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CATEGORIAS 

E

CRITÉRIOS
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Avalia o uso racional de materiais

de construção

Define ações para evitar o

desperdício e reduzir a quantidade

de resíduos de obra

Incentiva o uso de madeira

plantada ou certificada

CATEGORIA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS 

MATERIAIS 

10 critérios

3 obrigatórios

7 facultativos



CATEGORIA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS 

MATERIAIS

• Construção civil – consumidora intensiva de insumos:

Agregados: 1 a 8 ton/hab.ano (3 a 22Kg/hab.dia)

Madeira: 2/3 do total extraído da natureza

Reservas escassas: cobre e zinco (60 anos)

http://www.ambiente.rj.gov.br/download_zee/fotos_voo_zee/Fotos_Voo_ZEE_arquivos/image122.jpg



CATEGORIA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS 

MATERIAIS

• Fluxo de materiais e o meio ambiente



CATEGORIA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS 

MATERIAIS

Materiais ecológicos são ambientalmente perfeitos?

- Função & Desempenho

- Todos devem ser aprovados junto ao SINAT – Sistema Nacional de 

Avaliações Técnicas (MCidades) ou atender a norma própria.



CATEGORIA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS 

MATERIAIS

Impactos sociais do fluxo de materiais
• Positivos: geração de renda e viabilização do ambiente construído

• Negativos: impactos ambientais e à população

Rio Pomba – 2003 – Mineração Cataguazes



CATEGORIA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS 

MATERIAIS

Qualidade e sustentabilidade

- Quando o barato sai caro...



CATEGORIA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS 

MATERIAIS

Seleção de fornecedores – exemplo indústria de cimento

Fonte: SATHAYE et al. (2001)Sathaye et al (2001)



CATEGORIA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS 

MATERIAIS

Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (GRCD)

-Resolução CONAMA 307/2002 e 348/2004

-500 Kg/hab.ano (1,4 Kg/hab.dia)



CATEGORIA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS 

MATERIAIS

Perdas na construção:

-Problemas de gestão

-Decisões de projeto

-Erros de execução



CATEGORIA QUALIDADE URBANA - CRITÉRIOS

Indicador

Produtos aplicados devem provir de 

empresas classificadas como 

“qualificadas” pelo Programa Brasileiro 

de Qualidade e Produtividade no 

Habitat (PBQP-h) 

(www4.cidades.gov.br/pbqp-h/)

Documentação

Memorial Descritivo 

Os materiais com certificados de 

qualidade emitidos por entidades de 

notória reputação também devem ser 

aceitos.

CATEGORIA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS 

MATERIAIS - CRITÉRIOS

Qualidade de materiais 

e componentes



CATEGORIA QUALIDADE URBANA - CRITÉRIOS

Indicador

Adoção de formas industrializadas reutilizáveis 

Documentação

Memorial Descritivo com a descrição do sistema de formas e projeto 

executivo de formas conforme com a NBR 13931/2004

CATEGORIA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS 

MATERIAIS - CRITÉRIOS

Formas e escoras reutilizáveis



CATEGORIA QUALIDADE URBANA - CRITÉRIOSCATEGORIA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS 

MATERIAIS 

Gestão de Resíduos de 

Construção e Demolição

Indicador

Existência de projeto de gerenciamento

Documentação

Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC 

que 

atenda às Resoluções Conama 307/2002 e 348/2004



CATEGORIA QUALIDADE URBANA - CRITÉRIOSCATEGORIA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS 

MATERIAIS - CRITÉRIOS

Fonte: GREVEN & BALDAUF (2007).

Coordenação Modular

Indicador

Adoção de dimensões em múltiplos do módulo internacional (10 cm).

Documentação

Memorial Descritivo e projetos executivos



CATEGORIA QUALIDADE URBANA - CRITÉRIOS

Indicador

Adoção de ao menos dois sistemas construtivos industrializados 

montados em canteiro para fachadas, divisórias internas, lajes, 

escadas, vigas e pilares.

Documentação

Memorial Descritivo, projeto executivo, orçamentos.

