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CONSTRUÇÃO DE RESIDÊNCIAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – 

ESTUDO DE CASO DA CONSTRUÇÃO UTILIZANDO GESTÃO E TÉCNICAS 

CORRETAS 

Guilherme Stati Batista do Prado 

RESUMO 

 
Projetar e realizar a construção de uma residência exige de seu executor atenção e 
análise das possíveis variáveis que poderá encontrar neste percurso. Desde a sua 
análise da viabilidade financeira, entre projetos, execução da obra, venda e entrega 
da casa, podem ocorrer diversos elementos não planejados, motivo pelo qual se faz 
necessário que a edificação tenha cada uma de suas fases acompanhadas por 
profissional qualificado, sendo estes arquitetos, engenheiros civil, elétrico e 
hidráulico. Desde 2009, no Brasil, a construção de residências conhecidas como 
casas populares cresceu, devido ao Programa Minha Casa Minha Vida e foi a partir 
dos parâmetros exigidos para a realização destes empreendimentos que o presente 
trabalho se fez, de forma a demonstrar cada uma das fases já citadas e apresentar, 
ao final, uma análise dos resultados positivos e negativos obtidos com o 
monitoramento da obra através de ferramentas de gestão. Mesmo que ainda não 
esteja concluído o projeto, à data da entrega do presente artigo tem-se uma 
compreensão do que é a transformação da teoria sobre a execução de uma obra, na 
prática dela própria, concluindo que para futuros empreendimentos serão 
necessárias mudanças nos planejamentos financeiro e de contratação de mão de 
obra. 
 
Palavras-chave: Casas populares. Execução de obra. MCMV  

 
 PRACTICAL STUDY ON CONSTRUCTION OF RESIDENCE IN THE 

PARAMETERS OF THE PROGRAM MY HOUSE MY LIFE 
 
ABSTRACT 
 
Designing and realizing the construction of a residence requires of its executor attention 
and analysis of the possible variables that can find in this route. From this analysis of 
the financial viability, between projects, execution of the work, sale and delivery of the 
house, can appear several elements not planned, reason why it is necessary that the 
building has each one of its phases accompanied by professional qualified for both, 
being these architects, civil, electrical and hydraulic engineers. Since 2009, in Brazil,  
the construction of homes known as popular houses has grown due to the “Minha Casa 
Minha Vida” Program and it was from the parameters required to carry out these 
projects that the present work was done, in order to demonstrate each of the phases 
already mentioned and to present, at the end, an analysis of the positive and negative 
results obtained with the monitoring of the work through management tools. Even if the 
project is not yet completed, at the date of delivery of this article there is an 
understanding of what is the transformation of the theory about the execution of a work, 
in its own practice, concluding that for future ventures will be necessary changes in the 
plans financial and labor contracting. 
 
Keywords: Popular houses. Execution of work. MCMV. 



1 INTRODUÇÃO  

 

O planejamento é o ponto inicial para a execução de um empreendimento. 

Especificamente com relação à construção civil, o planejamento engloba não apenas 

previsões financeiras, como também o desenvolvimento de projetos e projeções, 

ainda, de cronograma e execução das obras. 

No ramo da construção civil, a partir do ano de 2009, o Governo Federal 

implementou o chamado Programa Minha Casa Minha Vida, que dá oportunidade à 

pessoas carentes de conseguirem alcançar o sonho da casa própria, de forma que a 

construção civil passou a ser uma das ferramentas de inclusão e igualdade social 

(CAIXA, 2018). 

As unidades habitacionais construídas e financiadas através do Minha Casa 

Minha Vida apresentam-se em forma de casa ou apartamento. As casas devem ter 

dois dormitórios, sala de jantar e sala de estar, cozinha, banheiro e área de 

circulação, não podendo ser inferior a 36m², enquanto os apartamentos não podem 

ser inferiores à 39m², devendo contar ainda com uma área de serviço (CAIXA, 2018). 

Unindo o programa habitacional e a construção civil, pode-se dizer que essa 

segunda é uma das ferramentas de inclusão social e diminuição da desigualdade 

entre os mais abastados e os mais carentes (ABIKO, 1995). 

Considerando o cenário exposto, o presente artigo demonstrará etapa por 

etapa da construção de duas residências que se enquadram nos parâmetros 

exigidos pelo Programa Minha Casa Minha Vida que, ainda, foram feitas sem o 

intuito de grandes lucros, com o cuidado de não serem simplesmente casas 

populares, mas também residências que proporcionarão segurança, bem-estar e 

conforto aos seus futuros moradores. 

O objetivo deste é verificar os parâmetros exigidos pelo programa 

habitacional Minha Casa Minha Vida, para poder aplicar a teoria da construção civil à 

pratica, através da construção de duas unidades habitacionais inseridas no 

programa mencionado. 

Ademais, a execução da obra tem por objetivo, também, o aprendizado do 

candidato a bacharel em engenharia civil, que acompanhou cada passo do 

empreendimento, desde os projetos à execução e gerenciamento da construção, 

sendo possível analisar os resultados em pontos positivos e negativos, para concluir 

acerca das necessidades para futuros empreendimentos. 



 

 

2  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1  PLANEJAMENTO E ETAPAS DE UM PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

O planejamento de uma obra, assim como qualquer outro empreendimento, é 

uma atividade essencial que se desenvolve a partir do chamado plano inicial, onde 

são levados em consideração as “dimensões global do projeto, o sistema construtivo 

e as necessidades envolvidas, o dimensionamento geral dos insumos, o prazo global 

estimado, o valor global estimado e outros parâmetros específicos do projeto” 

(QUEIROZ, 2001, p. 8-9). 

Este planejamento engloba as três grandes fases de uma construção: o 

projeto, a execução e o momento pós entrega, chamado de fase de utilização 

(ZANZARINI, 2016). 

