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RESUMO 

A redução do surgimento de manifestações patológicas presume medidas preventivas 
que envolvem todas as fases de construção de uma obra. Nesse sentido, as obras 
públicas brasileiras destacam-se pela ausência de tais medidas, tendo como resultado 
uma elevada recorrência do acontecimento de problemáticas. Dentro deste contexto, o 
presente trabalho tem o objetivo de avaliar casos de manifestações patológicas na 
Residência Universitária Masculina da Universidade Federal Rural do Semi - Árido (UFERSA) 
– Campus Caraúbas, por meio da aplicação da metodologia matriz GUT. Com isso, 
destaca-se a ocorrência de manifestações relacionadas a umidade, bem como, o 
aparecimento de fissuras em elementos estruturais e de alvenaria.  Além disso, aponta-se 
uma hierarquização relacionada a prioridade para tomada de soluções de cada 
manifestação patológica identificada. O trabalho ainda constata a ocorrência de casos 
graves e aponta a necessidade de intervenções com cunho corretivo. Por fim, através 
das informações obtidas considera-se a moradia estudantil como mais uma edificação 
dentro do contexto problemático de boa parte das obras públicas brasileiras e alerta 
para a necessidade de mudança deste quadro. 
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ABSTRACT 

The reduction of pathological manifestations presumes preventive measures that involve 

all phases of construction in a workplace. In this sense, Brazilian public works stand out for 

the absence of such measures, resulting in a high recurrence of the occurrence of 

problems. Within this context, the present work evaluates cases of pathological 

manifestations in the Male Residence of the the Federal Rural University of Semi - Arid 

(UFERSA) - Campus Caraubas, by applying the GUT matrix methodology. Thus, it highlights 

the occurrence of manifestations related to humidity, as well as the appearance of cracks 

in structural and masonry elements. In addition, it points out a hierarchy related to priority 

for making solutions for each pathological manifestation identified. The study also notes 

the occurrence of severe cases and points to the need for corrective interventions. Finally, 

through the information obtained, it considers student housing as another building within 

the problematic context of most Brazilian public works and warns of the need to change 

this situation. 
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1 INTRODUÇÃO 

A ocorrência de manifestações patológicas em edificações, em geral, 
pode estar associada a aspectos como a influência climática do 
ambiente a qual tais edificações estão expostas (SOUSA et al., 2018), ao 
próprio processo de execução que a construção foi submetida (SANTOS; 

mailto:joaodantasufersa@gmail.com
mailto:vinibessasp@hotmail.com
mailto:lucas.dantas@ufersa.edu.br


 

 
 

BECKHAUSER, 2018), aos tipos de materiais aplicados no processo 
construtivo (LIMA, AUGUSTO e SANTOS, 2017), a incompatibilidade e 
elaboração inadequada de projetos (SILVEIRA, 2018) e a condição de 
durabilidade e resistência ao tempo característica da 
edificação(CARNEIRO et al., 2019). 

Nesse sentido, mesmo no caso de edificações executadas com estruturas 
de concreto armado, que são altamente difundidas no mercado nacional 
e possuem facilidade de execução associada a uma elevada 
flexibilidade, o asseguramento da qualidade e segurança destas 
edificações requer uma série de cuidados desde a fase projeto até a 
execução (MARTINS; FRIORITI, 2016). 

No caso de obras públicas, destaca-se a ausência destes cuidados 
principalmente no que diz respeito às problemáticas oriundas da falta de 
manutenções preventivas e corretivas (TAVARES; WAPPLER, 2018). Além 
disso, a estigma de precariedade das obras públicas nacionais pode ser 
associada a ineficiência do gerenciamento de qualidade destas obras, 
como o emprego de projetos padronizados sem as devidas modificações 
e cronogramas que priorizam o término da obra no menor tempo possível 
(LIMA, AUGUSTO e SANTOS, 2017). Outro aspecto que deve ser levado em 
consideração é que se tratam de obras destinadas para o uso de um 
elevado número de pessoas, algo que se torna um agravante, 
aumentando as chances do surgimento de manifestações patológicas 
(OLIVEIRA et al., 2018). Com todas as condições mencionadas, observa-se 
a necessidade da análise crítica das manifestações patológicas oriundas 
deste tipo de obra. 