Recomendações

Os componentes devem atender às normas técnicas ou ter 

aprovação do SINAT – Sistema Nacional de Avaliações Técnicas 

(MCidades)

CATEGORIA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS 

MATERIAIS - CRITÉRIOS

Componentes industrializados

pré-fabricados



CATEGORIA QUALIDADE URBANA - CRITÉRIOSCATEGORIA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS 

MATERIAIS - CRITÉRIOS

Indicador

Especificação em memorial de concreto dosado em massa e com 

controle de umidade na produção. Ic < 12,5 Kg/(m³.MPa)

Documentação

Memorial Descritivo

Ressalva

Não se aplica quando não há uso de concreto estrutural

Concreto com dosagem 

otimizada



CATEGORIA QUALIDADE URBANA - CRITÉRIOS

Documentação

Memorial Descritivo e orçamento

Ressalva

Não é aplicável em regiões do país onde não há cimentos CP III ou 

CP IV 

CATEGORIA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS 

MATERIAIS - CRITÉRIOS

Cimento alto forno CP-III

Pozolânico CP-IV 



CATEGORIA QUALIDADE URBANA - CRITÉRIOS

Indicador

Especificação em projeto de agregados reciclados.

Documentação

Memorial Descritivo

Recomendação: NBR 15115/2005 uso de agregados reciclados em base para 

pavimentação. O simples peneiramento de resíduos classe A permite a 

reciclagem de até 50% do material. No uso de agregados reciclados deve ser 

observado que o consumo de cimento não deve ser majorado. 

CATEGORIA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS 

MATERIAIS - CRITÉRIOS

Pavimentação com RCD



CATEGORIA QUALIDADE URBANA - CRITÉRIOS

Indicador

Notas fiscais de compra das madeiras 

Documentação

Memorial Descritivo e declaração com compromisso de uso exclusivo 

de madeiras plantadas ou certificadas.

Ressalva

O Documento de Origem Florestal (DOF) é exigível para toda obra

CATEGORIA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS 

MATERIAIS - CRITÉRIOS

Madeira plantada ou 

certificada



CATEGORIA QUALIDADE URBANA - CRITÉRIOSCATEGORIA CONSERVAÇÃO DE RECURSOS 

MATERIAIS 

Facilidade de manutenção 

da fachada

Indicador

Especificação de revestimento com vida útil superior a 15 anos: 

placas cerâmicas, rochas naturais, argamassas pigmentadas 

(“monocapa”), pinturas inorgânicas (cimentícias).

Documentação

Memorial Descritivo, orçamento e cronograma



Avalia aspectos relacionados à 

redução do consumo de água, 

por meio do uso de dispositivos 

economizadores e gestão do 

uso da água no edifício

CATEGORIA GESTÃO DA ÁGUA 

8 critérios

3 obrigatórios

5 facultativos



Indicador

Sistema de medição individualizada de água.

Documentação

Inclusão do sistema de medição individualizada de água na documentação 

técnica.

CATEGORIA GESTÃO DA ÁGUA - CRITÉRIOS

Medição individualizada



Indicador

Previsão para todos os banheiros e lavabos de bacia sanitária dotada de 

descarga com volume nominal de 6 litros e com duplo acionamento.

Documentação

Incluir a especificação do aparelho nos documentos técnicos e orientações 

de uso e manutenção no manual do proprietário.

CATEGORIA GESTÃO DA ÁGUA - CRITÉRIOS

Bacia Sanitária
6 litros e duplo acionamento



CATEGORIA GESTÃO DA ÁGUA - CRITÉRIOS

Indicador

Existência de áreas permeáveis em, pelo menos, 10% acima do 

exigido pela legislação local. 

Documentação

Planta de implantação e memória de cálculo do coeficiente de  

impermeabilização.

Áreas Permeáveis



O coeficiente corresponde à relação entre as superfícies 

permeáveis e a superfície total do terreno:

CP =  superfícies permeáveis (m2) x 100

área total do terreno (m2)

Ressalva

Se não houver legislação local, será considerado, um 

coeficiente de permeabilidade (CP) igual ou superior a 20% 

conforme fórmula anterior, aplicados os seguintes coeficientes:

• superfícies totalmente impermeabilizadas (coberturas, vias e 

calçadas – 0,9;

• vias pavimentadas com componentes de juntas largas – 0,6;

• vias de macadame sem alcatrão – 0,35;

• caminhos em cascalho ou brita – 0,2;

• superfícies arborizadas – 0,05.

