueidade
molhadas.

de fachadas e pisos em áreas
de fachadas e pisos em áreas
de fachadas e pisos em áreas
de fachadas e pisos em áreas

5 anos
Segurança e estabilidade global. Estanqueidade
de fundações e contenções

Segurança e integridade
Integridade de portas e batentes

Integridade e estanqueidade
Estanqueidade
Perfis de alumínio, fixadores e revestimentos em
painel de alumínio.
Má aderência do revestimento
componentes do sistema

e

dos

Nota: Recomenda-se que quaisquer falhas perceptíveis visualmente, tais como riscos,
lascas, trincas em vidros etc., sejam explicitadas no termo de entrega.
Fonte: Anexo D da NBR 15575-1

Vale ressaltar que a vida útil somente será alcançada se houver manutenções
preventivas pelo usuário, conforme material e processos indicados no Manual de
Uso, Operação e Manutenção.
A gestão da manutenção predial deve ser realizada de acordo com a norma ABNT
NBR 5.674:1999, cujas exigências visam manter as características originais da
edificação e recuperar as perdas de desempenho oriundas da degradação natural e
das solicitações de uso.

5

ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO NOS EMPREENDIMENTOS DE HIS

BASEADAS NA NBR 15.575- EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS
Em face da importância da aplicabilidade da ABNT NBR 15.575:2013 nos
empreendimentos de habitação de interesse social (HIS), o Ministério das Cidades
publicou o documento “Especificações de desempenho nos empreendimentos de
HIS baseadas na NBR 15.575- Edificações Habitacionais” (2014).
As construções habitacionais destinadas aos beneficiários da faixa 1 (renda familiar
até R$1.800,00) do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) em localidades
urbanas ou rurais, recebem apoio do Poder Público para a edificação das mesmas,
sendo classificadas como habitação de interesse social. Portanto, é necessário
verificar estas especificações apontadas pelo Ministério das Cidades.
Apesar dos empreendimentos destinados as demais faixas de renda (1,5; 2 e 3) do
PMCMV não serem considerados como habitação de interesse social, eles são
obrigados a atender as normas técnicas vigentes, incluindo a ABNT NBR
15.575:2013.
Estas especificações do Ministério das Cidades indicam:

Os requisitos de desempenho que os materiais, componentes e
subsistemas das edificações produzidas pelos proponentes devem
atender, assim como os meios de comprovação que atestem o
atendimento a esses requisitos/ especificações. ( NBR 15.575, 2013)

Vale ressaltar que as “Especificações de desempenho nos empreendimentos de HIS
baseadas na NBR 15.575- Edificações Habitacionais” se relacionam com as normas
técnicas aplicáveis e com as demais orientações divulgadas pelo Ministério das
Cidades, ou seja:
 “Orientações

ao

proponente

para

aplicação

das

especificações

de

desempenho em empreendimentos de HIS” (2014): orientar a elaboração dos
projetos de acordo com as especificações de desempenho;

 “Orientações ao agente financeiro para recebimento e análise dos projetos”
(2014): orientar os agentes financeiros que operam o programa habitacional
de HIS;


“Catálogo de desempenho de subsistemas” (2014).

Nas “Especificações de desempenho nos empreendimentos de HIS baseadas na
NBR 15.575- Edificações Habitacionais”, ressaltam-se a importância do projeto, do
memorial descritivo e do Manual de Uso, Operação e Manutenção, visando
constatar o cumprimento dos requisitos de desempenho e permitir que o usuário
utilize a habitação de maneira adequada e com a devida manutenção.
Além disto, este documento classifica as especificações, baseadas na ABNT NBR
15.575:2013, sobre os seguintes aspectos, entre outros:
a) Diretrizes gerais de projetos para atender aos requisitos de desempenho:

a.1) Segurança no uso e operação: será necessário apresentar, no projeto ou em
procedimento de execução, os meios de especificação que diminuam os riscos
de ocorrências mencionados na ABNT NBR 15.575:2013;
a.2) Segurança contra incêndio: deverão ser observadas todas as normas
existentes de segurança contra incêndio, junto com eventuais exigências do
corpo de bombeiro e prefeitura local;
a.3) Estanqueidade: impedir o acesso da água nas interfaces entre elementos
construtivos, a percolação de água e umidade do solo para paredes e pisos;
a.4) Desempenho lumínico: destacar a iluminação natural dos ambientes
conforme a ABNT NBR 15.575:2013 e o código de obras local.

b) Características arquitetônicas do empreendimento: deverá atentar aos requisitos
de funcionalidade, acessibilidade e conforto antropodinâmico.

b.1) Áreas e pé-direito dos ambientes e unidades privativas: sempre deverá
prevalecer o pé- direito mínimo previsto na ABNT NBR 15.575:2013 caso exista
lei ou outro dispositivo prevendo metragem inferior.
b.2) Segurança no uso e operação / acessibilidade – Áreas de lazer, áreas
comuns externas e “playgrounds”: deverão ser observadas, especialmente, as
seguintes normas: ABNT NBR 16.071:2012 (Playgrounds); ABNT NBR 10.339:
1988( Projeto e execução de piscina- Sistema de recirculação e tratamentoProcedimento, com especial atenção nas medidas de controle de vazão); e
ABNT NBR 9.050:2004 (Acessibilidade).
b.3) Garagens- Segurança no uso e operação / Saúde, higiene e qualidade do ar:
as garagens deverão ter ventilação natural ou mecânica com o intuito de manter
a concentração de CO (monóxido de carbono) abaixo do limite considerado
nocivo. Além disto, deverão ser construídas muretas e grades para evitar o
abalroamento ou queda de veículos, ou seja, tais proteções devem apresentar
resistência à carga lateral de 25 KN em qualquer posição, conforme previsão da
ABNT NBR 15.575:2013.
b.4) Acessibilidade nas unidades: observar o número de unidades acessíveis
previsto na legislação vigente.
b.5) Escadas de emergência e rotas de fuga em situação de incêndio: deverão
ser observadas as seguintes normas: ABNT NBR 9.077:2001 ( Saídas de
emergência em edifícios); ABNT NBR 9.050:2004 (Acessibilidade); ABNT NBR
14.880:2014 ( Saídas de emergência em edifícios- Escada de segurançaControle de fumaça por pressurização, quando aplicável).

c) Subsistemas e componentes construtivos.

c.1)

Fundações

e

contenções

-

Desempenho

estrutural:

deverão

ser

apresentados os relatórios dos estudos técnicos para as condições geotécnicas
do local da obra, junto com o projeto específico.
c.2) Estruturas.

c.2.1) Estruturas – Desempenho estrutural: será necessário considerar as
condições de uso, operação e manutenção, visando a segurança e o
desempenho do empreendimento durante toda a vida útil, conforme
apontamento no memorial descritivo.
c.2.2) Estruturas - Segurança contra incêndio: além da ABNT NBR
15.575:2013, deverão ser observadas as seguintes normas: ABNT NBR
14.432:2000 ( Exigências de resistência ao fogo de elementos construtivos de
edificações- Procedimento); ABNT NBR 15.200:2004 ( Projetos de estruturas
de concreto em situação de incêndio); e ABNT NBR 14.323:2013 ( Projeto de
estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios em
situação de incêndio).
c.3) Fachadas.
c.3.1) Fachadas- Desempenho estrutural: deverá mencionar a função
estrutural ou não dos sistemas de vedação vertical externa, com a devida
fundamentação normativa.
c.3.2) Fachadas- Segurança contra incêndio: deverá observar o tempo de
resistência ao fogo de 30 minutos no mínimo, para as seguintes paredes:
estruturais de edificações até cinco pavimentos; e fachada da cozinha e
outros ambientes fechados que possuem equipamentos de gás em unidade
habitacional de até 2 pavimentos. Para os demais casos, deverá ser
verificada a ABNT NBR 14.432:2000 (Exigências de resistência ao fogo de
elementos construtivos de edificações).
c.3.3) Fachadas- Desempenho térmico: as fachadas deverão ser compostas
por materiais e componentes, que, no conjunto, cumprem o requisito de
transmitância e capacidade térmica conforme a zona bioclimática da
localização do empreendimento.
c.3.4) Fachadas- Segurança no uso e operação: sempre deverá visar a
minimização dos riscos de dessolidarização de qualquer componente ou parte
da fachada.

c.3.5) Fachadas- Desempenho acústico: deverá ter a capacidade de
isolamento acústico mínimo, considerando as esquadrias em fachadas de
dormitórios, com o intuito de cumprir o desempenho definido na ABNT NBR
15.575:2013.
c.3.4) Esquadrias externas – Desempenho estrutural e estanqueidade:
deverão ser observadas a região de ventos da localização (ABNT NBR
6.123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações) e a altura da edificação
( ABNT NBR 10.821: 2011- Esquadrias externas para edificações, Parte 2:
requisitos e classificação).
c.3.5) Esquadrias externas- Desempenho acústico: as esquadrias dos
dormitórios junto com as paredes da fachada devem alcançar o desempenho
acústico definido na ABNT NBR 15.575:2013.
c.3.6) Esquadrias externas- Desempenho térmico: deverão ser observadas as
áreas de ventilação previstas no código de obras local, e na ausência desta
previsão, é obrigatório o cumprimento do requisito de desempenho previsto
na ABNT NBR 15.575:2013 em face da zona bioclimática.
c.4) Paredes internas.
c.4.1) Paredes internas - Desempenho estrutural: deverão ter suas
especificações detalhadas, com a inclusão das informações sobre resistência
a impactos, capacidade de suporte de peças suspensas e outros.
c.4.2) Paredes internas- Segurança contra incêndio: deverão ser observadas
as

mesmas

exigências

para

as

fachadas,

conforme

mencionado

anteriormente. Todavia, em relação às paredes internas, é exigido o tempo
requerido de resistência ao fogo de, no mínimo, 30 minutos, para as paredes
de geminação de casas térreas e de sobrados; e para as paredes entre
unidades habitacionais que fazem divisa com as áreas comuns de edificações
com até cinco pavimentos.
c.4.3) Paredes internas - Desempenho acústico: deverá ser observado nas
condições entregue ao morador.
c.5) Pisos

c.5.1) Pisos - Desempenho estrutural: deverá apresentar resistência a
impacto, deformabilidade, vibrações e outras previstas na ABNT NBR
15.575:2013.
c.5.2) Pisos- Segurança contra incêndio: se todas as camadas forem
constituídas só por componentes incombustíveis, não será necessário a
comprovação de reação ao fogo.
c.5.3) Pisos - Segurança no uso e operação: os pisos não poderão ser
irregulares. Além disto, não poderão ter coeficiente de atrito menor que 0,4,
desníveis abruptos maiores que 5 mm e nem frestas maiores que 4 mm entre
componentes.
c.5.4) Pisos - Estanqueidade: no projeto executivo, deverá ser detalhado o
sistema adotado para assegurar a estanqueidade nas áreas molhadas. Em
caso de áreas molháveis, o usuário deverá ter a orientação adequada para
não executar lavagem com água.
c.5.5) Pisos- Desempenho acústico: deverá observar o requisito definido pela
ABNT NBR 15.575:2013 , quanto ao ruído de impacto e quanto ao ruído
aéreo.
c.6) Coberturas e forros: o projeto deve incluir memorial descritivo que comprove
desempenho estrutural, segurança contra incêndio, segurança no uso e
operação,

desempenho

térmico,

desempenho

acústico,

estanqueidade,

durabilidade e manutenibilidade. Além disto, sempre deverá considerar as
eventuais particularidades do empreendimento.

d) Sistemas prediais- água fria, água quente, combate a incêndio, gás e sistemas
elétricos.
d.1) Saúde, higiene e qualidade do ar; segurança no uso e operação;
estanqueidade, desempenho estrutural e

segurança contra incêndio: deverá

atender integralmente a ABNT NBR 15.575:2013.

d.2) Sistema elétrico - Segurança no uso e operação: os componentes deverão
ser especificados no projeto, sempre respeitando as respectivas normas
técnicas, por exemplo, em relação ao sistema de proteção contra descargas
atmosféricas e instalações de baixa e média tensão, quando for o caso.

Todavia, como as unidades habitacionais do programa HIS, normalmente, possuem
metragem pequena, logo é necessário cumprir os requisitos de funcionalidade,
acessibilidade e conforto antropodinâmico. Portanto, as habitações precisam atender
às seguintes exigências: dimensões de mobiliário mínimo; espaço livre de obstáculo
de 1,20m em frente às portas (acessibilidade); e largura mínima dos banheiros de
1,5m, assegurando a área para transferência à bacia sanitária e ao boxe.
Vale ressaltar que há recomendação para que os projetos do programa de HIS
visem à adequação ambiental. Portanto, é aconselhável a utilização das seguintes
medidas:
 Medidas de uso racional da água (por exemplo: aparelhos economizadores);
 Medidas de eficiência energética nos sistemas de iluminação da área comum;
 Medição individualizada de água e gás combustível;
 Em caso de edificações residenciais de um pavimento, deverá ser utilizado
sistema de aquecimento solar, com eficiência energética, no mínimo nível B
conforme IMETRO, porém deverá ser prevista a segunda fonte de energia
(elétrica ou gás combustível).

6 ANÁLISE DOS DOCUMENTOS E PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELA
CAIXA

6.1 Processo de avaliação do desempenho de sistemas construtivos

Devido à vigência da ABNT NBR 15.575:2013, o consumidor da unidade
habitacional teve reiterado o seu direito de obter uma edificação que atenda aos
requisitos de desempenho compatíveis com suas mais diversas necessidades, ou
seja, com nível de qualidade determinado.

Com regras de qualidade explícitas, o usuário da unidade habitacional passa a ter a
possibilidade de verificar se a sua edificação está de acordo com a norma de
desempenho, exercendo o direito de medir, controlar e aprimorar o desempenho no
decorrer da vida útil.
Todavia, apesar da ABNT NBR 15.575:2013 não considerar na versão de 2013
alguns aspectos relevantes, como por exemplo, transporte de vapor e risco de
condensação, a norma analisa o desempenho da edificação como um todo
integrado, ao mesmo tempo em que estabelece parâmetros de avaliação de forma
isolada para um ou mais sistema específico.
Vale ressaltar que a norma de desempenho explicita como deve ocorrer a avaliação
do seu cumprimento, ou seja:
 Pela análise do projeto (estrutura, durabilidade, adequação ambiental, etc);
 Pela

simulação

computacional

(por

exemplo:

desempenho

térmico,

desempenho lumínico);
 Pela medição “in loco” (desempenho lumínico, desempenho acústico);
 Pela inspeção predial (manutenibilidade);
 Pelo regramento que compõe a legislação vigente (saúde, higiene e qualidade
do ar).
Todavia, não há definição precisa da maneira que deve ser realizada a avaliação do
todo integrado da edificação, supondo-se que o atendimento individual aos
requisitos e critérios, que constituem o conjunto normativo, leve à qualificação do
todo.
A ABNT NBR 15.575: 2013 também não define ainda a forma de apresentação dos
resultados das avaliações, destacando que o desempenho final da edificação é a
soma de todas as medidas técnicas de qualidade adotadas durante o
desenvolvimento dos projetos e das diferentes etapas construtivas.
Portanto, conforme Gomide,

A norma não apresenta uma metodologia da avaliação do
desempenho como um todo, mas considerando que o desempenho
final da edificação é o resultado da somatória de medidas técnicas de
qualidade ao longo do desenvolvimento do empreendimento, nas
suas diversas etapas construtivas, e também na fase de uso
(principalmente após dois anos).É muito importante conhecerem-se
as formas de avaliação das exigências técnicas, para poder se
avaliar o todo. E essa avaliação do desempenho da edificação como
um todo é necessária, não só para atender ao direito do consumidor,
como para responder aos inevitáveis questionamentos futuros do
meio judicial nesse sentido. (GOMIDE, 2014,p.29)

A norma compreende as diretrizes e as recomendações para as avaliações de
desempenho isoladas dos cinco sistemas listados (estrutura, sistemas de piso,
vedações verticais, coberturas e sistemas hidrossanitários), o que requer cuidados
nas diferentes etapas do processo construtivo (o planejamento, o projeto, os
materiais, a execução e o uso). Portanto, a interpretação fundamentada do resultado
das avaliações individuais apontará a conformidade, ou não, do desempenho da
edificação habitacional como um todo.
Nessa avaliação geral, é essencial considerar a fase de uso, com a necessidade de
manutenções

preventivas

e

corretivas

no

decorrer

do

tempo,

segundo

procedimentos previstos no Manual de Uso , Operação e Manutenção. Esse manual
deverá estar de acordo com a norma ABNT NBR 14.037:2011, sendo a gestão da
manutenção executada conforme a norma ABNT NBR 5.674:1999.
Vale ressaltar que, para comprovar o desempenho da edificação, é obrigatório o
registro e a confirmação dos conhecimentos tomados como base na definição das
escolhas de materiais e sistemas, com o intuito de determinar a responsabilidade
dos diferentes agentes (fornecedor de materiais e componentes, projetista,
construtor ou usuário) em caso de não atendimento à ABNT NBR 15.575:2013.
Portanto, devido à peculiaridade e à importância da avaliação do desempenho da
edificação, com a necessidade de considerar os diversos aspectos envolvidos, há
necessidade de que a mesma seja realizada por instituição de ensino ou de
pesquisa, laboratórios especializados e empresas de tecnologia, com a necessidade
de equipes multiprofissionais de reconhecida capacidade técnica.

A avaliação do desempenho da edificação, como um todo, é essencial para a
constatação da qualidade junto ao consumidor, à construtora e à incorporadora,
além de servir como instrumento probatório em demandas judiciais.
Os instrumentos, utilizados para a avaliação de desempenho, devem auxiliar na
medição, aprimoramento e apuração das responsabilidades em relação à qualidade
predial. Estes instrumentos precisam possuir as suas eficácias comprovadas nas
Diretrizes Técnicas de Vistorias de Engenharia em Edificações, publicadas pelo
Instituto de Engenharia em 2015.
A engenharia diagnóstica é essencial para a avaliação de desempenho da
construção civil, e conforme Gomide:

A Engenharia Diagnóstica em Edificações é a disciplina que trata das
investigações científicas das patologias prediais, através de
metodologias que possibilitem obter dados técnicos para a
caracterização, análise, atestamento, apuração da causa ou
prescrição do reparo para a patologia em estudo. (GOMIDE, 2013)

Vale ressaltar que, de acordo com as Diretrizes Técnicas publicadas em abril de
2015 pelo Instituto de Engenharia,

As diretrizes técnicas têm por objetivo orientar genericamente os
trabalhos de Engenharia Diagnóstica em Edificações, nas suas
diversas ferramentas técnicas, quer visando o aprimoramento da
qualidade e desempenho, quer facilitando a produção de
diagnósticos para a apuração de responsabilidades, desde a fase de
investigação técnica até a final elaboração do laudo. (INSTITUTO DE
ENGENHARIA, 2015, p.3)

Logo, para fundamentar a avaliação do desempenho da edificação, é necessária
uma interpretação objetiva do resultado, que poderá ser alcançada por intermédio da
análise de cada etapa do processo, ou seja, o planejamento, o projeto, os materiais,
a execução e o uso. Essas são indicadas pela engenharia diagnóstica em
edificações, que devem ser analisadas conforme o grau de influência no

desempenho e durabilidade de cada etapa, visando avaliar a edificação como um
todo integrado de forma objetiva.
Para a análise dos procedimentos da CAIXA, com a finalidade de fiscalizar o
cumprimento dos requisitos de desempenho pela construtora durante a execução
até a conclusão da obra, deve-se atentar pela peculiaridade de cada fase construtiva
da edificação, ou seja:

Planejamento (implantação e entorno)
Primeiramente, deve-se escolher o terreno adequado para a construção, pois as
características do clima, topografia, solo e vizinhança interferem de forma muito
importante no desempenho da edificação.
As condições climáticas do local atuam no comportamento térmico e vida útil da
edificação. Por exemplo: as altas temperaturas e agressividade do ar das áreas
litorâneas, ou as baixas temperaturas e excessos de chuvas das áreas
montanhosas, tendem a produzir processos de degradação mais intensos.
Em complemento, importantes fontes de ruídos de determinadas áreas urbanas (por
exemplo: regiões na proximidade de aeroportos, rodovias, etc.), e áreas com
passivos ambientais (aterros sanitários, indústrias, etc.), podem requerer estudos
específicos sobre o adequado desempenho daquela edificação.
A topografia e a composição do solo precisam ser avaliadas detalhadamente,
providência sob a responsabilidade dos incorporadores de acordo com a norma
ABNT NBR 15.575:2013.
Vale ressaltar que, se constadas algumas características indesejáveis, como por
exemplo, terreno contaminado ou solo colapsível, são essenciais análises
específicas e as adequações necessárias para que não seja prejudicada a vida útil
de projeto da construção.
O terreno precisa ser avaliado em relação aos seguintes riscos, entre outros:



Deslizamentos;



Enchentes;



Erosões;



Vibrações transmitidas por vias férreas, por trabalho de terraplenagem e
compactação do solo;



Ocorrências de subsidência do solo;



Presença de crateras em camadas profundas;



Presença de solos expansíveis ou colapsíveis;



Presença de camadas profundas deformáveis.
No tocante ao entorno do terreno, deve-se verificar eventuais sobreposições de
bulbos de pressão, efeitos de grupos de estacas, rebaixamento do lençol freático e
desconfinamento do solo em função do corte do terreno.
Portanto, nas situações aventadas, é imprescindível a realização de estudos
geotécnicos, com a avaliação das condições do solo e do subsolo e a análise das
interações com o entorno, delimitando-se com segurança as características
topográficas, geológicas, climáticas e as condições físicas dos imóveis da
vizinhança.

