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Quais as exigências relativas aos produtos utilizados para a 
construção de unidades habitacionais (UH) para o Programa Minha Casa 
Minha Vida? 
 
     
    Em 02/02/18 foi publicada a Portaria nº 141, que 
estabelece o uso obrigatório de produtos que atendem às diretrizes do 
Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) no 
que diz respeito aos produtos fornecidos por empresas qualificadas nos 
Programas Setoriais da Qualidade e o atendimento ao conjunto de 
especificações mínimas para a elaboração de projetos de empreendimentos 
de Habitação de Interesse Social (HIS) definidas em ato normativo específico 
do Ministério das Cidades. 
  

No caso das coberturas, quais são as exigências? 
 
 
    De acordo com a norma NBR 15575-5 (Edificações 
habitacionais – Desempenho - Parte 5: Requisitos para os sistemas de 
coberturas), o sistema de cobertura é o conjunto de elementos e componentes 
dispostos no topo da construção, com a função de assegurar estanqueidade às 
águas pluviais e salubridade, proteger os demais sistemas da edificação 
habitacional ou elementos e componentes da deterioração por agentes 
naturais, e contribuir positivamente para o conforto termoacústico da 
edificação habitacional. 
 
A Portaria nº 269, publicada em 22/03/17, apresenta as seguintes exigências 
para os sistemas de cobertura: 
 

➢ Casas térreas e apartamentos/casas sobrepostas - A cobertura 
deve atender a NBR 15575-5. Sobre laje, em telha com estrutura de 
madeira ou metálica. No caso de opção por beiral, este deverá ter 
no mínimo 0,60 m.  Vedado o uso de estrutura metálica quando o 
empreendimento estiver localizado em regiões litorâneas ou em 
ambientes agressivos a esse material. No caso de área de serviço 
externa, a cobertura deverá ser em toda a área, nas mesmas 
especificações da UH, facultado o uso de laje. 

 



                                                                                                                                
➢ Utilização de tecnologias inovadoras - Serão aceitas tecnologias 

inovadoras de construção homologadas pelo SiNAT. 

 

É obrigatório o uso de laje? 
 
 
    O uso de laje não é obrigatório, desde que o sistema 
de cobertura empregado demonstre o atendimento aos critérios de 
desempenho estabelecidos pela NBR 15575 – parte 5 ou, caso o sistema de 
cobertura seja considerado inovador, esteja homologado pelo SINAT 
Inovação.  
 
    Se não houver a demonstração de desempenho do 
sistema de cobertura, será aceito apenas o sistema descrito na Portaria nº 
269, qual seja, laje de concreto sob estrutura de madeira ou metálica, com 
telhado constituído por telhas cerâmicas, de fibrocimento ou de concreto, nas 
cores claras. 
 
 

É proibido o uso de perfis de PVC rígido para forros, nos 
sistemas de cobertura das edificações do Programa Minha Casa Minha 
Vida?  
 

 
NÃO É PROIBIDO O USO DE PERFIS DE PVC RÍGIDO PARA FORROS 

nos sistemas de cobertura das edificações do Programa Minha Casa 
Minha Vida. 

 
     

          



                                                                                                                                
 
    Os perfis de PVC para forros utilizados como 
revestimento atendem os requisitos da norma de desempenho NBR 15575. A 
vida útil sugerida para forros não aderidos é de 8 anos, de acordo com a 
norma de desempenho (NBR 15575 – Edificações Habitacionais — 
Desempenho - Parte 1: Requisitos Gerais), e o PVC rígido tem plenas 
condições de atender a essa exigência, uma vez que uma de suas 
características é o longo ciclo de vida de suas aplicações. 
 

    A norma de desempenho ABNT NBR 15575-5 

estabelece que ambas as superfícies de forros, devem classificar-se como I, IIA 

ou IIIA. No caso de cozinhas, a classificação deve ser IA ou IIA. Estas exigências 

se aplicam a sistemas de coberturas para edificações habitacionais. 

 

    O forro de PVC é classificado como II A (Índice de 

propagação superficial de chama (Ip ≤ 25)* e densidade específica ótica 

máxima (Dm ≤ 450)),   em relação aos ensaios de reação ao fogo, atendendo a 

classificação exigida.  

    O forro de PVC possui alta resistência a umidade, 

não está sujeito a cupins ou outras pragas, possui alta resistência a agentes 

químicos, sendo indicado também para instalações que estejam próximas à 

costa marítima (áreas de alta salinidade). O forro de PVC não possui uma 

contraindicação, seu desempenho é mantido em áreas de alta salinidade e 

umidade. É um produto reciclável e utilizado para diversos fins na construção 

civil, tanto em ambientes comerciais como residenciais. 

    O Programa Setorial da Qualidade de Perfis de PVC 

para Forros (PSQ) verifica se os forros produzidos e comercializados no 

Brasil, estão atendendo os requisitos das normas técnicas da ABNT. O PSQ 

pode ser utilizado como ferramenta para aquisição de forros de PVC que 

atendam a norma NBR 14285 (Perfis de PVC rígido para forros – parte 1: 

Requisitos), apresentam desempenho adequado e atendem a exigência da 

Portaria nº 141. Devem ser utilizados forros de empresas qualificadas no 

Programa Setorial da Qualidade (PSQ), a relação de empresas qualificadas 

pode ser verificada no site: http://pbqp-

h.cidades.gov.br/projetos_simac_psqs2.php?id_psq=57  

 
 

https://gedweb.com.br/aplicacao/usuario/asp/detalhe_norma.asp?assinc=1&norma_sequencial=27214
https://gedweb.com.br/aplicacao/usuario/asp/detalhe_norma.asp?assinc=1&norma_sequencial=27214
http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_simac_psqs2.php?id_psq=57
http://pbqp-h.cidades.gov.br/projetos_simac_psqs2.php?id_psq=57


                                                                                                                                
 
Em relação ao desempenho térmico, os sistemas de cobertura com 
forros de PVC rígido atendem todas as regiões do Brasil?  
 
    A cobertura deve apresentar transmitância térmica 
e absortância à radiação solar que proporcionem um desempenho térmico da 
cobertura apropriado para cada zona bioclimática. O Brasil possui 8 zonas 
bioclimáticas, conforma figura 1: 
 

 
  Figura 1 – Zonas bioclimáticas do Brasil e cidades representativas de cada zona 
climática. 

 
   O desempenho térmico tem que ser avaliado para 
cada sistema de cobertura na zona climática em que a edificação está sendo 
construída. De acordo com a norma de desempenho NBR 15575, o 
desempenho térmico pode ser avaliado pelo procedimento simplificado, 
simulação ou medição em obra. Veja os exemplos de sistemas de cobertura 
com perfil de PVC para forros: 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                
 

 
 
  
Por último, quais as vantagens do forro de PVC em relação a outros 
materiais?  
 
    Os perfis de PVC para forros são vantajosos, pois: 
 
✓ podem ser utilizados nas edificações do Programa Minha Casa Minha 

Vida; 
✓ não propagam chama; 
✓ são auto extinguíveis; 
✓ proporcionam maior rapidez na finalização da obra; 
✓ fácil manutenção; 
✓ dispensam pintura; 
✓ são leves; e 
✓ a instalação do forro não requer grandes estruturas para armação e 

sustentação, o que gera uma economia na parte estrutural da 
edificação. 

 

 
 
Para quaisquer esclarecimentos, permanecemos à disposição de todos os 

interessados, através dos nossos meios de contato: 

telefone (11) 2574-0444 e e-mail: secretaria@afap.org.br 

 

AFAP 

mailto:secretaria@afap.org.br

