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RESUMO
Com o aumento na procura de vagas nas Residências Universitárias,
após a adesão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) ao
REUNI (Plano de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais),
surgiu a necessidade de se pensar uma proposta de residência que atendesse
as demandas da instituição e seus estudantes, através de uma construção
rápida e adaptada ao clima do lugar. O conceito de flexibilidade surgiu como
possível resposta para a problemática. A flexibilidade, na arquitetura, é uma
estratégia projetual que tem sido utilizada para alcançar uma arquitetura mais
sustentável. Segundo a literatura, flexibilizar espaços e usos, reflete num maior
ciclo de vida da edificação, evitando assim futuros desperdícios e gerando
economia de recursos. O processo de pesquisa ocorreu através de bibliografia,
estudos de referências e aplicação da Avaliação Pós-ocupação (APO), nas
residências do campus central da UFRN. Com
aplicado aos residentes e cruzamento

análise dos questionários,

com os objetivos, estudos de

referências e conceitos gerou-se o programa de necessidades. Utilizou-se
como condicionante para o estudo preliminar, o zoneamento bioclimático para
a cidade de Natal e as prescrições urbanísticas local e do campus da UFRN.
Utilizando

uma

modulação

padrão,

foram

desenvolvidos

os

estudos

volumétricos e situacionais para atender ao programa levantado. A escolha do
sistema construtivo, fechamentos e cobertura foram definidos levando-se em
conta as condicionantes, gerando uma proposta de edificação com espaços
flexíveis e interativos, intencionando atender as demandas levantadas, para
uma nova residência universitária no campus central da UFRN.
Palavras chaves: arquitetura, flexibilidade, modulação, interatividade,
residência universitária.

ABSTRACT

With the increase in demand for places in University Residences, after
the accession of the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN) to
REUNI (Plan of Restructuring and Expansion of Federal Universities), the need
to think about a proposal that meets the various demands of students and
residents that could be built more quickly and adapted to the climate of the
place. During the studies, the flexibility of concepts, permeability and
interactivity emerged as responses to the problem. The flexibility in the
architectural design architecture is a strategy that has been used to achieve a
more sustainable architecture. According to literature, flexible spaces and uses,
reflecting a longer life cycle of the building, thus avoiding future waste and
generating savings. Through bibliographic research, reference studies and
application of the Post-Occupancy Assessment (APO), in the residences of the
central campus, the necessities program was set up. With the analysis of the
questionnaires applied and the intersection with the objectives, studies of
references and concepts, the program of needs was generated and the matrix
of interaction between the environments. The bioclimatic zoning for the city of
Natal and the local planning prescriptions and the campus of UFRN were used
as a condition for the preliminary study. Using a standard modulation,
volumetric and situational studies were developed to meet the needs program
raised. The choice of the construction system, closures and coverage were
defined taking into account the constraints raised, generating a proposal of
building with flexible and interactive spaces to meet the demands of a university
residence for UFRN.
Key words: architecture, flexibility, modulation, interactivity, university
residence.
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INTRODUÇÃO
Com a adesão da UFRN aos Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (REUNI), cujo principal objetivo é ampliar o acesso e a
permanência na educação superior; o número de matrículas nos cursos de
graduação aumentou significativamente: em 2007, segundo relatórios de gestão da
UFRN, existiam 21.647 alunos nos cursos de graduação presencial. O relatório de
gestão da Pró-reitora de Planejamento da UFRN relata que em 2014 foram 28.495
inscritos. Essa rápida expansão repercutiu nas instalações físicas disponíveis no
campus, como é o caso das residências universitárias.

Na UFRN, para promover a democratização do acesso ao Ensino Superior,
o Ministério da Educação – MEC, por meio da Secretaria de Educação
Superior – SESU, criou políticas estratégicas, elevando a oferta de vagas e
garantindo qualidade do ensino nas Instituições Federais de Ensino Superior
– IFES. Para dar sustentabilidade à expansão com qualidade da instituição,
o Programa REUNI apresentou-se como uma das oportunidade para a
UFRN realizar a expansão com qualidade prevista no seu Plano Geral
(UFRN, 2011, p. 18).