Projeto
Conforme a ABNT NBR 15.575:2013, o projetista é o responsável pelo cumprimento
das seguintes exigências:


Especificação dos produtos a serem utilizados;



Definição da vida útil de projeto de cada sistema ou subsistema, mesmo se não
houver normas específicas, ou quando o fabricante não informar o desempenho do
seu produto.

Nas condições atuais do Brasil, há grande dificuldade em especificar o desempenho
e durabilidade dos materiais de construção. Logo, como se trata de responsabilidade
do projetista a averiguação destes itens, este será o grande responsável pelo
desempenho geral da edificação.
Para a elaboração do projeto da edificação, é necessária a verificação das
compatibilidades das interfaces entre os diversos projetos dos sistemas construtivos,
podendo-se recorrer, por exemplo, à utilização de simulações (“softwares” de
iluminação, conforto térmico, BIM – Building Information Modelling, etc.) ou da
execução de protótipos para a avaliação.
Portanto, há necessidade da correta avaliação dos projetos e, particularmente, das
inúmeras interfaces técnicas entre os mesmos, já que a qualidade individual de cada
projeto disciplinar não garantirá a qualidade do todo.

Materiais e componentes
Para que seja atingido o integral cumprimento da norma de desempenho, além da
verificação do atendimento a cada etapa do processo, é essencial constatar se os
materiais e componentes atendem às suas respectivas normas prescritivas.
Relativamente a produtos inovadores, ou seja, que não se inserem em normas
prescritivas brasileiras ou estrangeiras, é necessária a realização de análises,
simulações, cálculos e ensaios laboratoriais para comprovar as suas qualidades.
Para se adequarem à norma ABNT NBR 15.575:2013, é desejável que os
fabricantes de materiais insiram seus produtos em processos de certificação ou
qualificação, destacando-se, neste último caso, os Programas Setoriais da
Qualidade (PSQs) vigentes no âmbito do Ministério das Cidades, que o define como
instrumento para o “combate à produção em não - conformidade com as Normas
Técnicas pertinentes, observadas as diretrizes do PBQP-H.” (MINISTÉRIO DAS
CIDADES, 2016).
Tais processos de certificação ou qualificação, além de oferecer informações
técnicas relevantes aos consumidores e aos agentes financiadores de habitações,
nortearão as especificações dos projetistas.

Vale ressaltar que, o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat
(PBQP-H) do Ministério das Cidades visa à melhoria da qualidade do habitat e a
modernização produtiva, comprovando a qualidade e o desempenho dos produtos
utilizados na edificação, como ferramenta de apoio.
Dessa forma, os projetistas poderão especificar componentes e sistemas
construtivos que atendam aos diferentes níveis de desempenho previstos na norma,
cabendo às construtoras adquirir materiais acima de tudo pelo critério da qualidade,
e não somente por preço como ocorre em muitos casos, zelando pelo fiel
cumprimento do projeto.
No memorial descritivo, as Informações genéricas não são válidas, pois não
expressam o quanto efetivamente promove o desempenho almejado pela ABNT
NBR 15.575:2013, ou seja, não define os parâmetros necessários para a avaliação
do mesmo. Portanto, para cumprir esta exigência, há necessidade de conhecer os
diversos materiais, componentes e serviços existentes no mercado brasileiro, além
de ter domínio sobre as técnicas referenciadas.
Portanto, a seleção de materiais influencia diretamente no desempenho da
edificação, envolvendo uma análise integrada entre os produtos disponíveis, a
qualificação dos fornecedores e os sistemas e processos construtivos requeridos.

Execução
Para o alcance do desempenho, durante a vida útil de projeto, a edificação deve ser
construída com atenção às seguintes exigências:


Estrito atendimento aos projetos e especificações técnicas;



Cumprimento das normas prescritivas da ABNT, e da norma de desempenho;



Especialização e experiência do construtor / controle da qualidade dos materiais e
dos processos.
A qualidade da execução é essencial para evitar o comprometimento do
desempenho projetado para a edificação. Por exemplo: devido à presença de falhas

na vedação externa, ocorrerá a diminuição dos níveis de desempenho térmico,
acústico, estanqueidade à água e durabilidade.
Portanto, para o alcance da qualidade construtiva e cumprimento do desempenho
definido pela ABNT NBR 15.575, deve-se atender aos cuidados técnicos específicos
para cada aspecto relacionado aos materiais e às técnicas construtivas. Há
necessidade, portanto, de controles sistemáticos, que sejam capazes de produzir
uma interpretação objetiva sobre o comportamento esperado do sistema nas
condições de uso definidas.
A investigação sistemática precisa ser devidamente fundamentada para que o seu
resultado alcance validade técnica. Portanto, conforme a metodologia prevista pela
norma de desempenho, deverá ser observado o cumprimento dos seguintes
preceitos:


A análise deve ser documentada por meio de registro de imagens; pelos memoriais
de cálculo; pelas observações instrumentadas e catálogos técnicos dos produtos;



O controle da execução dos diferentes elementos dos sistemas construtivos deve
ser realizado por intermédio de inspeções técnicas de engenharia e ensaios
tecnológicos, em laboratório ou na própria obra, para obter-se de forma eficiente a
avaliação geral da edificação recém-construída.
Para o eficiente controle da execução das obras, é essencial a requisição periódica
de laudos referentes às diversas fases da concretização da obra. Estes devem ser
fundamentados por fotografias que comprovam os materiais aplicados e as técnicas
construtivas

utilizadas,

junto

com

eventuais

ensaios

e

interpretação

do

comportamento de desempenho esperado.
Os controles de execução devem conter evidências do cumprimento das disposições
previstas no projeto e o atendimento a todas as especificações, conforme a ABNT
NBR 12.722:1992 (“Discriminação de serviços para a construção de edifícios”). Esta
norma estabelece as condições a serem seguidas nas fases da construção,
relacionando principais aspectos da fiscalização, ou seja:
a) A execução da construção é responsabilidade do construtor e deve ser realizada
em conformidade com as disposições legais, inclusive de acordo com o contrato

existente entre o adquirente da unidade habitacional e a construtora, em perfeita
adequação ao projeto;
b) A averiguação do andamento de serviços deve ser fundamentada mediante os
seguintes registros: desembolso efetuado; andamento dos serviços observados na
obra; aquisição do material; e mobilização de mão de obra. Além disso, devem ser
elaborados relatórios periódicos sobre o acompanhamento da obra.

Fiscalização, medições e recebimento da obra por parte da CAIXA
A fiscalização consiste na verificação, permanente ou periódica, por profissional
habilitado, que irá comprovar, ou não, a satisfação de todas as prescrições
existentes no projeto e disposições contratuais em vigor, durante a construção e o
recebimento da obra.
Esta fiscalização será materializada por intermédio de relatórios periódicos sobre o
andamento da obra.
Logo, o laudo de avaliação da execução da obra é o instrumento necessário para
demonstrar o controle do cumprimento adequado das determinações previstas no
projeto, sendo fundamentado em levantamentos periódicos a serem realizados
durante as diversas fases da construção.
Vale destacar o procedimento adotado pela CAIXA para acompanhamento da obra
em relação aos empreendimentos beneficiados pelo Programa Minha Casa Minha
Vida, sendo que esta instituição financeira é a principal operadora deste programa
habitacional.
Normalmente, o acompanhamento regular das obras, no local, é realizado por
empresas terceirizadas de arquitetura ou de engenharia civil e, em casos
excepcionais, por funcionários do corpo técnico da CAIXA (engenheiro civil ou
arquiteto). Portanto, após a vistoria da obra, é emitido o Relatório de
Acompanhamento de Obra (RAE), ou seja, um documento interno da instituição

financeira, que se for realizado por empresa terceirizada, terá seu conteúdo
analisado pelo corpo técnico da CAIXA.
Estes relatórios de acompanhamento de obra são realizados periodicamente,
sempre respeitando o limite mínimo de um por mês, todavia podem ser realizados
quantos forem necessários, pois eles devem corresponder ao que foi executado na
obra e a maneira realizada. Além de identificar se a construção confere com o
previsto nos demais documentos técnicos, apresentados previamente. Porém,
atualmente, não constam as especificações detalhadas sobre o cumprimento dos
requisitos e critérios de desempenho, previstos na ABNT NBR 15.575:2013, nos
relatórios de acompanhamento de obra na CAIXA.
Ao mesmo tempo, a construtora deverá elaborar a Planilha de Levantamento de
Serviço (PLS), ou seja, este documento deve constar todos os itens da obra que
foram executados na etapa correspondente àquela medição, sempre respeitando o
cronograma físico- financeiro. Portanto, o responsável técnico pela emissão do RAE,
deverá se atentar pelos dados constantes na PLS.
Logo, o corpo técnico da CAIXA deverá analisar os apontamentos do RAE,
comparando com a PLS e com os demais documentos técnicos aprovados
anteriormente por esta instituição financeira. E, em caso de dúvida, o funcionário
poderá ir à obra ou mesmo questionar a construtora sobre o que e como foi
executado algum item.
Após realizar todas as averiguações necessárias, o engenheiro civil ou arquiteto da
CAIXA decidirá se a execução da obra, demonstrada pelo RAE, corresponde, ou
não, ao previsto nos documentos técnicos da obra. E em caso positivo, autorizará a
liberação de valores a favor da construtora.
Portanto, para auxiliar a fiscalização do cumprimento dos requisitos de desempenho
pelo corpo técnico da CAIXA e pelas empresas terceirizadas, se for o caso, seria útil
a criação de um instrumento de controle para esta finalidade específica, constituído
pela identificação dos itens a serem executados junto com a maneira a ser realizada.
Essa fiscalização do cumprimento dos requisitos de desempenho deverá atentar,
entre outros, o tamanho das aberturas das janelas (critérios mínimos de ventilação e
iluminação); as espessuras das paredes; se a

parede de geminação entre as

unidades habitacionais prolonga-se até a face inferior do telhado; e se o
revestimento interno e externo está adequado para o acabamento final em pintura
de acordo com a norma de desempenho.
Logo, as informações constantes neste instrumento de controle específico, para
averiguar o cumprimento dos requisitos de desempenho, junto com os dados do
RAE e dos demais documentos técnicos, seriam fundamentais para constatar se a
obra foi executada de forma regular ou não. E em caso negativo, a construtora
sofreria a represália prevista até a conformidade da mesma.

Entrega da edificação
Para a emissão do “Habite-se”, após a conclusão da obra, as municipalidades
examinam apenas o atendimento aos Códigos de Edificações locais, que
normalmente relacionam somente aspectos do uso e ocupação do solo, recuos,
gabarito máximo, etc.
Todavia, quando se consideram as relações entre produtores e consumidores de
habitações, face ao advento da ABNT NBR 15.575:2013, é necessário avaliar o
edifício novo por intermédio de informações técnicas, laudos e eventuais medições
que confirmem, ou não, a adequação em relação aos índices de desempenho
projetados e construídos.
A avaliação geral do desempenho é imprescindível para a apuração de
responsabilidades e para embasar qualquer futura decisão, que refute a qualidade
da edificação. Portanto, ela deve abordar os principais tópicos da ABNT NBR
15.575:2013 com a devida indicação do cumprimento, ou não, dos requisitos
(mínimos, intermediários ou superiores) especificados para a edificação analisada.
Os principais tópicos, para a análise do desempenho da obra concluída, são:


Desempenho estrutural;



Desempenho de segurança contra incêndio;



Segurança no uso e operação;



Estanqueidade à água;



Desempenho térmico;



Desempenho acústico;



Desempenho lumínico;



Condições de saúde, higiene e qualidade do ar;



Funcionalidade e acessibilidade;



Conforto tátil e antropodinâmico;



Adequação ambiental.
Em face à comprovação da adequação ao desempenho, os sistemas construtivos e
produtos devem ser submetidos aos ensaios, simulações ou verificações analíticas
comprobatórias realizadas por empresas e laboratórios competentes. Realizada a
caracterização inicial / ensaios de tipo, somente deverão ser repetidos em caso de
novos materiais ou componentes serem incorporados ao sistema construtivo
avaliado.
Nos processos de avaliação, é necessário ressaltar a importância da elaboração de
simulações computacionais, pois permitem avaliar o desempenho em conjunto dos
diversos sistemas construtivos que compõe a edificação, como no caso do
desempenho térmico. Por meio de simulações é possível, por exemplo, propor
modificações para melhorar a qualidade do mesmo.
O incorporador e a construtora, no memorial descritivo, devem informar o
atendimento aos requisitos da ABNT NBR 15.575:2013, adequando-os em face dos
diferentes níveis de desempenho (mínimo, intermediário ou superior). Todavia, o
proprietário pode, a qualquer tempo, durante o período da vida útil de projeto,
solicitar ensaios e análises específicas para comprovar, ou não, o atendimento à
norma de desempenho, sob pena de responsabilização do incorporador e/ou
construtora por propaganda enganosa e danos morais.
Para que possa ocorrer a demonstração objetiva do comportamento geral do
desempenho é necessário, portanto, inserir nos Manuais de Uso, Operação e

Manutenção dados concretos sobre o comportamento dos diferentes elementos e
sistemas que integram a construção, anexando ainda catálogos e informações
técnicas de equipamentos fornecidos por terceiros, como aquecedores, torneiras,
registros e outros.

Uso da edificação
Para que sejam mantidas durante a vida útil de projeto as condições de
desempenho previstas no projeto para a edificação em estado de nova, requer-se
total obediência ao Manual de Uso, Operação e Manutenção.
Vale destacar que a unidade habitacional e o edifício como um todo deverão ser
utilizados de forma correta, adotando-se todas as práticas de manutenção
preventiva e corretiva indicadas pela empresa construtora e/ou incorporadora.
A ABNT NBR 15.575:2013 recomenda a avaliação sistemática do comportamento
em uso e da durabilidade dos diferentes sistemas da edificação, procedendo-se aos
reparos e adequações necessárias imediatamente após a constatação de qualquer
problema.
A análise de eventual degradação, principalmente no início da ocupação da obra,
pode permitir a recomendação de aprimoramentos de manutenção, de forma a
atender ao prazo de vida útil projetado.
A estimativa de desempenho e durabilidade da edificação, em conformidade às
normas técnicas, especialmente a ABNT NBR 15.575:2013, requer o cumprimento
de procedimentos sistêmicos de manutenção, prática que ainda não está arraigada
na sociedade brasileira. Nesse aspecto, a norma ABNT NBR 5.674:1999 – Gestão
da Manutenção Predial traz inúmeras responsabilidades aos proprietários de
unidades habitacionais e aos síndicos de edifícios ou de conjuntos habitacionais,
podendo constituir-se em importante ferramenta para a necessária mudança de
cultura.
Os usuários devem cumprir a sua parte da responsabilidade de manter a edificação
e executar as manutenções conforme o Manual de Uso, Operações e Manutenção.
Conforme Thomaz,

Os Manuais de Uso, Operação e Manutenção devem apresentar
periodicidade, forma de realização e forma de registro das inspeções
e das manutenções preventivas e corretivas, sempre que possível
baseando-se nas normas técnicas aplicáveis, especificando-se
materiais, processos e equipamentos necessários à realização das
manutenções, trazendo ainda a previsão quantitativa de todos os
insumos necessários para as diferentes manutenções. (THOMAZ,
2013)

Para comprovar o cumprimento da ABNT NBR 15.575:2013, o memorial descritivo
deve oferecer informações detalhadas sobre os materiais, componentes e serviços a
serem executados, mencionando as especificidades da norma técnica brasileira
correspondente (e, na sua inexistência, internacionais ou estrangeiras), a ponto de
pormenorizar os produtos e serviços a serem utilizados e respeitar a mesma
qualidade dos produtos em caso de troca.
As especificações previstas no memorial descritivo da construção, também devem
estar presentes no Manual de Uso, Operação e Manutenção, para conhecimento do
usuário. De acordo com Thomaz:

O manual deve apresentar uma descrição escrita e ilustrativa da
edificação “como construída” tanto para as áreas de uso privativo
quanto para as de uso comuns, sendo que as informações devem se
ater, no mínimo, à abrangência destas respectivas áreas e devem
conter: a) informações sobre aspectos importantes para o
proprietário e ao condomínio, como propriedades especiais previstas
em projeto e sistema construtivo empregado; b) desenhos
esquemáticos, com dimensões cotadas, que representem a posição
das instalações; c) descrição dos sistemas e quando aplicável dos
elementos e equipamentos; d) cargas máximas admissíveis nos
circuitos elétricos; e) cargas estruturais máximas admissíveis; f)
descrição sucinta dos sistemas; g) relação dos componentes
utilizados para acabamentos, (por exemplo, revestimentos
cerâmicos, tintas, metais, ferragens, esquadrias, vidros, etc.) com as
suas especificações; e h) sugestão ou modelo do programa de
manutenção preventiva. (THOMAZ, 2013)

6.2

Edital do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV)

O Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) consiste num conjunto de medidas
do Governo Federal destinadas à habitação de interesse social, consolidadas na Lei
11.977, de 07 de julho de 2009. Esta lei foi originada pela Medida Provisória no. 459
de 25 de março de 2009, que fora regulamentada pelo Decreto no. 6.819 de 13 de
abril de 2009. Todavia, o programa permanece sofrendo atualizações legais, por
intermédio de portarias e decretos.
O principal objetivo do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) é fornecer
mecanismos de incentivo à produção e compra de novas unidades habitacionais
pelas famílias com renda mensal de até R$6.500,00. Para alcançar esta finalidade, o
Governo Federal determinou uma meta inicial de um milhão de novas unidades
habitacionais, sendo a meta estendida para dois milhões até o final de 2014 com a
implantação do 2ª fase deste programa em 2011.
Todavia, em 30 de março de 2016, o governo federal lançou a 3ª fase do PMCMV
com a meta definida, inicialmente, em dois milhões de residências a serem
entregues até 2018.
Vale ressaltar que o PMCMV visa financiar e subsidiar somente imóveis novos, ou
seja, além de contribuir para a redução do déficit habitacional, estimula a economia
com a geração de novos empregos e investimentos na construção civil.
Logo, o PMCMV estimula a inclusão social, permitindo que os setores de baixa
renda tenham acesso à possibilidade de moradia de forma regular, especialmente
com a devida qualidade construtiva.
Inicialmente, o programa habitacional subdividiu a meta de um milhão de moradias
conforme a faixa de renda dos beneficiários, mais ou menos com a seguinte
proporcionalidade: 40% para famílias com renda bruta de até 3 salários mínimos;
40%, para renda de três a seis salários mínimos; e 20%, para renda entre seis e dez
salários mínimos, sendo este o teto de renda familiar do programa.
A distribuição da meta habitacional do PMCMV demonstra a prioridade às camadas
mais pobres da população, que enfrentam condições bastante precárias de moradia.
Esta preocupação do programa perpetua-se na 2ª e 3ª fases do mesmo.

A divisão do público-alvo do PMCMV permite a melhoria ao acesso à habitação
digna, considerando as peculiaridades de cada faixa de renda. Pois, de zero a três
salários mínimos, representa um aumento substancial no subsídio para habitações
de interesse social; de três a seis salários mínimos, significa a ampliação dos
financiamentos e subsídios governamentais; e entre seis e dez salários mínimos, há
o incentivo de compra de unidades habitacionais com vantagens de redução de
custo de seguro e acesso ao fundo garantidor.
O PMCMV engloba diversas modalidades de programas habitacionais sob a
responsabilidade do Governo Federal, que variam conforme a população
beneficiada e a origem dos recursos.
De acordo com o artigo 1º da lei 11.977/2009, o Programa Minha Casa, Minha Vida
compreende:
 Programa Nacional de Habitação Urbana - PNHU.
 Programa Nacional de Habitação Rural - PNHR.
Para a implementação e financiamento destes programas habitacionais, poderão ser
utilizados o Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab), recursos do Fundo de
Arrendamento Residencial (FAR) e do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS).
Os recursos do Fundo de Arrendamento Residencial subsidiam as unidades
habitacionais destinadas às famílias com renda de até R$1.800,00. Todavia, estas
também podem ser beneficiadas com recursos do FGTS destinados ao
financiamento do PNHU, que favorecem famílias com renda de até R$6.500,00.
O Fundo de Desenvolvimento Social é destinado para a habitação popular,
denominado como “Entidades”.