A primeira grande fase é quando se fazem todos os projetos com relação à 

construção. Tem-se, após a decisão de construir, a escolha do terreno, a 

contratação do arquiteto para elaboração do projeto básico, o levantamento 

topográfico do local escolhido, elaboração dos projetos estrutural, elétrico e 

hidráulico, projeto de execução da obra (cronograma) e orçamento da obra 

(CUSTÓDIO, 2016). 

A segunda grande fase, de execução, engloba a concepção da edificação e 

pode ser, ainda, dividida em quatro etapas essenciais: estrutura, alvenaria, cobertura 

e acabamento. 

A execução da estrutura dá-se através da fundação, dos pilares, das vigas e 

da laje, cada qual com sua função. Essa é a etapa que confere à obra estabilidade e 

sustentação, sendo, portanto, de suma importância, uma vez que qualquer falha na  

sua realização poderá comprometer todo o resto da obra (VOTORANTIM, 2017). 

A alvenaria, por sua vez, divide-se em convencional ou estrutural. A primeira 

engloba a armadura da obra, feita através de concreto armado, sendo também 

conhecida como alvenaria de vedação, haja visto ter como finalidade separar 

ambientes e fechar os vãos entre os pilares e vigas; a segunda, alvenaria estrutural, 

engloba exatamente o que a nomenclatura sugere, sendo a estrutura da obra em si, 

tendo não apenas finalidade de vedação mas também de estruturação da edificação, 



realizadas com os chamados elementos construtivos, dentre eles os blocos e tijolos, 

regulamentados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) através da 

NBR 15.270-1 (VOTORANTIM, 2017). 

A terceira e a quarta etapas básicas da fase de execução são a cobertura e o 

acabamento. A cobertura, literalmente cobre a edificação, com a finalidade de 

proteger seu interior das variações climáticas e outros agentes deteriorantes. O 

acabamento, por sua vez, engloba os serviços de revestimentos de paredes, pisos e 

forro assentamento de estruturas metálicas, esquadrias ou caixilhos, finalização das 

instalações elétricas, pintura, colocação de portas, janelas e demais vidros, bem 

como montagem de móveis e colocação de grama, por exemplo, quando estiverem 

previstas no projeto (VOTORANTIM, 2017). 

Mario de Queiroz (2001) salienta, ainda, que durante essa fase de execução, 

também chamada de fase ou etapa construtiva, os processos supra descritos são 

dependentes entre si e sua realização deve ser feita por profissionais com 

conhecimento consistente acerca das técnicas necessárias para cada momento de 

seu desenvolvimento. 

A terceira grande fase do planejamento, nomeada fase de utilização, consiste 

na entrega da obra ao seu destinatário, após seu acabamento e limpeza. Engloba, 

também, a fase pós ocupacional, onde a construção será exposta às situações do 

cotidiano que poderão danificá-la, motivo pelo qual mister se faz que determinados 

agentes agressivos, como uma tempestade que possa destelhar a residência, sejam 

previstos no momento do planejamento, para que sejam precavidos quando da 

execução (ZANZARINI, 2016). 

 

 

2.2. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA 

 

O Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) é um programa do Governo 

Federal, criado em 2009, onde o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) recebe 

do Orçamento Geral da União (OGU) recursos que viabilizam a construção de 

habitações, sejam elas em forma de casa convencional, kitnet ou apartamentos 

(CAIXA, 2018). 



Essas moradias são conhecidas como habitações populares e são destinadas 

à população considerada de baixa renda, devendo cumprir com funções básicas 

como um espaço salubre, seguro e confortável (ABIKO, 1995). 

Não apenas para a construção das unidades habitacionais, o Governo 

Federal oferece, ainda, condições para que os futuros residentes financiem suas 

moradias (CAIXA, 2018). 

O Minha Casa Minha Vida passou por três fases desde a sua criação. A 

primeira fase aconteceu entre os anos de 2009 e 2011, onde poderiam usufruir dos 

benefícios do programa as famílias que se enquadrassem nas faixas de renda 

mensal bruta até R$ 1.600,00, até R$ 3.275,00 e entre R$ 3.275,00 e R$ 5.000,00, 

distribuídas em faixa 1, faixa 2  faixa 3, respectivamente. A segunda fase teve início 

no decorrer de 2011 e estendeu-se até o final de 2014, início de 2015, onde as 

faixas 1, 2 e 3, respectivamente, englobavam famílias com renda mensal até R$ 

1.600, entre R$ 1.601,00 e R$ 3.600,00 e a última, entre R$ 3.601,00 e R$ 5.000,00. 

A atual fase, iniciada em 2016, compreende quatro faixas de renda para os 

indivíduos que desejam usufruir do Programa Minha Casa Minha Vida. A faixa 1 

engloba famílias com renda até R$ 1.800,00; a faixa 1,5, famílias com renda até R$ 

2.600,00; a faixa 2, engloba famílias com renda bruta R$ 4.000,00; e por último, a 

faixa 3, onde se enquadram famílias com renda bruta de até R$ 7.000,00 (CAIXA, 

2018). 

O programa do Governo Federal especifica, também, valores máximos dos 

imóveis a serem construídos com seus subsídios, conforme se observa a seguir na 

tabela 1, onde estão dispostos os limites de valores aceitos pelo programa. 