A UFRN, hoje, conta com doze Residências Universitárias de Graduação,
sendo 08 (oito) em Natal/RN, 01 (uma) em Currais Novos/RN e 01 (uma) em
Caicó/RN e uma de Pós-Graduação em Natal/RN. (Tabela 1)
No campus central da UFRN há quatro residências universitárias - 3
masculinas (256 leitos no total) e uma feminina (128 leitos) - , número insuficiente
para atender a demanda. Em 2015 a lista de espera de estudantes para uma vaga
na residência universitária em Natal era de quase mil alunos, segundo informações
da PROAE (Pró-Reitora de Assuntos Estudantis). Para atender a essa demanda
(Tabela 2). a universidade tem alugado imóveis fora do campus, além de construir
novos prédios e reformado/ampliado os existentes para abrigar o surgimentos de
novos usos, gerando arranjos pouco eficazes, edifícios com delimitação espacial
rígida e tipificação na distribuição dos usos. Tal situação, por si, justifica o interesse
pelo tema trabalhado
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Tabela 1: Número de residências universitárias da UFRN -Campus Central, Natal e Interior.
Nº

RESIDÊNCIA

TIPO

1.

Campus I (própria)

Masculina (M)

64

63

2.

Campus II (própria)

Masculina (M)

64

64

3.

Campus IIl (própria)

Masculina (M)

128

127

4.

Campus IV
(própria)

Feminina (F)

128

128

5.

Mipibu (própria)

Masculina (M)

26

19

6.

Praça Cívica
(própria)

Feminina (F)

24

20

7.

Biomédica (própria)

Mista

120 Cap. Feminina: 72
Cap. Masculina: 48

103

8.

Caicó – CERES
(própria)

Mista

80
Cap. Feminina:40
Cap. Masculina:40

80

9.

Currais Novos –
CERES (própria)

Mista

40
Cap. Feminina:20
Cap. Masculina:20

34

10.

Santa Cruz –
FACISA (própria)

Mista

60 Cap. Feminina: 40
Cap. Masculina: 20

60

11.

Pós-Graduação –
Pouso (própria)

Mista

20
Cap. Feminina:10
Cap. Masculina:10

20

12.

Pós-Graduação –
Gardênias (alugada)

Mista

20 Cap. Feminina: 09
Cap. Masculina:11

18

TOTAL

CAPACIDADE

773

OCUPAÇÃO

736

Fonte: PROAE (Pro-reitoria de Assuntos Estudantis) - UFRN -2014

Uma Residência Universitária é um projeto de habitação, mas é também um
prédio público institucional que está regido por regras e condições próprias. Fatores
como limitação de espaço, a falta de um programa de necessidades adequado são a
realidade, hoje, na prática projetual.
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Tabela 2: Número de alunos esperando vaga na residência estudantil.

Nº

CAMPUS

ALUNOS EM FILA DE ESPERA
RECEBENDO RECURSO

1.

NATAL - Graduação

996

2.

Caicó - CERES

20

3.

Currais Novos - CERES

0

4.

