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RESUMO: A temática sobre habitação popular estava sendo menosprezada, porém com o surgimento de 

programas governamentais, além de atender a necessidade da classe C, essa área vem ganhando bem mais ofertas 

de unidades habitacionais. Porém, em algumas vezes, o projeto não satisfaz completamente grande parte das 

famílias, o que acaba por incentivar o morador a alterar o projeto após sua construção, expandindo-o. Nesse contexto, 

esse trabalho tem como objetivo principal fazer um levantamento das principais manifestações patológicas causadas 

por ampliações de autoconstruções em moradias construídas pelo programa governamental MCMV, e avaliar o que 

os moradores pensam a respeito do projeto da moradia entregue usando o método de questionário de opiniões. A 

metodologia empregue neste trabalho em sua parte prática realiza análises de manifestações patológicas em casas 

que passaram por ampliação em uma área de interesse na cidade de Rio Verde em Goiás. Tendo como resultado o 

encontro de manifestações patológicas como fissuras, trincas e infiltrações, além de patologias ocasionadas por 

essas. 
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ABSTRACT: The theme of popular housing was being overlooked, but with the emergence of government 

programs, in addition to meeting the needs of class C, this area has been gaining many more offers of housing 

units. However, sometimes, the project does not completely satisfy most families, which ends up encouraging the 

resident to change the project after its construction, expanding it. In this context, the main objective of this work 

is to survey the main pathological manifestations caused by the expansion of self-constructions in houses built by 

the MCMV government program, and to assess what residents think about the housing project delivered using the 

opinion questionnaire method. The methodology used in this work in its practical part analyzes pathological 

manifestations in houses that underwent expansion in an area of interest in the city of Rio Verde in Goiás. 

pathologies caused by these. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal do Brasil de 1988 destina a todo e qualquer cidadão o direito à 

moradia. Com o crescimento da população e o aumento do déficit habitacional, o cidadão é 

obrigado muitas vezes a autoconstruir suas habitações, causando, em maioria, casas sem a 

qualidade adequada, usando de técnicas duvidosas e de baixa qualidade (STROHMEIER, p. 14, 

2017). 

No Artigo 23, inciso IX da Constituição Federal estabelece que é obrigação do Estado, 

promover e realizar programas de construção de habitações e melhorar as condições de moradia 

e saneamento. Por consequência a essa situação, a construção de habitações populares no Brasil 

nasceu da preocupação das instalações precárias que uma grande porcentagem da população 

está sujeita. Dessa forma, foram criados programas cujo intuito é tornar a moradia mais 

acessível às famílias (STROHMEIER, p. 14, 2017). 

A temática sobre habitação popular, na maioria das vezes, estava sendo menosprezada 

e com o surgimento de programas governamentais atuais, além de atender a necessidade da 

classe C, que não era tão atendido antes, essa área ainda vem ganhando bem mais ofertas de 

unidades habitacionais (CAMPOS, p.11, 2017). 

Assim, teve-se a estreia do programa de incentivo à habitação popular Minha Casa 

Minha Vida, lançado pelo governo federal em março de 2009. Foram muitos empreendimentos 

anunciados com atrativo principal o financiamento a longo prazo, com parcelas mais baixas e 

as taxas de juros mínimas (BIJORA, p. 13, 2013). 

Sendo, em algumas vezes, o projeto da habitação com a divisão dos ambientes 

inadequados ou que não satisfaz completamente grande parte das famílias, somados ao 

mobiliário que não atendem as dimensões adequadas do dia-a-dia, acabam por incentivar o 

morador a alterar o projeto após sua construção na maioria delas, expandindo-o 

(STROHMEIER, p. 14, 2017). 

Embora isso signifique um acréscimo no valor das moradias, muitas vezes, a área 

construída, o número de cômodos e principalmente a ausência de garagem tem feito com que 

as famílias recorram a ampliações não previstas, com mão-de-obra não qualificada e sem o 

acompanhamento de um responsável técnico (BIJORA, p. 13, 2013). 

Tendo isso em mente, faz-se necessário um levantamento voltado para as habitações 

populares na busca de se conhecer os interesses dessas famílias, que comumente não são 

levados em conta pelos empresários que tem em vista a margem de lucro. 