 
Tabela 1 – Valores máximos dos imóveis construídos com subsídio do MCMV (continua) 

NOVOS TETOS DO VALOR DOS IMOVEIS 

 
 

Recorte territorial 

 
DF, RJ e 

SP 

 
Sul, ES 
e MG 

Centro-
Oeste, 
exceto 

DF 

Norte e 
Nordest

e 

Capitais estaduais classificadas pelo IBGE 
como metrópoles 
 

R$ 240 
mil 

R$ 215 
mil 

R$ 190 
mil 

R$ 190 
mil 

 
 

 

 

 

 



Tabela 1 – Valores máximos dos imóveis construídos com subsídio do MCMV (conclusão) 

NOVOS TETOS DO VALOR DOS IMOVEIS 

 
 

Recorte territorial 

 
DF, RJ e 

SP 

 
Sul, ES 
e MG 

Centro-
Oeste, 
exceto 

DF 

Norte e 
Nordest

e 

Demais capitais estaduais e municípios com 
população maior ou igual a 250 mil habitantes 
classificados pelo IBGE como capitais 
regionais; municípios com população maior ou 
igual a 100 mil habitantes integrantes das 
regiões metropolitanas das capitais estaduais, 
de Campinas, da Baixada Santista e das 
regiões integradas de desenvolvimento das 
capitais 
 

 
 
 

R$ 230 
mil 

 
 
 

R$ 190 
mil 

 
 
 

R$ 180 
mil 

 
 
 

R$ 180 
mil 

Municípios com população maior ou igual a 
100 mil habitantes; municípios com população 
maior ou igual a 100 mil habitantes integrantes 
das regiões metropolitanas das capitais 
estaduais, de Campinas, da Baixada Santista 
e das regiões integradas de desenvolvimento 
das capitais; municípios com menos de 250 
mil habitantes classificados pelo IBGE como 
capitais regionais 
 

R$ 180 
mil 

R$ 170 
mil 

R$ 165 
mil 

R$ 160 
mil 

Municípios com população maior ou igual a 50 
mil e menor que 100 mil habitantes 
 

R$ 145 
mil 

R$ 140 
mil 

R$ 135 
mil 

R$ 130 
mil 

Municípios com população entre 20 mil e 50 
mil habitantes 
 

R$ 110 
mil 

R$ 105 
mil 

R$ 105 
mil 

R$ 100 
mil 

Demais municípios R$ 95 
mil 

R$ 95 
mil 

R$ 95 
mil 

R$ 95 
mil 

Fonte: Caixa Econômica Federal (2018) 

 

 

2.3. NOVAS REGRAS DO PROGRAMA A PARTIR DE 2017 

 

O Ministério das Cidades atribuiu novas regras ao Programa Minha Casa 
Minha Vida, através das portarias 160 e 539, datadas de maio e outubro de 2016, 
respectivamente, que vigoram como pré-requisitos para as construções beneficiadas 
pelo projeto a partir de 2017. 

Estas mudanças são sinônimos de um avanço de qualidade e segurança para 
o programa (SINAPI, 2018), uma vez que a portaria 160/2016 tem por  finalidade 
aprimorar a técnica e melhorar a segurança dos imóveis, enquanto a portaria 
539/2016 tem por finalidade demonstrar a necessidade das regras de transição 
trazidas pela portaria anterior, deixando explicito também a necessidade das 
mesmas (ROCHA, 2016). 
 

 



2.3.1 Necessidade de infraestrutura 

 

A partir de 2017 passou a ser pré-requisito para aceitação de projetos de 

habitações pelo Minha Casa Minha Vida que os lotes onde a edificação fosse 

construída dispusesse de vias com pavimentação definitiva já pronta, excluindo a 

possibilidade de construção em lotes onde a pavimentação fosse posterior à 

ocupação da área (SINAPI, 2018). 

Com relação à infraestrutura sanitária, de energia elétrica e abastecimento de 

água, as novas regras exigem que o local onde será executada a construção esteja 

com rede de esgoto e estrutura de energia elétrica e de abastecimento de água já 

constituídas, de forma que, anterior às portarias de 2016, bastava que se existisse a 

infraestrutura para tanto, todavia, a partir de 2017, a simples expectativa não basta 

(ROCHA, 2016). 

 

 

2.3.2 Exigências construtivas 

 

Anterior às portarias de 2016, a exigência era de que as unidades 

habitacionais com área inferior a 70m² fossem cobertas por forro de gesso ou PVC, 

situação modificada, onde a partir de 2017 se faz necessário, também, que estas 

residências tenham lajes construídas (SINAPI, 2018). 

A partir de 2017, ainda, em caso de projetos para construção de residências 

geminadas, estas poderão ser ligadas por apenas uma das laterais da construção. 

Ademais, passa a ser exigido também que o lote tenha frente mínima, ou seja, tenha 

área privativa de no mínimo 5 metros de frente mais um recuo mínimo de 75 

centímetros (ROCHA, 2016). 

 

 

2.3.3 Exigência de CNPJ e supervisão por engenheiro civil para construção das 

unidades habitacionais 

 

Uma das mudanças mais significativas com relação à segurança e qualidade 

das edificações subsidiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida deu-se pela 

exigência, a partir das portarias 160/2016 e 539/2016, de que os projetos sejam 

gerenciados e executados por pessoas jurídicas do ramo da construção civil. Essas 



normativas são válidas para projetos a partir do ano de 2018 e exigem, também, que 

toda a obra seja acompanhada e tenha como responsável um engenheiro civil, 

devidamente registrado no CREA (ROCHA, 2016; SINAPI, 2018). 

 

 

2.4 ESTUDO DE VIABILIDADE FINANCEIRA 

 

Estudar a viabilidade financeira de um empreendimento significa fazer uma 

análise prévia, no momento da elaboração dos projetos, acerca dos investimentos 

necessários para aquela construção e quais serão os retornos (GONZÁLES E 

FORMOSO, 2001). 

A NBR 14653-4/2002, ainda, define estudo de viabilidade como uma espécie 

de avaliação realizada com o auxílio de guias de viabilidade a fim de diagnosticar, 

antecipadamente, se um empreendimento terá sucesso. 

Partindo destes conceitos, Limmer (1997) dispõe sobre a fase de análise de 

exequibilidade dos aportes tecnológicos e da avaliação de custo-benefício, sendo 

esta uma fase de estudo da viabilidade técnico-econômica. 