Nesta modalidade do PMCMV, as famílias

beneficiadas possuem renda de até R$1.800,00, admitindo-se até R$2.350,00 para
até 10% das famílias atendidas em cada empreendimento, sempre organizadas por
intermédio de entidades sem fins lucrativos.
O PNHR é favorecido por subsídios oriundos, diretamente, do Orçamento Geral da
União, focando o financiamento da habitação rural.

Programa Nacional de Habitação Urbana- PNHU
O Programa Nacional de Habitação Urbana visa à concessão de financiamentos
para a aquisição de imóvel novo, com recursos de FGTS, favorecendo as famílias
com renda de até dez salários mínimos.
Há disponibilização de subsídios, por parte da União, às famílias com renda de até
R$6.500,00, que não possuem imóveis e não tenham sido beneficiadas por este
recurso anteriormente. Portanto, essa vantagem atua na operação habitacional,
como melhora da capacidade financeira do proponente mediante a contratação do
financiamento; ou como instrumento para o equilíbrio econômico-financeiro do
negócio, compreendendo despesas extraordinárias, como por exemplo: taxas de
contratação e de administração.
Nesse programa habitacional, a operação imobiliária deverá ser enquadrada numa
das seguintes modalidades: aquisição de imóvel na planta, aquisição de terreno e
construção, construção em terreno próprio ou aquisição de imóvel novo construído
por terceiros.
Em relação ao enquadramento do imóvel, este somente será considerado como
novo, se ele nunca tiver sido habitado. Além disto, o “HABITE-SE” deverá ter sido
emitido pela prefeitura, a partir de 26 de março de 2009.
Em 14 de dezembro de 2015, o Ministério das Cidades publicou as instruções
normativas 21, 22 e 23, cuja vigência iniciou-se a partir de 04 de janeiro de 2016.
Estas novas regras e diretrizes regulamentam as linhas de crédito habitacional com
recursos do FGTS, contemplando o Programa Minha Casa Minha Vida – Faixas 2 e
3.
E nas novas regras do Ministério das Cidades, houve a atualização dos valores dos
imóveis para o enquadramento no programa habitacional, considerando a realidade
socioeconômica das cidades, o porte populacional e as distorções existentes em
municípios pequenos inseridos em regiões metropolitanas. Nas Tabelas 21 e 22 são
apresentados os novos limites de valores dos imóveis, conforme as faixas de renda:

Tabela 21- Limites de valor do imóvel do PMCMV- Faixas 1,5
Recorte Territorial
Classificadas pelo
IBGE como
metrópoles.
Demais capitais
estaduais , municípios
das regiões
metropolitanas das
capitais estaduais, de
Campinas, da Baixada
Santista
e RIDE (região
integrada de
desenvolvimento) de
Capital com
população maior ou
igual a 100 mil
habitantes, capitais
regionais,
classificadas pelo
IBGE (Instituto
Brasileiro de
Geografia e
Estatística), com
população maior ou
igual a 250 mil
habitantes.
Municípios com
população igual ou
maior que 250 mil
habitantes e
municípios das
regiões metropolitanas
das capitais estaduais,
de Campinas, da
Baixada Santista e
das RIDE de Capital
com população menor
que 100 mil habitantes
e capitais regionais,
classificadas pelo
IBGE, com população
menor que 250 mil
habitantes.
Municípios
com
população igual ou
maior que 50 mil
habitantes e menor
que
250
mil
habitantes.

Estados: DF, RJ e SP

Região Sul e estado
de MG.

Região Centro- oeste

Regiões Norte e
Nordeste

135.000,00

125.000,00

120.000,00

120.000,00

125.000,00

120.000,00

115.000,00

115.000,00

115.000,00

110.000,00

105.000,00

100.000,00

100.000,00

95.000,00

90.000,00

85.000,00

Municípios
com
população entre 20 e
50 mil habitantes

80.000,00

75.000,00

75.000,00

70.000,00

Demais municípios

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

Fonte: Elaborado pela autora.

Tabela 22- Limites de valor do imóvel do PMCMV- Faixas 2 e 3
Recorte Territorial
Classificadas pelo
IBGE como
metrópoles.

Demais capitais
estaduais , municípios
das regiões
metropolitanas das
capitais estaduais, de
Campinas, da Baixada
Santista
e RIDE (região
integrada de
desenvolvimento) de
Capital com
população maior ou
igual a 100 mil
habitantes, capitais
regionais,
classificadas pelo
IBGE (Instituto
Brasileiro de
Geografia e
Estatística), com
população maior ou
igual a 250 mil
habitantes.
Municípios com
população igual ou
maior que 250 mil
habitantes e
municípios das
regiões metropolitanas
das capitais estaduais,
de Campinas, da
Baixada Santista
e das RIDE de Capital
com população menor
que 100 mil habitantes
e capitais regionais,
classificadas pelo
IBGE, com população
menor que 250 mil
habitantes.
Municípios
com
população igual ou
maior que 50 mil
habitantes e menor
que
250
mil
habitantes.
Municípios
com
população entre 20 e
50 mil habitantes
Demais municípios

Estados: DF, RJ e SP

Região Sul e estado
de MG.

Região Centro- oeste

Regiões Norte e
Nordeste

225.000,00

200.000,00

180.000,00

180.000,00

215.000,00

180.000,00

170.000,00

170.000,00

170.000,00

160.000,00

155.000,00

150.000,00

135.000,00

130.000,00

125.000,00

120.000,00

105.000,00

100.000,00

100.000,00

95.000,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

90.000,00

Fonte: Elaborado pela autora

Vale ressaltar que, conforme estas novas instruções do Ministério das Cidades, o
enquadramento da operação de financiamento do PMCMV (Faixas 1,5; 2 e 3)
considera o valor de compra e venda ou investimento da edificação, pois,
constantemente, o valor de avaliação do imóvel era superior ao limite permitido para

utilizar FGTS, eis que não considerava a inserção geográfica, qualidade e tamanho
da unidade habitacional e outros parâmetros mercadológicos.
No PMCMV há a necessidade de verificar a compatibilidade dos valores dos projetos
para a construção da edificação com o limite do valor do imóvel permitido pelo
programa. Todavia, todos os módulos dos empreendimentos deverão ter no máximo
500 unidades.
Para os beneficiários do PMCMV há diversas vantagens econômicas em relação às
outras linhas de financiamento imobiliário, sendo as principais:


Para faixa 1 do PMCMV, o seguro habitacional (seguros de morte e invalidez
permanente – MIP, e danos físicos ao imóvel - DIF) é pago pelo Fundo Garantidor
da Habitação Popular (FGHab), e não pelo beneficiário;



Para faixas 1,5; 2 e 3 do PMCMV, o financiamento aos beneficiários pode seguir
todos os sistemas de amortização existentes para a operação imobiliária, ou seja,
SACRE (Sistema de Amortização Crescente), ou SAC (Sistema de Amortização
Constante), ou PRICE com juros embutidos na parcela. Além disto, os valores das
prestações são atualizados pela Taxa Referencial (TR);



Para o PMCMV – faixas 1; 1,5 e 2 serão concedidos subsídios sob a forma de
desconto para redução no valor das prestações ou para o pagamento de parte da
aquisição ou construção do imóvel. Este desconto é calculado mediante
enquadramento da renda familiar mensal bruta dos proponentes, considerando a
composição da família (por exemplo: o valor do desconto será reduzido em 40% se
o beneficiado pertencer à família unipessoal, ou seja, um só participante no
financiamento e não possuir dependentes); a localização do imóvel, isto é,
municípios do território nacional; e as modalidades operacionais. E, no caso de
quitação do financiamento até o 5º (quinto) ano de vigência do contrato, o desconto
deverá ser restituído proporcionalmente pelo beneficiado;



Os juros nominais e os valores dos subsídios variam de acordo com a faixa de renda
familiar, ou seja,

Tabela 23 - Juros nominais e valores dos subsídios do financiamento imobiliário- PMCMV

Renda Familiar
Até R$ 1.800,00
(Faixa 1)
Até R$ 2.350,00
(Faixa 1,5)
Até R$ 3.600,00
(Faixa 2)
Até R$ 6.500,00
( Faixa 3)

Característica
Até 90% de subsídio do valor do imóvel. Pago em até 120 prestações mensais de
no máximo R$270,00, somente com a atualização da Taxa Referencial de Juros (
TR).
Até R$45.000,00 de subsídio, com 5% de juros ao ano.
Até R$27.500,00 de subsídio, com 5,5% a 7% de juros ao ano.
8,16% de juros ao ano.

Fonte: Ministério das Cidades

Todavia, para os titulares de conta vinculada do FGTS, com no mínimo três anos
de trabalho sob o regime do FGTS, a taxa nominal de juros será reduzida em
0,5% ao ano;


O prazo máximo de financiamento é 360 meses e a quota de financiamento pode
alcançar o valor total do imóvel, conforme a capacidade de pagamento do
mutuário;



As despesas cartorárias têm custos menores que outras operações imobiliárias,
conforme a lei 11.977/2009;



Em caso de desemprego ou perda temporária de renda do beneficiário, as
prestações serão assumidas pelo fundo Garantidor da Habitação Popular
(FGhab) e incorporadas ao saldo devedor do financiamento.

O Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGhab) possui a natureza privada, com
patrimônio próprio dividido em cotas, com prazo indeterminado, regido por estatuto
específico e pelos demais dispositivos legais que lhe forem aplicáveis.
O patrimônio deste fundo garantidor é constituído pela integralização de recursos da
União, dos agentes financeiros que optarem por aderir às coberturas previstas, dos
rendimentos sobre a aplicação das disponibilidades financeiras em títulos públicos
federais e dos recursos provenientes da recuperação de prestações honradas pelo
FGHab, ou seja, da restituição pelos devedores.
O FGHab assume as coberturas securitárias habitacionais das edificações
enquadradas no PMCMV. Portanto, em caso de morte ou invalidez permanente do

mutuário, por doença ou outro evento posterior à contratação, haverá a liquidação
antecipada do saldo devedor do financiamento; porém se houver outra pessoa na
composição da renda a quitação será parcial; e em face de danos físicos sofridos
pelo imóvel (incêndio ou explosão; inundação ou alagamento; desmoronamento
parcial ou total das paredes, vigas ou outra parte estrutural; e destruição de
telhados), decorrente de forças ou agentes externos ao mesmo, o fundo arcará com
a despesa de recuperação do imóvel, limitando os recursos gastos até o valor de
avaliação do bem.

O PMCMV também oferece condições especiais para a contratação de
empreendimentos a executar, favorecendo construtoras e incorporadoras, ao
permitir o financiamento de até 100% do custo da obra, limitados a 85% do custo
total do empreendimento. Todavia, para o enquadramento do empreendimento no
programa habitacional, quando a operadora for a instituição financeira CAIXA, esta
realizará a análise de risco da construtora e a comprovação da comercialização
mínima de 30% das unidades do empreendimento.
Em caso de empreendimento a ser executado, os recursos serão disponibilizados
para a construtora conforme o cumprimento do cronograma construtivo, cujo período
máximo deverá ser 36 meses. E durante este período de obra, haverá apenas o
pagamento de juros e atualização monetária. Portanto, após a conclusão da
edificação, serão pagas as parcelas do financiamento principal.
Após a conclusão da obra, haverá o pagamento do saldo devedor, respeitando a
amortização do mesmo após a comercialização de cada unidade habitacional
repassada para a instituição financeira, num período máximo de 24 meses,
atualizado por uma taxa nominal de juros de 8% ao ano, corrigida pela TR.

Programa Nacional de Habitação Rural -PNHR
Este programa consiste no financiamento de habitação aos agricultores e
trabalhadores rurais, organizados de forma associativa por entidades sem fins
lucrativos (por exemplo: cooperativas e associações) ou às famílias de agricultores

individualmente. Contempla ainda subsídios, assistência técnica e trabalho técnico
social.
Com o advento do PMCMV - Fase 3, os beneficiários poderão ter a renda familiar
bruta anual até R$ R$78.000,00 por ano.
Os recursos destinados ao PNHR são originados, exclusivamente, do Orçamento
Geral da União, concedidos diretamente às pessoas físicas, associadas a uma
entidade organizadora sob forma coletiva. Logo, a quantidade de habitantes da
localidade rural não é restrição para ser beneficiada pelo programa.
Em relação à comprovação de renda dos beneficiários, ocorre, preferencialmente,
pela declaração de aptidão apresentada ao Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (PRONAF). Todavia, a renda poderá ser comprovada por
registro na carteira de trabalho, contrato ou declaração da cooperativa ou sindicato
ou associação.
Além da renda, para o enquadramento no PNHR, conforme o PRONAF, os
beneficiários poderão exercer as atividades de pesca artesanal, extrativismo,
silvicultura, agricultura, maricultura, piscicultura, ou ser integrantes de comunidades
quilombolas ou indígenas.
A entidade organizadora é a responsável pela produção das unidades habitacionais
contempladas pelo PNHR, englobando os seguintes itens:
 Elaboração do projeto;
 Estudo prévio da viabilidade;
 Apresentação à instituição financeira;
 Indicação do grupo de beneficiários;
 Assistência técnica e social.
O imóvel rural projetado deve estar localizado em pequena propriedade, com área
total ou fração ideal de até quatro módulos fiscais. Além disto, deverá ter
infraestrutura mínima de vias de acesso, saneamento básico, energia elétrica e
abastecimento de água.

É necessário destacar que o módulo fiscal, de acordo com a lei no. 6.746 de 1979, é
uma unidade agrária expressa em hectares e variável, correspondendo à área
mínima necessária para que a exploração da terra seja economicamente viável. A
área poderá ter uma variação entre 5 a 110 hectares, dependendo da localização da
propriedade.
Para o enquadramento no PNHR, cada proposta a ser beneficiada pelo programa
deverá englobar entre 3 a 50 unidades habitacionais.
No PNHR, o valor final do imóvel máximo é de R$65.000,00, conforme a Portaria
interministerial 97 do Ministério das Cidades (2016). Todavia, haverá subvenção
econômica para assegurar o equilíbrio financeiro da operação, que deverá ser
composto pelo subsídio para a edificação; para assistência técnica e para o trabalho
social; e pela contrapartida, quando houver.
Os beneficiários, destinados à PNHR, deverão, em contrapartida, devolver 4% do
valor incidente sobre o subsídio em quatro parcelas anuais.
Em face do seguro da operação, não haverá o pagamento do mesmo pelo
beneficiário, porém o imóvel não estará protegido em caso de danos físicos.
O programa permite que as edificações sejam realizadas nas seguintes
modalidades: administração direta, empreitada global, mutirão assistido ou
autoconstrução. E estas poderão ser construídas no período entre 4 a 24 meses a
partir da data da contratação.

PMCMV - Recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR)

Esta modalidade do PMCMV utiliza-se dos recursos oriundos do FAR, para a
aquisição e construção das unidades habitacionais destinadas às famílias com renda
até R$1.800,00.
Os beneficiados serão indicados pelo poder público, com parceria entre estados e
municípios.

Os recursos do FAR devem ser aplicados de acordo com a estimativa do déficit
nacional urbano, divulgada pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(PNAD), que fora realizada pelo IBGE em 2008, eis que os resultados deste PNAD
foram utilizados para a formulação das diretrizes do PMCMV em 2009.
Em relação à área de atuação, esta modalidade do PMCMV engloba as capitais
estaduais e as suas respectivas regiões metropolitanas; Distrito Federal; e
municípios com população igual ou superior a 50 mil habitantes. Porém, se for entre
20 e 50 mil, para a implantação do programa mais de 70% dos indivíduos deverão
se situar na zona urbana, além do município ter que possuir uma taxa de
crescimento populacional maior do que a averiguada entre os anos de 2000 e 2010,
correspondendo pelo menos 5% a mais para o crescimento apresentado entre 2007
a 2010.
Antes do PMCMV, o FAR junto com os recursos da OGU e do FGTS, provia
recursos que eram utilizados como subsídios para a construção de unidades
habitacionais destinadas ás famílias com renda entre três a seis salários mínimos.
Todavia, com a criação deste programa habitacional, o FAR foi destinado,
exclusivamente, para beneficiar indivíduos com renda familiar mensal de até
R$1.800,00.
O PMCMV, com a utilização do recurso do FAR, está dividido em duas partes:


Construção de habitações de interesse social com foco nas construtoras
interessadas.



Alienação de imóveis prontos aos beneficiários residentes nas áreas de atuação
do programa.

Para a implantação desta modalidade do PMCMV, é necessária a atuação conjunta
de diversos agentes, ou seja:


A CAIXA, que atuará como instituição responsável pela execução e gestão do
FAR, definindo os critérios técnicos para a operacionalização do programa;



Ministério das Cidades, no papel de agente gestor do programa habitacional, a
ponto de estabelecer diretrizes, definir a distribuição de recursos e monitorar o
resultado alcançado. Além disso, em conjunto com os Ministérios da Fazenda e

do Planejamento, poderá revisar, anualmente, os limites de renda familiar dos
beneficiários e a remuneração a ser recebida pela CAIXA;


Agentes do poder público (estados, municípios e Distrito Federal), que aderirem
ao programa através do termo de adesão firmado com a CAIXA. Estes agentes
devem indicar as áreas prioritárias, definir os parâmetros para a isenção de
impostos, sinalizar as demandas etc.;



Construtoras e incorporadoras, que devem apresentar projetos habitacionais em
atendimento a todas as diretrizes do PMCMV;



As famílias, com renda de até R$1.800,00, que serão beneficiadas com a
aquisição de imóveis habitacionais.

Para a adesão ao PMCMV com recursos FAR, o agente do poder público deve
firmar um termo com a CAIXA, o qual se obrigue a realizar:


Ações facilitadoras e redutoras dos custos de produção dos imóveis. Por
exemplo: isenção ou redução dos tributos;



Medidas necessárias à aprovação e viabilização dos projetos, ou seja:
autorizações, alvarás e licenças;



Atuações para a celeridade na obtenção do licenciamento ambiental e na
concessão de serviços públicos (energia elétrica, água e saneamento);



Aporte de recursos financeiros, bens ou serviços necessários à realização das
obras;



Responsabilidade pela guarda e manutenção do empreendimento após a
conclusão do mesmo, e até a entrega das unidades habitacionais aos
beneficiários finais.

Após a comprovação da assinatura do termo de adesão, a CAIXA poderá
recepcionar as propostas de aquisição de terreno e produção ou requalificação de
empreendimentos que foram encaminhadas pelo agente público (municípios,
estados ou Distrito Federal). Além de estar apta a analisar a documentação
necessária à aprovação do projeto.

Todavia, a execução das obras dos empreendimentos, e a entrega das unidades
habitacionais concluídas e legalizadas, serão de responsabilidade das construtoras
contratadas junto à CAIXA.
Vale ressaltar que depois da contratação do projeto, especialmente, o Distrito
Federal ou município onde será executado o empreendimento deverá indicar as
famílias beneficiárias constantes no seu cadastro, conforme critérios de elegibilidade
e seleção definidos pelo Ministério das Cidades. Todavia, o Estado poderá indicar os
beneficiários

quando

for

responsável

pelas

contrapartidas

aportadas

no

empreendimento.
Em relação aos critérios para escolha das famílias beneficiárias, o Ministério das
Cidades define os seguintes:


Famílias residentes em áreas de risco ou insalubres, ou que tenham sido
desabrigadas;



Famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar;



Famílias de que façam parte pessoas com deficiências.

Todavia, o Distrito Federal, estados, municípios e entidades organizadoras poderão
estabelecer até três critérios adicionais de priorização, sempre os harmonizando
com os nacionais.
Portanto, depois da conclusão do empreendimento, as unidades habitacionais serão
entregues pela CAIXA para as pessoas que serão beneficiadas. E neste momento,
os imóveis estarão devidamente alienados fiduciariamente para o FAR.
Para selecionar as famílias que serão beneficiadas, deverá ser observado o
atendimento aos seguintes critérios:


Comprovação da renda de até R$1.800,00;



Não ser proprietário de imóvel residencial ou mutuário de financiamento
habitacional em qualquer localidade do país;



Não ter sido beneficiado por nenhum subsídio habitacional do orçamento da
União anteriormente.

Vale destacar que os empreendimentos enquadrados no PMCMV - Recursos FAR,
devem atender aos seguintes requisitos:


Limite de 500 unidades por módulo, ou condomínio segmentado com, no
máximo, 300 unidades;



O valor máximo das unidades habitacionais deve ser R$96.000,00, conforme as
diretrizes adotadas pelo PMCMV 3. Todavia, até a data atual, o Ministério das
Cidades não publicou os valores diferenciados de acordo com a localização e
quantidade populacional dos municípios.



O valor da subvenção econômica fica limitado a R$86.400,00, conforme a
Portaria Interministerial no. 99 do Ministério das Cidades (2016).

