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RESUMO 

 

O programa Minha Casa Minha Vida foi lançado em 2009 como uma alternativa do governo 

federal para redução do déficit habitacional do país. A construção de edificações com 

menores custos e em prazos mais curtos incorreu a queda na qualidade das mesmas, 

ocasionando o aumento das manifestações patológicas. O objetivo do presente estudo é 

identificar as manifestações patológicas sobre os revestimentos argamassados que ocorrem 

com maior frequência nesse tipo de edificação. Para isso, a metodologia utilizada foi um 

estudo de caso, promovido através de vistorias in loco em uma das residências inseridas em 

um conjunto habitacional popular no município da Maringá-PR, visando realizar 

levantamentos quantitativos das manifestações patológicas presentes na residência. Além 

disso, foram aplicados questionários aos moradores desse conjunto com o objetivo de obter 

informações referentes às principais manifestações patológicas, localização e as suas 

frequências de ocorrência, bem como o nível de satisfação dos moradores. Através da análise 

dos dados obtidos, foi possível estimar a porcentagem de apartamentos que apresentam algum 

tipo de patologia nos revestimentos, quais delas são as mais recorrentes e os locais de maiores 

ocorrências. Diante da ampla ocorrência de manifestações patológicas observadas no estudo 

de caso e do custo incorrido para correção das mesmas, sugere-se que novas pesquisas na área 

fazem-se necessárias de forma a propor melhorias em projetos e nos programas de qualidade 

utilizados na construção de moradias populares.  
 

Palavras-chave: Argamassa. Patologias. PMCMV. 

 

 

PATHOLOGICAL MANIFESTATIONS IN THE MORTAR COATINGS OF A 

HOUSEHOLD COMPANY FINANCED BY THE "MY HOUSE MY LIFE" 

PROGRAM IN THE CITY OF MARINGÁ / PR: CASE STUDY  

 

ABSTRACT 

 

The Minha Casa Minha Vida program was launched in 2009 as an alternative of the federal 

government to reduce the country's housing deficit. The construction of buildings with lower 

costs and shorter deadlines occurred in the fall of their quality, causing an increase in 

pathological manifestations. The objective of the present study is to identify the pathological 

manifestations of the mortar coverings that occur most frequently in this type of building. For 

this, the methodology used was a case study, promoted through on-site surveys in one of the 

residences inserted in a popular housing complex in the municipality of Maringá-PR, aiming 

to carry out quantitative surveys of the pathological manifestations present in the residence. In 



addition, questionnaires were applied to residents of this group with the objective of obtaining 

information regarding the main pathological manifestations, location and their frequency of 

occurrence, as well as the level of residents' satisfaction. Through the analysis of the data 

obtained, it was possible to estimate the percentage of apartments that present some type of 

pathology in coatings, which are the most recurrent and the places of greatest occurrence. 

Given the wide occurrence of pathological manifestations observed in the case study and the 

cost incurred to correct them, it is suggested that further research in the area is necessary in 

order to propose improvements in projects and quality programs used in housing construction 

popular. 

 

Keywords: Mortar. Construction Pathology. Minha Casa Minha Vida Housing Program.



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Com o principal objetivo de reduzir o déficit habitacional e facilitar o acesso à casa 

própria, o governo federal anunciou, em 2009, o lançamento do Programa Minha Casa Minha 

Vida (PMCMV) com a meta de construção de um milhão de novas moradias. No entanto, para 

Soares (2014), se por um lado o programa vem cumprindo seu objetivo social de diminuir os 

problemas relacionados à moradia, por outro se evidenciam as dificuldades decorrentes da 

falha de projetos e de execução das edificações.  

Um dos desafios do programa seria produzir edificações com baixo custo sem 

prejudicar o desempenho e qualidade das mesmas. A problemática da habitação está 

relacionada à consideração dos seguintes parâmetros: quantidade, qualidade, custo e 

durabilidade. A quantidade diz respeito ao déficit habitacional, a qualidade abrange outros 

conceitos como desempenho e construtibilidade, além de estar diretamente relacionado com 

custo e durabilidade. (LIMA, 2005) 

O foco principal do programa sempre esteve mais relacionado à quantidade de 

habitações e seus custos, não existindo uma preocupação maior em relação à qualidade. Como 

consequência dessa busca por menores custos e prazos, surgem muitas patologias decorrentes 

das falhas de projeto e execução. Além disso, percebe-se também que há fiscalização 

ineficiente dos órgãos responsáveis pelo programa. 