Nesse contexto, este trabalho faz um estudo de Avaliação Pós-Ocupação (APO), que é 



 

uma metodologia utilizada para conhecer o desempenho do ambiente já construído, capaz de 

avaliar condições do projeto executado já em uso, porém focado no grau de satisfação dos 

usuários. 

Como justificativa se vê que, com um projeto mais eficaz, que satisfaça completamente 

a família que reside no imóvel, ajuda a melhorar a qualidade dessas moradias populares e 

consequentemente aumento na satisfação dos ocupantes e ainda é provável que os custos com 

manutenção, reparos e resserviço diminuam consideravelmente. Dessa forma, os problemas 

construtivos e patologias tendem a surgir em ampliações e reformas mal executadas poderiam 

ser evitados. 

Assim, o objetivo principal é fazer um levantamento das principais manifestações 

patológicas causadas por ampliações em moradias construídas pelo programa governamental 

MCMV, como também avaliar o que os moradores pensam a respeito do projeto da moradia 

entregue. 

Para atingir o objetivo geral foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

− Fazer o levantamento de campo para a compreensão do cenário em que se insere hoje o 

local estudado; 

− Realizar uma visita de avaliação pós ocupação das moradias construídas com recursos 

do programa Minha Casa Minha Vida; 

− Identificar os principais problemas e patologias em edificações concluídas que foram 

ocasionadas por ampliações ou reformas; 

− Realizar um questionário afim de conhecer o grau de satisfação dos usuários quanto às 

unidades habitacionais populares. 

A metodologia empregue neste trabalho em sua parte prática realiza análises de 

manifestações patológicas em casas que houveram ampliação em uma área de interesse na 

cidade de Rio Verde em Goiás, além de um questionário de opiniões aos moradores quanto o 

imóvel. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Habitação Popular no Brasil: Breve Histórico 

 

Em comparação com as preocupações atuais, o déficit habitacional da população de 

baixa renda do Brasil não é nenhuma novidade. O problema da habitação existe desde finais do 

século XIX e, com o desenvolvimento da cidade, tornou-se cada vez mais grave no século XX 



 

(ROLIM, p.20, 2020). 

Foi nessa época que as condições nada higiênicas das habitações em grandes espaços 

tornaram-se mais evidentes. Isso se deve à migração maciça de pessoas das áreas rurais para os 

centros urbanos, resultando na superlotação das cidades (SOUZA, p.15, 2021). 

O cortiço que eram grandes aglomerados onde pessoas mais pobres viviam, foi à 

moradia predominante, onde 4 a 6 pessoas moravam num espaço muito pequeno, com 

dimensões de aproximadamente 3x5 metros. Devido às suas condições sanitárias e distribuição, 

o município tinha preocupações com as doenças infecciosas (PINA, p.11, 2013). 

Por isso, no início do século XX, essas edificações foram proibidas pelas políticas de 

saneamento, e o governo tomou medidas para demolir essas edificações e orientá-las para a 

reconstrução de acordo com as novas leis promulgadas na época. Como resultado, há um 

conflito entre a legislação e a prática, já que a maioria dos residentes não pode pagar pela nova 

moradia (CAMPOS, p.6, 2017). 

Foi a partir da década de 1930, que o conceito de casa própria começou a se espalhar. A 

partir de 1964, a criação do Sistema Financeiro de Habitação (SFH), financiado pelo Banco 

Nacional de Habitação (BNH), deu início a uma verdadeira luta contra o déficit habitacional 

(SOUZA, p.15, 2021). 

A política habitacional liderada pelo BNH, teve o objetivo de fornecer o acesso à 

moradia para as diferentes classes sociais, com o enfoque principal nas famílias de renda baixa 

e média. Em termos de “habitação popular” o Banco Nacional da Habitação (BNH), significou 

um progresso (ROLNIK et al, 2009 apud SILVA, p.22, 2016). 

No final da década 70 eclodiu uma crise econômica, que gerou uma série de problemas 

tais como o desemprego e a queda salarial, gerando forte desequilíbrio no SFH em decorrências 

das mudanças de regras de correção monetária, que eram feitas de forma constante, o que 

contribuiu para extinção do BNH em 1986 (SILVA, p.22, 2016). 