Assim, a análise de manifestações patológicas pode contar com medidas 
que vão desde o processo de diagnóstico, por meio da vistoria, 
anamnese, exames complementares e pesquisa, até a definição da 
conduta a ser tomada (SANTOS; BECKHAUSER, 2018). Dentro deste 
contexto, a busca por uma análise estratégica de manifestações 
patológicas proporciona o uso de ferramentas como a matriz GUT 
(Gravidade, Urgência e Tendência) que se apresenta como uma 
metodologia prática e intuitiva (SILVA, A. 2019). Além disso, caracteriza-se 
por ser um mecanismo utilizado para tomadas de decisão, baseando-se 
na gravidade, urgência e a tendência de determinado evento, 
possibilitando que o gestor elenque quais manifestações devem ser 
solucionadas prioritariamente (SILVA, M. 2019). 

Nesta perspectiva, com o presente trabalho, busca-se avaliar casos de 
manifestações patológicas na Residência Universitária Masculina da 
Universidade Federal Rural do Semi - Árido (UFERSA) – Campus Caraúbas, 
por meio da aplicação da metodologia matriz GUT.  



 

 
 

2 ASPECTOS GERAIS DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA DA UFERSA - CAMPUS 
CARAÚBAS 

A Residência Acadêmica Masculina da UFERSA - Campus Caraúbas 
(Figura 1), localiza-se próximo ao Campus, as margens da RN-233, no 
município de Caraúbas-RN, situado no semiárido nordestino. A obra foi 
concluída e ocupada no ano de 2017, de acordo com as informações 
fornecidas pela Infraestrutura da UFERSA.  

Figura 1: Moradia Estudantil Masculina da UFERSA - Campus Caraúbas 

 
Fonte: Os autores (2019) 

 
A edificação é destinada para habitação coletiva de universitários da 
UFERSA- Campus Caraúbas e tem capacidade de acomodar cerca de 80 
(oitenta) estudantes. Além disso, conta com dois pavimentos (térreo e 
primeiro andar) em que estão distribuídos os seguintes cômodos: 04 
(quatro) banheiros coletivos,  01 (uma) sala de estudo, 01 (uma) sala de 
informática,  01 (uma) despensa, 01 (um) depósito, 01 (uma) cozinha, 01 
(um) refeitório, 01 (uma) sala de TV, 02 (áreas de serviço) e 20 (vinte) 
dormitórios. 

Mesmo com pouco mais de 02 (dois) anos de sua inauguração, a moradia 
estudantil já conta com a ocorrência de diversas manifestações 
patológicas. Neste sentido, as intervenções que ocorreram no prédio, até 
então, foram pontuais e limitaram-se a pequenos reparos, não atendendo 
as reais necessidades da edificação. 



 

 
 

3 METODOLOGIA 

3.1 Inspeção Visual 

A inspeção visual foi realizada por meio da visita ao ambiente da 
residência universitária e execução de registros fotográficos de possíveis 
focos de manifestações patológicas, alguns destes registros podem ser 
visualizados na Figura 2. 

Figura 2: Exemplos de Manifestações Patológicas Observadas na Residência 
Universitária 

 
Fonte: Os autores (2019) 

3.2 Zoneamento das Manifestações Patológicas 

Posteriormente, realizou-se uma demarcação da localização das 
manifestações patológicas no pavimento térreo e primeiro andar (Figura 
3). Com isso, objetivou-se identificar possíveis focos de manifestações, bem 
como, prováveis correlações entre as localizações das anomalias e os 
motivos de seus surgimentos.  

 

 

 

 

 



 

 
 

Figura 3: Zoneamento de Manifestações Patológicas Identificadas nos Pavimentos 
Térreo e Primeiro Andar 

 
Fonte: Os autores (2019) 
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3.3 Diagnóstico e definição de conduta 

Após identificar e localizar os focos de manifestações patológicas, com o 
objetivo de promover uma maior organização dos dados colhidos, foi 
adotada e adaptada a Matriz de Diagnóstico e Definição de Conduta de 
Manifestações Patológicas elaborada por Brito (2017), apontando as 
manifestações e seus respectivos diagnósticos e a terapêutica adequada 
(Quadro 1).  

Buscando evitar análises repetitivas foram selecionados 10 (dez) casos de 
manifestações, que representam todas as variedades de ocorrência que 
existem no prédio (Anexo).   

Quadro 1: Exemplo de Matriz de Diagnóstico e Definição de Conduta de 
Manifestações Patológicas 

Problema 
Patológico 

Descrição por 
Inspeção Visual 

Manifestação 
Detectada  

Possíveis 
Diagnósticos 

Terapêutica 
Adequada 

1      

2      

...      
 Fonte: Adaptado de Brito (2017) 

3.4 Aplicação do Método GUT 

Tendo diagnosticado as manifestações patológicas, analisou-se também 
as manifestações de acordo com o método do GUT (Quadro 2). Nesse 
caso, baseando-se em aspectos como a gravidade (impacto), urgência 
(prazo) e tendência (potencial de evolução) de cada problemática, 
atribuíram-se índices para tais aspectos, que variam de 0 a 5. Além disso, 
baseando-se na combinação resultante destes três parâmetros (G x U x T) 
definiu-se a ordem de priorização de resolução de cada manifestação. 

