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RESUMO
A presença do Engenheiro Civil é indispensável para o êxito de uma obra, porém o
mercado da construção no Brasil é fortalecido pelo desejo de construir a baixo custo,
muitas vezes desprezando-se a qualidade. Nesse cenário surge o termo
autoconstrução, que é definido como a construção com a substituição da contratação
do engenheiro civil ou do arquiteto por profissionais informais. Comumente nos
deparamos com noticiários trágicos que abordam esse tema e presenciamos o mal
funcionamento das edificações, em alguns casos ainda nos seus primeiros anos de
uso. Portanto, o objetivo deste trabalho foi analisar o contexto da construção civil no
Brasil e apresentar por meio de um estudo de caso algumas avaliações de patologias
ocorrentes no primeiro ano de uso de uma casa autoconstruída. Como resultado, este
trabalho comprova que o gasto ao final da construção é extremamente elevado em
comparação ao orçamento informal inicial acordado entre o proprietário e o construtor.
Além disso, também foi observado o aparecimento a curto prazo de patologias
advindas da ausência de projeto e fiscalização da execução. Deste modo, além da
economia a presença do profissional qualificado também promove a qualidade final
da obra e o conforto ao proprietário quanto às preocupações com sua edificação.
Palavras-chaves: Autoconstrução, engenheiro civil, mão-de-obra, qualidade.
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ABSTRACT

The presence of the Civil Engineer is indispensable for the success of design and
construction works. Unfortunately, the construction market in Brazil is full of willingness
to build at low cost, often neglecting quality. In this case, the term "self-construction"
comes up, which is defined as the construction by which the employment of a civil
engineer or an architect is replaced by self-proclaimed specialists. We often come
across tragic newscasts that concern this issue and witness the malfunction of
buildings, in some cases even in their early years of use. Therefore, the aim of this
work was to analyze the context of civil construction in Brazil and to present, through
case studies, some evaluations of pathologies occurring in the first year of using a selfbuilt house. As a result, this thesis proves that the expenditures at the end of the
construction are extremely high compared to the initial informal budget, agreed
between the owner and the builder. In addition, the short-term appearance of
pathologies resulting from the absence of project and enforcement inspection was
observed. In this way, besides the economy, the presence of the qualified professional
also promotes the final quality of the work and the comfort to the owner regarding the
concerns with its construction.
Keywords: Self-construction, civil engineer, labor, quality.
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1 INTRODUÇÃO
A qualidade de uma moradia influencia diretamente na qualidade de vida do seu
habitante. A sensação de bem-estar deste usuário pode estar relacionada com a
ausência de problemas em sua casa, ou ainda à ausência da necessidade de
despender gastos extras para reformas, reparos e reconstruções. As complicações
provenientes de uma construção mal executada vão além do aspecto estético e
podem estar intimamente ligadas à saúde e segurança daqueles que nela residem.
Porém, a necessidade de construir nem sempre caminha aliada às condições de
um bom investimento financeiro para contratar profissionais para projetar, adquirir
insumos de qualidade e fiscalizar a boa execução de uma obra. Os métodos
construtivos utilizados são muitos e de diferentes custos para o proprietário. Um
método popular, informal e de baixo custo de construir ou reformar é denominado
autoconstrução, no qual a mão de obra utilizada é a familiar ou de profissionais nãoqualificados. Nesse método, muitas vezes inexistem projetos e/ou fiscalização feitos
por profissionais de engenharia e arquitetura.
No Brasil, é comum observar construções executadas sem a presença do
engenheiro, seja no ato do projeto ou na fiscalização da execução da obra. Em alguns
casos este profissional se encontra em apenas uma fase, normalmente na realização
do projeto inicial da edificação, e as demais fases são de responsabilidade de mãode-obra informal de construção.
A falta de qualificação e de planejamento presentes nas obras de autoconstrução
acarretam recorrentes transtornos. Alguns exemplos muito comuns são as patologias
das construções, como as infiltrações, trincas, descolamento de peças cerâmicas,
descascamento de tinta, má instalação de peças e utensílios sanitários que geram
retorno de gases e odores. O ideal para a solução de cada problema é o diagnóstico
do real motivo e posterior reparo por profissional qualificado. Mas, em contraposição,
é mais comum que sejam feitas reformas superficiais novamente sem apoio
profissional, que, nas ocasiões em que efetivamente resolvem o problema,
futuramente necessitarão de manutenção excessiva ou de retrabalho.
1

Dessa forma, o presente trabalho aborda as consequências decorrentes da
ausência do engenheiro civil durante as fases da obra, denominada autoconstrução.
Será apresentado um estudo de caso de uma residência (ainda em execução) na
cidade de Catas Altas, Minas Gerais.

1.1

Objetivo geral
O objetivo deste trabalho é mostrar as consequências da ausência de um

Engenheiro Civil ou Arquiteto durante o processo de construção de edificações; desde
o planejamento até a execução e a entrega.

1.2

Objetivos específicos


Investigar algumas causas da autoconstrução no Brasil;



Analisar qualitativamente o aumento do custo e do tempo de execução de
uma obra não planejada adequadamente;



Realizar um estudo de caso incluindo patologias decorrentes da má
execução da obra;



Identificar as possíveis soluções dentro do critério de viabilidade
apresentada pelo proprietário.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1