Assim, a Caixa Econômica Federal assumiu a condição de maior executora de políticas 

habitacionais do Governo Federal e ficou a cargo dessas atribuições, executando uma política 

habitacional baseada em um conceito financeiro que não assistia a camada populacional de 0 a 

3 salários (ROLIM, p.23, 2020). 

Depois de alguns anos e diversas tentativas o governo passou a encontrar soluções para 

a sua população. O primeiro passo foi à criação do Ministério das Cidades em 2003, abrangendo 

iniciativas como a Política Nacional de Habitação (PNH) e o Sistema Nacional de Habitação. 

Ao contrário dos outros planos, essas intervenções eram voltadas para a população de baixa 

renda, o que poderia ser esse o principal motivo para o sucesso das ações que seriam tomadas 



 

sucessivamente, como por exemplo, o Programa Minha Casa, Minha Vida criado em 2009 pelo 

governo Lula e mais recentemente o Programa Casa Verde e Amarela lançado em agosto de 

2020 pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (SOUZA, p.16, 2021). 

 

2.2 Programa Minha Casa Minha Vida 

 

Instituído pela Lei nº 11.977 de 7 de julho de 2009 do Governo Federal, o Programa 

Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) foi criado com o objetivo de combater a falta de habitação 

no país, como também promover o crescimento e desenvolvimento econômico. Ele faz parte 

das políticas desenvolvidas pelo Ministério das Cidades e é financiado e executado pela Caixa 

Econômica Federal (Caixa), além de contar com a participação dos estados e municípios 

(SILVA, p.22, 2016). 

Este programa surgiu como uma ação para combater a crise econômica mundial 

anunciada no final de 2008, colocando de forma inovadora os recursos do Orçamento Geral da 

União em proporção ainda desconhecida no País. O programa incentiva o setor privado a 

aumentar a construção de unidades habitacionais de interesse social, ações para reduzir 

impostos e tributos de custos cartorários e dos seguros prestamistas, além de medidas para a 

regularização fundiária (BRASIL, 2020). 

 

2.2.1 Especificações do Programa MCMV 

 

Os projetos devem seguir as diretrizes da NBR 15.575:2013: Edificações habitacionais 

–Desempenho, que estabelece os requisitos mínimos de desempenho obrigatório que se aplicam 

aos sistemas da edificação habitacional ao longo de sua vida útil, conforme as dimensões 

mínimas mostradas na Figura 1. 

O programa encontra-se dividido em quatro faixas de renda, onde em cada faixa existem 

valores e condições de financiamentos diferentes a primeira faixa (Faixa 1) é destinada a 

população que possui uma renda bruta de até R$ 1.800,00 mensais. Nessa classe o governo 

custeia 90% do valor do imóvel, com um prazo de até 10 anos para quitar toda a dívida. A 

segunda faixa (Faixa 1,5) é destinada a aquela população que ganha um salário mensal de até 

R$ 2.600,00. Nessa classe o governo subsídia até R$ 47.500,00 e a prestação anual tem um 

aumento de 5% de juros. A terceira faixa (Faixa 2), inclui aquela população que possui um 

salário mensal de até R$ 4.000,00. A ajuda ofertada pelo governo é de até R$ 29.000,00 e os 

juros anuais variam entre 6% a 7%. Por fim, na quarta faixa (Faixa 3) estão incluídas pessoas 



 

que possuem uma renda de até R$ 9.000,00, onde este grupo não possui nenhum subsídio do 

governo e as taxas anuais de juros são de 8,16% (BRASIL, 2020). 

 

Figura 1 - Especificação para casas térreas. 

 

Fonte: Pina (2013). 

 

 

2.2.2 Deficiências do programa 

No programa Minha Casa Minha Vida, ao qual praticamente a todas as casas são 

vendidas na fase de projeto, são verificados problemas de como descumprimento de prazos, 

quebra de contrato, dentre outros. Além disso, muitas famílias encontraram limitações do 

programa na obtenção do auxílio financeiro do governo (BIJORA, p.24 2013). 

Na maioria das vezes, isso ocorre porque a liberação do crédito não depende do preço 

pago à construtora, mas sim do valor da avaliação feita pela Caixa Econômica Federal. Como 

resultado, muitas famílias que compraram o imóvel na esperança de serem contempladas pelo 

benefício estão tendo dificuldades em conseguir o subsídio do governo (CAMPOS, p.12, 2017).  