Para análise desta viabilidade pode-se apresentar três grupos de variáveis a 

serem analisados: as receitas, os custos e despesas e as variáveis qualitativas. As 

variáveis de valor geral de vendas sobre as unidades ofertadas e os juros sobre 

prestações são as variáveis denominadas como receitas, enquanto com relação aos 

custos e despesas devem ser analisados os custos do terreno, custos dos projetos, 

da infraestrutura e equipamentos necessários para a construção, as despesas com 

lançamento e corretagem da obra, despesas jurídicas, com impostos e taxas, 

despesas administrativas e até mesmo os custos do estudo de viabilidade devem  

ser analisados. Por fim, dentro das variáveis qualitativas estão o projeto de 

arquitetura, a pesquisa mercadológica e a designação do público alvo, traçando seu 

perfil econômico, além do estudo vocacional do terreno (GOLDMAN, 2004). 

Toda essa análise é constituído através de um processo lógico que avalia não 

somente os gastos que um empreendimento pode trazer, mas também os riscos que 

o projeto oferta (WOILER E MATHIAS, 1996), de forma que o estudo de viabilidade 

acaba por ser uma das fases mais importantes de um empreendimento (GOLDMAN, 

2004), haja visto ser a ferramenta utilizada para permitir que saldos negativos sejam 

evitados durante a execução dos projetos, permitindo que haja lucratividade e 



portanto, também, fluxo de caixa durante e após a execução da obra (ROCHA, 

2009). 

 

 

3 DESENVOLVIMENTO 

 

3.1. METODOLOGIA 

 

Trata-se de pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa e qualitativa. 

Partindo de uma análise dos parâmetros exigidos pelo programa, fez-se revisão 

bibliográfica acerca do planejamento e etapas de um projeto de construção civil e 

também sobre analise de viabilidade econômico financeira. O desenvolvimento do 

presente traz descritas cada fase de um projeto residencial, demonstrando os 

imprevistos encontrados durante sua execução e as formas com que foram 

solucionados os problemas, bem como apresentando a diferença que se teve entre 

cronograma e orçamento previstos e de fato. 

Os objetos do presente são duas unidades residenciais em construção, 

localizadas no município de Sarandi, interior do Paraná, ofertadas como casas 

populares que tem valor de venda dentro do teto para financiamento pelo Projeto 

Minha Casa Minha Vida e como diferencial apresentam um projeto inovador, 

diferente das residências populares que comumente são construídas. 

 

 

3.2 ESTUDO DE CASO: CONSTRUÇÃO DE RESID~ENCIAS PARA O PROGRAMA 

MINHA CASA MINHA VIDA 

 

Na parte prática do presente estudo, serão demonstradas as etapas de 

construção de duas casas para o Programa Minha Casa Minha Vida. 

As residências estão localizadas na cidade de Sarandi, interior do Paraná. O 

município é enquadrado pelo Programa Minha Casa Minha Vida no grupo da região 

SUL, ES e MG, município com até 100 mil habitantes, tendo como teto para 

financiamento de habitações o montante de R$170.000,00 (cento e setenta mil), 

conforme já disposto na tabela impressa na Tabela 01 do presente trabalho. 

 



3.2.1 Apresentação dos responsáveis técnicos 

 

O proprietário das referidas edificações é pessoa física que emite nota fiscal, 

e seu executor é engenheiro devidamente registrado no CREA e que possui CNPJ 

para o ramo da construção civil (portanto, cumprindo as exigências do Programa 

MCMV), atuando também como professor à título de conhecimento e prática do 

proprietário. 

Os projetos arquitetônicos, estrutural, hidráulico e elétrico foram executados 

por escritório e profissionais devidamente inscritos no CREA e, portanto, aptos aos 

referidos. 

 

 

3.2.2 Projetos da residência 

 

Tratam-se de residências geminadas, espelhadas, motivo pelo qual tudo o 

que foi feito em uma, consequentemente também foi aplicado à outra, inclusive com 

relação aos projetos estrutural, hidráulico e elétrico. 

 

Figura 1 – Garagem em pergolado e portão basculante 

 
Fonte:  Arquiteto responsável (2018) 

 



O projeto, no geral, propõe uma construção em 57m², que somados à 

garagem em pergolado, com capacidade para dois carros e portão basculante 

(Figura 1), totaliza uma área de 70m². 

 
 
 

3.2.2.1 Projeto arquitetônico 

 

O projeto arquitetônico demonstra uma área interna dispõe de uma sala de tv, 

cozinha americana e sala de jantar em espaço aberto e combinado, banheiro social, 

área de circulação entre os espaços coletivos e os quartos, que estão dispostos na 

forma de uma suíte e outro dormitório simples. Conta com vasta área externa, com 

grama na lateral não geminada e na parte posterior da residência, com lavanderia 

coberta e aberta, situada logo após a cozinha, como se vislumbra da Figura 3. 

O grande diferencial do projeto é a opção ao comprador de, futuramente, 

transformar a lavanderia em área gourmet. O projeto da residência foi executado de 

tal forma que a área onde originalmente se tem a lavanderia poderá ser adaptada 

para churrasqueira, possibilitando que a lavanderia seja realocada no espaço 

posterior ao banheiro da suíte (Figuras 2 e 4). 

 

Figura 2 -  3D: adaptação para área gourmet 

 
Fonte: Arquiteto responsável (2018). 

 

 

 

 



Figura 3 – Projeto arquitetônico: estrutura original a ser entregue 

 
Fonte: Arquiteto responsável (2018) 

 
 
 



Figura 4 – Projeto arquitetônico: adaptação para área gourmet 

 
Fonte: Arquiteto responsável (2018) 

 

 



A partir das Figuras 1 a 4 é possível observar os diferenciais que as unidades 

habitacionais apresentarão depois de prontas. 

 

 

3.2.3 Execução da obra 

 
3.2.3.1 Estrutura 

 
3.2.3.1.1 Terreno 

 
O terreno escolhido para a execução da obra possui 330m² e está localizado 

em um condomínio nomeado por Ecovalley, no município de Sarandi/PR, podendo 
ser observado na Figura 5. 