Contexto histórico
Desde que se introduziu a construção civil no Brasil, durante o período de

colonização portuguesa sempre se fez necessária a adaptação dos materiais
disponíveis e as características locais com a necessidade do enquadramento aos
padrões desejados, neste caso, o padrão de construção europeu.
Nessa época, o Brasil era um país jovem e ainda não dotado de um número
suficiente de engenheiros civis. Contava-se com a presença marcante dos mestres de
ofício no comando das construções. De acordo com Bueno (2012) as
responsabilidades da concepção até a execução e o controle das obras eram dos
mestres de ofício, e somente a partir de 1732 estes mestres tiveram de fazer cursos
de medições e desenhos de edificações. Deste modo, ainda segundo o autor, os
mestres, após serem certificados pelos militares, poderiam então exercer a profissão
de construções das edificações de importância na época.
Com o passar dos anos, além das tecnologias construtivas e das novas
atribuições aos construtores, os materiais também se alteraram de acordo com as
necessidades de cada região. O aparecimento do cargo de engenheiro civil se dá em
1858, após quase meio século da determinação do governo que os mestres de ofício
se especializassem em áreas correlatas às suas funções, em 1810 (Belmiro, 2018).
O setor de obras civis seguiu desenvolvendo-se pelo método da tentativa e erro.
As técnicas e aprimoramentos eram passados por gerações dentro das famílias, e os
construtores familiares seguiam cada vertente da construção civil de acordo com a
necessidade e a capacidade de investimento para cada obra. As empresas familiares
passaram a se associar a outras empresas do setor de construção civil e crescer
(Belmiro, 2018).

2.2

Panorama Atual
O setor de construção civil no Brasil reflete diretamente a macroeconomia do país,

de modo que sua oferta de emprego e a sua participação no Produto Interno Bruto
3

nacional oscila conforme as crises econômicas e os anos prósperos (Schuh, Silva, &
Coronel, 2017). Atualmente, a construção civil se divide em três categorias (Villela,
2009):


As construções pesadas, compreendidas pelas obras viárias, hidráulicas e
de urbanização diversas;



A montagem industrial, como por exemplo a montagem de estruturas
metálicas e sistemas subaquáticos, de telecomunicação e elétricos;



E as edificações.

Na categoria das edificações, as moradias têm, além do objetivo de abrigo, o
papel de compor a vida cotidiana das pessoas, trabalhando como proteção contra os
intempéries, animais e demais intrusos (Nascimento, Mendonça, & Costa., 2011).
Nesse sentido, segundo Moraes (2012) a casa é reflexo completo da posição social
do morador na sociedade. Por exemplo, casas simples, pequenas, sem acabamento,
com suas fachadas deterioradas ou sem pinturas, bem como casas com aglomerados
conhecidos popularmente como os “puxadinhos” e visivelmente autoconstruídas
tipicamente refletem a imagem do sujeito pobre. Já as casas grandes, bem-acabadas
e bem projetadas refletem a imagem do sujeito com uma classe social mais
favorecida.
Pensando nisso, pode-se entender a autoconstrução a forma através da qual
pessoas que não pertencem a uma classe econômica mais favorecida encontram de
se inserir no meio urbano e adquirir uma moradia. (Balthazar, 2012). Ainda segundo
a autora, como consequência do perfil do usuário de baixa renda, a casa não tem boa
aparência e acabamentos, uma vez que existe uma restrição financeira e temporal
muito grande para a sua execução.

2.3

Qualidade na Construção Civil
Dificilmente um produto de baixa qualidade é adquirido mais de uma vez pelo

mesmo consumidor, e o mesmo deveria ocorrer com os imóveis. O que diferencia um
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produto comum de um imóvel é que nem sempre o consumidor pode comprar outro
ou avaliar o seu desemprenho no ato da compra (Borges, 2016).
Devido ao aparecimento de patologias construtivas em muitas edificações, pensase no seu comportamento ao longo de sua vida útil. No Brasil, a norma NBR 15575
(2013) prevê e considera as questões de desempenho e qualidade nas habitações,
levando em consideração os pontos de segurança, habitabilidade e sustentabilidade.
A norma define como vida útil de um sistema ou edificação.
Ainda segundo a norma NBR 15575 (2013) a vida útil de uma obra é caracterizada
pela sua durabilidade e bom funcionamento, ou de partes que a compõem,
respeitando as condições corretas de uso, a influência dos intempéries em que está
exposta e levando em consideração as manutenções previstas, realizada a medida
temporal. De modo que a má utilização acarreta a redução de vida útil. Por outro lado
a utilização adequada e a preservação de seus componentes, promove uma vida útil
maior.
Um dos maiores causadores da falta de qualidade nas edificações é a aptidão da
mão de obra. A mão de obra não-qualificada acarreta problemas como: patologias
envolvendo a necessidade de refazer ou reconstruir algo malfeito, o mal
dimensionamento nas quantidades e qualidade do material necessário ou até mesmo
em alterações extraordinárias não previstas na obra ou reforma. Com estas limitações,
tem-se um produto final com problemas de conforto, custo, segurança, entre outros
(Moraes, 2012).
De acordo com Júnior (2005) no projeto “Diagnóstico de mão de obra na
construção civil” realizado pelo SESI, os trabalhadores do setor são em sua grande
maioria de baixa qualificação técnica. O relatório afirma que 72% dos trabalhadores
nunca frequentaram treinamentos ou cursos; 80% possuem primeiro grau completo e
20% são completamente analfabetos. Além disso, existe uma elevada rotatividade do
setor, com mais de 50% dos trabalhadores possuindo menos de um ano de empresa.

5

2.4

Responsabilidades do Engenheiro Civil ou Arquiteto
As atribuições profissionais dos engenheiros e arquitetos são desconhecidas por