 

2.2.3 Programa de olho na qualidade MCMV 

 

Em 2013, a CAIXA criou o Programa de olho na Qualidade MCMV tendo em vista 

monitorar a qualidade das unidades habitacionais construídas no âmbito do Programa por meio 

de informações, sugestões, reclamações, denúncias e elogios realizados por beneficiários 

(ROLIM, p.38, 2020). 

Souza (2021) mostra que esse avanço consistiu em favorecer a solução de problemas 

identificados, já que após ter registrado as ocorrências nos canais de atendimento presenciais 

(agências), na Ouvidoria, no SAC ou no número exclusivo fornecido pelo Programa, ocorre 



 

uma análise com posterior posicionamento final sobre o caso. 

Os principais casos são decorrentes da cobrança e recuperação de crédito, entrega do 

empreendimento, baixa de garantia, condomínio, dano físico, colocação de pisos, manutenção 

de contrato, seleção de beneficiários, segurança e sinistros (ROLIM, p.38, 2020). 

 

2.3 Danos causados após-ocupação 

 

Após a ocupação do imóvel muitas manifestações patológicas começam a se manifestar, 

ou seja, danos causados pelo próprio usuário, devido à falta de costume de ler o manual da 

edificação que é ou deveria ser oferecida pelas construtoras aos usuários. A maioria dos 

problemas são causados durante a limpeza, ou seja, o uso de produtos de limpeza inadequados 

que reagem com os materiais utilizados, bem como o uso incorreto dos equipamentos (PINA, 

p.44, 2013). 

 

2.3.1 Avaliação pós-ocupação 

A Avaliação Pós-Ocupação é um processo sistematizado e rigoroso para avaliação de 

edifícios, após algum tempo de construção e ocupação, colocando em ênfase a opinião dos 

ocupantes da edificação. Ressalta-se que qualquer construção pode ser analisada por meio de 

APO, independentemente de seu tamanho, nível ou localização. É uma avaliação baseada em 

princípios que consideram tanto a edificações quanto espaços, públicos privados ou públicos, 

devem ser medidos quanto a funcionalidade, conforto e bem-estar humano (RHEINGATZ, 

2009 apud SILVA, p.35, 2016). 

Assim, a Avaliação Pós-Ocupação é considerada um conjunto de métodos e técnicas ao 

qual, com bases em pesquisas aplicadas, busca-se obter informações para a melhorar o processo 

projetual, estabelecendo diretrizes para novos projetos semelhantes. Em sua aplicação, se 

enfatiza ao ponto de vista dos usuários finais dos ambientes construídos e busca desenvolver, 

uma mente crítica em relação ao projeto. O objetivo principal de uma APO é medir quão bem 

cada projeto satisfaz as funções as quais foi destinado, e atender as necessidades, expectativas 

e percepção de seus usuários (SOUZA, p.18, 2021). 

 

2.4 Patologias Em Construções Civis 

 

2.4.1 Conceito 

No dicionário, a palavra patologia é definida como uma especialidade da medicina que 



 

estuda as doenças do ser humano. Segat (2005) citado em Bijora (2013) explica que as 

construções também estão susceptíveis a defeitos que podem ser comparados a doenças, tais 

como rachaduras, deformações, manchas, dentre outros. Entretanto, para distinguir do termo 

usado na medicina, foi acordado chamar de Patologia das Construções tudo que se refere a 

“doenças”, defeitos ou problemas em edificações. Assim, a Patologia das Construções pode ser 

definida como uma parte da engenharia que estuda da origem dos defeitos até o diagnóstico e 

tratamento do problema. 

Alguns conceitos são importantes para essa área, como a diferença entre patologia e 

manifestações patológicas. Em termos de analogia com a saúde as patologias seriam as doenças 

propriamente em si, enquanto as manifestações patológicas são as formas com que essas 

enfermidades aparecem (SOUZA, p.17, 2021). 

De acordo com Pina (2013) as patologias nas construções podem ser definidas como um 

conjunto de manifestações patológicas que surgem em uma edificação, ou que são obtidas com 

o passar do tempo, ao qual acabam afetando o seu desempenho dos sistemas complementares. 