CATEGORIA GESTÃO DA ÁGUA - CRITÉRIOS



CATEGORIA GESTÃO DA ÁGUA - CRITÉRIOS

arejadores



CATEGORIA GESTÃO DA ÁGUA - CRITÉRIOS

Componentes economizadores: registro regulador de vazão para  

chuveiro e registro regulador de vazão para torneiras

registros reguladores de vazão



CATEGORIA GESTÃO DA ÁGUA - CRITÉRIOS

Indicador

Sistema de aproveitamento de águas pluviais independente do sistema de 

abastecimento de água potável para coleta, armazenamento, tratamento e 

distribuição de água não potável com plano de gestão, de forma a evitar 

riscos para a saúde. O sistema deverá apresentar redução mínima de 10% 

no consumo de água potável.

Aproveitamento de 

águas pluviais



CATEGORIA GESTÃO DA ÁGUA - CRITÉRIOS

Aproveitamento de 

águas pluviais

Documentação

• Projeto do sistema de captação, reserva e distribuição, com a 

descrição do sistema de tratamento.

• Memorial de cálculo do aproveitamento da água pluvial e 

capacidade do reservatório.

• Projeto de comunicação visual (cores diferenciadas de 

tubulações, avisos nos pontos de utilização).

• Manual de uso e operação.

• Inclusão de toda a documentação técnica.



CATEGORIA GESTÃO DA ÁGUA - CRITÉRIOS

Indicador

Reservatório de retenção de águas 

pluviais, com escoamento para o 

sistema de drenagem urbana nos 

empreendimentos com área 

impermeabilizada superior a 500m².

Documentação

Projeto de reservatório de retenção 

com escoamento para o sistema de 

drenagem urbana incluído na 

documentação técnica.

Retenção de águas 

pluviais



CATEGORIA GESTÃO DA ÁGUA - CRITÉRIOS

Indicador

Reservatório de retenção de águas 

pluviais com sistema para infiltração 

natural da água em 

empreendimentos com área de 

terreno impermeabilizada superior a 

500m².

Documentação

Projeto de reservatório de 

retenção com escoamento 

para o sistema de infiltração, 

especificação e memória de 

cálculo.

Infiltração de águas pluviais



CATEGORIA PRÁTICAS SOCIAIS

Busca promover a 

sustentabilidade do 

empreendimento por 

meio de ações que 

envolvam:

• empreendedores

• construtoras

• trabalhadores

• moradores do entorno

• futuros moradores 11 critérios

3 obrigatórios

8 facultativos



CATEGORIA PRÁTICAS SOCIAIS - Critérios

Indicador

Plano educativo sobre a gestão de RCD

Documentação

• Plano educativo sobre a gestão de RCD.

• Relatório e demais documentos necessários para a comprovação da 

execução do plano educativo.

Educação para gestão de RCD



CATEGORIA PRÁTICAS SOCIAIS - Critérios

Indicador

Plano de atividades educativas, para os empregados, sobre os itens de 

sustentabilidade do empreendimento.

Documentação

• Plano de educação ambiental - mínimo 4 horas/80% dos empregados.

• Relatório e demais documentos necessários para a comprovação da 

execução do plano.

Educação Ambiental 
dos empregados



CATEGORIA PRÁTICAS SOCIAIS - Critérios

A

Indicador

No mínimo 1 atividade informativa sobre os 

aspectos de sustentabilidade previstos, com 

a distribuição do manual do proprietário 

(ilustrado, didático e com conceitos de 

sustentabilidade), até a entrega do 

empreendimento.

Documentação

• Minuta do manual do proprietário.

• Plano da ação informativa a ser 

desenvolvida.

• Relatório e demais documentos 

necessários para 

a comprovação da execução do plano da 

ação, incluindo o manual do proprietário

Orientação aos moradores



CATEGORIA PRÁTICAS SOCIAIS - Critérios

Indicador

Plano de atividades educativas, para os empregados.