PMCMV Entidades- Recursos do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS)

O PMCMV Entidades é um programa habitacional destinado às famílias com renda
de até R$1.800,00, organizadas em cooperativas, associações ou outra entidade da
sociedade civil.
Essas organizações devem ser previamente habilitadas pelo Ministério das Cidades,
que as autorizam a serem beneficiadas com os recursos do fundo de
desenvolvimento social (FDS), para exercerem as atividades de aquisição de terreno
e construção, construção em terreno próprio ou de terceiros, aquisição de imóvel
novo ou requalificação de imóvel já existente.
Além disto, as construções das unidades habitacionais podem ser realizadas por
administração direta, empreitada global, mutirão assistido e autoconstrução.
Esta modalidade do PMCMV recebe somente recursos do fundo de desenvolvimento
social (FDS), que é formado por subsídio do orçamento geral da União (OGU). E
para a utilização destes valores, há distribuição regional de acordo com as
estimativas de déficit habitacional.

Logo, a entidade organizadora atuará como agente fomentador do programa,
recebendo auxílios do Poder Público, enquanto o financiamento é concedido
diretamente às pessoas físicas beneficiadas.
Este programa habitacional específico foi regulamentado mediante a parceria entre o
Conselho Curador do FDS e o Ministério das Cidades, na Resolução no. 141 de 10
de junho de 2009. E, de acordo com esta legislação, o Ministério das Cidades é o
gestor da aplicação dos recursos do fundo de desenvolvimento social, e a CAIXA
atuará como agente operador.
Portanto, para a operacionalização do PMCMV Entidades, é necessária a ação
conjunta das entidades organizadoras, Ministério das Cidades e CAIXA. E estes
agentes possuem atribuições específicas na execução do programa.
Para o enquadramento do imóvel no PMCMV Entidades, o valor máximo da
avaliação é de R$ 96.000,00. Todavia, o valor da subvenção econômica fica limitado
a R$93.000,00 para beneficiário cuja indicação seja formalizada no agente financeiro
até 30 de junho de 2016, porém caso a formalização seja além desta data, o valor
da subvenção será R$86.400,00.
Vale destacar que o prazo para a apresentação do anteprojeto é de 120 dias. Logo
depois, ocorrerá um período de 24 meses entre a data de entrega do projeto e a
assinatura do contrato da edificação.
Após a assinatura do contrato, a construção deverá ser realizada no prazo mínimo
de 12 meses e no máximo de 24 meses.
É válido ressaltar que o PMCMV Entidades possui o mesmo fluxograma operacional
do PNHR. Todavia, não há atividade de seleção dos beneficiários intermediada pelo
Ministério das Cidades.
O procedimento operacional do PMCMV Entidades é o seguinte:


Aprovação dos projetos pela CAIXA;



Seleção do Ministério das Cidades, onde haverá a determinação dos projetos
aprovados que serão atendidos pelo programa;



Entidade organizadora apresentará a demanda a ser beneficiada junto à CAIXA;



Enquadramento da demanda e a contratação da operação pela CAIXA.

Para a aprovação do projeto do empreendimento a ser beneficiado pelo programa,
deverão ser cumpridos os seguintes requisitos:


Situação fundiária e dominial deve estar regularizada ou em processo de
regularização;



O terreno deve possuir matrícula própria;



A infraestrutura externa (energia elétrica; acesso viário; soluções de esgoto e
água; e serviços públicos essenciais de transporte e coleta de lixo) deve estar
concluída ou a ser executada pela entidade responsável pela obra ou pelo
agente público, se for o caso.

Em relação às condições de financiamento, os beneficiários do PMCMV – Recursos
FAR e FDS (entidades), cuja indicação foi até 30 de junho de 2016, pagarão
prestações mensais limitadas a 5% da renda familiar, com valor mínimo de R$25,00,
sempre considerando o maior dos valores, durante 10 anos, atualizados anualmente
pela taxa referencial (TR), sem a incidência de juros. Todavia, conforme as
instruções referentes ao PMCMV- Fase 3, as famílias indicadas após 30 de junho de
2016, pagarão as seguintes prestações:

Tabela 24- Valor de prestação mensal para PMCMV- Recursos FAR e FDS
Renda familiar bruta mensal (RFBM)

Prestação mensal

Até R$800,00

R$80,00

De R$800,01 a R$1.200,00

10% da RFBM

De R$1.200,01 a R$1.800,00

25% da RFBM menos R$180,00

Fonte: Ministério das Cidades

Vale ressaltar que de acordo com as instruções apresentadas para o PMCMV - Fase
3, os imóveis observarão as novas especificações mínimas previstas na portaria no.
146/2016 do Ministério das Cidades, adequadas à norma de desempenho (ABNT
NBR 15.575:2013), visando maior conforto térmico e acústico, com uso de
esquadrias com sombreamento, maior espessura das paredes (espessura mínima
de 14 cm), sendo providas de lajes e apresentando acréscimo de 2m² na planta das
unidades habitacionais em relação ao PMCMV – Fases 1 e 2.
Vale ressaltar que essas especificações mínimas para o PMCMV não estabelecem
área mínima de cômodos e os projetistas deverão formatar os ambientes da
habitação segundo o mobiliário previsto, porém é obrigatório o atendimento à ABNT
NBR 15.575: 2013, no que couber.
Conforme a Portaria no. 146/2016 do Ministério das Cidades ,segue a tipologia
mínima para a unidade habitacional enquadrada no PMCMV.
Quadro 1 – Tipologia mínima das unidades habitacionais - PMCMV

Casa

Compartimentos

Transição

02 quartos, sala, cozinha,

Área útil mínima de 36 m²,

banheiro e área de

se a área de serviço for

serviço.

externa, ou 38 m², se área
de serviço for interna.

Apartamento

02 quartos, sala, cozinha,

Área útil mínima de 41 m².

banheiro e área de
serviço.
Nota: Ministério das Cidades

Além disto, deverão ser atendidos itens de sustentabilidade para a redução do
consumo de energia e água, como aeradores nas torneiras, caixa de descarga com
duplo acionamento, sensor de presença nas áreas comuns, bomba de água com
“Selo Procel” e sistemas alternativos de aquecimento solar, salvo para as regiões
Norte e Nordeste.
É necessário destacar que, em caso da aplicação de tecnologia inovadora, esta
deverá ser testada e aprovada conforme a ABNT NBR 15.575:2013 e homologada
pelo SINAT ou que comprove desempenho satisfatório junto à CAIXA.

Todavia, também deverão ser atendidas as regras complementares aos Códigos de
Obras Municipais para elevar a qualidade urbanística, como por exemplo: dimensão
máxima de quadra de lotes e estímulo a parcelamentos com vias públicas; largura
mínima de ruas e ampliação da largura das calçadas; redução da quantidade
máxima de unidades habitacionais por empreendimento; e quantidade mínima de
árvores em áreas de uso comum e espaçamento máximo entre árvores nas vias e
rotas acessíveis em todas as áreas de uso comum, como previsto na ABNT NBR
9.050:2004.
Vale ressaltar que, conforme estudos do Ministério das Cidades, a nova metragem
da área útil, para os empreendimentos do PMCMV, permite a acomodação do
mobiliário mínimo definido no ABNT NBR 15.575: 2013. Além disto, para comprovar
a acessibilidade das unidades habitacionais de acordo com a ABNT NBR
9.050:2004, todos os ambientes devem permitir o giro de 180º (1,20m X 1,50m) e há
previsão de espaço livre em frente a todas as portas da unidade de 1,20m.
Para a implantação do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), foram
consideradas todas as especificidades das Unidades Federativas do Brasil, ou seja,
houve um estudo sobre as estimativas de déficit habitacional global. Portanto, após
a conclusão do mesmo, ocorreu a distribuição das metas para a contratação das
unidades habitacionais beneficiadas.
Devido

ao

déficit

habitacional

das

regiões

brasileiras,

a

quantidade

de

empreendimentos beneficiados pelo programa foi dividida conforme a seguinte
ordem de prioridade: Sudeste, Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste.
Conforme publicado no site do Governo Federal (2016), até março de 2016 o
PMCMV, considerando o somatório das duas primeiras fases, viabilizou a
contratação de mais de 2,63 milhões de unidades habitacionais, localizadas em
5.329 cidades (95% dos municípios brasileiros). E no período, o investimento total
ultrapassou R$ 294,49 bilhões.
Logo, para o PMCMV cumprir o seu objetivo, isto é, fomentar a produção e aquisição
de imóveis residenciais novos por famílias de baixa renda, o programa utiliza-se de
quatro modalidades operacionais, que são: PNHU, PNHR, PMCV Recursos FAR e
PMCMV Entidades (Recursos FDS).

Segue o quadro- resumo comparativo entre as diversas modalidades do PMCMV:

Quadro 2- Quadro- resumo comparativo entre as diversas modalidades do PMCMV.
Modalidade
do PMCMV

Origem dos
recursos

Públicoalvo

Valor máximo
do imóvel

Construção

Forma de
pagamento

PNHU

FGTS

Renda
R$6.500,00

R$ 225mil,
porém este
valor é válido
somente para
as regiões
metropolitanas
de São Paulo,
Rio de Janeiro
e Distrito
Federal.

Empresas da
Construção
Civil

Financiamento
habitacional

PNHR

OGU

Renda anual
máxima até
R$ 78.000,00

R$ 65.000,00

Entidades
organizadoras

Financiamento
com subsídio
de até R$
30.500,00 para
a região norte.

(rural)
Recursos
FAR

FAR

Renda até
R$1.8000,00

R$96.000,00

Empresas da
construção
civil

Os
beneficiários
que possuem
renda bruta de
até R$
800,00,pagarão
a parcela de
R$ 80,00; entre
R$ 800,01 a
R$1.200,00, o
valor
corresponderá
a 10% da
renda; e de R$
1.200,01 a R$
1.800,00
pagarão 25%
da renda
menos
R$180,00.

Entidades

FDS

Renda até
R$1.800,00

R$96.000,00

Entidades
organizadoras

Idem ao
previsto no
PMCMVRecursos FAR.

Fonte: Elaborada pela autora

Vale destacar que cada modalidade oferecida pelo programa destina-se para um
público-alvo específico, com fontes de recursos diferenciadas, sempre visando a
melhores benefícios (subsídios), facilidade de acesso e simplificação operacional.
Em relação a estas novas exigências (valor do imóvel, renda dos beneficiários e
valor de subsídio) a serem observadas nas contratações enquadradas no PMCMVFase 3, a CAIXA obrigou a sua implementação nas contratações realizadas a partir
de 02 de maio de 2016. Além disto, o cumprimento da Portaria 146 / 2016 do
Ministério das Cidades com as devidas adequações técnicas, especialmente em
face da ABNT NBR 15.575: 2013 ,é de exigência obrigatória nos projetos
arquitetônicos protocolados nos órgãos competentes.
Todavia, para o sucesso do PMCMV, não basta somente a quantidade de unidades
habitacionais entregues, mas também a qualidade das mesmas. Logo, a ABNT NBR
15.575:2013 permitiu que se exigisse o mínimo de desempenho a ser atendido pelas
construções civis, incluindo os programas de habitação de interesse social, eis que a
norma deve ser cumprida, independentemente de classe social e custo.
Há alegação de algumas construtoras sobre a restrição de recursos para a
construção das unidades habitacionais do PMCMV, mas isso não desobriga o
cumprimento da norma de desempenho (ABNT NBR 15.575:2013) e do grande
número de normas prescritivas que se encontravam em vigor muito antes que
referida norma de desempenho fosse aprovada.
A quantidade significativa de unidades habitacionais entregues pelo PMCMV, e as
recursos disponibilizados para o sucesso do mesmo, realçaram a fiscalização mais
incisiva sobre a qualidade do imóvel e a valorização da satisfação dos beneficiados
pelo programa.
Neste sentido, a CAIXA criou, em março de 2013, um serviço de atendimento
específico para o beneficiário do programa Minha Casa Minha Vida, denominado de
“De Olho na Qualidade”.
O principal objetivo do programa “De Olho na Qualidade” é a satisfação do
beneficiário do PMCMV. Portanto, caso seja constatado algum vício de construção,
inclusive em face do desempenho insatisfatório da edificação, o beneficiário pode
encaminhar uma reclamação à CAIXA, que enviará aos responsáveis pela

construção e efetuará o acompanhamento das providências até a solução da
contestação.

6.3 Contrato firmado entre a construtora e a instituição financeira

A instituição financeira Caixa Econômica Federal (CAIXA) é a principal operadora do
PMCMV. Portanto, haverá um destaque sobre os documentos que devem ser
firmados entre ela e a construtora, para a edificação de empreendimentos
beneficiados por este programa habitacional.
Os principais documentos firmados entre a CAIXA e a construtora interessada em
construir empreendimentos subsidiados pelo PMCMV são: o contrato; o código de
práticas; os memoriais descritivos de infraestrutura e de edificações; e o cronograma
físico-financeiro, de infraestrutura e de habitações.
Vale ressaltar que, conforme o jurista Silvio Rodrigues, “o contrato é fonte de
obrigação no sentido de que a avença entre as partes faz gerar um liame entre elas,
de modo que uma ou ambas se comprometem a realizar uma prestação”
(RODRIGUES, 1999, p.9). Portanto, o contrato é o principal instrumento para que a
instituição financeira possa exigir o cumprimento de qualquer obrigação, inclusive o
atendimento à norma de desempenho.
Logo, com a assinatura do contrato, a construtora se obriga a entregar o
empreendimento com qualidade conforme legislação vigente, e a instituição bancária
a repassar recursos do PMCMV para o financiamento da obra.
Em relação à obrigatoriedade da ABNT NBR 15.575:2013, apesar de constar na
cláusula contratual 27.1.1 do “Contrato de compra e venda de terreno e mútuo para
construção de unidade habitacional, alienação fiduciária em garantia, fiança e outras
obrigações - Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV - Recursos FGTS”,
elaborado e imposto pela CAIXA, ele precisa ter o seu conteúdo aprimorado. Segue
a seguinte cláusula:

27.1.1 A CONSTRUTORA, para empreendimento imobiliário com
protocolo datado a partir de 19/07/2013 inclusive, junto ao Órgão
Municipal competente para a aprovação do projeto, declara que: a)
tem ciência que a CAIXA poderá exigir, a qualquer tempo, que a
CONSTRUTORA comprove o atendimento das normas técnicas,
inclusive ao disposto na NBR 15.575 - Edificações Desempenho,
especialmente quanto aos requisitos e critérios de desempenho; b) é
responsável pelas adequações necessárias para o atingimento do
desempenho mínimo estabelecido na NBR 15.575 - Edificações
Desempenho, caso os requisitos de desempenho esperados não
tenham sido atingidos quando da obra concluída e em caso de
reclamação ou contestação por parte do usuário. (CAIXA, 2016)

Todavia, esta cláusula somente exige a construção e, se for o caso, a adequação
dos empreendimentos imobiliários de acordo com os requisitos e critérios de
desempenho da ABNT NBR 15.575:2013, sem descrever o que será esperado para
cada sistema que compõe a edificação. Portanto, a descrição mais pormenorizada
das exigências nos projetos, nos memoriais descritivos e no código de práticas
auxiliará o construtor a cumprir esta obrigação contratual.
Vale destacar que, para certificar a vida útil de projeto após a emissão do “Habitese”, conforme exigência da ABNT NBR 15.575:2013, a CAIXA exige que os
empreendimentos contratados a partir de maio de 2015 devem apresentar a apólice
de Seguro de Garantia Pós Entrega (SGPE), de acordo com a cláusula 23 da
minuta, elaborada pela instituição financeira, firmada entre a CAIXA e a construtora:

23 Seguros da construtora – Neste ato a CONSTRUTORA apresenta
a Apólice de Seguro de Garantia Executante Construtor (SGC) ou a
Apólice de Seguro Garantia Imobiliário (SGI), a Apólice de Seguro de
Riscos de Engenharia (SRE) e Responsabilidade Civil do Construtor
(RCC) e a Apólice de Seguro de Garantia Pós Entrega (SGPE), com
vigência durante todo o prazo de construção até a conclusão do
empreendimento, com cobertura de sinistros para garantir o seguinte:
a) se Apólice SGC, a substituição da CONSTRUTORA, a retomada,
a finalização das obras e a legalização do empreendimento; b) se
Apólice SGI, a entrega da obra legalizada no prazo contratado ao (s)
DEVEDOR (ES),adquirente (s) de unidade vinculada ao
empreendimento imobiliário, sob o regime de Patrimônio de
Afetação; c) Indenização à CONSTRUTORA por prejuízos
decorrentes de acidentes ocorridos durante a execução da obra, dos
quais possam resultar danos ou destruição das obras de engenharia
civil; d) o reembolso à CONSTRUTORA de quantias que possa vir a
ser responsabilizada civilmente em decorrência de danos corporais
ou patrimoniais causados a terceiros, decorrentes de acidentes

ocorridos durante a execução da obra; e) o reembolso ao (s)
DEVEDOR (ES) do custo de manutenção e reparo relativo ao mau
funcionamento e inadequações da construção ocorridos após a
expedição do “Habite-se”. (CAIXA, 2016)

Para verificar o alcance temporal do Seguro de Garantia Pós Entrega (SGPE), é
necessário observar o artigo 618 do Código Civil Brasileiro de 2002, ou seja, o
período de garantia é de cinco anos a partir da emissão do “Habite-se”.

Artigo 618 CC. Nos contratos de empreitada de edifícios ou outras
construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução
responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e
segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo.
Parágrafo único. Decairá do direito assegurado neste artigo o dono
da obra que não propuser a ação contra o empreiteiro, nos cento e
oitenta dias seguintes ao aparecimento do vício ou defeito.

Portanto, em relação aos vícios aparentes referentes à solidez e à segurança da
edificação, conforme o artigo 618 do Código Civil Brasileiro de 2002, o adquirente do
imóvel possui cinco anos para reivindicar a regularização destes vícios.
Todavia, quando tratar-se de vício oculto, isto é, aquele que só pode ser percebido
pelo usuário após a decorrência de um período significativo, persiste a
responsabilidade do construtor até o prazo de um ano após a ciência do vício pelo
adquirente do imóvel, conforme o parágrafo primeiro do artigo 445 do Código Civil
Brasileiro.

Artigo 445 CC. O adquirente decai do direito de obter a redibição ou
abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e
de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na
posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade.
§ 1o Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais
tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até
o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens
móveis; e de um ano, para os imóveis.

Vale ressaltar que, para o Código Civil Brasileiro, vício engloba solidez, segurança,
saúde e prejuízo econômico ao consumidor. Todavia, para o Código de Defesa do
Consumidor, o vício se refere apenas a prejuízo econômico e as demais falhas da
construção habitacional são denominadas de defeitos.
Logo, quando a cláusula contratual, elaborado pela CAIXA, explicita que a
construtora é responsável economicamente pelo prejuízo causado pelo mau
funcionamento e inadequações da construção após a expedição do “Habite-se“,
confirma a obrigação da construtora oferecer o desempenho mínimo do
empreendimento durante a vida útil de projeto. Porém, a construtora não será
responsável caso o dano tenha sido causado por culpa exclusiva do usuário, ou
seja, não houve a manutenção regular do empreendimento pelo usuário por
inobservância do previsto no Manual de Operação, Uso e Manutenção.
O Seguro de Garantia Pós Entrega (SGPE) cobre custo de manutenção e reparo
relativo ao mau funcionamento e inadequações da construção, defeitos e falhas em
materiais, acabamento e design.
Estes riscos cobertos pelo seguro são frutos dos danos oriundos da execução da
obra e defeitos dos materiais incorporados em caráter permanente (esquadrias,
portas, janelas, pisos, revestimentos cerâmicos, instalações elétricas e hidráulicas,
em alvenarias não estruturais), conforme especificado no memorial descritivo do
imóvel, ou seja, documento integrante do contrato de compra e venda do mesmo
elaborado pela construtora.
A apólice de Seguro de Garantia Pós Entrega (SGPE), exigida pela CAIXA, deve
prever a cobertura dos seguintes riscos e os períodos de proteção:


Riscos cobertos por um ano:

Equipamentos industrializados (aquecedores de passagem ou acumulação,
moto bombas, filtros, interfone, automação de portões, elevadores e outros).
Sistemas de dados de voz, telefonia, vídeo e televisão - Instalação e
Equipamentos;
Sistema de proteção contra descargas atmosféricas, sistema de combate a
incêndio, pressurização das escadas, iluminação de emergência, sistema de

segurança patrimonial - Instalação e Equipamentos;
Portas corta-fogo - Dobradiças e molas;
Instalações elétricas – Tomadas / interruptores / disjuntores / fios / cabos /
eletrodutos / caixas e quadros - Equipamentos;
Instalações hidráulicas e gás, coletores / ramais / louças sanitárias / caixas de
descarga / bancadas / metais sanitários / sifões / ligações flexíveis / válvulas /
registros / ralos / tanques de lavar roupa - Equipamentos;
Esquadrias de madeira - Empenamento, Descolamento, Fixação;
Esquadrias de aço - Fixação, Oxidação;
Esquadrias de alumínio e de PVC - Partes móveis (inclusive recolhedores de
palhetas, motores e conjuntos elétricos de acionamento);
Esquadrias de alumínio e de PVC - Funcionamento, acabamento;
Pisos de madeira - tacos, assoalhos e decks - Empenamento, trincas na
madeira e destacamento;
Forros de gesso - Fissuras por acomodação dos elementos estruturais e de
vedação;
Forros de madeira - Empenamento, trincas na madeira e destacamento;
Selantes, componentes de juntas e rejuntamentos – Aderência;
Vidros - Fixação.