Patologia pode ser entendida como a parte da Engenharia que estuda os sintomas, o 

mecanismo, as causas e as origens dos defeitos das construções civis, ou seja, é o estudo das 

partes que compõem o diagnóstico do problema. (HELENE, 1988). O estudo das patologias 

contribui na identificação do problema, permitindo o conhecimento dos principais 

mecanismos de deterioração, além da especificação de métodos corretivos e preventivos. 

Justifica-se a escolha do tema devido à grande ocorrência de anomalias encontradas 

nas edificações financiadas pelo PMCMV desde a época de seu lançamento. O enfoque do 

trabalho é dado às principais patologias que acometem os revestimentos (fissuras, manchas, 

vesículas, descolamentos, etc,), relacionadas a erros no processo executivo das argamassas, 

especificação dos materiais e execução dos revestimentos. 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho é identificar e analisar, as patologias 

mais recorrentes, especificamente sobre os revestimentos argamassados, através de um estudo 

de caso em edificações de um conjunto habitacional financiado pelo programa minha casa 

minha vida, com a realização de inspeções visuais e aplicação de questionário aos moradores, 
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e com base na bibliografia disponível, identificar as possíveis origens desses problemas e 

sugerir métodos de restauração para cada caso além de melhorias ao programa MCMV. 

 

 

2 DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS 

 

Segundo a NBR 13529 (ABNT, 1995), revestimento de argamassa é o cobrimento de 

uma superfície com uma ou mais camadas superpostas de argamassa, apto a receber 

acabamento decorativo ou constituir-se em acabamento final, decorativo ou não. Argamassa é 

basicamente definida pela NBR 7200 (ABNT, 1998) como uma mistura entre aglomerantes, 

agregados e água.  

De acordo com Petrucci (1975), as argamassas são materiais de construção obtidos da 

mistura íntima de um ou mais aglomerantes, agregados miúdos e água, que possuem a 

capacidade de endurecimento e aderência. 

 

2.1.2 Aglomerantes 

 

Os principais aglomerantes utilizados na produção das argamassas de revestimento são 

o cimento e a cal, ambos com decisivas contribuições nas propriedades no estado fresco e no 

estado endurecido. (BAUER, 2005). 

De acordo com Bauer (2005), a cal é obtida a partir da calcinação de rochas calcárias 

que, natural ou artificialmente contenham uma porção considerável de materiais argilosos.  

Por causa da elevada finura de seus grãos (2 µm de diâmetro), e consequente 

capacidade de proporcionar fluidez, coesão (menor suscetibilidade à fissuração) e retenção de 

água, a cal melhora a qualidade das argamassas. A cal confere uma maior plasticidade às 

pastas e argamassas, permitindo que elas tenham maiores deformações, sem fissuração, do 

que teriam com cimento Portland somente. As argamassas de cimento, contendo cal, retêm 

mais água de amassamento e assim permitem uma melhor aderência. (ARAUJO et al., 2000) 

Segundo a NBR 5732 (ABNT, 1991), o cimento Portland comum é um produto 

resultante da moagem do clínquer obtido pela calcinação e clinquerização da mistura de 
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proporções adequadas de calcário e argila. Nessa moagem, é adicionado um teor de gipsita, 

em geral, uma ou mais formas de sulfato de cálcio, para controlar o tempo de pega do 

cimento. 

Caracteriza-se como um pó fino com propriedades aglomerantes, aglutinantes ou 

ligantes, que endurece sob ação da água. Depois de endurecido, mesmo que seja novamente 

submetido à ação da água, o cimento Portland não se decompõe mais (ABCP, 2002). O 

cimento contribui, sobretudo, na resistência mecânica das argamassas. 

 

2.1.3 Agregados 

 

O agregado é parte integrante das argamassas, sendo em alguns casos definido como o 

“esqueleto” dos sistemas de revestimento argamassados, com influência direta em 

propriedades como retração, resistência mecânica, módulo de deformação, dentre outras. 

(BAUER, 2005). Segundo o autor, recomenda-se que os agregados estejam livres de matéria 

orgânica; concreções ferruginosas; aglomerados argilosos e outras impurezas que possam 

manifestar patologias nos sistemas de revestimento. 

A areia é um constituinte das argamassas e possui forma particulada, com diâmetros 

entre 0,06 e 2,0mm. 