muitos e englobam questões além dos projetos e plantas. Isso inclui os cálculos
orçamentários, segurança quanto às responsabilidades da durabilidade e qualidade
da obra, a fiscalização durante a execução, o conforto e a organização dentro dos
canteiros e a economia e garantia quanto se que contrata e planeja (Datafolha & CAUBR, 2015). Com todos estes fatores, ainda assim a presença do engenheiro é
considerada “artigo de luxo” dentro de uma obra, e é normalmente deixada de lado
antes mesmo que se faça uma análise de custo/benefício.
Uma pesquisa apresentada por Datafolha e CAU-BR (O MAIOR DIAGNÓSTICO
SOBRE ARQUITETURA E URBANISMO FEITA NO BRASIL, 2015) aponta que 85%
dos 2.419 brasileiros entrevistados que fizeram reformas ou construíram edificações
não utilizaram um engenheiro ou um arquiteto em nenhum momento da obra. Dos
15% que utilizaram o serviço, quase 80% ficaram satisfeitos. De acordo com Mansur
(2015), as pessoas que mais precisam de projetos são as que menos utilizam, uma
vez que isso gera cerca de 20% de economia e evita o retrabalho e ócio na obra.
Ainda de acordo com a pesquisa apresentada por Datafolha e CAU-BR (2015), a
não contratação dos engenheiros e arquitetos em sua maioria ocorre por questões
financeiras, nas quais o cliente tem um pressuposto inicial de que a utilização do
serviço aumentaria relativamente este valor. Contratar um profissional qualificado é
considerado desnecessário, principalmente em obras de reformas, por serem
consideradas pequenas e simples. Ademais, recorrer somente a pedreiros e mestres
tem um custo mais baixo, uma vez que eles mesmos estimam os projetos e executam
a obra, ou seja, são envolvidos menos funcionários. Boa parte dos entrevistados não
consideram ou negligenciam o fato de que estes profissionais não têm nenhuma base
conceitual de planejamento e orçamento de obras.
Além disso, o engenheiro e arquiteto cumprem responsabilidades legais quanto
às obras civis ou reformas, podendo variar num parâmetro geral (a cidade) e na obra
individual. Acompanhar a legislação da cidade faz parte do plano de urbanização local
e do bom desenvolvimento municipal, evitando o grande e desordenado número de
6

construções em locais impróprios (caracterizados pelas invasões) e de obras ilegais,
que colocam em risco a segurança dos moradores e geram impactos sociais e
ambientais (Araújo, 2014).
O planejamento criterioso e detalhado de uma obra, acompanhado do
cumprimento das normas técnicas previstas em lei, promove ao cliente a segurança e
garantia quanto à qualidade do que está sendo construído. Ademais, a
responsabilidade do engenheiro ou arquiteto para com o cumprimento do requerido
pelo contratante também é prevista por lei.
O código civil brasileiro em sua segunda edição propõe a garantia quanto à
qualidade da obra: “Art. 618. 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” (Código Civil Brasileiro e Legislação Correlata,
2008).
Todo o processo da execução da obra, incluindo as atividades de preparação do
local a ser construído, a aquisição e montagem dos equipamentos e instalações e a
execução dos serviços de edificação deve obedecer aos projetos, às técnicas
executivas e às condições de segurança para quem nela trabalha como também para
a vizinhança.

2.5

Riscos acarretados pela falta de profissionais de Engenharia ou
Arquitetura
A constante procura de moradias criada pela urbanização e pelo crescimento

populacional no Brasil chama a atenção de muitos. Nesse cenário, uma significativa
fatia da construção habitacional é representada por usuários que tomam suas
decisões relativas à moradia de maneira isolada, sem a interferência ou a participação
daqueles que detêm o conhecimento qualificado. (Nascimento, Mendonça, & Costa.,
2011).

7

Com a falta de espaço dentro das cidades, se popularizou o investimento em
edificações verticais (Quintella, 2019). A prática de verticalização das moradias nas
favelas utilizando a autoconstrução se tornou ainda mais comum. Ainda segundo o
autor, apesar da ilegalidade e da irregularidade das construções, elas se tornaram
uma atraente fonte de renda para os proprietários, uma vez que o custo de
investimento inicial sem nenhum aval da prefeitura ou pagamento de impostos se
torna mais baixo. Além disso, os próprios proprietários, junto às suas famílias e
amigos, costumam ser eles mesmos os projetistas, bem como os executores de suas
obras. (Quintella, 2019).
Boa parte destes prédios são construídos, como apresenta Quintella (2019), por
cima de casas já feitas, sem que sejam feitos os projetos de reforço dos elementos de
fundação, caso o tenham. Com isso, a segurança do próprio prédio e da vizinhança
são colocadas em risco. As condições de conforto e bem-estar interno dos moradores
não são levados em conta, tendo em vista que alguns destes prédios ou casas são
construídas fora dos padrões de legalidade municipal e das normas construtivas.
Recentemente, dois prédios de cinco pavimentos autoconstruídos ilegalmente em
Muzema, no estado do Rio de Janeiro, colapsaram (Figura 1), podendo ser usados
para exemplificar as consequências da falta de planejamento. Na tragédia, 24 pessoas
foram atingidas e nove morreram.
ou de partes que a compõem ou de partes que a compõem
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Figura 1. Esquema comparativo dos prédios que colapsaram em Muzema-RJ.
Reprodução: G1 (Prédios improvisados se proliferam em favelas e viram bons
negócios, 2019)
Apesar de as cidades possuírem regras para a construção, a parcela da
população que atua sob regras do planejamento urbano e nos moldes do mercado
moderno e de suas exigências é cada vez mais restrita. Isso faz com que haja um
deslocamento de grande parte dessa população para áreas informais, a fim de evitar
todo o gasto e o processo burocrático, o que estimula a autoconstrução (Maricato,
2009).
É comum que essas obras não legalizadas sejam construídas em loteamentos
igualmente ilegais e desprovidos de qualquer infraestrutura, ou até mesmo em áreas
impróprias para a construção, como por exemplo zonas de mananciais e de proteção
ambiental e áreas de risco como encostas e várzeas (Reani & Segalla, 2006).