Riscos cobertos por dois anos:

Esquadrias de alumínio e de PVC - Borrachas, escovas, articulações, fechos e
roldanas;
Revestimento de paredes, pisos e tetos internos e externos em argamassa /
gesso liso / componentes de gesso para drywall - Fissuras;

Revestimento de paredes, pisos e tetos em azulejo / cerâmica / pastilhas Revestimentos soltos, gretados, desgaste excessivo;
Revestimento de paredes, pisos e tetos em pedras naturais (mármore, granito
e outros) - Revestimento soltos, gretados, desgaste excessivo;
Piso cimentado, piso acabado em concreto, contrapiso - Destacamentos,
fissuras, desgaste excessivo;
Revestimentos especiais (fórmica, plásticos, têxteis, pisos elevados, materiais
compostos de alumínio) - Aderência;
Pintura / Verniz (interna / externa) - Empolamento, descascamento,
esfarelamento, alteração de cor ou deterioração de acabamento.



Riscos cobertos por três anos:

Instalações elétricas – Tomadas / interruptores / disjuntores / fios / cabos /
eletrodutos / caixas e quadros – Instalação;
Instalações hidráulicas e gás, coletores / ramais / louças / caixas de descarga /
bancadas / metais sanitários / sifões / ligações flexíveis / válvulas / registros /
ralos / tanques de lavar roupa - Instalação;
Revestimento de paredes, pisos e tetos internos e externos em argamassa /
gesso liso / componentes de gesso para drywall - Estanqueidade de fachadas
e pisos em áreas molhadas;
Revestimento de paredes, pisos e tetos em azulejo / cerâmica / pastilhasEstanqueidade de fachadas e pisos em áreas molhadas;
Revestimento de paredes, pisos e tetos em pedras naturais (mármore, granito
e outros) - Estanqueidade de fachadas e pisos em áreas molhadas;
Piso cimentado, piso acabado em concreto, contrapiso - Estanqueidade de
pisos em áreas molhadas.



Riscos cobertos por cinco anos:

Paredes de vedação, guarda-corpos, muros de divisa e telhados - Segurança
e integridade;
Portas corta- fogo - Integridade de portas e batentes e Instalação;
Instalações hidráulicas - colunas de água fria / colunas de água quente / tubos
de queda de esgoto, instalações de gás / coluna de gás - Integridade e
Estanqueidade;
Esquadrias de alumínio e de PVC - Perfis de alumínio, fixadores e
revestimentos em painel de alumínio;
Revestimento de paredes, pisos e tetos internos e externos em argamassa /
gesso liso / componentes de gesso para drywall - Má aderência do
revestimento e dos componentes dos sistemas.

Vale ressaltar que a maioria dos riscos e os respectivos períodos de garantia
correspondem com o apontado na ABNT NBR 15.575:2013, porém, no seguro
SGPE, não são abrangidas coberturas essenciais previstas pela norma de
desempenho. São as seguintes:
a) Fundações, estrutura principal, estruturas periféricas, contenções e arrimos:
Segurança e estabilidade global: Estanqueidade de fundações e contenções;
b) Estruturas auxiliares, estruturas de cobertura, estrutura das escadarias internas
ou externas: Segurança e integridade;
c) Impermeabilização: Estanqueidade.
Todavia, o seguro SGPE assegura a integridade e instalação das portas corta-fogo
(portas e batentes), apesar da ABNT NBR 15.575:2013 somente determinar o prazo
de garantia para a sua integridade.
Apesar de alguns riscos cobertos por este seguro (SGPE) não terem a garantia
expressa da qualidade da instalação dos materiais, esta deverá ser presumida, eis

que os danos podem também ser oriundos da execução da obra, e não só dos
materiais utilizados.
Os cronogramas permitem identificar e monitorar as etapas de construção, a
duração temporal de cada uma delas e o investimento necessário para o
cumprimento das mesmas. Portanto, a sua importância é relevante para a entrega
do empreendimento no prazo exigido pelo PMCMV, ou seja, em 36 meses. Todavia,
estes documentos não servem como instrumentos diretos para controlar o
desempenho da edificação.
Em compensação, os memoriais descritivos permitem a identificação de todas as
especificidades do projeto, detalhando os materiais e componentes que serão
empregados na construção do empreendimento. Por exemplo: em caso de alvenaria
de blocos vazados, devem constar a natureza e dimensões do material;
características térmicas e acústicas; forma de assentamento (juntas preenchidas);
traços das argamassas; necessidade de vergas e contravergas; formas de
vinculação com pilares e vigas; formas de fixação de peças, entre outras.
Além disso, os memoriais descritivos devem pormenorizar os materiais a serem
utilizados e justificá-los mediante menção às normas técnicas brasileiras e, em caso
de inexistência, apontamento de norma internacional ou estrangeira (nesta ordem de
prioridade). Logo, é necessário o conhecimento amplo sobre os diversos tipos de
materiais existentes no mercado brasileiro, as suas características técnicas e as
respectivas normas referenciadas.
De acordo com Thomaz (2015),

Os memoriais descritivos devem ainda sempre fazer menção às
correspondentes normas técnicas brasileiras (e, na sua inexistência,
internacionais ou estrangeiras), pormenorizando o material que deve
ser utilizado. Por exemplo, não basta especificar “porta de entrada
em madeira”, havendo necessidade de estipular: a) Devem ser
atendidas, nas suas versões mais atuais, as normas ABNT NBR
15930-1: “Porta de madeira para edificações – Parte 1: Terminologia
e simbologia”; ABNT NBR 15930-2: “Porta de madeira para
edificações – Parte 2: Requisitos”. b) O memorial deve conter quadro
geral de portas, indicando ambientes, quantidades, modelos (uma ou
duas folhas, com ou sem visor etc.), estrutura da folha / tipo de
núcleo (maciço, vazado, sarrafeado, tipo colmeia etc.), dimensões de

cada porta, sentido de abertura, acabamento das faces,
características acústicas etc. c) O projeto / memorial devem indicar
os correspondentes vãos nas alvenarias, a presença de vergas ou
outros reforços, cota final, tipo e acabamento de soleiras, a forma de
fixação de marcos ou contramarcos, etc. (THOMAZ, 2015, p.28)

Portanto, nos memoriais descritivos, as características dos materiais e componentes
devem ser quantificadas e qualificadas minuciosamente. E esta descrição é
essencial

para

determinar

o

desempenho

dos

elementos

e

verificar

o

enquadramento dos mesmos na ABNT NBR 15.575:2013.
A CAIXA exige que a construtora apresente o memorial descritivo de infraestrutura e
de edificações, para que o empreendimento seja subsidiado com recursos do
PMCMV, sendo obrigatória a presença das seguintes informações conforme
orientação da instituição financeira:
Memorial descritivo- Especificações Infraestrutura
1.Terraplenagem
1.1 Sondagem
1.1.1

Sondagem

Informar o tipo de sondagem.

Serviços topográficos

Descrever os serviços
específicos para
terraplenagem.

1.2 Trabalhos em terra
1.2.1

Ensaios tecnológicos

Citar quais serviços e
materiais serão submetidos a
ensaios tecnológicos e
testes.

Estabilidade do solo

Informar as medidas
preventivas a adotar quanto à
estabilidade do solo em
edificações vizinhas.

1.2.1

1.2.3

1.2.4
Equipamentos
1.2.5
Empréstimo e Bota-fora

Informar os equipamentos
que serão utilizados.
Informar sobre a necessidade
de serviços de empréstimo
de solo e bota-fora, distância
de transporte e autorizações.

1.2.6
Limpeza do terreno

Informar a espessura média
de raspagem da camada
vegetal superficial.

2 Água potável
2.1 Abastecimento de água potável

2.1.1
Concepção Geral

2.1.2

Captação

Se em rede existente,
informar o ponto de
interligação; se através de
poço profundo, informar
vazão, potabilidade, vida útil
do lençol e autorização do
Órgão competente; se
através de manancial de
superfície, informar vazão,
vida útil, tratamento para
potabilidade e outorga.

Sistema

Descrever como será o
tratamento de água, a
adução e o recalque e se o
sistema será público ou
privado (exclusivo do
condomínio, se for o caso).

Reservação

Descrever a forma de
reservação: reservatório
enterrado, semienterrado ou
elevado, com respectiva
capacidade.

2.1.3

2.1.4

2.1.5

Descrever a concepção geral
do sistema: captação,
tratamento, reservação e
distribuição.

Materiais

2.1.6

Ligações

Especificar tubos, conexões e
tipos de juntas.
Informar como serão
executadas as ligações
domiciliares (tomada de água
da rede, ramal predial,
montagem e instalação de
cavalete), a quem caberá a
responsabilidade pelo
fornecimento e instalação de
hidrômetros e as
providências e eventuais
ônus junto à Concessionária.
Informar se o sistema será
público ou privado (exclusivo
do condomínio). Informar de
quem será a

Ligações

responsabilidade sobre a
operação e manutenção do
sistema e, se depois de
concluído, o mesmo será
doado à concessionária.

2.2 Instalações de combate a incêndio

2.2.1
Sistema

Descrever a concepção geral
do sistema: armazenamento,
pressurização e distribuição.

3 Esgotamento sanitário

Concepção Geral

Descrever a concepção geral
de esgotamento: coleta,
tratamento e lançamento final
dos efluentes.

Serviços Topográficos

Descrever os serviços de
topografia relativos ao
esgotamento sanitário.

Materiais

Especificar os materiais a
serem empregados,
indicando as especificações
dos tubos, conexões e tipos
de juntas.

Poços de Visita e Inspeção

Descrever a execução dos
poços de visita e de
inspeção: escavação, lastros
e lajes de fundo, alvenaria,
revestimento,
impermeabilização, aterro e
colocação de tampão.

Declividade da rede

Informar a declividade
mínima da rede e também a
distância máxima entre poços
de inspeção.

Lançamento Final

Informar se o esgoto
receberá tratamento antes do
lançamento final. Descrever o
tipo de tratamento. Informar
sobre o lançamento final: se
em rede existente, indicar o
ponto de interligação; se em
curso d‘água, dissertar sobre
a autorização dos Órgãos
competentes – Outorga.

Ligações Domiciliares

Informar sobre as
providências e eventuais

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

ônus junto à Concessionária.

Ligações Domiciliares

Informar se a rede e o
tratamento serão públicos ou
privados (exclusivos do
condomínio), definindo
inclusive a responsabilidade
sobre a operação e
manutenção do sistema.

4 Drenagem e águas pluviais
4.1 Drenagem em ruas
4.1.1

4.1.2

Concepção Geral

Informar os locais onde
haverá drenagem superficial
e drenagem subterrânea.

Serviços Topográficos

Descrever os serviços de
topografia relativos à rede de
drenagem.

Materiais

Especificar os materiais a
serem empregados,
indicando as especificações
dos tubos, conexões e tipos
de juntas.

Dispositivos de Drenagem

Descrever poços de visita,
caixas de passagem,
tampões e bocas de lobo.

4.1.3

4.1.4

4.1.5

Declividade

4.1.6
Lançamento

Informar a declividade
mínima da rede.
Informar como e onde será o
lançamento final das águas
pluviais e se depois de
concluído o sistema o mesmo
será doado ao Órgão
Responsável.

4.2 Drenagem de lotes
4.2.1

Concepção Geral

Informar se haverá rede de
drenagem interna à quadra,
ou se haverá caimento dos
lotes em direção à rua.
Informar se a drenagem
interna aos lotes será em
área pública (viela) ou se

dará através de servidão de
passagem.
Concepção Geral
Informar os locais onde
haverá drenagem superficial
ou subterrânea.
4.2.2

Materiais

4.2.3
Dispositivos de Drenagem
4.2.4
Declividade
4.2.5

Lançamento

Especificar os materiais a
serem empregados,
indicando as especificações
dos tubos, conexões e tipos
de juntas, quando a
drenagem não for superficial.
Descrever os poços de visita,
caixas de passagem,
tampões e bocas de lobo.
Informar a declividade
mínima da rede, quando for o
caso.
Informar como e onde será o
lançamento final das águas
pluviais e se a drenagem em
viela, depois de concluída,
será doada à Prefeitura ou
Órgão Responsável.

4.3 Drenagem em áreas de uso comum de condomínios
4.3.1

Concepção Geral

4.3.2

Informar os locais onde
haverá drenagem superficial
e drenagem subterrânea.

Materiais

Especificar os materiais a
serem empregados,
indicando as especificações
dos tubos, conexões e tipos
de juntas, quando a
drenagem não for superficial.

Declividade

Informar a declividade
mínima da rede, quando for o
caso.

4.3.3

5 Pavimentação, guias, sarjetas e sarjetões
5.1 Pavimentações em ruas de loteamento
5.1.1
Controle Tecnológico

Informar os controles
tecnológicos que serão
utilizados.

Serviços Topográficos

Descrever os serviços de
topografia e sondagem
relativos à pavimentação.

Tipos de Pavimento

Informar os locais e os tipos
de pavimento que serão
utilizados em função do
tráfego a que estarão
sujeitos.

5.1.2

5.1.3

5.1.4
Materiais

Informar os materiais e a
execução dos serviços que
serão empregados.

Pavimentação Asfáltica

Especificar os materiais e a
execução dos serviços que
comporão o pavimento e
informar a espessura de suas
camadas: sub-base, base,
imprimação, revestimento
asfáltico.

Pavimentação
em
Paralelepípedo e Blocos PréMoldados de Concreto

Especificar os materiais e a
execução dos serviços que
comporão o pavimento e
informar a espessura de suas
camadas: colchão de
assentamento e
paralelepípedos ou blocos de
concreto.

5.1.5

5.1.6

5.2 Guias, Sarjetas e Sarjetões de concreto
5.2.1

Tipo

Descrever o tipo de guias,
sarjetas e sarjetões que
serão utilizados (prémoldados, moldados no local,
guias e sarjetas monolíticas)
e a resistência mínima do
concreto.

5.2.2

Materiais

Especificar os materiais a
serem empregados,
indicando as especificações
dos tubos, conexões e tipos
de juntas, quando a
drenagem não for superficial

5.3 Piso de estacionamento e acesso de veículos (condomínios)

5.3.1

Tipo

Informar o tipo de piso a ser
utilizado.

Materiais

Especificar os materiais a
serem empregados, bem
como a espessura final do
pavimento, juntas e
declividades.

Execução dos Serviços

Descrever a forma e
execução dos serviços.

Demarcação de Vagas

Informar como serão
demarcadas e numeradas as
vagas.

5.3.2

5.3.3
5.3.4

5.4 Passeio público (loteamento)
5.4.1

Tipo

5.4.2
Materiais

Definir o tipo de piso, bem
como a largura do passeio.
Especificar os materiais a
serem empregados, bem
como a espessura final do
pavimento, juntas e
declividades.

5.5 Via de pedestre (condomínios)
5.5.1

Tipo

Materiais

Especificar os materiais a
serem empregados, bem
como a espessura final do
pavimento, juntas e
declividades.

Execução dos Serviços

Descrever a forma e
execução dos serviços.

5.5.2

5.5.3

Definir o tipo de piso, bem
como a largura do passeio.

6 Energia e iluminação
6.1 Rede de energia
Informar se a rede será
pública ou privada, no caso
de condomínio.

6.1.1

Concepção Geral

Informar se a rede será aérea
ou subterrânea.
Especificar os materiais como
postes (material, distância
entre eles, etc.), fiação e
luminárias.

6.2 Iluminação externa
Informar os tipos de
luminárias e lâmpadas a
serem utilizadas.

6.2.1
Descrição Geral

Informar os locais onde serão
instalados os pontos de
iluminação.

6.3 Equipamentos: porteiro eletrônico, interfone, antena coletiva, etc.
Informar os equipamentos
que serão instalados

6.3.1
Descrição Geral

Esclarecer se haverá fiação
para antena, telefone,
interfone, ou se haverá
apenas duto seco.

7 Telefone
7.1

Concepção Geral

Informar se a rede será aérea
ou subterrânea.

8 Gás
Especificar os materiais a
serem utilizados e descrever
a execução dos serviços.

8.1
Concepção Geral

Esclarecer se haverá
ambiente de estocagem de
cilindros de gás.

9 Obras especiais
9.1 Muros de arrimo/ contenção
Informar os locais onde serão
executados.

9.1.1
Local

Informar o tipo de muro de
arrimo que será executado:
alvenaria, concreto armado,
etc.

9.1.2
Tipo
9.1.3

Guarda-Corpo

Especificar os materiais e
execução do Guarda Corpo
de Proteção.

Benfeitorias

Descrever os serviços
complementares que serão
executados, tais como:
equipamentos de playground,
piscinas, escadas de acesso,
etc.

Placas de Identificação

Descrever os locais e
materiais que serão
utilizados.

9.2 Outros
9.2.1

9.2.2

Informar os locais onde serão
executados os fechamentos.

9.2.3

Fechamento
Condomínio

Perimetral

Informar o tipo de
fechamento que será
executado, incluindo
fundações, elevações (altura,
espessura, etc.) e tipo de
acabamento.
Especificar os materiais que
serão utilizados, inclusive
portões.

10 Paisagismo
10.1.1

Local

Informar o local onde será
executado o paisagismo.

10.1.2

Características

Descrever as características
(tipo, tamanho, quantidade,
etc.) do que será plantado
(grama, arbustos, etc.).

Memorial descritivo- Especificações Habitação e equipamento comunitário
Em relação às especificações da habitação e dos equipamentos comunitários, a
CAIXA, normalmente, aponta só os tópicos principais que deverão ser relatados no
memorial descritivo. E a construtora informa os detalhes de como serão realizadas
as fases da execução da obra e os materiais a serem utilizados.
Os tópicos são os seguintes:
1 Infraestrutura
1.1 Tipo de fundação
2 Supraestrutura
2.1 Tipo de estrutura e as principais características.
2.2 Alvenaria estrutural
Bloco

Tipo de bloco

3 Vedações
3.1 Alvenaria de vedação.
Espessura mínima da parede, sem considerar o revestimento.

4 Coberturas/ Tratamentos/Impermeabilizações
4.1 Cobertura
Estrutura
Tipo de telhas
Tipo de condutores

4.2 Tratamentos
1
Concreto aparente

Tratamento da superfície:
Regularização e
acabamento.

2

Junta de dilatação

Local, descrição e
acabamento.

3

Junta entre esquadrias e
alvenaria / estrutura

Descrição

4.2 Impermeabilização
Em relação a este tópico, em caráter excepcional, a CAIXA descreve os requisitos
mínimos para cada local, onde será necessária a impermeabilização.
Item

Local

1

Tratamento com sistema
rígido sobre o radier, após
concretado.
Radier

2

Requisito mínimo

Caso haja alta incidência
de umidade, executar o
tratamento com manta, na
face em contato com o
solo. Proteger a manta
antes da concretagem.

Baldrame ou
embasamento e/ou
alvenaria do térreo e/ou
interface estrutura de
concreto-alvenaria

Visa bloquear a umidade
ascendente. Sistema
rígido.

3

Laje do térreo sobre
subsolo

Sistema flexível.

4

Revestimento externo de
paredes do térreo

Barrado impermeável.

5

Piso térreo em contato
com o solo

Camada drenante sob o
piso (5 cm de brita).

Parede em contato com o
solo - Alvenaria de áreas
comuns

Parede dupla e
impermeabilização na face
externa, em contato com o
solo. Área sujeita à
fissuração - Sistema
flexível.

6

7

Parede em contato com o
solo - Poço de elevador,
cortina, etc.

Parede dupla e
impermeabilização na face
externa, em contato com o
solo.
Área não sujeita à
fissuração - Sistema rígido.
Sistema que seja aplicado
sobre o concreto, pela face
interna.

8

Laje descoberta e calhas
em alvenaria/concreto.

Sistema flexível.

9

Laje descoberta de
dimensões reduzidas (≤
0,60 m de largura)

Sistema rígido.

Sacada, varanda e terraço.

Área completamente
exposta ao tempo: Sistema
flexível.

10

11
Floreira

Área protegida do clima:
Sistema rígido, com
reforço de sistema flexível
nos ralos e pontos críticos.
Sistema flexível.