A distribuição granulométrica da areia interfere na trabalhabilidade da argamassa e no 

consumo de aglomerantes e água. No revestimento acabado, exerce influência na fissuração, 

rugosidade, permeabilidade e resistência de aderência (CARASEK, 2003). 

Guimarães (2002) alerta que a areia utilizada nas argamassas não deve conter 

impurezas como placas de micas, grãos de minerais em estágio de alteração, magnetita e 

hematita evoluindo para limonita/goetita, matéria orgânica (folhas, raízes, caules) e torrões de 

minerais. 

 

2.1.4 Água 

 

A água tem duas funções primordiais na argamassa: como único líquido, possibilita 

que a mistura seja trabalhável; e combina-se quimicamente com os aglomerantes 

proporcionando o endurecimento e a resistência da argamassa. (CARASEK, 2003). 

A água potável é considerada a melhor para elaboração de produtos à base de cimento 

Portland. Não devem ser utilizadas águas contaminadas ou com excesso de sais solúveis.  
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2.2 CAMADAS QUE COMPÕEM O REVESTIMENTO/SISTEMA DE REVESTIMENTO 

 

Os revestimentos em argamassa são geralmente compostos por três camadas 

superpostas, contínuas e uniformes: chapisco, emboço (massa grossa) e reboco (massa fina). 

Cada uma delas tem uma função e requer cuidados específicos com relação ao traço e à forma 

de execução. (COSTA, 2013). 

A NBR 13529 (ABNT, 1995) divide o revestimento em dois tipos:  

• Revestimento de duas camadas: revestimento constituído de emboço 

e reboco aplicados sobre a base de revestimento.  

• Revestimento de camada única: revestimento de um único tipo de 

argamassa aplicado sobre a base de revestimento, em uma ou mais 

cheias. 

 

Figura 01: Revestimento de camada única 

 
Fonte: Freitas (2013). 

 

Para Lopes (2013), nos revestimentos constituídos por duas camadas, o emboço 

desempenha a função de regularização da base e o reboco confere o acabamento. Em 

revestimentos monocamada, a mesma desempenha as duas funções: regularização e 

acabamento. Ambos os tipos de revestimentos podem ser aplicados sobre uma camada de 
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preparo da base denominada chapisco e também podem receber sobre os mesmos uma 

camada final de revestimento decorativo como pintura ou textura acrílica. 

 

Figura 02: Revestimento de duas camadas 

 

 
Fonte: Freitas (2013). 

 

2.2.1 Base 

 

Entende-se como base toda superfície que recebe a(s) camada(s) de revestimento(s), 

por exemplo, alvenaria de blocos cerâmicos, blocos de concreto, blocos de concreto celular; 

elementos estruturais em concreto, etc.  

De acordo com Bauer (2005): 

 

A preparação do substrato para recebimento do revestimento envolve uma 

série de procedimentos importantes para a execução do revestimento e 

correta aderência argamassa-substrato. Assim, têm-se: Remoção de resíduos; 

Correção de irregularidades; Preenchimento de furos, Pré-umidecimento; 

Chapisco. 

 

O substrato deve ter, ainda, boa porosidade, que influencia na sucção de água nos 

momentos após a aplicação e também no tempo de sarrafeamento, além de influenciar na 

aderência do mesmo, por proporcionar uma maior área de contato com a argamassa aplicada 

(BAUER, 2005). 
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2.2.3 Chapisco 

 

O chapisco também denominado como camada de preparo da base. É uma etapa muito 

importante, pois segundo Carasek (2003), tem a função de intermediar a aderência entre o 

substrato e o revestimento propriamente dito. 

Para Guimarães (2002), algumas características básicas do chapisco que lhe conferem 

boa aderência aos substratos são: o alto teor de cimento, a elevada granulometria e a pequena 

espessura de aplicação. O chapisco garante um aumento da rugosidade e por consequência a 

ampliação da área de adesão.  

 

2.2.4 Emboço 

 

O emboço é conhecido como camada de regularização da base, executada logo após o 

chapisco. 

Segundo a NBR 13529 (ABNT, 1995), a função do emboço consiste em regularizar a 

camada anterior e servir de base para outro revestimento, como reboco ou revestimento 

decorativo, ou mesmo ser definida como acabamento final. 

 

2.2.5 Reboco 

 

Por fim, a última etapa do revestimento, executada após a camada de emboço é 

denominada reboco, que, segundo Pereira (2010) é a camada de revestimento utilizada para 

cobrir o emboço, propiciando uma superfície que permite receber o revestimento decorativo 

ou se constitua no acabamento final. 