9

Decorrente do desconhecimento técnico do local onde deseja locar sua casa, o
proprietário assume riscos relacionados à qualidade e estrutura, tornando-se
suscetível também aos riscos relacionados a questões consideradas naturais.
Deslizamento de terra e inundações são causas recorrentes de acidentes civis em
meses chuvosos. Isso se dá pela construção em locais inapropriados e comumente
ilegais, e edificações mal planejadas e preparadas para resistir a essas situações
(Reani & Segalla, 2006).
Além dos fatores de segurança da edificação, a ocupação de regiões nãolegalizadas ou de risco também proporciona impactos diretos à sociedade e à cidade.
Tem-se, por exemplo, como apresentado por Reani e Segalla (2006), a ausência de
saneamento, com despejo de esgoto diretamente nos rios ou correndo em vias
públicas a céu aberto; utilização ilegal de serviços popularmente conhecidos como
“gatos” e a ocupação de áreas de preservação.
Esta desenfreada ocupação da área urbana acarreta a contaminação de
mananciais superficiais e subterrâneos em razão do inadequado atendimento de
serviços de saneamento, inundações urbanas devido à ocupação de área de risco e
pela da drenagem urbana totalmente imprópria (Reani & Segalla, 2006). Ainda
segundo os mesmos autores, a carência de infraestrutura de esgotamento sanitário
traz danos à saúde e representa fonte de poluição concentrada que pode resultar em
redução da disponibilidade hídrica por deterioração de qualidade de água dos meios
receptores, trazendo problemas em relação ao abastecimento.
Dificilmente as casas e prédios construídos pela autoconstrução conseguem
legalização de suas obras e seus terrenos nas prefeituras. Isso se dá devido ao fato
de que para que uma casa seja legalizada, é necessário um laudo de segurança
emitida por um engenheiro, a documentação da posse legal do terreno e o
cumprimento das normas estabelecidas pelo código de obras e edificações municipal
(Araújo, 2014).
Por fim, outro fator que também deve ser levado em consideração é o risco de
ocorrer algum acidente na obra. Ao contrário da segurança quanto a defeitos e falhas

10

construtivas, problemas não-previstos ocorrentes durante ou depois da obra são de
responsabilidade do proprietário que não contratou o serviço de engenharia.

2.6

Quais fatores englobam o planejamento de obra
Segundo Mattos (2010), elaborar um planejamento faz com que o profissional

estude e conheça bem cada parte dos projetos e cada uma de suas etapas, podendo
então analisar os métodos construtivos e identificar os que melhor se encaixam para
a eficiência da obra. Como citado por Peurifoy (2015): “o objetivo do planejamento é
minimizar os gastos dos recursos exigidos para completar o projeto com sucesso e
garantir que os serviços sejam prestados de maneira segura”.
Deste modo, o planejamento de uma obra é composto pela organização e
programação para a sua execução, promovendo uma boa distribuição dos tempos
previstos para cada atividade, e pelo orçamento que envolve as questões econômicas
(González, 2008).
Planejar bem uma obra ajuda a prever possíveis situações desfavoráveis, adotar
medidas a fim de prevenir e corrigir, para tomar decisões e organizar as equipes a
tempo hábil, minimizando os efeitos e os atrasos (Mattos, 2010). Ainda segundo
Mattos (2010), o período em que se pode fazer alterações sem que o cronograma
inicial seja afetado é chamado de oportunidade construtiva, e o período de
oportunidade destrutiva é aquele no qual a eficiência das alterações são baixas.
Quanto mais cedo uma modificação é proposta dentro

das etapas do

empreendimento, maior o potencial de agregar valor que ela tem. Estes períodos
podem ser ilustrados como apresentado na Figura 2.
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Figura 2. Grau de oportunidade da mudança em relação ao tempo (Mattos,
2010)
Uma obra adequada normalmente tem seu planejamento iniciado na fase de
projeto, garantindo a boa execução e qualidade do produto final. Além disso, é parte
do planejamento monitorar o progresso das atividades previstas em relação ao
cumprimento do cronograma e orçamento inicial (Morais & Marinho, 2017).
O primeiro passo para um planejamento são os pressupostos de cálculo, e
englobam os índices de produtividade, quantitativo e dificuldades de execução.
Mattos (2010), fornece os seguintes passos para planejar a obra:
•

Identificação das atividades: Neste passo, são levantadas todas as
atividades que contemplam a obra, para a formulação do cronograma de
execução.

•

Definição das durações: Formulação do cronograma de execução. As
atividades podem ser com tempo fixo ou variável de acordo com os
recursos previstos para cada atividade, o que promove neste ponto o
planejamento diretamente ligado ao seu orçamento.

•

Definição da precedência: Consiste ordem de prioridade lógica das
atividades a serem executadas, baseado na metodologia adotada.

•

Montagem do diagrama de rede: É a representação gráfica da rede lógica
do fluxo de atividades.
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•

Identificação do caminho crítico: Representa a sequência de atividades
com maior duração e que devem ter cautela quanto aos atrasos.

•

Geração do cronograma e cálculo de folgas: É o produto final. O
cronograma permite a fácil leitura dos períodos e posições de cada
atividade. Apresenta-se na forma de Gráfico de Gantt.

Em sequência ao cronograma de execução são feitos os orçamentos de
quantitativos de materiais e serviços de mão de obra, maquinários e equipagem, e
dos impostos a serem pagos na obra. Devem ser precisos e seguros, a fim de
representar adequadamente a realidade (Ferraz, et al., 2005).
Segundo os sistemas apresentados pela Controladoria Geral do Estado - GE-PB
(2014), os orçamentos devem incluir em suas planilhas o código do serviço junto a
sua descrição e a unidade, o quantitativo e o preço unitário do serviço acompanhado
pelo preço total. Ao final, apresenta-se o valor global da obra.