12

Área de serviço (exceto
cozinha) e banheiros
(exceto boxe)

Sistema rígido com reforço
de sistema flexível nos
ralos e pontos críticos.

13

Piscina

Sistema flexível.

14

Reservatório de água

Sistema flexível.

Há especificações do memorial descritivo “habitação e equipamentos comunitários”
que variam conforme as peculiaridades de cada empreendimento. E, por este
motivo, devem ser avaliadas pelo corpo técnico da CAIXA (arquiteto ou engenheiro
civil), sempre atentando ao cumprimento das normas vigentes, inclusive a ABNT
NBR 15.575:2013.
Os itens descritivos, mutáveis nos casos concretos, devem ter as marcas apontadas
de todos os produtos a serem utilizados, com três opções (A, B ou C). Além da
possibilidade de variar tipo e modelo.

Seguem as especificações descritivas variáveis de habitação e equipamento
comunitário, solicitadas pela CAIXA conforme o caso:
A) Revestimentos, acabamentos e pintura.
Consideram-se a área comum e privativa, atentando-se ao local de aplicação e ao
ambiente; piso, rodapé e soleira; parede; teto; e peitoril.
Nestas especificações técnicas, a construtora deverá observar as seguintes
diretrizes:
a) Prever execução de chapisco, massa única ou emboço paulista, e pintura
impermeável;
b) Admite-se gesso nas paredes e tetos das unidades habitacionais, com exceção
das paredes das áreas molháveis (boxe) e áreas úmidas (cozinha, banheiro, área
de serviço), desde que não haja contato direto com elementos de aço, não
possuam paredes em contato com o solo e ainda apresentem projeto de
impermeabilização de fundação;
c) Admite-se o revestimento da caixa de escada e do hall com gesso, desde que
eles sejam fechados, não haja contato direto com elementos de aço, não
possuam paredes em contato com o solo e ainda apresentem projeto /
especificações da impermeabilização de fundação, havendo necessidade de
aplicar rodapé impermeável (cerâmica, ardósia, etc.) e utilização de pintura
impermeável.

B) Esquadrias e seus complementos.
Nessa pormenorização, atenta-se pelas portas; janelas e basculantes; fechaduras;
batentes; e esquadrias especiais, portões, grades, boxe e corrimãos. Portanto, deve
ser considerado o ambiente, o material utilizado, o tipo e modelo, a dimensão e a
marca.
Relativamente aos batentes devem ser observados os seguintes aspectos: ambiente
e local; largura em relação à parede; material - acabamento; fixação; e tipo de
guarnição- acabamento.

C) Instalações
C.1) Instalações elétricas
A quantidade de pontos poderá variar de acordo com o ambiente, considerando-se
iluminação a partir do teto, arandelas, interruptores, tomadas, antenas, telefones e
interfones.
Vale ressaltar que, no caso de unidade habitacional enquadrada no PMCMV- Faixa
1, deverão ser atendidas as exigências do programa mencionadas abaixo:
a) Apartamentos: 1 ponto de telefone e 1 de campainha, 1 ponto de interfone, 1
ponto de antena e as seguintes quantidades de pontos de tomada elétrica: 2 na
sala, 4 na cozinha, 2 na área de serviço, 2 em cada dormitório (sugerindo que
uma seja baixa), 1 tomada no banheiro e mais 1 tomada quando houver chuveiro
elétrico;
b) Casas: 1 ponto de telefone, 1 de antena e as seguintes quantidades de pontos
de tomada elétrica: 2 na sala, 4 na cozinha, 1 na área de serviço, 2 em cada
dormitório (sugerindo que uma seja baixa), 1 tomada no banheiro e mais 1
tomada quando houver chuveiro elétrico;
c) Áreas Comuns: Tomadas - 1 para porteiro eletrônico, 1 na guarita e 2 no hall do
pavimento térreo; Campainha - 1 de campainha no hall para cada apartamento;
De luz – 2 no hall (1 para luz de emergência), 2 no hall térreo (1 para luz
externa); Interfone – 1 de interfone no hall térreo.
Há previsão de instalação de Porteiro Eletrônico ou Interfone (com tubulação, fiação,
equipamentos) ou Solução Tecnológica Equivalente, e luminárias nas áreas comuns.
C.2) Instalações hidráulicas
O número de pontos pode variar conforme o ambiente; a disponibilidade de água fria
e quente; e o esgoto.
Em relação ao PMCMV- Faixa 1, deverão ser cumpridas as seguintes exigências:
a) Pontos de água para filtro na cozinha, ducha higiênica no banheiro e para a
máquina de lavar na área de serviço;

b) Derivação em “T” no ponto de alimentação da bacia sanitária para a ducha
higiênica. Idem para filtro;
c) Ralos no banheiro e no boxe;
d) O ponto para a máquina de lavar roupa na área de serviço pode ser o mesmo
ponto do tanque, com utilização de derivação em "T".
C.3) Louças e Metais
a) Pia de cozinha ou copa das áreas de uso comum do empreendimento:
bancada (material e dimensões – C x L cm), cuba (material e dimensões –
C x L x Profundidade cm) e metais (válvula, sifão e torneira - material e
marcas);
b) Lavatório de banheiro: bancada (material e dimensões - C x L cm) e cuba
ou lavatório (tipo, material e marcas);
c) Vaso sanitário: bacia e caixa acoplada (marcas);
d) Tanque de lavar roupa: tanque (material, dimensões - volume litros e
marcas) e metais (válvula, sifão e torneira - material e marcas).
C.4) Sistemas específicos
a) Instalação de gás (alimentação - rede pública ou armazenado; sistema coletivo ou individual; número de pontos – no mínimo 1 para o fogão;
material - tubos e conexões; e dispositivos - registros e medidores);
b) Instalações mecânicas: exaustão mecânica, pressurização da escada e
sistema de bombas;
c) Elevador: marca, acabamento da cabine e botoeira;
d) Outros.

D) Complementos do empreendimento
a) Piscina: tipo e estrutura; equipamentos; revestimento interno e piso de
entorno;

b) Sauna: tipo, revestimento e equipamentos;
c) Quadra: iluminação, demarcação e equipamentos que serão fornecidos;
d) “Playground”: brinquedo (s), marca (s) e material (is) do (s) brinquedo (s);
e) Muros divisórios ou de fechamento: material e altura;
f) Calçadas periféricas: material; e largura, espessura e juntas;
g) Passeios: material e largura, espessura e juntas;
h) Outros (Por exemplo: salão de festa, “espaço gourmet”, churrasqueira e
etc.).

Para a comprovação do desempenho da edificação em face da ABNT NBR
15.575:2013, ao preencher os memoriais descritivos de infraestrutura e de
edificações que deve ser apresentado à CAIXA pela construtora com o intuito de
obter o financiamento do PMCMV, será necessário relacionar as especificações com
as leis, regulamentos e normas técnicas. Além disto, deverá ser apresentado o
documento de responsabilidade técnica (ART/RRT) de cada projeto das diferentes
especialidades.
Vale ressaltar que todos os produtos ou sistemas especificados em projetos, e
utilizados nas obras, devem atender a suas respectivas normas técnicas; ou, no
caso de inovadores, apresentarem o respectivo DATec (Documento de Avaliação
Técnica) emitido por instituição técnica avaliadora autorizada no SINAT ( Sistema
Nacional de Avaliação Técnica de Produtos Inovadores) do PBQP -H (Programa
Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat ).
Em relação aos materiais e componentes utilizados na obra, eles precisam ser
certificados nos Programas Setoriais da Qualidade (PSQs) do SiMaC (Sistema de
qualificação de empresas de materiais, componentes e sistemas construtivos)
vinculado ao PBQP-H.
Todavia, se não existirem os PSQs dos produtos-alvo ( materiais e componentes),
podem ser utilizados produtos qualificados no âmbito do Sistema Brasileiro de

Avaliação da Conformidade (SBAC), emitida por Organismo de Certificação de
Produto (OCP) acreditado pelo INMETRO, ou produtos avaliados por ensaios de
lote, conforme a ABNT NBR 15.575:2013. Porém, se os produtos avaliados forem
considerados não conformes, estes não poderão ser utilizados na construção civil.
Vale destacar que a CAIXA exige que a construtora assine o anexo I do memorial
descritivo, denominado “Declarações- Exigências ABNT NBR 15.575”, ou seja,
documento elaborado pela instituição financeira para garantir a qualidade
habitacional do empreendimento.
Nessas declarações sobre a norma de desempenho, a construtora precisa firmar o
atendimento aos seguintes itens:


Sobre o conhecimento da ABNT NBR 15.575: 2013 - Edificações habitacionais Desempenho: atendimento aos requisitos e critérios previstos nesta norma,
assumindo a responsabilidade pelo cumprimento de suas exigências e
recomendações.



Sobre as especificações e projetos: adequação à NBR 15.575 e normas
prescritivas complementares, bem como à boa técnica de execução.



Sobre o atendimento aos requisitos de desempenho térmico e acústico: na
concepção dos projetos da edificação devem ser considerados os requisitos
mínimos de desempenho térmico e acústico das paredes e lajes, conforme NBR
15.575.



Sobre os prazos de vida útil e garantia: atendimento pleno dos prazos de vida útil
e de garantia estabelecidos na NBR 15.575, atentando-se pelas especificidades
de cada prazo e o cumprimento por parte do usuário de todas as suas
obrigações, que deverão estar previstas no Manual de Uso, Operação e
Manutenção. Este manual, com a informação dos prazos de garantia dos
sistemas de edificação, deverá ser oferecido ao adquirente, pela construtora, na
entrega da obra.



Sobre obras de adequação pós-ocupação: a construtora é responsável pelas
adequações necessárias das unidades habitacionais caso

a edificação não

tenha atingido o desempenho mínimo estabelecido pela NBR 15.575, quando da

entrega da obra; ou em caso de contestação do usuário sobre o descumprimento
da norma de desempenho, respeitando a legislação civil e os prazos de garantia
contratados.

É necessário destacar a importância do documento denominado código de práticas
elaborado pela CAIXA, firmado entre a construtora e a instituição financeira, pois ele
irá auxiliar no cumprimento da norma de desempenho durante a edificação do
empreendimento vinculado ao PMCMV, sendo fundamental para exigir a qualidade
técnica do empreendimento e o cumprimento da legislação vigente.
Logo, devido à relevância destas exigências, a CAIXA requer que, na adesão ao
código de práticas, a construtora concorde com o cumprimento das seguintes ações:
Geminação – Para empreendimentos Faixa 1 – FAR, em
loteamentos e condomínios de casas térreas e sobrados, e para
empreendimentos de mercado em loteamentos de casas térreas e
sobrados, as paredes da geminação serão duplas e deverão ser
estendidas até o telhado. Para empreendimentos de mercado em
condomínios de casas térreas e sobrados, quando utilizada parede
simples de geminação, deverá ser comprovado o atendimento à NBR
15.575 – Edificações Habitacionais – Desempenho. Em todos os
casos, as paredes deverão ser estendidas até o telhado, com
fechamento do “oitão”. ( CAIXA, 2015)
Será obedecida a boa técnica e serão atendidas todas as normas da
ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) aplicáveis à
época da análise / contratação do empreendimento, incluindo o
cumprimento integral da ABNT NBR 15.575 – Edificações
Habitacionais – Desempenho, bem como as normas das
Concessionárias locais para todos os serviços a serem executados.
O atendimento à Norma de Desempenho fica sem efeito para
projetos protocolados na prefeitura anteriormente a 19/07/2013.
(CAIXA, 2015)
Serão executados os ensaios e controles tecnológicos necessários
às diversas etapas da obra (sondagens, controle do grau de
compactação de aterros, ensaios CBR, ensaios de concreto, blocos,
prismas, etc.). (CAIXA, 2015)
Serão disponibilizadas informações sobre a qualidade e controle
tecnológico dos materiais utilizados no empreendimento, conforme
determinação da ABNT, bem como ART/RRT de todos os projetos e
profissionais envolvidos no empreendimento. (CAIXA, 2015)
Em obras do programa Minha Casa Minha Vida FAR, esta empresa
está ciente que, em função da diversidade de marcas e outras
dinâmicas do mercado, eventuais substituições e/ou alterações de

especificações serão possíveis, desde que sejam indicadas
alternativas como “conformes” pela certificação / PSQ ou, no caso de
Grandes Empresas da Construção Civil1, outro reconhecido instituto
de certificação, mediante análise e aceitação da SUHAC07 - Célula
Engenharia. Deverão ainda ser apresentadas com antecedência à
CAIXA e devem possuir desempenho técnico equivalente àqueles
anteriormente especificados. (CAIXA, 2015)
Será disponibilizada aos adquirentes a seguinte documentação:
todos os projetos (inclusive complementares e de ampliação quando
for o caso), memoriais descritivos e Manuais do Usuário/ Proprietário,
este com informações sobre o sistema construtivo, responsabilidades
e contatos, bem como as condições de uso e manutenção do imóvel.
(CAIXA, 2015)

Ao verificar estas declarações do código de práticas da CAIXA, é de fácil
constatação a preocupação no cumprimento das normas técnicas da ABNT,
especialmente, da ABNT NBR 15.575: 2013, com o intuito de garantir o desempenho
mínimo da edificação.
No documento nota-se também a preocupação com a conservação do desempenho
técnico em função de eventual alteração das especificações do empreendimento do
PMCMV com recursos FAR; e o estimulo à manutenção regular e correta do edifício
com a intenção de respeitar a vida útil de projeto.
Vale destacar que o código de práticas da CAIXA especifica os sistemas da
edificação, vinculando-os com as boas práticas a serem realizadas pelas
construtoras.
Ao concordar com o código de práticas da CAIXA, a construtora confirma o fiel
cumprimento em relação às especificações previstas neste documento, sempre se
atentando à utilização de produtos certificados pelo PSQs.
Seguem as principais especificações:


Alvenaria estrutural: critérios gerais; resistência e larguras mínimas em função da
altura e do tipo de bloco (parede sem acabamento); certificação / ensaios; placa

1

Para a CAIXA, Grandes Empresas da Construção Civil são aquelas que atuam nos níveis regionais e nacionais.
Além disto, essas empresas possuem grande faturamento. Logo, se houver o descumprimento dos requisitos
de desempenho definidos pela NBR 15.575 por essas construtoras, normalmente, será mais fácil exigir a
regularização do mesmo.

de informação; geminação; vergas / contravergas; paredes em contato com o
solo; e impermeabilização das bases de alvenaria;


Alvenaria de vedação com estrutura metálica ou de concreto: critérios gerais;
geminação; vergas / contravergas; paredes em contato com o solo; e
impermeabilização das bases de alvenaria;



Paredes de concreto moldadas no local - ABNT NBR 16.055: critérios gerais;
A espessura da parede será definida em projeto estrutural, levando-se em
consideração os aspectos estruturais e de desempenho, devendo possuir como
espessura mínima 10 cm para pés direitos de até 3,00m (para edificações de até
dois pavimentos permite-se espessura mínima de 8 cm apenas para paredes
internas das edificações).



Portas e batentes: proteção; madeira; metálicas (aço/alumínio);
Em empreendimentos do PMCMV - FAR de casas térreas ou sobrados / villages,
deverão ser previstas duas portas para acesso à unidade habitacional (serviço e
social). Caso o empreendimento se encontre em região litorânea ou ambiente
agressivo, não poderão ser de material sujeito à corrosão.



Janelas: aço e PVC (esquadrias); requadro da janela; proteção; e resistência dos
caixilhos (NBR 10.821 e NBR 7.199);
Caso o empreendimento se encontre em região litorânea ou ambiente agressivo,
ou beneficiado pelo PMCMV- FAR, não será utilizado esquadrias em aço.



Ferragens: serão executados os rebaixos e encaixes para instalação de
dobradiças, fechaduras, acabamentos, puxadores e outros componentes que
tenham produção industrial;



Vidros: determinação das espessuras mínimas, conforme tabela abaixo;

Tabela 25- Determinação das espessuras previstas no código de práticas da Caixa
Econômica Federal
Espessura do vidro

Largura máxima

Comprimento máximo

3 mm

0,60m

1,30m

4 mm

1,00m

1,80m

Fonte: Caixa Econômica Federal



Telhado: estrutura de madeira; preservação; estrutura metálica; telhas; forros; e
calhas e rufos;



Revestimentos,

acabamentos

e

pinturas:

paredes;

pisos;

pintura;

impermeabilização; soleiras e peitoris;


Instalações: definição geral (somente serão utilizadas tubulações aparentes nas
fachadas e áreas comuns se forem de gás, incêndio e águas pluviais);
instalações elétricas e telefônicas; instalações hidráulicas e de esgoto;
instalações de combate a incêndio; instalações de gás; sistema de proteção
contra descargas atmosférica (SPDA);



Limpeza de obra;



Infraestrutura- serviços preliminares e gerais: implantação; trabalhos em terra;
taludes, desníveis e contenções; abastecimento de água potável, esgotamento
sanitário e drenagem de águas pluviais; pavimentação, guias, sarjetas e
sarjetões (para empreendimentos do PMCMV-FAR, não é permitida a execução
de pavimentação em tratamento superficial); guias, sarjetas e sarjetões de
concreto; placas de identificação; marcação dos lotes.
Para casos de loteamentos, condomínios de casas e/ou sobrados de
empreendimentos do PMCMV- FAR:
a) Serão executados muros de arrimo com sistema de drenagem para todos os
desníveis entre platôs das unidades, com altura superior a 1,00m, nas laterais
ou no fundo de lote;
b) Deverá ser executada impermeabilização nas faces em contato com o solo e
revestimento (no mínimo chapisco) nas faces expostas;

c) Para desníveis entre platôs com altura inferior a 1,00m poderão ser
executados taludes, desde que o solo seja estável, devendo ser seguidas as
seguintes especificações: a distância mínima da edificação ao pé ou crista do
talude será no mínimo de 1,50m ou a medida necessária para a ampliação da
residência prevista em projeto mais 1,50m, o que for maior; serão previstos
sistema de drenagem de pé e crista e especificação do revestimento,
incluindo espécie de grama para todos os taludes, estando todas as
informações indicadas em projeto; não serão permitidos platôs intermediários
entre lotes; os muros de arrimo que possuírem altura superior a 1,50m ou
sempre que identificado risco de acidentes serão providos de Guarda Corpo
de Proteção ou outro tipo de inibidor de acesso, adequado a cada caso; e os
taludes ocuparão no máximo 12% da área de cada lote.
Portanto, após a análise dos instrumentos contratuais elaborados pela CAIXA, é
possível verificar a adoção de medidas reativas em relação à exigência do
cumprimento da ABNT NBR 15.575:2013 em face da construtora, pois não constam
cláusulas proativas que assegurem o desempenho durante a execução da obra, ou
seja, que condicione a liberação de valores do financiamento ao atendimento dos
requisitos e critérios mínimos de desempenho, evitando prejuízos econômicos e
retrabalhos.
Vale ressaltar que, atualmente, o maior desafio da construção civil é a
sustentabilidade dos empreendimentos imobiliários. Logo, os conceitos de
desempenho e sustentabilidade precisam ser interligados.
Todavia, conforme Farah e Vittorino (2006),

O conceito de sustentabilidade hoje é encarado de forma mais
ampla, de maneira a tratar o ambiente físico, o econômico e o social,
de forma equilibrada. Porém, observa- se que, em edificações, a
maior parte das pesquisas realizadas, mesmo as de cunho
essencialmente tecnológico, não têm conseguido abordar a questão
com a desejada abrangência. (FARAH;VITTORINO,2006)

Logo, há diversos obstáculos a serem enfrentados para o sucesso da construção
sustentável. São eles:



Consumo de matérias-primas e geração de resíduos: desmaterialização da
economia e da construção, ou seja, devem-se construir mais edificações com o
menor uso de materiais; e substituição das matérias-primas naturais pelos
resíduos, com o intuito de reduzir o desgaste da natureza e o volume de
materiais nos aterros;



Mudança climática: o aumento de concentração de CO 2, CH4 e NOX no ar
atmosférico;



Água: escassez preocupante;



Consumo de energia: o aumento é progressivo, agravando o impacto ambiental;



Sustentabilidade social: desrespeito á legislação ambiental e oferta de produtos
com baixo nível de qualidade;



Sustentabilidade nas empresas: devem-se incorporar as dimensões sociais e
ambientais no escopo tradicional das empresas, ou seja, qualidade, prazo,
tecnologia, custo e máxima preservação ambiental.

Para o alcance da construção sustentável, é de suma importância a adoção de
inovações tecnológicas, eis que a preocupação com a sustentabilidade é
relativamente nova, sendo necessária uma renovação dos métodos construtivos.
As inovações tecnológicas abrangem vários aspectos. São eles:


De ferramentas de projetos aos materiais radicalmente novos;



Novos sistemas construtivos;



Sistemas de geração de energia dentro dos edifícios;



Sistemas de gestão;



Necessidade de planejamento do ciclo de vida da edificação, entre outros.