Os defeitos e anomalias que ocorrem em edificações são as representações aparentes 

das manifestações patológicas. Elas podem se iniciar em várias etapas dos processos 

construtivos: projeto, planejamento, fabricação de materiais, execução e uso. 

 

2.4.2 Origem de patologias 

 

As manifestações patológicas que surgem em uma edificação podem ocasionar diversos 

transtornos. Seu aparecimento é motivado por vários fatores, como as falhas de projetos, erros 

na execução, acidentes e tempo de uso (SILVEIRA, 2018 apud SOUZA, p.18, 2021). 

Bijora (2013) informa que a origem das patologias pode ser classificada da seguinte 

forma: 

−  Congênitas: provenientes da fase de projeto como a falta de detalhamento, não-

cumprimento das normas ou erros e omissões dos profissionais; 

−  Construtivas: tem relação à fase de execução da obra, como a mão-de-obra não-

qualificada, produtos sem certificados e a falta de metodologia correta; 

−  Adquiridas: ocorrem durante a utilização inadequada, falta de manutenção ou 

através da exposição a agressividade do ambiente; 

−  Acidentais: ocorrem devido a ocorrência de fenômenos atípicos, como uma chuva de 

ventos acima do normal, recalques, incêndios ou uma solicitação incomum. 

Pode-se observar na Figura 1 as principais etapas para o surgimento dessas patologias 



 

 

Figura 2 - Origem das patologias em relação às etapas de produção e uso da obra. 

 

Fonte: Bijora (2013). 

 

Essas manifestações podem ter diferentes graus de danos. Nos casos simples, é aprovada 

a padronização de estudos e seu tratamento requer ser um profissional especializado. Porém, 

nos casos mais complexos tantos as análises quanto os tratamentos deve ser feito por 

profissionais que já têm conhecimentos profundos a respeito de patologias das construções 

(SOUZA; RIPPER, 1948 apud SOUZA, p.19, 2021). 

 

2.4.3 Principais manifestações patológicas apresentadas em unidades MCMV 

 

Foi publicado pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle da Secretaria 

Federal de Controle Interno o Relatório de Avaliação da Execução de Programa de Governo nº 

66 do Programa Minha Casa Minha Vida, no ano de 2017. Nesse relatório diversos fatores 

foram avaliados, demonstrando que 56,4% das unidades avaliadas apresentaram deterioração 

das construções antes do prazo de garantia terminar, Tabela 1. Os principais problemas 

apresentados foram: infiltrações (46,0%), piso (35,6%) e falta de prumo e de esquadros (32,4%) 

(ROLIM, p.40, 2020). 

Nas ampliações, as patologias mais suscetíveis de ocorrer são as, fissuras, trincas ou 

rachaduras, efeito da movimentação entre a construção original e a ampliação, o que resulta em 

outros problemas, como infiltrações, que em longo prazo podem se transformar em manchas, 

patologia em pinturas e até mesmo o descolamento de revestimento (BIJORA, p.26, 2013) 

A seguir serão apresentados os conceitos de algumas manifestações patológicas que 

mais aparecem em ampliações construções do PMCMV segundo as bibliografias estudadas 

como: infiltrações, fissuras, trincas, rachaduras. 



 

 

Tabela 1 - Resultado dos problemas apresentados do Programa Minha Casa, Minha Vida. 

 

Fonte: Adaptado De Rolim, 2020. 

 

2.4.3.1 Infiltrações 

As infiltrações podem ser definidas como a entrada de água através da edificação. Elas 

se formam por um excesso de acúmulo de água nas paredes, originadas das chuvas, do solo ou 

até mesmo de peças danificadas nas instalações hidrossanitárias (SOUZA, p.20, 2021). 

É responsável por ocasionar manchas escurecidas e de origem microbiológica, como 

bolor e crescimento de fungos, eflorescência da superfície da tinta, bolhas, descolamento da 

argamassa e/ou do revestimento cerâmico, etc. (MILITO, 2009 apud BIJORA, 2013). Em meio 

a outras causas, o surgimento de fissuras é um dos responsáveis pela infiltração de água 

(BIJORA, p.27, 2013). 

 

2.4.3.2 Fissuras 

A NBR 9.575 (Impermeabilização - Seleção e projeto) de 2010, classifica fissura como 

uma pequena abertura ocasionadas pela ruptura de um material ou componente, sendo inferior 

ou igual a 0,5 mm. Geralmente, é responsável apenas por problemas estéticos. 