2.7

Fiscalização de Obras
Segundo Faria (2013), é função do engenheiro fiscal promover a comunicação de

rotina entre os componentes do corpo de uma obra. Além disso, é responsabilidade
do fiscal verificar os materiais de construção e promover o cumprimento e adequação
do projeto, fazer medições, analisar as condições técnicas, os orçamentos e as
descrições de projeto (Faria, 2013). A fiscalização eficiente detecta e previne
irregularidades auxiliando na redução de recursos e desperdícios (Barcelos, 2012).
O diário de obras é um instrumento de trabalho do fiscal, que pode ser em formato
eletrônico ou físico e auxilia na comunicação dentro e fora do canteiro. O diário é
importante pois o engenheiro registra nele todo o desenvolvimento e movimentação
ocorrente na obra: entrada e saída de equipamentos, acompanhar o desenvolvimento
do cronograma, execução de serviços e funcionários, alterações climáticas, consumo
e controle de material (CGE-PB, 2014). Com este documento o proprietário consegue
se inserir no ambiente da obra e acompanhar sua execução, além de estar ciente de
qualquer interferência no cronograma e planejamento.
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Além da fiscalização feita pelo próprio engenheiro contratado, existe a fiscalização
pública para as obras particulares. As entidades públicas possuem servidores
denominados fiscais de obras e posturas que possuem atribuições de fiscalizar e
verificar a execução das obras quanto às normas regulamentadoras e de urbanização.
Dentre as atribuições dos fiscais de obras, estão o conhecimento quanto às leis
trabalhistas, ambientais e de licitações (Dacol, 2012). O fiscal é responsável por
inspecionar quaisquer tipos de obras civis (construções, terraplanagens, demolições,
etc.) quanto ao cumprimento do código de obras e do plano diretor municipal, reprimir
o exercício irregular e clandestino, orientar e apurar denúncias quanto às legislações.
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3 METODOLOGIA
Para a execução deste trabalho, foi feita a pesquisa bibliográfica previamente vista
sobre o tema das construções e autoconstruções civis, planejamento e gestão de
obras a fim de enfatizar a importância da participação da mão de obra técnica
especializada, no caso o Engenheiro Civil ou o Arquiteto.
Com base nos conhecimentos teóricos adquiridos, foi desenvolvido um estudo de
caso avaliativo de uma obra já concluída e executada sem a presença de um
Engenheiro Civil durante a elaboração de projetos e desenvolvimento da obra, e com
a presença de apenas uma Arquiteta para a elaboração de um desenho arquitetônico
simples e informal da casa.
Deste modo, o estudo de caso foi organizado da seguinte forma:
Plantas e estudos
do terreno
Análise de
documentos

ESTUDO DE
CASO

Obtenção de
registro fotográfico
e entrevista

Laudo crítico

Projetos e
orçamentos
iniciais
Análise dos
problemas e
patologias

Discussão das
causas e
consequências
Apresentação de
possíveis
soluções

Figura 3. Organograma da metodologia adotada
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3.1

Apresentação do estudo de caso
A casa edificada por meio de autoconstrução em estudo está localizada na área

rural do município de Catas Altas (Minas Gerais). A escolha do construtor foi feita pelo
cliente a partir de uma análise qualitativa não-especializada de outra edificação já
concluída por ele.
O terreno onde está localizada a casa tem 1.000 m² e a edificação tem
aproximadamente 204m² de área construída, contando com um pavimento único e um
porão. A casa está construída em uma área não regulamentada pela prefeitura. O
terreno não possui saneamento ligado à rede municipal, o abastecimento de água não
é feito pela prefeitura e sim por um poço artesanal construído por um morador vizinho.
A rede elétrica é feita legalmente.

16

Figura 4. Foto da planta arquitetônica desenhada à mão. Material fornecido
pelo proprietário da casa.
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A casa foi entregue ao proprietário no mês de julho de 2018, restando a finalização
de algumas instalações de pontos de iluminação no jardim, a caixa de gordura e duas
caixas de passagem da rede de esgoto.
Atualmente encontra-se como apresentada na Figura 5

Figura 5. Fachada da casa em análise. Foto do Autor.
Apesar de atualmente estar a casa estar parcialmente finalizada e com as obras
pausadas, patologias começaram a surgir desde o primeiro mês de entrega da casa.
Além disso, durante a execução da obra, ocorreram falhas construtivas, retrabalho,
descumprimento do prazo e dos cronogramas acordados entre construtor-proprietário
e aumento significativo no orçamento inicial.
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O fato de as patologias começarem a aparecer com tão pouco tempo de uso do
imóvel despertou preocupação e incômodo para o proprietário. Alguns destes defeitos
já estão recompostos e outros seguem aguardando reparos.

3.2

Alteração no planejamento inicial: área construída, cronograma e
orçamento.
As informações sobre as alterações no projeto inicial foram obtidas com o

proprietário da casa, em breve entrevista estruturada e realizada no dia 18 de maio
de 2019.
A entrevista foi composta pelas seguintes perguntas:
1. O que te levou a não contratar um engenheiro civil/arquiteto para construir sua
casa?
2. Como foi a sua escolha do construtor? O próprio construtor possuía sua equipe
de trabalho?
3. O construtor te ofereceu alguma garantia? (Quanto à vida útil, reparação de
falhas, segurança ou bom funcionamento das instalações)
4. A sua obra contou com contratos, plantas e projetos para a construção? Se
sim, quais plantas compuseram o projeto?
5. Contou com orçamento físico? E cronograma de entrega de obra?
6. Se sim, o orçamento foi respeitado? E o cronograma? Quanto de acréscimo
de tempo
7. Ocorreram defeitos e problemas durante a construção? Quais? Como foram
solucionados?
8. Sobre as patologias que apareceram logo após a entrega da obra, considera
que foram por má execução? Como pretende solucionar?
9. Pretende contratar algum engenheiro para fazer um laudo técnico da sua
obra?
10. Voltaria a construir deste mesmo modo?
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Além das perguntas, durante a entrevista o proprietário apresentou o cronograma
com a data de entrega de obra prevista e o orçamento inicial. A partir desses dados
foi feita uma comparação quantitativa ao que valor final gasto durante a execução da
obra e a data real de entrega da edificação.
Para analisar e comparar a situação final de área construída da casa foram
refeitas as medições dos cômodos incluindo o porão não planejado inicialmente. A
comparação entre as situações projetada e atual foi feita a partir da execução de uma
planta baixa atualizada, com auxílio do programa computacional AutoCad.

