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INTRODUÇÃO:
No Brasil, as construções das habitações de interesse social tem o objetivo de diminuir
a exiguidade habitacional brasileira, dando condições dignas de residência para as
famílias de renda consideravelmente decadentes. Segundo Lima (2005) esse déficit é
exatamente o problema social de maior ênfase no país, devido à alta demanda por
habitações das famílias que não possuem casa própria ou moram em áreas irregulares.
Apesar de diminuir o déficit habitacional no país, as habitações populares geralmente
não possuem condições mínimas de habitabilidade, seja por projetos de cômodos com
pequenas áreas, ou pela ocorrência de muitas patologias na edificação, gerando
desconforto e insegurança aos usuários.
Sendo assim, em função dos vários problemas patológicos que podem afetar uma
edificação, principalmente as Habitações de Interesse Social, o objetivo desse estudo
é analisar a satisfação dos usuários de um conjunto HIS da cidade de Santa Rosa - RS
em relação aos acabamentos da edicação.
DESENVOLVIMENTO:
Desta maneira para alcançar o objetivo foi realizado uma pesquisa survey junto aos
moradores do loteamento analisado para avaliar a satisfação em relação as variáveis
observadas. O loteamento (HIS) em estudo é constituído de 140 casas, construídas em
2013/2014 através do Programa Minha Casa Minha Vida. A pesquisa foi realizada em
33 casas, conforme cálculo de amostra com erro de 5%
Sendo assim, através das respostas obtidas no questionário observou-se que grande
parte das patologias se sobressaem nos quesitos infiltração e goteiras, além de

patologias na camada de pintura e nas camadas de revestimentos das habitações em
estudo.
De acordo com o gráfico 1, pode-se obervar o grau de insatisfação dos moradores em
relação a goteiras nas edificações, patologia a qual gera o maior desconforto entre os
usuários questionados, além das goteiras, as infiltrações e mofos também estão
presentes nas habitações populares, como pode-se obervar nos gráficos 2 e 3.
Os agentes patológicos nas camadas de pintura também ocasionam insatisfações nos
usuários, já que, através do gráfico 4 pode-se verificar que mais de 50% dos residentes
sofrem com este problema em suas moradias.
As trincas e fissuras aparentes também são problemas presentes nas Habitações de
Interesse Social, mas se comparado com as demais patologias apontadas anteiormente
verifica-se uma menor incidência, de acordo com os gráficos 5 e 6.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
As patologias decorrentes em habitações de interesse social são consequentes da
pouca preocupação dos responsáveis pelas políticas habitacionais, já que o principal
objetivo de construí-las é suprir a variável quantitativa tendo um menor custo possível.
Mas, analisando o estudo realizado, observa-se que além de se preocupar com a
quantidade, deve-se levar em consideração a qualidade dessas edificações, visando
eliminar tais problemas que colaboram para a diminuição da vida útil das habitações.
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