Figura 5 – Terreno Ecovalley 

 
Fonte: Autor (2018) 

 
 

Foi detectado um desnível, motivo pelo qual se fez necessário um corte entre 

1,5 e 2 metros, feito com máquinas que já trabalhavam no condomínio, ato contínuo 

foi feita a locação, demarcando as posições dos principais elementos da construção, 

como se vislumbra da Figura 6. 

 

Figura 6 – Locação 

 
Fonte: Autor (2018) 



3.2.3.1.2 Estacas 

 
O projeto estrutural fez necessária a realização de 40 estacas, cada uma 

perfurada com profundidade de 4 metros e diâmetro de 30 centímetros (devido a 

previsão de matacões na região), conforme se observa da Figura 7. 

Foram utilizadas, ainda, vigas de dimensão 7cm x 21cm, com barras de 8 

milímetros de espessura e estribo de 4,2 milímetros. 

 
Figura 7 – Perfuração das estacas 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

 

Ato contínuo, cada uma das 40 estacas foi concretada utilizando concreto 

usinado, com fck 25mpa, conforme se vê na Figura 8. 

 
Figura 8 – Concretagem das estacas 

 
Fonte: Autor (2018) 

 
 
 

 



3.2.3.1.3 Viga baldrame 

 
As vigas de baldrame, estruturas localizadas pouco abaixo do nível do solo, 

foram executadas através de caixarias montadas in loco na dimensão 25cm x 

11,5cm (Figura 9). Tal dimensão foi determinada haja visto a lajota utilizada, também 

conhecida por lajotão (11,5cm x 14cm x 24cm), fazendo-se desnecessário, então, a 

dimensão inicial do projeto, que previa viga com 12 centímetros de largura. 

 
Figura 9 – Viga baldrame: caixas e armadura 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

Importante destacar, ainda, que apesar do dissídio perante o projeto inicial, 

ainda restou 2,25 centímetros para cobrimento da armadura. 

Para concretagem das vigas de baldrame foi utilizado, primeiramente, lastro 

de brita meia compactada (com a finalidade de isolar o contato do concreto com a 

terra, aumentando, assim, a resistência das estruturas) e, em seguida, concreto fck 

25mpa, produzido in loco, conforme ilustrado na Figura 10. 

 
Figura 10 – Viga baldrame: concretagem e desforma 

 
Fonte: Autor (2018) 

 



Por fim, as vigas foram desformadas (Figura 10) e impermeabilizadas com 

pintura betuminosa (Figura 11). 

 
Figura 11 – Viga baldrame: impermeabilização 

 
Fonte: Autor (2018) 

 
 
 
 

3.2.3.1.4 Verga e contraverga 

 
Com potencial estrutural, a verga e contraverga têm por finalidade evitar que 

apareçam fissuras na alvenaria devido à distribuição de carga da laje, nos locais 

onde encontram-se as aberturas, que, de certa forma, deixam a estrutura fragilizada. 

Na obra em questão, foram utilizadas verga e contraverga com dimensões 11,5cm x 

25cm, que podem ser observadas na Figura 12. 

 

Figura 12 – Verga e contraverga 

 
Fonte: Autor (2018) 

  
 
 



3.2.3.2 Alvenaria 

 
Devido ao desnível do terreno, já retro mencionado, necessário se fez a 

construção de murro de arrimo, com 1,5 metro de altura, com viga intermediária de 

dimensão 11,5cm x 25cm, conforme ilustrado pela Figura 13. 

 

Figura 13 – Alvenaria: muro de arrimo com vida intermediária de vedação 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

Os demais muros foram projetados e executados com o mesmo lajotão 

(Figura 14), escolhido devido a sua maior resistência e na eminência de evitar 

preenchimento de argamassa futuro, de forma que se evitou, ainda, um aumento de 

gastos com material e mão de obra. 

 

Figura 14 – Alvenaria: muros 

 
Fonte: Autor (2018) 

 
 
 



3.2.3.2.1 Pilares 

 
O projeto estrutural previa utilização de pilares nas dimensões 11,5cm x 

25cm. Para sua execução, foram montadas as formas e posicionadas as armaduras 

no local, para posterior à sua fixação, serem concretadas com concreto fck 30mpa, 

produzido in loco, conforme se observa da Figura abaixo. 

 

Figura 15 – Armadura e preenchimento dos pilares 

 
Fonte: Autor (2018) 

 
 

Considerando a possibilidade de movimentação das estruturas, em precaução 

foram fixadas placas de isopor entre os pilares (Figura 16), como, por exemplo, na 

divisa das residências ou quando se encontravam pilar e alvenaria. 

 

Figura 16 – Placas de isopor 

 
Fonte: Autor (2018) 

 
 
 



3.2.3.2.2 Laje 

 
A laje utilizada na presente obra possui 57m², com 12cm de altura, executada 

com o tipo pré-fabricada (vigotas, conforme se observa na Figura 17) e 

preenchimento com EPS. 

 

Figura 17 – Laje: estrutura 

 
Fonte: Autor (2018) 

 
 

Para a concretagem desta laje foi utilizado concreto usinado, 25mpa e slump 

10-12, podendo ser observado este processo pela Figura 18. 

 

Figura 18 – Concretagem da laje 

 
Fonte: Autor (2018) 

 
 

Importante mencionar que foram utilizadas escoras metálicas (Figura 19) com 

a finalidade de, como o nome sugere, literalmente, escorar a laje até que se atinja a 

resistência já supramencionada. 

 

 



Figura 19 – Escoras metálicas 

 
Fonte: Autor (2018) 

 
 

Ainda com relação à laje, a área da garagem tem sua parte superior 

executada na forma de pergolado descoberto. 