3.3

Patologias analisadas: Caída de água dos banheiros, empenamento da
madeira utilizada e iluminação
A entrevista com o proprietário permitiu a identificação de várias patologias, sendo

eleitas as que mais o incomodavam, a saber: o caimento de água dos banheiros, a
utilização de madeira verde e o projeto de iluminação não condizente à praticidade
dos sistemas.
Para coleta de dados, utilizou-se uma câmera fotográfica de celular (Xaomi Redmi
6), uma trena utilizada como escala. O proprietário autorizou uma visita técnica a fim
de que se fizesse a coleta de dados e uma análise qualitativa das patologias em
estudo.
Os resultados foram apresentados com base nas normas de nivelamento do piso
do banheiro. Também se fez análise da qualidade da madeira utilizada na varanda.
Foi feita uma discussão sobre as atitudes que poderiam ser tomadas pelos
profissionais para evitar a ocorrência dos problemas.
Por fim, as possíveis soluções para estas situações foram apresentadas com base
na melhor técnica com adequado custo-benefício a fim de se evitar grandes reformas
na casa, atendendo a viabilidade financeira apresentada pelo proprietário.
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4 RESULTADOS
4.1

Previsto x realizado
Analisando-se as plantas arquitetônicas da Figura 4, nota-se com clareza que a

metragem da construção total foi significativamente aumentada em relação ao
desenho inicial (102,88 m²) e que o porão também não consta nos desenhos
arquitetônicos. A casa possui atualmente as configurações apresentadas pela Figura
6, com área total construída de 204,15 m².
Segundo o proprietário, a ideia de aumentar a casa surgiu durante a execução.
Após executar o processo de terraplanagem, o desnível do terreno continuou muito
elevado, além disso, ao construir o muro de pedra do tipo canga embaixo da casa até
o nível planejado, este apresentou uma grande profundidade, e decorrente desses
fatores decidiu-se construir o porão. Com a base da casa feita, o construtor convenceu
o proprietário a aumentar a área da casa, acrescendo 2,8 metros para o fundo, o que
acarretaria na construção de um segundo banheiro e os cômodos dianteiros mais
espaçosos.
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Figura 6. Planta baixa atual da casa. Produzida pelo autor.
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4.2

Análise das patologias do estudo de caso

4.2.1 Caída de água no piso do banheiro
A primeira patologia analisada foi a queda de água no piso do banheiro, composto
por peças cerâmicas. De acordo com a Figura 7 e Figura 8 apresentadas a seguir, é
possível observar que toda a água se encontra empoçada atrás do vaso sanitário
(observe a espuma), enquanto o ralo está abaixo do lado oposto de onde percebe-se
a presença de espuma.

Figura 7. Vista panorâmica do banheiro. Foto do autor.
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Figura 8. Agua empoçada atrás do vaso sanitário durante limpeza do banheiro.
Foto do autor.
A patologia caracterizada pela água empoçada é recorrente da má execução
da fase de nivelamento do piso ou da instalação das peças cerâmicas. Para evitar
esta falha executiva, a NBR13753 (NBR 13753 Revestimento de piso interno ou
externo com placas de cerâmicas e com utilização de argamassa colanteProcedimento, 1996) prevê que o piso deve possuir um caimento de no mínimo 0.5%
e no máximo 1.5% em direção ao ralo ou à porta de saída.
O caimento atual do banheiro é de 1% e está direcionado à parte de trás do vaso
sanitário, o que causa desconforto aos usuários na utilização e na limpeza do cômodo.
Para reparar tal patologia, é necessário remover o piso, refazer o nivelamento de
acordo com as especificações da norma e reinstalar as peças cerâmicas. Um
problema decorrente desta intervenção é que dificilmente se consegue reutilizar as
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peças retiradas, uma vez que normalmente se rompem com o processo de retirada.
Além disso, também existe o gasto com mão de obra e material de construção a ser
utilizado.

4.2.2 Utilização de madeira verde
A segunda patologia identificada neste estudo refere-se a utilização de madeira
verde e sem o tratamento adequado. De acordo com o proprietário, o material para
utilização no assoalho da casa e em alguns outros pontos foi adquirida como madeira
de demolição de uma casa em desmanche. Entretanto, parte do material foi extraviado
pelo construtor, que por sua vez utilizou a madeira do tipo Eucalipto comprada
diretamente de madeireiras. Supostamente o material já viria tratado.
Para o caso da madeira utilizada no entorno da casa, pode-se observar pela
Figura 9 o empenamento de quase 3 centímetros em relação à sua posição original.
Segundo o proprietário, isso se deu ao longo da temporada de verão de 2019, em dias
chuvosos e com altas temperaturas.
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Figura 9. Madeira empenada no lado externo da casa. Foto do autor.
A variação no teor de umidade da madeira é responsável pela ocorrência dos
fenômenos de expansão e de retração. Assim, quando o material não consegue sofrer
estas variações sem impedimento de espaço, surgem patologias tais como o
aparecimento de fissuras e o empenamento (Cruz & Aguiar, 2009).
A Figura 10 é uma foto de uma parte do assoalho da varanda da casa, com frestas
chegando a aproximadamente 2 cm de extensão causadas pelo empenamento da
madeira utilizada. Na imagem também se vê que o movimento de deslocamento da
madeira foi responsável pelo descolamento da resina utilizada como rejunte entre as
peças.