 

2.2.6 Massa única 

 

Também conhecido como revestimento monocamada, trata-se de um revestimento 

aplicado em camada única, que cumpre, simultaneamente, a função de regularização e 

decorativa. 

Ela é feita com uma mistura de cimento, cal e areia média, e sua aplicação ocorre 

diretamente sobre o chapisco. Esse revestimento é de origem francesa e vem sendo utilizado 

no mercado nacional como uma alternativa ao sistema de revestimento de argamassa 

convencional. Trata-se, segundo o Centre Scientifique et Technique du Batiment (1993) de 
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uma argamassa pigmentada, aplicada diretamente sobre base de alvenaria ou concreto 

estrutural. 

 

2.3 FUNÇÕES DOS REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS 

 

De acordo com Baía e Sabbatini (2008), os revestimentos argamassados são uma das 

partes integrantes das vedações dos edifícios e apresentam importantes funções, tais como: 

 

Proteger os elementos de vedação dos edifícios dos agentes 

agressivos; auxiliar as vedações no cumprimento das funções de 

isolamento termo acústico e na estanqueidade à água e aos gases; 

regularizar a superfície dos elementos de vedação, servindo de base 

regular e adequada ao recebimento de outros revestimentos (pintura, 

papel de parede, revestimentos cerâmicos, rochas ornamentais e 

outros); constituir-se no acabamento final e contribuir para a estética 

da fachada. 

 

O revestimento de argamassa não têm a função de corrigir imperfeições da base, que 

muitas vezes apresentam-se desaprumadas e/ou desalinhadas devido à falha no processo 

executivo, além de falta de controle do serviço. Não se deve “esconder na massa” estas 

imperfeições, o que acaba comprometendo o cumprimento adequado das reais funções do 

revestimento (BAÍA e SABBATINI, 2008). 

 

2.4 PRINCIPAIS PATOLOGIAS DOS REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS E SUAS 

ORIGENS 

 

A patologia na construção pode ser entendida, analogamente à Ciência Médica, como 

o ramo da engenharia que estuda os sintomas, formas de manifestação, origens e causas das 

doenças ou defeitos que ocorrem nas edificações (CARMO, 2000). 

Para Cremonini (1988), os componentes e os elementos das edificações estão sujeitos 

a uma perda de desempenho. É um processo que pode ocorrer de forma natural devido à vida 

útil dos mesmos, porém pode ser acelerado por várias causas originadas no processo 

construtivo.  

No ramo da construção civil ocorrem diversos tipos de anomalias indesejadas às 

edificações. Especificamente sobre os revestimentos argamassados, destacam-se: fissuração, 

vesículas, descolamento, eflorescência e bolor. 
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Estão excluídas deste trabalho as patologias dos revestimentos argamassados 

provocadas por tensões, atuação de sobrecargas, movimentações das estruturas e/ou recalques 

de fundação. O enfoque será dado às anomalias originadas pelo processo construtivo das 

argamassas, especificação dos materiais, técnicas de preparo de base e execução dos 

revestimentos. 

 

2.4.1 Fissuras 

 

O termo fissura é utilizado para designar a ruptura ocorrida no concreto, sob ações 

mecânicas ou físico-químicas (FIGUEIREDO, 1989). Elas representam uma das principais 

patologias que atingem as alvenarias e os revestimentos argamassados. As fissuras podem se 

apresentar de variadas formas: fissuras horizontais, verticais, mapeadas, etc. 

Para Bauer (1997), nas argamassas de revestimento, onde não houve fissuração da 

base (alvenaria ou estrutura de concreto), a ocorrências de fissuras normalmente está 

condicionada a fatores relacionados à execução do revestimento argamassado, solicitações 

higrotérmicas, e principalmente por retração hidráulica da argamassa. 

 

Figura 03: Fissura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

2.4.2 Vesículas  

 

As vesículas são caracterizadas pelo empolamento da pintura devido à presença de 

materiais dispersos na argamassa de revestimento que, em contato com a água, sofrem 

variações em seu volume. 



13 

 

De acordo com Cincotto (1988), as principais causas que dão origem às vesículas 

são: hidratação retardada do óxido de cálcio presente na cal (a parte interna é branca); 

presença de concreções ferruginosas no agregado miúdo (a parte interna é vermelha); 

presença de matéria orgânica ou pirita no agregado miúdo (a parte interna é preta).  