Esse tipo de manifestação traz um risco muito baixo, uma vez que por atingir o 

revestimento apenas superficialmente ela não acaba comprometendo a estrutura da construção 

(SOUZA, p.20, 2021). 

 

2.4.3.3.Trincas 

Assim como as fissuras, as trincas são pequenas aberturas ocasionadas pela ruptura de 

um material ou componente, maior que 0,5 mm e inferior a 1,5 mm de 27 abertura segundo a 



 

NBR 9.575 (ABNT, 2010). 

Esse tipo de manifestação já é capaz de gerar uma preocupação a mais se comparado 

com as fissuras, pois o tamanho dessas aberturas favorece a passagem de água e sujeira o que 

pode contribuir para a deterioração das estruturas (SOUZA, p.20, 2021). 

 

2.4.3.4 Rachaduras 

As rachaduras são aberturas que variam entre 1,5mm a 5mm de espessura. Ao contrário 

das fissuras e das trincas, as rachaduras acabam se tornando o pior tipo de abertura, já que em 

alguns casos essas aberturas são capazes de quebrar as alvenarias, possibilitando que uma 

pessoa possa enxergar através da parede (SOUZA, p.20, 2021). 

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 Pesquisa Bibliográfica 

 

Para elaboração deste trabalho, inicialmente foi feito um levantamento bibliográfico 

sobre as moradias populares brasileiras, em especial as que foram construídas com recursos do 

programa Minha Casa Minha Vida. As patologias mais comuns em construções residenciais em 

alvenaria, com foco em ampliações, também foram brevemente revisadas. 

 

3.2 Caracterização Do Local De Estudo 

 

Como o estudo utiliza de informações coletadas em campo para poder analisar as 

manifestações patológicas em residências de um programa social, o primeiro passo foi 

identificar os loteamentos habitacionais destinados ao Programa Minha Casa Minha Vida da 

cidade. O loteamento escolhido encontra-se situado no Bairro Residencial Maranata no 

município de Rio Verde no estado de Goiás. 

 

3.2.1 Município de Rio Verde 

Localizada no Sudoeste do estado, Rio Verde é conhecida, nacionalmente, por sua forte 

economia, a qual é alicerçada no agronegócio. O município também tem se destacado no 

turismo de negócios, alavancado por grandes eventos. Hoje, com 8.379,661 km² de extensão 

territorial e aos 172 anos de existência, Rio Verde conta com mais de 240 mil habitantes e tem 

registrado em sua história, gloriosas páginas de luta, de trabalho e de talento. 



 

3.2.2 O Bairro Residencial Maranata 

 

Em 21 de março de 2007 a Caixa Econômica Federal assinou na Prefeitura Municipal 

de Rio Verde, o primeiro contrato do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) de Rio 

Verde GO. A parceria com o município viabilizou a construção do Residencial Maranata, com 

547 casas de dois e três quartos construídas para famílias com renda de até seis salários 

mínimos. 

O residencial, localizado na região noroeste, conta com 401 unidades de dois quartos 

com sala, banheiro, cozinha e área de serviço distribuídos em 45 metros quadrados além de 

outras 146 casas de três quartos e 54 metros quadrados de área construída em terrenos de 

250 metros quadrados de área. O empreendimento conta ainda com infraestrutura de água 

tratada, esgoto e asfalto. 

 

Figura 3 - Residencial Maranata Rio Verde-Go. 

 

Fonte: Prefeitura De Rio Verde Alterado Pelo Autor (2021) 

 

3.3 Elaboração e Aplicação Do Questionário 

 

Em uma segunda etapa, foi elaborado um formulário inspirado em Bijora (2013) sendo 

objetivo e padronizado com perguntas simples e diretas, para que possam ser interpretadas por 

todas as classes sociais e níveis de escolaridade. Ele foi composto por 11 questões de múltipla 

escolha, divididas entre: o perfil do morador, para identificar aspectos do perfil da população e 

informações sobre a unidade habitacional, conforme apêndice A. 

O levantamento de informações foi feito através da aplicação do formulário e pergunta 



 

direta dos moradores. Dessa forma, foi possível coletar dados sobre as necessidades e principais 

críticas ao atual modelo entregue pelo programa Minha Casa Minha Vida. 