Para que não houvesse qualquer percalço para o estacionamento de dois 

veículos, tal estrutura não teve colocação de pilares de apoio, possuindo apenas 

duas vigas de estrutura, que foram fixadas na alvenaria ja existente dos muros e, 

consequentemente, para maior segurança da estrutura, houve reforço através da 

inserção de outras quatro barras de 12,5 milímetros, conforme Figura 20. 

 

Figura 20 – Estrutura do pergolado 

 
Fonte: Autor (2018) 

 
 
 
 



3.2.3.3 Sistema hidráulico 

 
O sistema hidráulico foi construído com desnível de 2%, sendo estruturado 

através de sistema de captação da água pluvial com tubos de 150mm, caixas de 

passagem e inspeção, bem como caixa de gordura com 100mm e caixa d’agua com 

capacidade para 250 litros, tudo conforme Figuras 21 e 22. 

 

Figura 21 – Sistema hidráulico 

 
Fonte: Autor (2018) 

 
 

Figura 22 – Caixa d’água 

 
Fonte: Autor (2018) 

 
 

Deve-se mencionar, ainda, que a tubulação hidráulica foi fixada, quando 

externa à casa, com massaforte (cicadur) e tela de estuque, componentes 

específicos e que tem por finalidade fixar ferro em pilar já concretado, sendo possível 

observar estes procedimentos pela Figura 23. 

 



Figura 23 – Fixação/amarração da tubulação externa 

 
Fonte: Autor (2018) 

 
 
 
 

3.2.3.4 Sistema elétrico 

 
O sistema elétrico já teve sua estrutura toda montada, nos exatos termos de 

seu projeto (Figura 24). A fiação, por sua vez, em precaução da iminência de roubo, 

aguarda o fechamento da obra (instalação de portas, janelas e portas) para que seja 

efetuada sua passagem. 

 

Figura 24 – Sistema elétrico: conduítes para passagem de fiação 

 
Fonte: Autor (2018) 

 
 
 



3.2.3.5 Cobertura 

 
Em fase de projeto arquitetônico, ficou pré-estabelecido que o telhado seria 

no formato não aparente. Para sua execução, foram utilizados caibros para estrutura 

da cobertura e para sua vedação foram utilizadas telhas fibrocimento nas dimensões 

6mm x 3.66m, conforme se vislumbra na Figura 25. 

 

Figura 25 – Cobertura: madeiramento e telhas 

 
Fonte: Autor (2018) 

 
 

A esta estrutura foram somadas calhas metálicas para condução da água 

pluvial, bem como rufos e contrarrufos (Figura 26) para vedação dos muros 

(precavendo infiltração e manchas). 

 

Figura 26 – Cobertura: calhas, rufo e contrarrufo 

 
Fonte: Autor (2018) 

 
 



3.2.3.6 Acabamento 

 

3.2.3.6.1 Chapisco externo e reboco 

 

 
Posterior às fases de estrutura e alvenaria, iniciou-se a etapa de acabamento 

através da aplicação de chapisco em toda a área de alvenaria (Figura 27), 

preparando-a para futuro reboco (Figura 28). Para execução deste último, tanto na 

parte externa quanto na parte interna da edificação, utilizou-se argamassa usinada 

(com adição de cimento e água in loco). 

 

Figura 27 – Chapisco externo 

 
Fonte: Autor (2018) 

 

Figura 28 – Da esquerda para a direita: reboco externo e interno 

 
Fonte: Autor (2018) 



3.2.3.6.2 Contrapiso 

 

 
O contrapiso foi executado da mesma maneira nas áreas interna, externa, 

garagem e calçada (conforme Figura 29): regularização do chão, seguida de 

aplicação de lastro de brita para posterior recebimento de concreto fck 15mpa, 

produzido in loco, que foi logo em seguida desempenado. 

 

Figura 29 – Da esquerda para a direita: contrapiso interno e calçada 

 
Fonte: Autor (2018) 

 
 

Destaca-se, ainda, que apesar da obra não ter chegado até a presente data 

em fase de colocação de pisos, as partes interna e da garagem receberão piso 

cerâmico, como pode-se vislumbrar a partir da representação da garagem em 

projeto arquitetônico 3D (Figura 30). 

 

Figura 30 – 3D: piso cerâmico (garagem) 

 
Fonte: Autor (2018) 

 



 

3.2.3.6.3 Revestimento 

 

 
O projeto para revestimento da edificação dispõe de demão de massa acrílica 

em todo o interior, seguido de revestimento em azulejo (banheiros, cozinha, 

lavanderia e garagem), pintura, fixação de portas e batentes (kit porta pronta), 

janelas, pingadeiras, soleiras e portões. 

Dos supramencionados revestimentos, já foram executados a demão de 

massa acrílica (Figura 31), o revestimento em azulejos dos banheiros e cozinha 

(Figura 32), instalação de portão basculante (Figura 29, direita), bem como a fixação 

de pingadeiras nas janelas (Figura 31). 

 

Figura 31 – Revestimentos: massa acrílica e pingadeiras 

 
Fonte: Autor (2018) 

 
 

Figura 32 – Revestimentos: azulejo dos banheiros e cozinha 

 
Fonte: Autor (2018) 



 
 

3.3 GESTÃO DA OBRA 

 

3.3.1 Cronograma 

 

O cronograma inicial da obra contava com início para o dia 18 de abril de 

2018 e entrega das residências para o dia 28 de agosto do mesmo ano. 

O primeiro dos percalços encontrados deu-se pela greve dos caminhoneiros, 

iniciada em 21 de maio, situação que fez faltar materiais para a execução da obra, 

motivo este que fez com que em 10 de julho fosse elaborado novo cronograma, 

adiando sua entrega para a data de 05 de outubro de 2018. 

Em seguida, devido aos problemas com o empreiteiro contratado, que se 

mostrava pouco profissional, em 06 de agosto fez-se necessária elaboração de novo 

cronograma, haja visto sua dispensa e contratação de novo empreiteiro, situação 

que fez com que o prazo de entrega da obra fosse adiado para 07 de outubro de 

2018. 