 

Figura 04: Vesícula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

2.4.3 Descolamentos 

 

Segundo Bauer (1997) os descolamentos são resultados do afastamento de uma ou 

mais camadas dos revestimentos argamassados, que podem compreender extensões variadas, 

abrangendo áreas restritas ou de grandes dimensões, como a totalidade de uma alvenaria. 

Ainda segundo o autor, o descolamento pode se apresentar por empolamento, placas ou 

pulverulência. 

Bauer (1997) explica que as causas prováveis do descolamento dos revestimentos são:  

 Hidratação retardada do óxido de magnésio da cal; 

 Traço inadequado das argamassas: seja por excesso de finos no agregado, 

argamassa magra, ou ainda, argamassa rica em cal ou muito rica em cimento. 

 Argamassa de reboco aplicada em camada muito espessa; 
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 A superfície da base é muito lisa, pouco aderente (ausência de camada de 

chapisco).  

 

Figura 05: Descolamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

2.4.4 Eflorescências 

 

As eflorescências apresentam-se principalmente através de manchas com pó branco 

acumulado na superfície do revestimento. Segundo Bauer (1997), tal anomalia caracterizam-

se devido à deposição de sais solúveis na superfície do revestimento, podendo-se manifestar 

de maneira pontual ou generalizada.  

O autor ainda afirma que para ocorrer esta falha, é indispensável a existência de três 

fatores simultâneos:  

 A presença de água; 

 O teor de sais solúveis existentes nos materiais ou componentes; 

 A pressão hidrostática necessária para que haja a percolação da solução para a 

superfície.  
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Figura 06: Eflorescência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cimento Itambé (2018). 

 

2.4.5 Bolor e manchas de umidade 

 

Esta patologia manifesta-se através de manchas escuras ou esverdeadas, acompanhadas da 

desagregação do revestimento. Geralmente ocorre devido à presença de umidade constante ou 

ausência de exposição solar, além da ação de microrganismos que provocam o aparecimento 

de mofo.  

 

Figura 07: Manchas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cimento Itambé (2018). 
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2.5  PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA  

 

Em 2008, o Brasil enfrentava um grande déficit habitacional de aproximadamente 8 

milhões de moradias. Este cenário impulsionou o governo a adotar medidas para tentar 

reduzir esses números, e com isso, em 2009, foi lançado o Programa Minha Casa Minha Vida, 

com a intenção de facilitar o acesso à casa própria para famílias de baixa renda. 

O programa foi aprovado pela Medida Provisória nº 459, publicada em 25 de março de 

2009, posteriormente convertida na Lei no 11.977, de 7 de julho 2009, e pelo Decreto no 

6962, de 17 de setembro de 2009. (CARDOSO, 2013). Além do objetivo social, o programa 

gerou emprego e renda, nos últimos anos, por meio do incremento da cadeia produtiva do 

setor da construção civil. (BRASIL, 2014). 

O MCMV tem atuação diferente conforme faixas de rendas, e o programa já está em 

sua terceira fase. De lá pra cá, houve algumas alterações nas faixas salariais conforme 

observado no quadro abaixo: 

 

Quadro 01: Faixas de renda do PMCMV por fases do programa 

 

 

 

Fonte: Adptado Caixa (2018). 

 

 

 

FASE 

 

 

FAIXA DE 

RENDA 

 

 

RENDA FAMILIAR 

MENSAL 

 

 

FASE 01 (ABR/2009 - 

JUN/2011) 

Faixa 1 Até R$ 1.395,00 

Faixa 2 R$ 1.395,01 a R$ 2.790,00 

Faixa 3 R$ 2.790,01 a R$ 4.650,00 

 

FASE 02 (JUN/2011 - 

DEZ/2014) 

Faixa 1 Até R$ 1.600,00 

Faixa 2 R$ 1.600,01 a R$ 3.100,00 

Faixa 3 R$ 3.100,01 a R$ 5.000,00 

 

FASE 03 (DEZ/2014 - 

ATUALMENTE) 

 

Faixa 1 Até R$ 1.800,00 

Faixa 1,5 R$ 1.800,01 a R$ 2.600,00 

Faixa 2 R$ 2.600,01 a R$ 4.000,00 

Faixa 3 R$ 4.000,01 a R$ 7.000,00 
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3 METODOLOGIA 