Portanto, almejando a sustentabilidade dos empreendimentos financiados pela
CAIXA, englobando as edificações enquadradas no PMCMV, houve a criação do
“Selo Casa Azul” em 2010 por esta instituição financeira.

Esse selo é de adesão voluntária pelas construtoras e os seus critérios de avaliação
demonstram as características específicas dos empreendimentos brasileiros. Além
de considerar a eficácia sustentável tecnicamente comprovada e o custo compatível
com os projetos de habitação de diversas faixas de renda.
O “Selo Casa Azul” é um instrumento de classificação socioambiental de projetos de
empreendimentos habitacionais, com o intuito de reconhecer as edificações que
adotam soluções mais eficientes aplicadas à construção, ao uso, à ocupação e à
manutenção das mesmas, objetivando a utilização racional dos recursos naturais, e
a melhoria da qualidade da habitação e de seu entorno. Logo, a concessão do “Selo
Casa Azul” para um empreendimento, trará benefícios para a empresa, a sociedade
e o meio ambiente em curto e longo prazo.
Para os empreendimentos serem enquadrado no “Selo Casa Azul”, os projetos
deverão atender aos seguintes pré-requisitos:


Atendimento às regras dos programas habitacionais operacionalizados pela
CAIXA de acordo com a linha de financiamento ou produto de repasse;



Apresentação dos documentos obrigatórios para a construção civil. Por exemplo:
projetos aprovados pela prefeitura; declaração de viabilidade de atendimento das
concessionárias de água e energia; alvará de construção; licença ambiental; e
demais documentos necessários à legalização do empreendimento;



Os projetos devem atender às regras da “Ação Madeira Legal” e apresentar, até
o final da obra, o Documento de Origem Florestal (DOF) e a declaração sobre o
volume, as espécies e a destinação final das madeiras utilizadas nas obras.

Em relação às categorias e critérios, o “Selo Casa Azul” possui 53 critérios de
avaliação, distribuídos em 6 (seis) categorias, que orientam a classificação do
projeto. A distribuição dos critérios é a seguinte:
a) Qualidade urbana (5 critérios: 2 obrigatórios e 3 facultativos);
b) Projeto e conforto (11 critérios: 5 obrigatórios e 6 facultativos);
c) Eficiência energética (8 critérios: 3 obrigatórios e 5 facultativos);
d) Conservação de recursos materiais (10 critérios: 3 obrigatórios e 7 facultativos);

e) Gestão da água (8 critérios: 3 obrigatórios e 5 facultativos);
f) Práticas Sociais (11 critérios: 3 obrigatórios e 8 facultativos).
Quadro 3- Classificação das categorias e critérios do “Selo Caixa Azul”.
Categorias/Critérios

Classificação

1. Qualidade Urbana
1.1 Qualidade do entorno- Infraestrutura

OBRIGATÓRIO

1.2 Qualidade do entorno- impactos

OBRIGATÓRIO

1.3 Melhorias no entorno

FACULTATIVO

1.4 Recuperação de áreas degradadas

FACULTATIVO

1.5 Reabilitação de imóveis

FACULTATIVO

2. Projeto e Conforto
2.1 Paisagismo

OBRIGATÓRIO

2.2 Flexibilidade de projeto

FACULTATIVO

2.3 Relação com a vizinhança

FACULTATIVO

2.4 Solução alternativa de transporte

FACULTATIVO

2.5 Local para a coleta seletiva

OBRIGATÓRIO

2.6

Equipamentos

de

lazer,

sociais

e

OBRIGATÓRIO

esportivos
2.7 Desempenho térmico – vedações

OBRIGATÓRIO

2.8 Desempenho térmico - orientação ao sol e

OBRIGATÓRIO

ventos
2.9 Iluminação natural de áreas comuns

FACULTATIVO

2.10 Ventilação e iluminação natural dos

FACULTATIVO

banheiros
2.11 Adequação às condições físicas do
terreno

FACULTATIVO

3. Eficiência energética
3.1 Lâmpadas de baixo consumo - Áreas

OBRIGATÓRIO

privativas

INTERESSE

PARA

SOCIAL

HABITAÇÃO
–

RENDA

DE
ATÉ

R$1.800,00 ( POR EXEMPLO: PMCMV –
FAIXA 1)
3.2 Dispositivos economizadores - Áreas

OBRIGATÓRIO

comuns
3.3 Sistema de aquecimento solar

FACULTATIVO

3.4 Sistemas de aquecimento a gás

FACULTATIVO

3.5 Medição individualizada - gás

OBRIGATÓRIO

3.6 Elevadores eficientes

FACULTATIVO

3.7 Eletrodomésticos eficientes

FACULTATIVO

3.8 Fontes alternativas de energias

FACULTATIVO

4. Conservação de recursos materiais
4.1 Coordenação modular

FACULTATIVO

4.2 Qualidade de materiais e componentes

OBRIGATÓRIO

4.3 Componentes industrializados ou pré-

FACULTATIVO

fabricados
4.4 Fôrmas e escoras reutilizáveis

OBRIGATÓRIO

4.5 Gestão de resíduos de construção e

OBRIGATÓRIO

demolição (RCD)
4.6 Concreto com dosagem otimizada

FACULTATIVO

4.7 Cimento de alto forno (CPIII) e pozolânico

FACULTATIVO

(CP IV)
4.8 Pavimentação com RCD

FACULTATIVO

4.9 Facilidade de manutenção da fachada

FACULTATIVO

4.10 Madeira plantada ou certificada

FACULTATIVO

5. Gestão da água
5.1 Medição individualizada – água

OBRIGATÓRIO

5.2 Dispositivos economizadores- Sistema de

OBRIGATÓRIO

descarga
5.3 Dispositivos economizadores - Arejadores

FACULTATIVO

5.4 Dispositivos economizadores - Registro

FACULTATIVO

regulador de vazão
5.5 Aproveitamento de águas pluviais

FACULTATIVO

5.6 Retenção de águas pluviais

FACULTATIVO

5.7 Infiltração de águas pluviais

FACULTATIVO

5.8 Áreas permeáveis

OBRIGATÓRIO

6. Práticas sociais
6.1 Educação para a gestão de RCD

OBRIGATÓRIO

6.2 Educação ambiental dos empregados

OBRIGATÓRIO

6.3

Desenvolvimento

pessoal

dos

FACULTATIVO

6.4 Capacitação profissional dos empregados

FACULTATIVO

6.5 Inclusão de trabalhadores locais

FACULTATIVO

empregados

6.6

Participação

da

comunidade

na

FACULTATIVO

elaboração do projeto
6.7 Orientação aos moradores

OBRIGATÓRIO

6.8 Educação ambiental aos moradores

FACULTATIVO

6.9

Capacitação

para

a

gestão

do

FACULTATIVO

empreendimento
6.10 Ações para mitigação de riscos sociais

FACULTATIVO

6.11 Ações para a geração de emprego e

FACULTATIVO

renda

Fonte: Boas Práticas para habitação mais sustentável (2010)

Conforme o atendimento dos critérios de avaliação haverá a gradação dos
empreendimentos de acordo com os parâmetros do “Selo Casa Azul”, apontados no
quadro abaixo:
Quadro 4 - Gradação de acordo com os parâmetros do “Selo Casa Azul”.
Gradação

Atendimento mínimo

Bronze

Critérios obrigatórios

Prata

Critérios obrigatórios e mais seis critérios de
livre escolha

Ouro

Critérios obrigatórios e mais doze critérios de
livre escolha

Fonte: Boas Práticas para habitação mais sustentável (2010)

Vale ressaltar que o nível “bronze” do “Selo Casa Azul” será concedido somente aos
empreendimentos cujo valor de avaliação da unidade habitacional não ultrapasse
limites da tabela abaixo. Todavia, se o projeto da edificação definir valores de
avaliação superiores, deverão se enquadrar, no mínimo, no nível “prata”.
Tabela 26- Valor de avaliação da unidade habitacional para adquirir o nível bronze do “Selo
Casa Azul”.
Localidades

Valor de avaliação da unidade habitacional

Distrito Federal / cidades de São Paulo e Rio

Até R$ 130.000,00

de Janeiro / municípios com população igual
ou superior a um milhão de habitantes
integrantes das regiões metropolitanas dos
Estados de São Paulo e Rio de Janeiro
Municípios com população igual ou superior a

Até R$ 100.000,00

250 mil habitantes / Região integrada do
Distrito Federal e Entorno- RIDE/DF nas
demais

regiões

metropolitanas

e

nos

municípios em situação de conurbação com
as capitais estaduais (exceto Rio de Janeiro e
São Paulo)
Demais municípios

R$ 80.000,00

Fonte: Boas Práticas para habitação mais sustentável (2010)

Em relação à concessão do “Selo Casa Azul”, a CAIXA recomenda uma escolha
coerente entre os critérios de classificação e a implementação de um processo de
gestão do empreendimento, como por exemplo: NBR ISO 9001 ou o PBQP-H Nível
A.
Em maio de 2014, houve mudança dos critérios de classificação para a concessão
do “Selo Casa Azul”, com o objetivo de adequar os critérios à norma de desempenho
(ABNT NBR 15.575:2013) e ao “Procel Edifica Residencial” (Selo de reconhecimento
da eficiência energética da construção civil). Seguem os critérios readequados:


Qualidade do entorno - infraestrutura: Os empreendimentos beneficiados pelo
Programa Minha Casa Minha Vida terão que ter, numa distância máxima de um
quilometro e meio, uma escola pública de ensino fundamental acessível por rota
de pedestre;



Qualidade do entorno - impactos: No caso de linhas de transmissão, deverá ter
uma faixa de 15 metros de cada lado em que não haverá nenhuma edificação;



Desempenho Térmico – vedações: Por ser uma categoria/ critério obrigatória, o
seu cumprimento é essencial para adquirir o “Selo Casa Azul”. Os percentuais
mínimos, para a ventilação se equipararam à ABNT NBR 15.575: 2013, conforme
a tabela abaixo:

Tabela 27 - Dimensionamento das aberturas para a ventilação e iluminação
Zona Bioclimática

Abertura (%)

1a7

≥ 7 % da área de piso

8 - Região Norte

≥ 12 % da área de piso

8 - Região Nordeste e Sudeste

≥ 8 % da área de piso

Fonte: Caixa Econômica Federal

Vale ressaltar que, em relação às áreas de ventilação, será necessário verificar o
Código de Obras e Edificações locais. Todavia, somente em caso de ausência de
parâmetro neste código, que será obrigatório o cumprimento da ABNT NBR
15.575: 2013.

 Desempenho Térmico - orientação a sol e ventos: Ao encontro da ABNT NBR
15.575:2013, os empreendimentos enquadrados nas Zonas Bioclimáticas 1, 2
e 3, não podem ter cômodos de longa permanência voltados para a face sul.
Além disto, nas demais Zonas Bioclimáticas, recomenda-se a adoção de
elementos de sombreamento em caso da presença de cômodos de longa
permanência voltados para a face oeste.
 Iluminação e ventilação natural de banheiros: Não há necessidade de
iluminação e ventilação naturais nos banheiros que não dispõe de chuveiros.
 Medição individualizada de gás e de água: Possibilidade de instalação, pelas
concessionárias, de medidores individuais de gás e água, ou

o

empreendimento deverá oferecer a infraestrutura necessária.
 Áreas permeáveis: Se o empreendimento não atingir 10% de áreas
permeáveis acima da legislação local, fica facultada a complementação pelo
percentual de retenção de águas pluviais.
Além da readequação destes critérios, houve a criação de um bônus, ou seja, a
construtora poderá escolher um item não previsto no guia “Selo Caixa Azul”, mas
que contribui para a sustentabilidade do empreendimento e seja previamente
aprovado pela CAIXA. Este bônus contribuirá para a pontuação e obtenção do selo.

7 PROPOSTA DE SUGESTÕES PARA
CONTRATUAIS E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO.

REVISÃO

DE

CLÁUSULAS

Ao analisar os documentos firmados entre a construtora e a CAIXA, constata-se que
esta instituição financeira adota uma posição reativa em relação ao cumprimento
dos critérios e requisitos exigidos pela ABNT NBR 15.575:2013.
As disposições contratuais indicam que a CAIXA revela preocupação em
responsabilizar a construtora pelo cumprimento da ABNT NBR 15.575: 2013,
obrigando-a, inclusive, a reparar as obras em caso de não cumprimento dos critérios
de desempenho.
Todavia, não são previstas disposições que assegurem, durante a execução da
obra, o atendimento aos critérios de desempenho, ou seja, que permitam exigir
ações preventivas da construtora para que se garanta o desempenho do
empreendimento após a conclusão da obra conforme a ABNT NBR 15.575:2013.
Estas medidas, visando a assegurar o desempenho da edificação, somente obterão
êxito com o aprimoramento dos critérios de medição adotados pela CAIXA, critérios
estes adotados durante o acompanhamento da execução da obra.
Portanto, a CAIXA poderia incluir cláusulas proativas, ou seja, cláusulas que
assegurassem o cumprimento dos critérios de desempenho antes do início da obra,
durante a execução e na época da conclusão da mesma. A adoção de medidas
preventivas evitaria prejuízos econômicos e retrabalhos, tanto para reparar as
irregularidades quanto, provavelmente, para compensar o atraso na entrega da obra
gerado pela constatação retardada de não conformidades, isto é, aspectos
insatisfatórios de desempenho.
Logo, a CAIXA deveria adotar uma rotina de aprovação prévia e fiscalização
contínua durante cada etapa da obra até a conclusão e a entrega da mesma para os
usuários, sob pena da não liberação de recursos para a construtora, com o devido
respaldo contratual. E neste caso, garantir que, ao final do cronograma físicofinanceiro, a obra esteja concluída e ofereça o desempenho mínimo conforme
determinação da ABNT NBR 15.575:2013.

Por conseguinte, é essencial que a construtora apresente um projeto com a
identificação dos requisitos e critérios de desempenho que serão obedecidos na
edificação, para garantir o cumprimento da ABNT NBR 15.575:2013.
Vale destacar que o projeto deve especificar, para cada sistema que compõe a obra,
os materiais, produtos e processos, que isoladamente ou em conjunto, garantam o
atendimento ao desempenho mínimo. Logo, o projetista deverá fundamentar as suas
escolhas com base nas boas práticas da construção civil, em normas técnicas
prescritivas, no desempenho demonstrado pelo fabricante do produto ou em outros
recursos do estado da arte mais atual, sempre se atentando com as condições da
obra, ou seja, particularidades do terreno, condições climáticas etc.
Portanto, em relação ao projeto a ser recepcionado pela CAIXA quando se referir ao
PMCMV – Faixa 01 (Habitação de Interesse Social), deverão ser observados os
preceitos definidos no documento “ESPECIFICAÇÕES DE DESEMPENHO NOS
EMPREENDIMENTOS DE HIS BASEADAS NA ABNT NBR 15575 - EDIFICAÇÕES
HABITACIONAIS – DESEMPENHO - Orientações ao Agente Financeiro para
Recebimento e Análise dos Projetos”, emitido pelo Ministério das Cidades, conforme
instrução abaixo:

O Agente Financeiro receberá o Projeto, composto por memorial
descritivo, especificação de materiais, componentes e sistemas
construtivos, plantas, vistas e detalhes. O Projeto deve conter todos
os elementos necessários para o perfeito entendimento do
empreendimento a ser financiado. A documentação de projeto deve
apresentar identificação de local, data e assinatura original do
projetista responsável e seu número de registro no respectivo
Conselho Profissional (CREA ou CAU) e estar acompanhada pela
ART / RRT do responsável. (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2015)

Logo, para garantir o cumprimento dos critérios de desempenho de acordo com a
ABNT NBR 15.575:2013, a CAIXA poderá incluir como cláusula contratual a
obrigatoriedade da apresentação de projeto específico para a demonstração do
desempenho da edificação, considerando as especificidades de todos os seus
sistemas

(estrutura,

hidrossanitários).

pisos,

vedações

verticais,

coberturas

e

sistemas

Este projeto específico com a comprovação dos parâmetros de desempenho deveria
ser submetido à avaliação da conformidade do projeto, ou seja, a auditoria de
projeto estrutural realizada por técnicos da construção civil. E de acordo com a
ABNT NBR 6118: 2004, “A avaliação da conformidade do projeto deve ser realizada
antes da fase de construção e, de preferência, simultaneamente com a fase de
projeto, como condição essencial para que seus resultados se tornem efetivos e
consequentes” (ABNT NBR 6118, 2004, p.14).
Vale ressaltar que, atualmente, a CAIXA já obriga a apresentação de um projeto
específico para a demonstração da acessibilidade do empreendimento quando este
for enquadrado no PMCMV. Portanto, é totalmente cabível um projeto específico
para a demonstração do desempenho, com o intuito de facilitar a averiguação do
cumprimento da ABNT NBR 15.575:2013, com o devido acompanhamento técnico
por parte dos profissionais da CAIXA ou de seus prepostos desde a aprovação do
projeto até a conclusão da obra e a entrega das unidades habitacionais aos
usuários.
Além disso, durante a execução da obra, para auxiliar a fiscalização / medição do
cumprimento dos critérios de desempenho pelo corpo técnico da CAIXA ou por
empresa terceirizada, deve ser criado um instrumento de controle específico para
esta finalidade, onde deverá constar a identificação dos itens a serem verificados
nas diferentes etapas de construção, junto com orientações sobre as formas de
verificação, conforme o projeto apresentado pela construtora.
Logo, as informações apontadas neste instrumento de controle específico de
desempenho, que deverão ser atualizadas periodicamente, precisam ser obtidas por
meio de verificações da obra em execução, com base no que havia sido previsto no
projeto específico e nos demais documentos técnicos.
O controle periódico do acompanhamento do atendimento aos critérios de
desempenho durante a execução da obra será fundamental para constatar se o
empreendimento finalizado estará conforme ou não em relação à ABNT NBR
15.575:2013. Tal forma de controle poderia até mesmo ensejar profunda mudança
na forma das medições e liberação de recursos pela CAIXA, como por exemplo:
liberação da primeira parcela após constatação da conformidade das sondagens e
liberação do terreno, segunda parcela após constatação da conformidade da

terraplenagem, terceira parcela após constatação da conformidade das fundações,
etc..
Dessa maneira, deveria haver nos contratos uma cláusula permitindo à CAIXA que,
ao verificar a não conformidade de alguma etapa da obra em andamento, exigisse a
imediata regularização por parte da construtora, tendo em vista o “potencial
desatendimento à norma de desempenho”. E em caso de negativa pela construtora,
concomitantemente à não liberação de recursos, poderia por exemplo ser acionado
um “conselho técnico de pequenas causas”, contando-se com instituições da
infraestrutura tecnológica do país para dirimir dúvidas sobre os pontos controversos.
Com a adoção de medidas proativas como as exemplificadas (apresentação pela
CAIXA de lista de verificação que balizasse o desenvolvimento dos diferentes
projetos, aprovação de projetos com base na mencionada lista de verificação e na
demonstração do atendimento aos critérios de desempenho, instrumentos de
controle do desempenho potencial a serem acionados nas medições de obras e
serviços etc.), a CAIXA assegurará que os empreendimentos concluídos, vinculados
ao PMCMV, atendam aos critérios de desempenho definidos na norma ABNT NBR
15.575:2013, sob pena de a construtora sofrer medidas punitivas por causa de
descumprimento contratual.
Todavia, para a preservação do desempenho da edificação entregue pelo PMCMV,
durante toda vida útil de projeto, é necessário o adequado uso, operação e
manutenção por parte do usuário da habitação, conforme manual a ser entregue
pela construtora. Para tanto, entende-se que há necessidade da CAIXA organizar
programas de esclarecimento e divulgação das práticas mais corriqueiras de
manutenção predial, tanto na entrega dos conjuntos habitacionais como no
acompanhamento periódico das medidas tomadas pela população, particularmente
no que se refere à limpeza e manutenção das áreas comuns e dos espaços
públicos.
Dessa forma, com base na adoção de medidas preventivas, tanto na fase de
construção dos conjuntos habitacionais, como na fase do seu uso e manutenção, a
sociedade poderia estar evitando o consumo desnecessário de recursos,
colaborando de forma muito significativa para a economia do país e para a
preservação ambiental.

Logo, para garantir a efetividade das medidas preventivas que assegure o
desempenho dos empreendimentos enquadrados no PMCMV, seguem algumas
propostas para aprimoramento (modificação) e inclusão de cláusulas contratuais
firmadas entre a CAIXA e a construtora:
Quadro 5- Propostas de aprimoramento de cláusula contratual.
Contrato de aquisição de terreno e construção- Apoio à produção ou PEC- FGTS-PMCMV
Cláusula contratual vigente
10. Vencimento antecipado da dívida- A
dívida será considerada antecipadamente
vencida, nos motivos previstos em lei, em
especial o contido no artigo 1.425 do Código
Civil e nas seguintes hipóteses: (...)
b) falta de manutenção no imóvel que
deprecie a garantia.