Quadro 2:  Exemplo de Matriz de Aplicação do Método GUT 

Manifestação 
Patológica 

G U T G x U x T Prioridade 

Manifestação 1      

...      
 Fonte: Os autores (2019) 

4 RESULTADOS 

Como pode ser observado na Figura 2, visualizou-se uma variedade de 
manifestações patológicas na edificação que devem ser analisadas o 
mais breve possível, pois trata-se de uma obra pública destinada a um 
elevado número de usuários, algo que eleva a exigência de condições 
mínimas de serviço, consequentemente, bem estar. 



 

 
 

De acordo com a Figura 3, observa-se uma grande recorrência de 
manifestações patológicas relacionadas a umidade, como 
mancha/bolor, eflorescência e até mesmo a desagregação de 
revestimentos e forros como uma evolução da ação da água. Nesse 
sentido, pode ser identificada uma considerável concentração destes 
acontecimentos em regiões próximas aos banheiros e áreas de sol. 

No caso da presença de fissuras tanto em elementos de alvenaria como 
em pilares, observa-se uma certa simetria das ocorrências em ambos os 
lados da edificação (Figura 3), principalmente no que se diz respeito a 
ocorrência nos elementos estruturais. 

4.1 Matriz de Diagnóstico e Definição de Conduta de Manifestações 
Patológicas 

A matriz de diagnóstico e definição de conduta, que pode ser observada 
em Anexo, aponta para uma grande ocorrência de problemas 
relacionados ao processo construtivo, principalmente no que se diz 
respeito a impermeabilização e instalações hidráulicas. 

Com relação ao aparecimento de fissuras em alvenarias e pilares 
destacam-se as possiblidades de assentamento da fundação, baixa 
rigidez de elemento estrutural e retração térmica. 

4.2 Matriz de aplicação do método GUT 

As informações resultantes da aplicação da matriz GUT (Quadro 3) 
demonstra o grau de prioridade que devem ser tomadas as condutas de 
solução de cada manifestação.  

Quadro 3: Resultados Obtidos Através da Aplicação da Matriz GUT 

Caso* Manifestação Patológica G U T G x U x T Prioridade 

1 Fissura horizontal em pilar. 4 4 5 80 1° 

2 Desagregação do reves-
timento e 

eflorescência em pilar. 
 

4 4 4 64 2° 

10 Eflorescência em viga. 3 3 4 36 3° 

4 Fissura em parede 
divisória apoiada sobre 

uma viga. 

3 3 3 27 4° 

5 Desagregação do reves-
timento em alvenaria. 

3 2 2 12 5° 

7 Desagregação e 
mancha/bolor em forro. 

2 2 3 12 5° 

6 Eflorescência em 
alvenaria. 

2 2 2 8 6° 



 

 
 

8 Desagregação do 
revestimento e 

eflorescência em 
alvenaria. 

2 2 2 8 6° 

9 Fissura com várias 
direções em alvenaria. 

1 2 2 4 7° 

3 Mancha/Bolor em 
alvenaria. 

1 2 2 2 7° 

*O caso corresponde a numeração atribuída em Anexo. 
Fonte: Os autores (2019). 

 

Aqui destaca-se a maior prioridade de resolução para manifestações 
ocorridas em elementos estruturais seguidas de manifestações que foram 
elencadas de acordo com os índices já citados e comentados. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A avaliação dos diferentes casos de manifestações patológicas na 
Residência Universitária Masculina da UFERSA – Campus Caraúbas permitiu 
a constatação de casos graves que requerem uma maior prioridade no 
momento das tomadas de decisões. 

O grau de prioridade de cada tipo de manifestação, fornecido pela 
aplicação da matriz GUT, possibilita que o setor responsável pela 
infraestrutura da edificação encare as problemáticas através de um olhar 
crítico que se baseia na gravidade, na urgência e no potencial de 
evolução de cada adversidade. 

Dentre as manifestações observadas, destaca-se o aparecimento de 
fissuras em pilares, que apesar de apresentarem uma dimensão 
aparentemente reduzida necessitam de um maior acompanhamento. 
Levando em consideração a possibilidade destas fissuras estarem ativas e 
se desenvolverem causando maiores problemas.  