Figura 10. Fresta no assoalho de madeira da varanda. Foto do autor.
Estas patologias são geralmente recorrentes em casos em que a madeira utilizada
na obra é assentada ainda verde ou seca em serviço (Cruz H. , 2001). Quando o
material utilizado já possui o tratamento de secagem de qualidade (ou é proveniente
de demolição), o teor de umidade ótimo já é atingido e as variações de dimensão não
são significativas.
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Pode-se observar que em ambas imagens acima (Figura 9 e Figura 10) a madeira
não está provocando nenhum risco estrutural mas causa um risco funcional
relacionado à saúde dos usuários, que podem acidentar-se com o desnível do piso.
Além disso, o aparecimento destas frestas pode ser responsável pelo aparecimento
de animais ou proliferação de pragas e está comprometendo a qualidade estética da
edificação.
Para correção, o ideal seria retirar o material e substituí-lo por outro devidamente
tratado e adequado para a instalação, o que acarretaria mais prejuízos ao proprietário.

4.2.3 Projeto de iluminação
A terceira patologia estudada foi o projeto de iluminação não condizente em
relação à praticidade dos interruptores conectados às lâmpadas de cada cômodo. A
partir da planta baixa arquitetônica e da análise visual obtida pela visita em campo,
chegou-se à seguinte configuração de lâmpadas e interruptores mostrada Figura 11.
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Figura 11. Planta baixa com representação das lâmpadas.
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Para o caso do projeto de iluminação, a norma brasileira NBR 5410 (2004) prevê
que cada cômodo deve conter seu próprio interruptor conectado à lâmpada. Para
comodidade, normalmente os interruptores encontram-se ao lado da porta de entrada
de cada local, e em cômodos com grandes áreas, recomenda-se instalar um
interruptor em cada uma de suas duas entradas principais. Um mesmo interruptor
pode estar conectado a mais de uma lâmpada, desde que todas estejam em
concordância entre si.
Analisando a planta e a configuração de iluminação, vê-se com bastante clareza
que a NBR 5410 (2004) não é respeitada pelo construtor. A Tabela 1 apresenta a
relação das lâmpadas e seus interruptores, classificados por letra e número, bem
como o cômodo a que correspondem.
Tabela 1. Relação de lâmpadas e interruptores por cômodo.

Interruptor

1

Cômodo do
interruptor

Corredor de
entrada

Número de
lâmpadas

Cômodo das
lâmpadas

1

Cozinha

2

Hall

6

Externas (ao redor da
casa)

2

Banheiro 1

2

Banheiro 1

3

Área de serviço

1

Área de serviço

1

Sala

4

Sala
1

Corredor

5

Banheiro 2

2

Banheiro 2

6

Quarto 1

1

Quarto 1

7

Quarto 2

1

Quarto 2

8

Porão

2

Porão

9

Adega

1

Adega

É possível concluir que o sistema 1 é composto por um grande número de
lâmpadas que são acessadas por apenas um ponto da casa, na entrada principal. O
29

ideal seria que este sistema estivesse subdividido em 3: um sistema que permitisse a
iluminação das arandelas externas, com dois interruptores (um em cada uma das duas
entradas/saídas principais da casa, na cozinha e na varanda); um sistema só para a
iluminação da cozinha, preferencialmente com um interruptor em cada saída da
cozinha; e um sistema próprio para a iluminação da sala e do hall, com interruptores
próximos à entrada da varanda, da cozinha e do hall, que são os locais de maior
frequência de passagem. Nesse último caso (sala + hall) também seria possível dividir
os sistemas dos dois cômodos, com interruptores específicos para cada um.
Ainda que este não seja um problema que comprometa a estrutura, a
funcionalidade da casa é comprometida. O desconforto de caminhar por amplos
cômodos para encontrar interruptores longe de suas entradas causa estresse ao
usuário, reduzindo a qualidade da edificação.

4.3

Análise qualitativa do projeto, orçamento e planejamento final.
Entrevista realizada com o proprietário:
1. O que o levou a não contratar um engenheiro civil/arquiteto para
construir sua casa?
“O arquiteto foi contratado para desenhar a planta arquitetônica da
casa. Eu não contratei o engenheiro pelo custo. Porém contratei um
construtor, onde [sic] acreditei que o mesmo teria experiência no tipo de obra
que eu precisava edificar.”

2. Como foi a escolha do construtor? O próprio construtor possuía
sua equipe de trabalho?
“Eu vi um projeto desenhado pela mesma arquiteta e executado por
ele que aparentemente apresentava um excelente padrão de qualidade,
dentro do que eu me propus a fazer - Obra com madeira de demolição. Sim,
possuía uma equipe.”
30

3. O construtor ofereceu alguma garantia? (Quanto à vida útil,
reparação de falhas, segurança ou bom funcionamento das
instalações)
“Sim, o construtor ofereceu todas as garantias quanto ao
funcionamento, reparação e garantiu que a obra estaria perfeita por anos.
Entretanto, a garantia foi apenas verbal.”

4. A sua obra contou com contratos, plantas e projetos para a
construção? Se sim, quais plantas compuseram o projeto?
“Contratos não, a casa contou com um projeto arquitetônico somente,
e os dimensionamentos o próprio pedreiro fazia em obra e na hora mesmo.”

5. Contou com orçamento físico? E cronograma de entrega de obra?
“Contou com um orçamento inicial de R$ 900,00 por m² que totalizaria
ao final R$ 92.592,00, mas com todo o processo, gastei aproximadamente
R$ 205.000,00. O cronograma verbal contemplava a entrega em abril de
2015.”

6. O orçamento foi respeitado? E o cronograma? Quanto de
acréscimo de tempo e prejuízo financeiro teve a mais?
“Não, o orçamento não foi respeitado. O cronograma não foi
executado e a obra foi parcialmente entregue (95% mais ou menos) em julho
de 2018.”

7. Ocorreram defeitos e problemas durante a construção? Quais?
Como foram solucionados?
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“Sim, muitos. Houve uma mudança na instalação hidráulica de tanque
e acessórios de lavanderia, na porta da área de serviço, reaterro do contra
piso por conta do porão não planejado, mudança de local da escada
principal. Foram solucionados com ajuste técnico (vulgo gambiarra).”

8. Sobre as patologias que apareceram logo após a entrega da obra,
considera

que

foram

por

má

execução?