Durante e execução da obra, houveram, ainda, problemas relacionados com 

trabalhos executados de forma indevida pela equipe de mão de obra, motivo pelo 

qual em 24 de setembro de 2018 o cronograma foi reavaliado, prorrogando a 

entrega da obra para 15 de outubro. 

Na data de 06 de novembro, todavia, houve dispensa do, à época, 

empreiteiro, fazendo com que a obra permanecesse parada. Ainda não há nova 

previsão de entrega das residências, haja visto o momento de orçamento para 

contratação de novo empreiteiro para finalizar a obra, quando, só então, será 

elaborado novo cronograma. 

 

 

3.3.2 Orçamento previsto e orçamento de fato 

 

O orçamento inicial para a construção das duas residências para o Programa 

Minha Casa Minha Vida deu-se conforme disposto na tabela 2 que segue. 
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Tabela 2 – Previsão de orçamento para residências geminadas (MCMV) 

TERRENO PROJETOS MÃO DE OBRA MATERIAL 

 

Valor do lote 
 

Arquitetônico/3D/ 
Aprovação prefeitura 

 

Fundação/Estrutura/ 
Revestimento/ 

Esquadrias/ 
Calçada/Muros/ 

Cobertura 
 

R$ 360 / m² 
 

Pintura 

R$ 45 / m² 

 
 

Elétrica 

R$ 25 / m² 
 

Hidráulico 

R$ 20 / m² 
Rufo/Calha 
R$ 10 / m² 

(incluso material) 
Total Mão de Obra 

R$ 64.400,00 

 

R$ 76.000,00 
  

 R$ 20 / m²  

  
Obra completa 

 
Estrutural 

R$ 5 / m² 

 

Escritura/Registro/ 
Impostos 

R$ 4.000,00 

 
 

Hidráulico 

R$ 2 / m² 

R$ 450,00 / m² 
a 

R$ 500,00 / m² 

  

Elétrico 

R$ 2 / m² 

 

 

Total Terreno 
R$80.000,00 

 

Total Projetos 
R$ 4.060,00 

 

 

Total de Custos de Mão de Obra + Material 

R$ 910,00 a R$ 960,00 / m² 

 
 

CUSTOS EFETIVOS COM A OBRA 

 
 

CORRETAGEM VENDA 

 
 
 
 

R$ 279.160,00 
(média) 

 
 

R$ 10.000,00 

 
 

VALOR FINAL DAS DESPESAS COM AS R$ 289.160,00 

CASAS (R$ 144.580,00 por casa) 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

Partindo da previsão orçamentaria, tem-se que durante a execução os custos 

acabaram não se enquadrando exatamente no previsto, sofrendo mudanças com 

relação à mão de obra, materiais e corretagem. 

Enquanto da mão de obra, inicialmente foi contratado empreiteiro pelo valor 

de R$ 360 / m². Por diversos motivos, este contratado foi dispensado, tendo 
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prestado seus serviços durante o período de 16 de abril a 02 de agosto de 2018. Ato 

contínuo, contratou-se novo empreiteiro, este pelo valor de R$ 20.000,00, totalizados 

para terminar a obra. Novamente, entretanto, houve dispensa anterior ao prazo 

previsto: o segundo contratado operou durante o período de 03 de agosto a 06 de 

novembro de 2018. Considerando tais imprevistos, já foi investido em mão de obra o 

total de R$47.500,00, quase ¾ do total previsto, que é de R$64.400,00. Atualmente 

a obra encontra-se parada, a fins de cotação orçamentária de mão de obra para 

finalizar a fase de revestimento e acabamento, situação que faz concluir que para 

que o orçamento previsto não seja superado, o novo empreiteiro não pode custar 

mais de R$16.900,00. 

Com relação ao material, a princípio teve-se previsão de R$ 450,00 / m² a R$ 

500,00 / m² somados os materiais de toda a obra. Atualmente, entretanto, mesmo 

sem que esteja concluída, as despesas com materiais já somam um total de R$ 

699,03 / m², mais uma vez, portanto, excedendo às previsões. 

Por sua vez, os gastos previstos com corretagem e venda (R$ 10.000,00) 

serão desnecessários, uma vez que em frente à obra foi colocada placa com as 

imagens do projeto 3D, fazendo-se a divulgação do empreendimento, resultando no 

contato de cinco pessoas interessadas, onde duas delas acabaram por realizar a 

compra das residências (cada casa, atualmente, já tem contrato de compra e venda 

e valor de entrada depositado). 

A princípio, portanto, tinha-se uma previsão de custos de R$144.580,00 por 

casa, que já foram vendidas pelo valor de R$170.000,00, o que implicaria num lucro 

de R$25.420,00 por unidade residencial. 

Considerando que já foram gastos R$80.000 no terreno, R$4.060,00 em 

projetos, R$47.500,00 em mão de obra, R$97.864,2 em materiais e, ainda, foi 

economizado R$10.000,00 com corretagem, a obra já soma R$298.848,40, sendo 

R$149.424,20 por unidade residencial. Se for respeitado o teto máximo de gastos 

com mão de obra, sendo investidos mais R$16.900,00, cada residência totalizará 

R$166.324,20, diminuindo o lucro inicial previsto para R$3.675,80. Acontece, 

entretanto, que o lucro real só poderá ser calculado quando finalizada a obra e 

confirmados todos os valores efetivamente nela investidos. 