De forma geral os resultados obtidos colocam a edificação dentro do 
contexto problemático de boa parte das obras públicas brasileiras e a 
necessidade de mudança deste quadro, apresentando diversas 
manifestações relacionadas a falhas no processo construtivo. 
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ANEXO - Matriz de Diagnóstico e Definição de Conduta de Manifestações 
Patológicas 

Caso 
Descrição por 

Inspeção  
Visual 

Manifestação 
Detectada 

Possíveis  
Diagnósticos 

Terapêutica 
Adequada 

1 

 

Abertura em 
elemento es-
trutural. 

 

Fissura horizon-
tal em pilar. 

Tração em pilar 
devido 
assentamento 
de fundação. 

Encurtamento 
dos extremos 
do pilar. 

Verificar o que 
se passa nas 
fundações, se 
necessário 
fazer 
contenção e 
escoramento. 

2 

 

Elemento es-
trutural com 
descasca-
mento e apre-
sentando bo-
lhas. 

Desagregação 
do reves-
timento em pi-
lar de canto. 

Eflorescência 
em pilar. 

 

Superfície 
contaminada 
devido excesso 
de umidade 
proveniente da 
capilaridade 
solo-fundação. 

Remoção do 
revestimento 
danificado. 

Aplicação de 
produto inibi-
dor de corro-
são na arma-
dura. 

3 

 

Parede apre-
sentando 
manchas es-
curas. 

Mancha/Bolor 
em alvenaria. 

Excesso de 
umidade de-
vido falhas em 
instalações hi-
dráulicas. 

 

Identificar 
possíveis infil-
trações e cor-
rigir. 

Remover par-
tes danificadas 
e reparar a 
superfície. 

4 

 

Abertura na 
parte inferior 
de parede, 
acompa-
nhando boa 
parte de sua 
extensão. 

Fissura em pa-
rede divisória 
apoiada sobre 
uma viga. 

Falta de rigidez 
da viga que 
suporta a 
parede. Des-
formamento 
precoce. 

Concreto com 
resistência 
inferior a 
prevista. 

Aumentar a ri-
gidez da viga. 

Esperar o tér-
mino da de-
formação e 
reparar com 
vedante elás-
tico. 

5 

 

Parede com 
descasca-
mento. 

Desagregação 
do reves-
timento em al-
venaria. 

 

Excesso de 
umidade de-
vido falhas em 
instalações hi-
dráulicas. 

Perda de ade-
rência devido 
alto índice de 
umidade. 

Identificar 
possíveis infil-
trações e cor-
rigir. 

Remover par-
tes danificadas 
e reparar a 
superfície. 



 

 
 

Problema Patológico 

Descrição por 
Inspeção 

Visual 

Manifestação 
Detectada 

Possíveis 
Diagnósticos 

Terapêutica 
Adequada 

6 

 

Parede apre-
sentando 
manchas 
brancas. 

Eflorescência 
em alvenaria. 

Excesso de 
umidade 
devido falhas 
em instalações 
hidráulicas. 

 

Identificar 
possíveis infil-
trações e cor-
rigir. 

Remover par-
tes danificadas 
e reparar a 
superfície. 

7 

 

Abertura e 
mancha es-
cura em forro. 

Desagregação 
do forro. 

Mancha/Bolor 
em forro. 

Excesso de 
umidade de-
vido ineficiên-
cia da imper-
meabilização 
do piso no pa-
vimento supe-
rior. 

Impermeabili-
zar de forma 
adequada o 
piso superior. 

Remover a 
parte que 
apresenta de-
feito e substitui-
la. 

8 

 

Parede apre-
sentando bo-
lhas e descas-
cando. 

Desagregação 
de reves-
timento em 
alvenaria. 

Eflorescência 
em alvenaria. 

Excesso de 
umidade de-
vido falhas em 
instalações hi-
dráulicas. 

Perda de ade-
rência devido 
alto índice de 
umidade. 

Identificar 
possíveis infil-
trações e cor-
rigir. 

Remover par-
tes danificadas 
e reparar a 
superfície. 

9 

 

Abertura em 
parede ex-
terna. 

Fissura com 
várias direções 
em alvenaria. 

Retração tér-
mica da alve-
naria. 

Aplicar fina 
camada de 
argamassa e, 
posterior-
mente, lixar e 
pintar a su-
perfície. 

10 

 

Elemento es-
trutural apre-
sentando 
manchas 
brancas. 

Eflorescência 
em viga. 

Excesso de 
umidade de-
vido ineficiên-
cia da imper-
meabilização 
do piso no pa-
vimento supe-
rior. 

Impermeabili-
zar de forma 
adequada o 
piso superior. 

Aplicação de 
produto inibi-
dor de corro-
são na arma-
dura. 
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