Como

pretende

solucionar?
“Sim, as patologias foram muitas. Mas as que mais me incomodam
são as relacionadas com as instalações elétricas da iluminação e as do
caimento do banheiro. Terei que reparar e refazer os serviços necessários.”

9. Pretende contratar algum engenheiro para fazer um laudo técnico
da sua obra?
“Não, pois certamente me mandaria desmanchar a casa e refazer
tudo.”

10. Voltaria a construir deste mesmo modo?
“Não, porque depois de vários prejuízos, retrabalhos e frustrações
acredito que vale a pena contratar um profissional de engenharia civil.”

As duas primeiras perguntas representam a contratação dos construtores para a
execução das obras autoconstruídas, feitas após análises qualitativas visuais e não
detalhadas de uma edificação previamente concluída.
As perguntas 3, 4 e 7 são voltadas para as garantias de qualidade e a segurança
oferecidas pelo planejamento e uma boa execução da obra. No caso desta casa
autoconstruída são apenas verbais e não comprovadas por lei para a exigência do
cumprimento do bom andamento da obra.
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Após análise das informações apresentadas nas questões 5 e 6 que dizem
respeito ao cumprimento do cronograma e orçamento, conclui-se que a casa teve um
acréscimo de 221,4% do seu orçamento inicial com apenas 95% de conclusão e o seu
cronograma original foi acrescido em 3 anos e 3 meses de obra. Este tempo a mais
foi consequência dos inúmeros fatores desencadeados pelos problemas encontrados
durante a execução da obra e do tempo de reparo. Ademais, a falta de
comprometimento do construtor quando aos prazos estabelecidos durante a
construção, também contribuiu para essa significante dilatação do cronograma inicial.
Além dos prejuízos de tempo e dinheiro, o proprietário também sofreu os danos
emocionais causados pelo estresse decorrente de tantas complicações e da falta de
comprometimento do construtor.
Estes transtornos são consequência não só da falta de projeto e planejamento,
mas também pela cultura de ausência de um profissional de engenharia
acompanhando o desenvolvimento da obra. O engenheiro também trabalha atuando
como gestor e promovendo as adequações das alterações feitas com que dizem
respeito às novas dimensões da casa no cronograma e orçamento inicial, além de se
responsabilizar por registrar as movimentações no canteiro e a presença dos
profissionais contratados e de garantir que o projeto proposto estivesse sendo
cumprido corretamente.
Os altos valores alcançados no final da obra são consequência da perda e extravio
de material em canteiro, atraso da execução, e principalmente pelo retrabalho
necessário para reparar os erros e patologias ocorrentes durante a execução da obra.
Um exemplo citado pelo proprietário foi o vão da porta da área de serviço. Neste caso,
o vão havia sido inicialmente feito do lado oposto ao lado planejado e houve a
necessidade de quebrar a parede e refazê-lo.
Por fim, nas três últimas perguntas estão os questionamentos quanto à satisfação.
O proprietário apontou os transtornos sentidos por optar pela autoconstrução. A
insatisfação dele foi tão grande que o levou a afirmar que não voltaria a construir sem
a presença de um engenheiro durante todos os processos de sua obra. O cliente agora
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reconhece que boa parte destes transtornos poderiam ter sido evitados se houvesse
ocorrido a contratação.
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5 CONCLUSÃO
O objetivo geral da realização deste trabalho foi apresentar as consequências
deletérias da não contratação de um Engenheiro Civil ou Arquiteto durante a
construção de edificações, enfatizando sua importância desde o processo inicial até a
sua entrega. Para isto, foi contextualizado o histórico das construções no país, o
panorama atual da forte presença da autoconstrução nas cidades e foi feito um estudo
de caso de uma casa autoconstruída.
Chegou-se à conclusão de que no Brasil a autoconstrução é predominante, como
reflexo da necessidade de suprir o déficit habitacional dos centros urbanos e pelo
anseio em empreender com um baixo investimento. A utilização da autoconstrução no
Brasil é comum em áreas de baixa renda, ou seja, nas favelas, e influencia
diretamente a qualidade urbanística da cidade e no não-cumprimento dos planos e
diretrizes regionais.
Como consequência disso, inúmeros problemas construtivos e patologias são
recorrentes nas autoconstruções. Algumas das patologias oferecem perigo
relacionado

à

segurança

estrutural.

funcionalmente a utilização da casa.

Outras

influenciam

esteticamente

e

Em resumo, é constante o surgimento de

inúmeras construções sem planejamento e sem controle de execução, que colocam
em risco a segurança, a saúde e a qualidade de vida de seus residentes.
O estudo de caso permitiu comprovar que além dos danos técnicos, o prejuízo
financeiro das autoconstruções é muito alto. A casa em estudo teve seu valor final
acrescido em mais de 200%. Isso ocorreu devido falta de planejamento e de garantias
de execução que seriam oferecidas pela contratação de um engenheiro civil de
maneira formal.
Deste modo, é fundamental destacar o desgaste emocional sofrido pelo
proprietário da casa, que afirma que não utilizará mais desse método para outras
construções. Grande parte das complicações observadas poderiam ter sido evitadas
se houvesse uma conscientização populacional de que o custo investido em um
profissional de engenharia civil é muito mais baixo do que o custo final de uma obra
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além das consequências oriundas da autoconstrução. Este custo vai além do valor
financeiro, incluindo a segurança e a qualidade de vida do morador de uma casa bem
planejada.
Conclui-se, desse modo, que falta conhecimento da população das atribuições
dos engenheiros civis e dos arquitetos. A sua contratação é julgada como um custo
extra desnecessário para a construção ao invés de como uma contribuição de
economia, segurança jurídica e qualidade para a edificação.

5.1

Sugestões para trabalhos futuros
Como pesquisas futuras, recomenda-se a ampliação deste estudo a outros casos

de autoconstrução, incluindo análises de prazos, comparativos de valores e técnicas
construtivas.
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