Documentação

• Plano de desenvolvimento pessoal para os empregados que contemple 

ao menos uma das alternativas:

-educação complementar – durante a execução, para no mínimo 20% 

dos trabalhadores e/ou;

- educação para cidadania - 8 horas, para no mínimo 50% dos 

empregados

• Relatório e demais documentos necessários para a comprovação da 

execução do plano.

Desenvolvimento pessoal 

dos empregados



CATEGORIA PRÁTICAS SOCIAIS - Critérios

Indicador

Plano de capacitação profissional dos 

empregados em atividades da

construção civil - mínimo 30 

horas/30% dos empregados.

Documentação

• Plano de capacitação profissional a ser implantado.

• Relatório e demais documentos necessários para a comprovação da 

execução do plano

Capacitação profissional 

dos empregados



CATEGORIA PRÁTICAS SOCIAIS - Critérios

Indicador

Existência de documento que explicite o número

de vagas abertas e destinadas para a 

contratação da população local ou de futuros 

moradores - mínimo 20% do total de 

empregados da obra.

Documentação

Declaração com a reserva de, no mínimo, 20% das vagas e informe

a localização de origem destes trabalhadores (município ou bairro).

Inclusão dos trabalhadores locais



CATEGORIA PRÁTICAS SOCIAIS - Critérios

Indicador

Plano com as ações voltadas ao 

envolvimento dos futuros moradores 

com o empreendimento e que demonstre

a participação da população-alvo nas 

discussões para a elaboração do projeto.

Documentação

• Plano a ser implantado.

• Relatório ou ata das reuniões anteriores ao início da obra, com  

respectivos materiais de sistematização, demonstrando que a população 

participou do processo de elaboração do projeto do empreendimento

e com as principais demandas e seus respectivos encaminhamentos.

Participação da população na 

elaboração do projeto



CATEGORIA PRÁTICAS SOCIAIS - Critérios



CATEGORIA PRÁTICAS SOCIAIS - Critérios

Indicador

Plano de educação ambiental, com orientações sobre uso racional e 

redução de consumo dos recursos naturais e energéticos, coleta seletiva, 

dentre outras - 4 horas,80% dos moradores.

Documentação

• Plano de educação ambiental a ser implantado.

• Relatório e demais documentos necessários para a comprovação da 

execução do plano.

Educação Ambiental dos

moradores



CATEGORIA PRÁTICAS SOCIAIS - Critérios

Indicador

Plano com ações de 

desenvolvimento ou capacitação 

dos moradores para a gestão do 

empreendimento (condominial ou 

em associações) - 12 horas, 30% 

da população-alvo.

Documentação

• Plano de capacitação para gestão do empreendimento a ser implantado.

• Relatório e demais documentos necessários para a comprovação da 

execução do plano de capacitação.

Capacitação para gestão do 

empreendimento



CATEGORIA PRÁTICAS SOCIAIS - Critérios

Indicador

Plano com pelo menos 1 das atividades: 

• população em situação de vulnerabilidade social (do empreendimento 

ou do entorno) - 40 horas; ou

• moradores do empreendimento, podendo ser realizadas atividades 

informativas, de conscientização e mobilização para mitigação de riscos

sociais de moradores da região em situação de vulnerabilidade social.

Documentação

• Plano de mitigação de riscos sociais a ser implantado.

• Relatório e demais documentos necessários para a comprovação da 

execução do plano.

Ações de mitigação dos

riscos sociais



CATEGORIA PRÁTICAS SOCIAIS - Critérios

Indicador

Plano de geração de trabalho e renda com atividades de 

profissionalização para inserção no mercado de trabalho ou voltadas 

para o associativismo/cooperativismo, que fomentem o aumento da 

renda familiar - 16 horas, 80% dos moradores identificados com esta 

demanda.

Documentação

• Plano de geração de trabalho e renda.

• Relatório e demais documentos necessários para a comprovação da 

execução do plano

Ações de Geração de 

emprego e renda*



Contato

gemea02@caixa.gov.br

(61)3206-8620 / 8612