Em resumo, pode-se observar um balanço financeiro através da Tabela 3. 
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Tabela 3 – Balanço financeiro atual 

 
BALANÇO GERAL DE GASTOS ATÉ A FASE ATUAL DA OBRA 

 

 
Terreno 

 

 
R$ 80.000,00 

 
Projetos 

 

 
R$ 4.060,00 

 
Mão de obra 

 

 
R$ 47.500,00 

 
Material 

 

 
R$ 97.864,20 

 
TOTAL ATUAL (por unidade habitacional) 

 

 
R$ 149.424,20 

 
PREVISÃO DE CUSTO (já superada) 

 

 
R$ 170.000,00 

 
PREVISÃO DE VENDA = VALOR DE VENDA 

 

 
R$ 170.000,00 

 
PREVISÃO DE LUCRO (por unidade habitacional 

 

 
R$ 25.420,00 

 
PREVISÃO ATUAL DE LUCRO (por unidade habitacional) 

 

 
R$ 3.675,80 

Fonte: Elaborada pelo autor (2018) 

 

 

4 ANALISE DE RESULTADOS 

 

Analisando os resultados do projeto até o momento, importante fazer uma 

retomada de suas fases. Conforme disposto no item 2 do presente, foi feita pesquisa 

acerca das exigências do Programa Minha Casa Minha Vida e, ainda, feita uma 

análise sobre a viabilidade das construções nos parâmetros exigidos, utilizando 

todas as variáveis indicadas no item 2.4. 

Acontece, todavia, que o presente projeto tinha por objetivo não apenas a 

construção de casas à preço acessível, mas também de casas diferenciadas, que 

proporcionassem bem-estar, conforto e segurança aos futuros moradores, de forma 

que não houve orçamento analítico prévio, sendo este baseado apenas no 
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levantamento da média dos orçamentos comuns das construções feitas nos 

parâmetros do MCMV. 

Considerando então que a obra utilizou de materiais de melhor qualidade e 

partiu de projetos diferenciados, pode-se começar a ver os motivos para a diferença 

entre o orçamento prévio e o orçamento real, dispostos já no item 3.3.2. 

Ainda com relação as questões que não correram como necessariamente 

planejado, há que se mencionar o cronograma. Conforme exposto no item 3.3.1, 

devido à dificuldade de relacionamento com pessoal e serviços mal feitos, não 

realizados ou incompletos, houve grande atraso da obra, que inclusive encontra-se 

atualmente parada por motivos desta mesma natureza. Além disso, fatores externos 

à obra e à vontade daqueles que estavam à frente da mesma, como o mal tempo e a 

greve dos caminhoneiros também afetou o cronograma. Todos estes fatores que 

fizeram atrasar a entrega do projeto, afetaram, ainda, o orçamento, que da mesma 

forma que o prazo para término da obra acabou por dilatar-se. 

Passados os pontos negativos, importante também analisar os positivos, onde 

a ideia inicial foi pautada na construção de casas geminadas espelhadas, que 

apesar de consideradas como casas populares não iriam parecer com estas. De 

fato, o projeto arquitetônico trouxe fachadas modernas, interior espaçoso e bem 

dividido, além de oferecer aos futuros compradores e morados espaço de garagem 

para dois carros e quintal com espaço opções de modernização e ampliação da 

residência. 

Estes diferenciais necessitaram de maiores investimentos, mas o retorno deu- 

se pela desnecessidade de corretagem dos imóveis, visto que apenas com a 

apresentação do projeto das residências através de placa fixada no local, foi 

possível realizar a venda de ambas as unidades antes mesmo da finalização da 

obra. 

Analisando os resultados com mão de obra e materiais, conclui-se que com 

relação ao primeiro foram diversos os percalços que, todavia, não influenciaram na 

qualidade da edificação; o mesmo se conclui do segundo, considerando que 

manteve-se a qualidade da obra haja visto que conforme previsto, foram utilizados 

apenas materiais de qualidade, não buscando o material mais barato, motivo pelo 
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qual, inclusive, como já demonstrado, atualmente o gastos com matéria prima 

excederam a previsão inicial. 

Com relação às questões orçamentárias, conforme já disposto no item 3.3.2 

do presente, a previsão de gastos totais era de R$144.580,00 por residência, que 

seria vendida por R$170.000,00, resultando em um lucro de R$25.420,00. Apesar de 

ter sido economizado o valor de R$10.000,00 com corretagem, atualmente os gastos 

já somam R$149.424,20, podendo chegar até a R$166.324,20, o que fará diminuir o 

lucro para R$3.675,80 por unidade habitacional. 

Atualmente, como já diversas vezes mencionado, a obra encontra-se 

atrasada e parada, a serem instaladas, ainda, as soleiras, portões, portas e  

batentes, bem como feita pintura, paisagismo e limpeza da obra. 

Analisando todo o exposto, portanto, mesmo com os diversos percalços, a 

execução seguiu fielmente os projetos, mesmo que ainda não se possa ver, de fato, 

o resultado final das residências, tem-se até então um saldo positivo considerando o 

objetivo inicial que se tinha com este projeto. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Concluindo o presente artigo, é importante destacar, de antemão, que o lucro 

não foi objetivo principal da construção das residências aqui apresentadas e, 

durante a execução da obra foi possível visualizar e entender as necessidades de 

cada fase, desde a projeção e analise de viabilidade financeira, passando pela 

construção, acabamentos, jardinagem e limpeza da obra até a negociação com 

compradores. 

Todo esse processo faz concluir que para empreendimentos futuros que terão 

como objetivo principal não apenas qualidade e aprendizado, mas também o lucro, 

será necessária contratação de equipe própria, visto que as terceirizações causaram 

diversos problemas. Ademais, será necessário também um melhor 

acompanhamento de todas as questões orçamentárias, desde as previsões como os 

gastos efetivos, compra e fiscalização da utilização de materiais, execução de mão 

de obra, fazendo com que o cronograma não se atrase e que as edificações possam 
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ser vendidas pelos valores previstos ou até valores superiores, evitando que 

aconteça, como no presente caso, a diminuição considerável do lucro. 

Assim sendo, mesmo que ainda não esteja concluído o projeto, à data da 

entrega do presente tem-se uma compreensão do que é a transformação da teoria 

sobre a execução de uma obra, na prática dela própria. 
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