 

Figura 08: Fluxograma da metodologia 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

Para se atingir os objetivos desejados com essa pesquisa, primeiramente foi realizada 

uma pesquisa bibliográfica com base em livros, dissertações e artigos relacionados ao tema, 

objetivando reunir informações que auxiliarão em um melhor conhecimento do assunto, 

possibilitando a construção da investigação proposta. Logo após iniciou-se a coleta de dados, 

através de um estudo de caso através de pesquisa de campo em edificações de um conjunto 

habitacional localizado na cidade de Maringá. A obra escolhida para este estudo foi 

comercializada na fase de lançamento do programa Minha Casa Minha Vida, em 2011 e era 

destinada às famílias enquadradas nas faixas de renda 01, 02 e 03 da fase 01 do programa, 

conforme observado no Quadro 01. 

Durante a coleta de dados foram realizadas inspeções visuais em um apartamento, bem 

como na área comum do condomínio, onde foram registradas as patologias encontradas 

através de fotografias. Além disso, também foram aplicados questionários individuais 

previamente elaborados, conforme figura 09 abaixo, que continham uma série de questões 

com o objetivo de obter informações importantes referentes às principais manifestações 

patológicas, localização e as suas frequências de ocorrência, bem como o nível de satisfação 

dos moradores. 
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Figura 09: Questionário aplicado aos moradores 

Fonte: Autor (2018). 

 

Na terceira e última etapa foi realizado o tratamento dos dados obtidos com a 

aplicação dos questionários com o intuito de estimar a porcentagem de apartamentos que 

apresentam algum tipo de patologia nos revestimentos, quais delas são as mais recorrentes e 

os locais de maiores ocorrências. Lembrando que, uma vez que a análise é apenas visual e que 

não foram realizados ensaios para determinar as reais causas das patologias, as presunções 

deste trabalho são de caráter apenas sugestivo, indicando as possíveis causas e apresentando 

soluções preventivas e/ou corretivas com base nos conhecimentos obtidos na fase de revisão 

bibliográfica. 

 

4 ESTUDO DE CASO 

 

4.1 Caracterização do edifício 

 

 O estudo de caso será realizado em um Conjunto Habitacional localizado na cidade de 

Maringá/PR composto por 12 blocos, sendo que cada bloco possui 16 apartamentos dispostos 
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em 04 pavimentos, ou seja, 04 apartamentos por andar, totalizando 192 unidades. Os edifícios 

foram executados em alvenaria estrutural de bloco de concreto. O conjunto escolhido foi 

lançado em 2011 ainda na primeira fase do programa Minha Casa Minha Vida e destinado às 

faixas de renda 01, 02 e 03, sendo entregue no ano de 2014. 

 

Figura 10: Localização do conjunto habitacional em estudo 

 

Fonte: Google Maps (2018). 

 

Cada unidade habitacional possui 43,47 m2 de área privativa, divididos em 02 quartos, 

sala, cozinha, área de serviço e banheiro social, conforme especificações mínimas do 

programa MCMV. O condomínio possui também salão de festas, churrasqueiras, quadra 

poliesportiva playground, guarita, central de gás e lixo, muros, calçada, guias e paisagismo. 

 

4.2 Histórico das patologias 

 

Segundo informações de alguns moradores que residem no local desde a entrega da 

obra, as primeiras patologias começaram a se manifestar já no primeiro ano de ocupação, 

sendo que algumas delas foram reparadas, porém reapareceram após um período. 

Com relação às fachadas dos edifícios, é possível identificar várias intervenções para o 

tratamento de fissuras, conforme se pode observar na figura 11: 
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Figura 11: Indícios de reparos realizados nas fachadas 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 REGISTRO DAS PATOLOGIAS MAIS FREQUENTES 

 

Foram coletadas, através de inspeções visuais e registros fotográficos, algumas 

manifestações patológicas em um dos apartamentos do conjunto escolhido para o estudo de 

caso, bem como das áreas comuns do condomínio. No geral, diversos apartamentos 

apresentam patologias semelhantes: fissuras, manchas, vesículas, descolamentos, etc.  

De um total de 192 questionários aplicados, moradores de 105 apartamentos diferentes 

responderam a pesquisa. Segundo informações obtidas dos questionários respondidos, as 

patologias mais frequentes nos apartamentos foram as fissuras/trincas (77,15%) e 

manchas/bolor (71,43%), seguido de vesículas (57,14%) e descolamentos (30,48%), conforme 

o gráfico 01: 
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Gráfico 01: Patologias mais frequentes 

Fonte: Autor (2018). 