Proposta de revisão e inclusão de cláusula
contratual.
10. Vencimento antecipado da dívida- A dívida
será considerada antecipadamente vencida, nos
motivos previstos em lei, em especial o contido no
artigo 1.425 do Código Civil e nas seguintes
hipóteses: (...)
b) descumprimento do Manual de Uso, Operação e
Manutenção, que deprecie a garantia, inclusive em
relação ao desempenho da mesma.
(Proposta de alteração de cláusula)

18. Benfeitorias, conservação e obrasFicam o(s) DEVEDOR(ES) obrigado (s) a
manter o imóvel alienado em perfeito estado
de conservação, segurança e habitabilidade,
fazendo os reparos necessários, bem como as
obras que forem solicitadas pela CAIXA para a
preservação da garantia.

18. Benfeitorias, conservação e obras-Ficam o(s)
DEVEDOR(ES) obrigado (s) a manter o imóvel
alienado em perfeito estado de conservação,
segurança e habitabilidade, fazendo os reparos
necessários, conforme o Manual de Uso, Operação
e Garantia, bem como as obras que forem
solicitadas pela CAIXA para a preservação da
garantia.
(Proposta de alteração de cláusula)

21
Levantamento
de
recursosO
levantamento dos recursos referentes à
operação ora contratada será feito na seguinte
conformidade: (...)
21.7 O levantamento das parcelas do
financiamento
para
a
construção
do
empreendimento , se subordina, ainda, às
seguintes condições: (...)
21.8 Além das exigências estipuladas acima, a
entrega da última parcela para a construção
do empreendimento, fica condicionada à
verificação , pela CAIXA, do que segue: (...)

21 Levantamento de recursos- O levantamento
dos recursos referentes à operação ora contratada
será feito na seguinte conformidade: (...) 21.7 O
levantamento das parcelas do financiamento para a
construção do empreendimento , se subordina,
ainda, às seguintes condições: Comprovação do
cumprimento de desempenho durante a execução
da obra conforme a ABNT NBR 15.575: 2013.
21.8 Além das exigências estipuladas acima, a
entrega da última parcela para a construção do
empreendimento, fica condicionada à verificação ,
pela CAIXA, do que segue: (...) Comprovação do
desempenho global da edificação, conforme a ABNT
NBR 15.575: 2013.
(Proposta de inclusão de cláusulas)

28.2 Construtora- Declara expressamente,
sob as penas da lei, que: (...)

28.2 Construtora- Declara expressamente, sob as
penas da lei, que: (...)

g) sem prejuízo das obrigações impostas pela
legislação civil, compromete-se a atender
prontamente quaisquer reclamações dos
proprietários do imóvel, decorrente de vícios
de construção devidamente comprovados, sob
pena de ser considerado idôneo para firmar
novos contratos com a CAIXA.

g) sem prejuízo das obrigações impostas pela
legislação
civil,
compromete-se
a
atender
prontamente
quaisquer
reclamações
dos
proprietários do imóvel, decorrente de vícios de
construção devidamente comprovados, inclusive em
relação ao desempenho da edificação, sob pena de
ser considerado idôneo para firmar novos contratos
com a CAIXA.
(Proposta de revisão de cláusula)

Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel e de Produção ( ou
Recuperação) de Empreendimento Habitacional, dentro do PAR- Programa de Arrendamento
Residencial, com Pagamento Parcelado.
Cláusula contratual vigente
Cláusula quinta- Relatório do andamento das
obras- A CONSTRUTORA obriga-se a
apresentar,
mensalmente,
Planilha
de
Levantamento de Serviços, conforme modelo
disponibilizado pela CAIXA, como forma de
subsidiar o acompanhamento técnico da obra.

Proposta de revisão e inclusão de cláusula
contratual.
Cláusula quinta- Relatório do andamento das
obrasA
CONSTRUTORA
obriga-se
a
apresentar,
mensalmente,
Planilha
de
Levantamento de Serviços, inclusive com as
medidas adotadas para garantir o cumprimento
dos requisitos de desempenho, conforme modelo
disponibilizado pela CAIXA, como forma de
subsidiar o acompanhamento técnico da obra.
(Proposta de revisão de cláusula)

Cláusula
sétimadas
obrigações
da
construtora- Em decorrência do presente ajuste
a CONSTRUTORA, sem prejuízo dos encargos
previstos neste instrumento, se obriga a: (...)
m) observar as leis, regulamentos, normas e
posturas referentes à obra e à segurança pública,
bem como às técnicas da ABNT e exigências do
CREA, especialmente no que se refere à
colocação de placas contendo o nome do
Responsável Técnico pela execução da obra do
Autor ou Autores dos Projetos, e da fiscalização
nomeada para a obra; (...)
p) obter e apresentar à CAIXA, quando da
conclusão do empreendimento, o “Habite-se” e a
Certidão Negativa de Débito (ICND) do INSS,
relativos à obra;

Cláusula
sétimadas
obrigações
da
construtora- Em decorrência do presente ajuste
a CONSTRUTORA, sem prejuízo dos encargos
previstos neste instrumento, se obriga a: (...) m)
observar as leis, regulamentos, normas e
posturas referentes à obra e à segurança pública,
bem como às técnicas da ABNT e exigências do
CREA, especialmente no que se referem à norma
de desempenho ABNT NBR 15.575:2013, e à
colocação de placas contendo o nome do
Responsável Técnico pela execução da obra do
Autor ou Autores dos Projetos, e da fiscalização
nomeada para a obra; (...)
p) obter e apresentar à CAIXA, quando da
conclusão do empreendimento, o “Habite-se”, a
Certidão Negativa de Débito (ICND) do INSS e o
laudo que comprove o desempenho geral da
edificação, relativos à obra;
(Proposta de revisão de cláusula)

Cláusula décima – Das exigências relativas à
execução das obras para recebimento do
pagamento parcelado- Além do já disposto
neste contrato, o recebimento das parcelas de
pagamento subordina-se às seguintes condições:

Cláusula décima – Das exigências relativas à
execução das obras para recebimento do
pagamento parcelado- Além do já disposto
neste contrato, o recebimento das parcelas de
pagamento subordina-se às seguintes condições:

a) cumprimento integral da respectiva etapa da
obra especificada no cronograma físicofinanceiro, constatado através do RAE ( Relatório
de Acompanhamento de Empreendimento)
elaborado pela engenharia da CAIXA;

a) cumprimento integral da respectiva etapa da
obra especificada no cronograma físicofinanceiro, inclusive em relação aos itens de
desempenho, constatado através do RAE (
Relatório
de
Acompanhamento
de
Empreendimento) elaborado pela engenharia da
CAIXA;
(Proposta de revisão de cláusula)

Cláusula décima primeira- Condicionantes
para o pagamento da última parcela- Além das
exigências já estipuladas, o pagamento da última
parcela, que não poderá ser inferior à 5% (cinco
por cento) do valor total da obra, fica
condicionada à verificação pela CAIXA:

Cláusula décima primeira- Condicionantes
para o pagamento da última parcela- Além das
exigências já estipuladas, o pagamento da última
parcela, que não poderá ser inferior à 5% (cinco
por cento) do valor total da obra, fica
condicionada à verificação pela CAIXA:

a) da conclusão total da obra; (...)

a) da conclusão total da obra, inclusive com a
verificação do desempenho geral da mesma de
acordo com a ABNT NBR 15.575: 2013; (...)

g) fornecimento, pela CONSTRUTORA, de todas
as plantas e projetos arquitetônicos, de
instalações elétricas, hidráulicas, telefonia,
instalações
mecânicas
/
eletromecânicas
devidamente atualizadas em “as built”;

g) fornecimento, pela CONSTRUTORA, de todas
as plantas e projetos arquitetônicos, de
instalações elétricas, hidráulicas, telefonia,
instalações
mecânicas
/
eletromecânicas
devidamente atualizadas em “as built”, e do
Manual de Uso, Operação e Manutenção para os
usuários;
(Proposta de revisão de cláusula)

Contrato de mútuo para pagamento de assistência técnica, legalização e trabalho social, no
Programa Minha Casa Minha Vida- PMCMV Entidades
Cláusula contratual vigente
4 Levantamento e transferência dos recursosO levantamento do valor do financiamento está
condicionado à apresentação dos documentos
específicos de acordo com o cronograma físicofinanceiro, aprovado pelo FDS e ao cumprimento
das demais exigências estabelecidas neste
instrumento. (..) 4.2 O levantamento da segunda
parcela dos recursos referidos nas Letras B.2.1 e
B.2.2 e das parcelas subsequentes dar-se-á
mediante apresentação de: a) Parecer de
Acompanhamento e Avaliação do Trabalho
Social- AVT, emitido pelo Técnico Social
indicado pela CAIXA, atestando a regularidade
do Trabalho Social, conforme previsto no
cronograma; b) Declaração do engenheiro
indicado pela CAIXA quanto à regularidade na
apresentação dos projetos especificados no
cronograma físico-financeiro; (...)

Proposta de revisão e inclusão de cláusula
contratual.
4 Levantamento e transferência dos recursosO levantamento do valor do financiamento está
condicionado à apresentação dos documentos
específicos de acordo com o cronograma físicofinanceiro, aprovado pelo FDS e ao cumprimento
das demais exigências estabelecidas neste
instrumento.(...) 4.2 O levantamento da segunda
parcela dos recursos referidos nas Letras B.2.1 e
B.2.2 e das parcelas subsequentes dar-se-á
mediante apresentação de: a) Parecer de
Acompanhamento e Avaliação do Trabalho
Social- AVT, emitido pelo Técnico Social indicado
pela CAIXA, atestando a regularidade do
Trabalho
Social,
conforme
previsto
no
cronograma; b) Declaração do engenheiro
indicado pela CAIXA quanto à regularidade na
apresentação
dos
projetos
especificados,
incluindo o projeto com a identificação do
desempenho, no cronograma físico-financeiro;
(Proposta de revisão de cláusula )

4.3 Condições para a liberação da última
parcela- A liberação e levantamento da última
parcela, a qual deve equivaler a no mínimo 5%
(cinco por cento) do valor do financiamento, fica
condicionado à apresentação e aprovação pela
CAIXA, do que segue: a) ateste, pela engenharia
da CAIXA, da conclusão dos projetos e sua
aprovação junto aos órgãos competentes e que
foram investidas todas as parcelas liberadas.

4.3 Condições para a liberação da última
parcela- A liberação e levantamento da última
parcela, a qual deve equivaler a no mínimo 5%
(cinco por cento) do valor do financiamento, fica
condicionado à apresentação e aprovação pela
CAIXA, do que segue: a) ateste, pela engenharia
da CAIXA, da conclusão dos projetos, da
comprovação do desempenho da edificação de
acordo com a NBR ABNT 15.575: 2013 e sua
aprovação junto aos órgãos competentes e que
foram
investidas
todas
as
parcelas
liberadas.(Proposta de revisão de cláusula)

17. Declarações do(s) devedor (es): OS
DEVEDOR (ES) responsabiliza(m)-se pela
implementação das condições básicas de infra
estrutura do empreendimento que objetivem,
conjunta ou alternativamente, a solução de
abastecimento de água e esgoto sanitário,
iluminação pública, terraplanagem, sistema de
drenagem pluvial, pavimentação de passeios e
das vias de acesso internas da área e obras de
contenção e estabilização do solo, dentre outras
e declara(m) sob as penas da lei: (...)

17. Declarações do(s) devedor (es): OS
DEVEDOR (ES) responsabiliza(m)-se pela
implementação das condições básicas de infra
estrutura do empreendimento que objetivem,
conjunta ou alternativamente, a solução de
abastecimento de água e esgoto sanitário,
iluminação pública, terraplanagem, sistema de
drenagem pluvial, pavimentação de passeios e
das vias de acesso internas da área e obras de
contenção e estabilização do solo, o desempenho
da edificação conforme a NBR ABNT 15.575:
2013, dentre outras e declara(m) sob as penas
da lei: (...) (Proposta de revisão de cláusula)

18. Benfeitorias, conservação e obras- O(s)
DEVEDOR(es) obriga(m)-se a manter o imóvel
em condições de uso e executar as obras para
sua preservação, inclusive as solicitadas pela
CAIXA, representando o FDS, no prazo
notificado.

18. Benfeitorias, conservação e obras- O(s)
DEVEDOR(es) obriga(m)-se a manter o imóvel
em condições de uso e executar as obras para
sua preservação, conforme o Manual de Uso,
Operação e Manutenção, inclusive as solicitadas
pela CAIXA, representando o FDS, no prazo
notificado.
(Proposta de revisão de cláusula)

Fonte: elaborado pela autora.
Nota: PEC é uma modalidade de financiamento imobiliário, denominado Plano Empresa da
Construção Civil.

8 CONCLUSÕES

Apesar da ABNT NBR 15.575: 2013 - Edificações Habitacionais - Desempenho ter
entrado em vigor em 19 de julho de 2013, ainda há muitas dúvidas sobre o
cumprimento dos requisitos e critérios de desempenho por parte dos principais
agentes da construção civil, ou seja, incorporador, construtor, projetista, fornecedor
de materiais, usuário e agente financeiro ( por exemplo: CAIXA). Todavia, atinge-se
no presente momento um estágio da sociedade brasileira onde não há mais
questionamentos sobre a importância e a necessidade da normalização técnica de
desempenho das edificações, particularmente no caso das habitações.
Portanto, ao considerar o alto déficit habitacional e a política habitacional vigente
adotada pelo governo federal para tentar sanar este grave problema social
(Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV), é totalmente pertinente à dedicação
ao cumprimento dos requisitos e critérios de desempenho nos empreendimentos
beneficiados por este programa.
Vale destacar que, para o sucesso do PMCMV, não basta somente a quantidade de
unidades habitacionais entregues, mas também a qualidade das mesmas. Logo, a
ABNT NBR 15.575:2013 veio a permitir que se exigisse o mínimo de desempenho a
ser atendido pelas habitações, incluindo os programas de habitação de interesse
social, eis que a norma deve ser cumprida nos seus critérios mínimos,
independentemente do custo da obra e da classe social a qual se destina.
Sendo a CAIXA a principal operadora do PMCMV, e trabalhando exclusivamente
com recursos públicos, tem a obrigação de propor e implantar procedimentos que
assegurem a melhor inversão dos recursos, o que desemboca necessariamente em
disposições para fiscalizar e exigir o cumprimento dos critérios de desempenho
desde as fases de projeto e execução da obra, até sua conclusão e entrega aos
usuários.
A verificação do cumprimento dos requisitos de desempenho engloba todas as fases
do empreendimento, ou seja, aprovação da viabilidade técnica e financeira,

aprovação de projetos; implantação de canteiro, execução e entrega da obra; uso,
operação e manutenção da unidade habitacional pelo usuário.
Em relação à aprovação, destaca-se a importância de o projeto especificar os níveis
de desempenho dos componentes e sistemas construtivos da edificação. Para a
análise do atendimento, deverá ser apresentado o memorial descritivo com
informações detalhadas sobre os materiais, componentes e serviços a serem
executados,

mencionando

as

especificidades

da

norma

técnica

brasileira

correspondente (e, na sua inexistência, internacionais ou estrangeiras). Na fase de
aprovação, poderá ocorrer em certos casos dificuldades por parte dos técnicos da
CAIXA na aprovação de projetos específicos, sugerindo-se nesse caso que se
implante um processo de consultoria aos especialistas em desempenho, cujo
número vem crescendo nos diversos recantos do país, como benefício paralelo do
advento da norma ABNT NBR 15.575:2013.
Durante a execução da obra, o acompanhamento deverá ser realizado por
engenheiro civil, arquiteto ou tecnólogo, do corpo de funcionários da CAIXA ou
mesmo subcontratada, que deverá verificar se estão sendo cumpridas as
especificidades técnicas que garantirão o desempenho da edificação concluída
conforme a ABNT NBR 15.575:2013. Nesse aspecto, sugere-se à CAIXA que
providencie treinamentos específicos para os mencionados técnicos, que poderão
inclusive ser ministrados pelos especialistas anteriormente referidos.
Em relação aos procedimentos adotados pela CAIXA, após o acompanhamento da
obra é emitido o Relatório de Acompanhamento de Obra ( RAE), que deverá
corresponder ao que foi executado na obra e a maneira realizada. Todavia, neste
relatório, não

constam

atualmente

as especificações detalhadas sobre o

cumprimento dos requisitos e critérios de desempenho previstos na ABNT NBR
15.575:2013, havendo necessidade dessa providência.
Após a conclusão da obra, as unidades habitacionais serão entregues aos usuários
que receberão o Manual de Uso, Operação e Manutenção, para que possam manter
o desempenho da edificação com a realização das devidas manutenções periódicas.
Vale ressaltar que a construtora interessada em construir empreendimentos
subsidiados pelo PMCMV, por intermédio da CAIXA, deverá concordar em

disponibilizar e confirmar o cumprimento dos seguintes documentos: o contrato; o
código de práticas; os memoriais descritivos de infraestrutura e de edificações; e o
cronograma físico-financeiro de infraestrutura e de habitações.
Em relação ao contrato firmado entre a CAIXA e a construtora, somente se exige a
construção, e, se for o caso, a adequação dos empreendimentos imobiliários de
acordo com os requisitos e critérios de desempenho da ABNT NBR 15.575:2013,
sem haver uma descrição pormenorizada do que se espera para cada sistema que
compõe a edificação. A inclusão dos requisitos e critérios de desempenho nos
cronogramas, nos memoriais descritivos e no código de práticas auxiliará o
construtor a cumprir esta obrigação contratual.
As exigências contratuais que a CAIXA impõe à construtora antes de aprovar a
construção do empreendimento beneficiado pelo PMCMV detém ainda hoje uma
postura relativamente reativa, revelando uma tendência de responsabilizar a
construtora pelo cumprimento da norma ABNT NBR 15.575:2013, quando na
realidade parece haver uma obrigação conjunta pelo cumprimento dos critérios e
requisitos de desempenho.
Em função disso, recomenda-se que a instituição adote medidas preventivas que
venham a evitar prejuízos econômicos e retrabalhos, tanto para reparar
irregularidades quanto, provavelmente, para compensar atrasos na entrega das
obras gerados pela constatação retardada de não conformidades, isto é, aspectos
insatisfatórios de desempenho.
Portanto, é válido a CAIXA incluir nas cláusulas contratuais firmadas com as
construtoras, a necessidade da apresentação de projetos específicos com

a

demonstração do atendimento aos requisitos e critérios de desempenho conforme
as particularidades do PMCMV e os parâmetros definidos na ABNT NBR
15.575:2013. Além de destacar a obrigatoriedade do seu fiel cumprimento durante a
execução da obra, sendo condição indispensável para a liberação de recursos nas
medições intermediárias.
Com base nesse projeto e nos memoriais apresentados pela construtora,
demonstrando o desempenho da edificação, a CAIXA deverá elaborar instrumentos

de controle específico para serem utilizados no acompanhamento da execução da
obra.
Vale destacar que, somente com o acompanhamento periódico da obra e a
comprovação da conformidade em cada fase da execução da mesma, poderá ser
assegurado o desempenho da edificação concluída, sem incorrer-se com a inversão
de recursos em retrabalhos e adaptações.
Como importante instrumento de políticas públicas e sociais, e considerando o
relativo desconhecimento sobre as práticas de manutenção por parte de nossas
comunidades, vislumbra-se a necessidade da CAIXA prover eficiente assistência
aos usuários,

a quem cabe a responsabilidade em realizar as manutenções

periódicas de acordo com o Manual de Uso, Operação e Manutenção, mostrando-se
insuficientes as recomendações e esclarecimentos prestados na entrega dos
imóveis. Nesse ponto, talvez devesse ser estudada uma nova modalidade de
contratação, onde as construtoras assumiriam a responsabilidade pela manutenção
das fachadas e das áreas comuns dos edifícios, além da infraestrutura dos
conjuntos habitacionais, pelo prazo de financiamento das unidades habitacionais ou
parte dele. Além da adoção de uma política de conscientização entre os condôminos
sobre a necessidade do fundo reserva a ser pago junto com a taxa condominial,
cujos

recursos depositados serão mobilizados para a realização de obras de

manutenção.
Devido à norma ABNT NBR 15.575: 2013 - Edificações Habitacionais - Desempenho
ser uma norma relativamente recente, ainda não há como analisar o desempenho
das edificações projetadas e construídas após o início de sua vigência. Logo, para
pesquisas futuras, sugere-se a possibilidade de aquilatar o desempenho das
edificações concluídas a partir da sua publicação, averiguando-se inclusive a
eficácia dos projetos, especificações, memoriais de construção e processos de
acompanhamento da execução de obras que vierem a ser adotados pela CAIXA,
como base nos requisitos e critérios de desempenho. Podem ainda ser realizadas
pesquisas de pós-ocupação, procurando mensurar o grau de satisfação dos
usuários de unidades executadas antes e após o advento da norma.
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