 

3.4 Levantamento Das Informações 

 

Iniciou-se as pesquisas de campo pelo Residencial Maranata. Nessas pesquisas, 

realizadas através de visitas in loco durante o mês de outubro de 2021, foi possível observar as 

manifestações patológicas existentes. Também foram feitos registros fotográficos das 

patologias identificadas. Esses registros fotográficos foram realizados através de uma câmera 

de celular normal. 

Durante a análise in loco, as unidades habitacionais inspecionadas e fotografadas foram 

àquelas autorizadas pelo respondente no ato da resposta aos questionários. Após esse 

levantamento de informações e usando como base o que foi estudado no referencial teórico foi 

possível analisar e identificar quais são as patologias que estão presentes na maioria das 

habitações. Todo o material encontrado na pesquisa de campo e os dados levantados com o 

questionário foi organizado em tabelas e gráficos. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1 Dados e Análise dos Questionários 

 

Foi escolhido o número de 20 entrevistados para responder o questionário, aos quais 

todos eles foram abordados no bairro correspondente à pesquisa. 

 

4.1.1 Perfil do morador 

 

Este tópico busca traçar o perfil dos respondentes moradores do bairro com dados sobre 

o sexo, a faixa etária e a renda familiar média. De acordo com a Figura 4 a seguir, a pesquisa 

feita indicou que 11 pessoas (55%) dos respondentes foram pessoas do sexo feminino e 9 (45%) 

do sexo masculino. Com relação à faixa etária dos moradores a maioria tem idade entre 41 a 50 

anos (35%). Pessoas entre 31 e 40 anos ficaram em segundo lugar, acompanhados por aqueles 

que estão entre os 21 e 30 anos de idade. 



 

 

Figura 4 - gráfico perfil do respondente sobre a faixa etária. 

 
Fonte: autor (2021). 

 

Figura 5 - Gráfico perfil do respondente sobre o gênero. 

 
Fonte: autor (2021). 

 

Uma das condições essenciais para a concessão de subsídio no âmbito do PMCMV é a 

renda. Conforme Figura 6, de forma predominante, o público pesquisado contemplou sua 

maioria uma média de até 3 salários mínimos. A renda das famílias beneficiadas está concentrada 

principalmente entre 1 e 2 salários mínimos (80%), mostrando que o programa no caso realmente 

abrange as famílias de baixa renda. Destes, 5% declararam possuir menor que 1 salário mínimo.  

 
Figura 6 - Gráfico perfil do respondente sobre a renda familiar média. 

 
Fonte: autor (2021). 



 

Quanto a quantidade de moradores, Figura 7, verificou-se que casas com até 4 ocupantes 

correspondem maior porcentagem de todos os respondentes, uma vez que 7 deles corresponde 

a 35%. 

Figura 7 - Perfil do respondente sobre a quantidade de moradores do imóvel. 

 
Fonte: autor (2021). 

 

4.1.2 Perfil do imóvel 

 

Sobre a situação da moradia, conforme Figura 8,75% dos entrevistados afirmaram que 

o imóvel foi financiado, seguido de 25% que alugam as casas de terceiros. Isso mostra que os 

residentes tem  adquirido as moradias principalmente para habitação.  

 

Figura 8 - Perfil do imóvel sobre a situação da residência. 

 
Fonte: autor (2021). 

 

As pesquisas mostram também, Figura 9, que 60% da população entrevistada já realizou 

reforma ou algum reparo durante o uso do imóvel. No entanto apenas 40% recorreram à 

ampliação. 



 

Figura 9 - Gráfico perfil do imóvel sobre reforma ou ampliação. 

 

Fonte: autor (2021). 

 

Dos 20 respondentes do questionário, 17 assinalaram que já houve ou ainda há casos de 

manifestações patológicas na residência, dentre elas estão infiltração, trincas e outras. 

Ao responderem o questionário, foi observado que a maioria dessas manifestações se 

deram através de trincas, conforme Figura 10a . Também pode-se observar que nenhum dos 

respondentes tiveram acesso aos projetos da construção ou acompanhou a obra, como 

apresentado Figura 10b. 

 

Figura 10 – a) perfil do imóvel sobre problemas encontrados no imóvel b) perfil do imóvel sobre 

acesso aos projetos e obra. 