 

Ainda, segundo os moradores, essas patologias se manifestam principalmente próximo 

às esquadrias (45,72%) e ao teto (30,48%), e com menos frequência, próximo ao meio da 

alvenaria (15,24%) e ao piso (8,56%), como se pode observar no gráfico 02 abaixo. O alto 

índice de manifestações patológicas na região das esquadrias e próximas ao teto pode ser 

decorrente da má impermeabilização das janelas e da laje. 
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Gráfico 02: Locais de maior incidência das patologias 

45,72%

8,56%

30,48%

15,24%

Próximo às janelas Próximo ao    piso

Próximo ao teto Meio da alvenaria
 

Fonte: Autor (2018). 

 

Constatou-se que 64,77% dos moradores estão insatisfeitos com o imóvel, provavelmente 

devido à grande ocorrência de problemas patológicos em uma edificação relativamente nova 

(menos de 05 anos de construção). 

 

Gráfico 03: Nível de satisfação dos moradores com o imóvel 

64,77%

35,23%

Muito Insatisfeito Muito Satisfeito
 

Fonte: Autor (2018). 
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A seguir, estão registradas as imagens das principais patologias encontradas, suas 

possíveis causas e técnicas de reparo de acordo com recomendações encontradas na 

bibliografia disponível. 

 

5.2.1 Fissuras 

 

Foram encontradas fissuras em alguns ambientes do apartamento vistoriado e por toda 

a extensão da área comum do conjunto. As fissuras apresentavam três padrões característicos: 

verticais, horizontais e mapeadas. 

As Figuras 12 e 13 apresentam casos de fissura horizontal. Segundo Cincotto (1989) a 

causa provável desse tipo de fissura é proveniente da expansão da argamassa de assentamento 

devido à uma hidratação retardada do hidróxido de magnésio da cal devido à presença de 

argilo-minerais expansivos no agregado.  

 

Figura 12: Fissura horizontal localizada no apartamento em estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

O tratamento sugerido pelo autor é a renovação do revestimento após hidratação 

completa da cal da argamassa de assentamento. 
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Figura 13: Fissura horizontal localizada no hall do edifício 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

Já na figura 14 a seguir, podemos observar fissuras do tipo vertical localizado na área 

externa do banheiro do imóvel, ocasionadas provavelmente pelo enfraquecimento do 

revestimento devido à presença de tubulação do banheiro. Nesse caso, faz-se necessário o 

reparo da fissura. 

Figura 14: Fissura vertical 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2018) 
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Na Figura 15, pode-se verificar o aparecimento de fissuras mapeadas, assim 

denominadas devido ao seu formato característico: linhas finas e desenhos irregulares 

semelhantes a mapas. De acordo com a NBR 13749 (ABNT, 1996) as fissuras do tipo 

mapeadas geralmente estão associadas à retração de secagem da argamassa, excesso de finos 

no traço, sejam eles de aglomerantes ou de agregado, ou então até mesmo devido ao excesso 

de desempenamento. 

Esse tipo de fissura foi identificado somente no revestimento externo, exposto aos 

raios solares de forma constante e umidade oriunda de água das chuvas. Sendo assim, as ações 

do vento e calor podem ter favorecido o aparecimento das mesmas. Segundo Joisel (1965) é 

dificultoso manter úmidos os revestimentos externos durante seu endurecimento inicial, 

reforçando ainda que os ventos secos e os raios solares colaboram para que os revestimentos 

sequem mais rapidamente, aumentando assim a retração hidráulica.  

Um dos possíveis reparos seria o tratamento pontual das fissuras, porém, devido à área 

afetada ser extensa, o ideal é que o reboco seja removido completamente, pelo fato de uma 

das causas estar ligada ao traço do revestimento. Além disso, pode não ser possível garantir 

uma boa aderência de um novo revestimento com a camada antiga, causando uma nova 

patologia: o descolamento do revestimento. 

 

Figura 15: Fissuras mapeadas localizadas em muros da área comum do condomínio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2018). 
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5.1.2 Vesículas 

Outra patologia encontrada no conjunto em estudo foram as vesículas, como se pode 

observar na figura 16 abaixo. Tal anomalia apresenta um aspecto de empolamento da pintura 

e tem como provável causa, segundo Cincotto (1988), a hidratação retardada de óxido de 

cálcio presente na cal, presença de pirita, matéria orgânica ou substâncias ferruginosas na 

areia e/ou aplicação prematura de tinta impermeável. Ainda de acordo com o autor, o reparo 

necessário é a renovação da camada através da raspagem da área afetada e aplicação de novo 

revestimento, e também a eliminação de infiltração, se houver. 

 

Figura 16: Vesículas nos revestimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

5.1.3 Descolamentos 

 

Nas figuras 17 (a) e 17 (b), observa-se a ocorrência de descolamento do revestimento, 

caracterizado pela separação de uma ou mais camadas de revestimentos. As possíveis causas 

que ocasionaram tal anomalia podem estar ligadas à falta de aderência ocasionada pela falta 

ou má execução do chapisco, além do traço inadequado da argamassa através do excesso de 
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cimento, que resulta em um material com baixa elasticidade, de modo que não absorva 

completamente a movimentação da alvenaria/estrutura ou falta de aglomerante prejudicando a 

adesão ao substrato.  

 

Figura 17 (a): Descolamento do revestimento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

Em ambos os casos, o processo de correção mais adequado, de acordo com 

recomendações das bibliografias consultadas, é a renovação do revestimento. 

 

Figura 17 (b): Descolamento do revestimento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2018) 
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5.1.4 Bolor e manchas de umidade 

 

Manchas escuras nos revestimentos têm como prováveis causas a área ser pouco 

exposta ao sol e a presença de umidade constante. Na imagem 18(a), por se tratar de uma área 

próxima a uma esquadria, as manchas podem ter surgido através de infiltrações de água da 

chuva que penetraram pela janela devido à má impermeabilização da pingadeira.  

 

Figura 18 (a): Manchas causadas por infiltrações de água da chuva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

Já imagem 18(b) se trata de uma região localizada no último pavimento e a patologia 

manifestou-se próximo à laje, apontando que a causa pode estar associada a má 

impermeabilização da mesma. 

Para ambos os casos, segundo Cincotto (1989) o reparo pode ser realizado eliminando-

se a infiltração de umidade, lavagem com solução de hipoclorito da área afetada e reparo do 
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revestimento se estiver pulverulento. A infiltração pode ser eliminada através de uma correta 

impermeabilização das fontes causadoras das patologias. 

 

Figura 18 (b): Manchas de bolor causadas por infiltrações de água da chuva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor (2018) 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Em geral, as maiores finalidades do programa MCMV, principalmente no que diz 

respeito a facilitar o acesso à casa própria às famílias de baixa renda têm sido atingidos. No 

entanto, após a realização de levantamentos das patologias que acometem as edificações, 

nota-se a necessidade de melhorias no programa e nas fases de projeto, execução e 

especificação de materiais. 

Foi possível identificar que as manifestações patológicas mais frequentes no conjunto 

em estudo provavelmente originam-se principalmente devido ao proporcionamento incorreto 

das argamassas, uso de materiais de baixa qualidade além de técnicas inadequadas de 

execução e falhas de projeto, ocasionados pela fiscalização ineficiente dos órgãos 
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responsáveis pelo programa, além da pressão para a conclusão das construções em prazos 

mais curtos. Apesar das anomalias encontradas aparentemente não apresentarem, nesse caso, 

perigo aos usuários e nem representarem riscos para a estabilidade do edifício, ainda assim 

interferem na estética dos imóveis, desvalorizando a edificação. 

Sabe-se que a problemática dos programas habitacionais é produzir edificações em 

larga escala aliado a menores custos e prazos. Porém, diante da grande ocorrência de 

manifestações patológicas constatadas através do estudo de caso, faz-se necessário sugerir 

melhorias aos programas de habitações de interesse social, nesse caso, o programa Minha 

Casa Minha Vida, no que diz respeito à fiscalização durante a execução da obra, bem como 

nas especificações e qualidade dos materiais utilizados.   

Diante da quantidade de ocorrências de patologias no conjunto habitacional analisado, 

aliado ao fato da obra ter sido concluída e entregue há menos de cinco anos, pode-se deduzir 

que os custos de manutenção pela má qualidade dos materiais e falhas executivas devem ser 

bastante expressivos. Dessa forma, conclui-se que ainda há muito a melhorar em termos de 

durabilidade e qualidade, aliadas ao baixo custo e menos prazos na construção de edificações 

de interesse social.    
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