  

Fonte: autor (2021). 

 

Ao analisarmos os aspectos relacionados à satisfação com relação ao imóvel, a 

satisfação pode girar em torno muito satisfeito a insatisfeito. Também foi avaliado o que os 

moradores do bairro sentem mais falta no imóvel, conforme apresentado Figura 11. 

 



 

Figura 11 – a) Gráfico perfil do imóvel sobre a satisfação b) perfil do imóvel sobre o que faz falta no 

imóvel. 

 

Fonte: autor (2021). 

 

4.2 As Manifestações Patológicas Registradas 

 

Durante as entrevistas, foram discutidas sobre as manifestações patológicas que 

ocorreram e, quando o proprietário do imóvel permitia, vistorias eram  efetuadas. Foram 

encontradas fissuras, trincas e infiltrações, além de patologias ocasionadas por essas. Além 

disso, outras manifestações também foram constatadas como bolores, destacamento de 

revestimento, umidade e manchas. As primeiras manifestações patológicas encontradas foram 

a ocorrência de umidade ascendente na parte externa do imóvel. Esse tipo de manifestação 

ocorre com o deslocamento vertical da água, que frequentemente se dá pelo método da 

capilaridade.  

 
Figura 12 -Exemplos de patologias encontradas: patologia na parede e no teto. 

 
Fonte: autor (2021). 

 

Grande parte dos registros das moradias visitadas apresentaram fissuras e trincas, 

encontradas próximas às portas e janelas, conforme apresentado Figura 13. Supostamente 

ocasionadas pela inexistência ou a ineficiência das  vergas e contra-vergas das esquadrias, 

Figura 13a e 13b, respectivamente. Foram constatadas outras trincas no sentido horizontal, 

Figura 13.c, sinalizando possível sobrecarga nas paredes ou revestimentos. 

 



 

Figura 13 – a) Trinca em parede próximo à esquadria, b) no teto e c) em parede na horizontal. 

 
Fonte: autor (2021). 

 

Outra patologia encontrada em uma das ampliações está relacionada a fundação. O pilar 

da garagem está localizado com encontro com solo sem impermeabilização o que ocasionou 

fissuras e trincas na estrutura, como mostrado na Figura 14. 

 

Figura 14 - Encontro do pilar com solo mostrando a falta de impermeabilização. 

 

Fonte: autor (2021). 

 

Já os problemas encontrados na cobertura foram infiltrações devido à alguma 

reforma/ampliação no imóvel, que foi alterado o caimento do telhado. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Com o passar dos anos, as políticas habitacionais no Brasil, foram precárias e falharam 

em reduzir o déficit de moradia das áreas urbanas e para a população de classe mais baixa. 

Assim, com o PMCMV, o governo conseguiu impulsionar o mercado imobiliário, 



 

principalmente para pessoas renda baixa e tornou viável a aquisição da casa própria. 

Entretanto, mesmo sendo elaboradas de acordo com projetos e normas, essas 

construções ainda assim apresentam diversas manifestações patológicas. Algumas delas por 

falta de manutenção e por ampliações e reformas. Os problemas encontrados mostram que a 

autoconstrução de ampliações nas residências financiadas pelo governo além de serem feitas de 

maneira imprópria gerou uma série de prejuízos aos imóveis com aparecimento de 

manifestações patológicas como fissuras, trincas, infiltrações e até mesmo o caimento do 

telhado. 

No país, o número de casas construídas pelo programa é considerável, porém a 

qualidade dessas obras merece devida atenção por causa de inúmeras ocorrências de 

deteriorações precoce das construções. Necessita-se buscar melhorias na construção civil e na 

fiscalização, garantido que essas edificações durem. 

O PMCMV, apesar de oferecer moradia digna para famílias de baixa renda, possui 

determinadas divergências que precisariam ser alteradas um exemplo disso seria a garagem que 

embora não seja algo essencial, deveria ser considerado pelo programa. 

O trabalho explanou que algumas das casas financiadas já passaram ou serão sujeitas à 

certo tipo de modificação, seja pela estética ou ampliações. O resultado são manifestações 

patológicas que, ficam mais caras para se consertar do que fazer um projeto adequado utilizando 

materiais de qualidade. 
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