Santa Cruz – FACISA

43

TOTAL

1059

Fonte : PROAE (Pro-reitoria de Assuntos Estudantis) - UFRN -2014

Em visitas às residências universitárias localizadas no campus central
da UFRN, constatamos o desejo dos residentes por ambientes onde o "seu espaço",
o "seu lugar" pudesse existir. Outra constatação é que há modificação dos
ambientes pelos próprios estudantes para atender a uma nova função temporária,
como o estudo em grupo ou adequar os espaços existentes a novas demandas.
Essa interferência deixa visível que o padrão utilizado é alterado para atender
aspectos de conforto, privacidade e convivência, entre outros.
Analisando os projetos desenvolvidos para a UFRN, até o
momento, percebemos o atendimento a um programa básico padrão: espaço para
dormir (4 alunos por quarto), banheiros coletivos, área de estudo com equipamentos
de informática, cozinha e lavanderia coletivas e que foram desenvolvidos dentro da
forma mais tradicional quanto ao projeto e aos métodos construtivos, não permitindo
adequações sem grandes intervenções.
Essa análise nos levou ao uso da flexibilidade como estratégia de projeto para
uma nova proposta de residência, e segundo Finkelstein (2009), elaborar novos
projetos e pesquisar sobre soluções para arquitetura através de aspectos de
flexibilidade espacial em habitação coletiva, parece ser mais fácil em uma instituição
pública.
Nessa perspectiva, projetar para atender essa demanda se torna um desafio e
nos leva a olhar para a questão de uma forma mais ampla. Desenvolver um projeto
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que permita uma economia de recursos e uma maior longevidade da edificação para
uma instituição pública tem uma direta relação com o princípio norteador da
administração, da eficiência e do zelo com a coisa pública. E como profissionais de
arquitetura, tomar a atitude de pensar o projeto, desde a sua concepção, dentro das
premissas da sustentabilidade, se torna um compromisso ético de contribuição com
a sociedade em que vivemos e com a comunidade acadêmica ao qual estamos
inseridos.
Assim, esse trabalho tem como objetivo geral desenvolver um anteprojeto de
uma Residência Universitária utilizando a flexibilidade espacial como estratégia de
projetual para atender as demandas dos residentes e da instituição, buscando uma
arquitetura menos impactante ao meio ambiente. Os objetivos específicos para
alcançar o resultado final foram implantar estratégias de flexibilidade que permitam
a maximização na utilização dos espaços e multiplicidade de funções, elaborar
propostas de dormitórios, dentro da mesma modulação que atenda a diferentes
perfis e usurários e utilizar sistemas construtivos que permitam a materialização da
flexibilidade e modulação.
O aprofundamento no conceito de flexibilidade é fundamental para entender
como ocorrem as alterações espaciais na edificação, quais suas implicações no
projeto e na construção, e nas alterações feitas pelo usuário por ocasião do uso dos
espaços. Através de revisão bibliográfica, pesquisas na internet e estudo de
referência tornou-se possível uma apropriação adequada desse conceito.
Paralelamente, através do estudo de projetos que utilizaram a flexibilidade
como estratégia projetual, levantamento e análise dos desenhos, programa,
memorial, aspectos construtivos, conforto e sustentabilidade, conhecimento
adquirido em sala de aula e visitas a obras e edifícios, com registros fotográficos e
levantamentos, foi possível obter as informações sobre métodos construtivos,
materiais e tecnologias que permitiram a alteração espacial do ambiente ou sua
ampliação com menor desperdício de recursos e menor tempo e sem grandes
intervenções estruturais significativas.
A elaboração de um programa de necessidades adequado a uma moradia
universitária foi imprescindível para a relação entre as funções e o correto
dimensionamento dos espaços. Essa etapa de pesquisa ocorreu através do uso de
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ferramentas da Avaliação Pós-Ocupação do Ambiente Construído (APO), como
questionários aos residentes, entrevistas com agentes atuantes no processo, como o
arquiteto autor dos projetos; e avaliação técnica das habitações existentes, tendo
como foco principal o questionário aplicado aos residentes.
Este trabalho está dividido em dois volumes, o volume I, escrito, tem a base
teórica e o processo de desenvolvimento da proposta e está dividido

em oito

capítulos, inclusos aqui, a introdução e considerações finais. O volume II contém o a
proposta, em anteprojeto, impresso em onze pranchas.

Volume I:
O segundo capítulo trata das teorias e conceitos pertinentes ao objetivo do
trabalho, aborda conceitos de arquitetura sustentável, teorias e definições de
flexibilidade como estratégia projetual e mostra os projetos que referenciaram a
proposta para a residência universitária.
O terceiro capítulo descreve o processo de APO- Avaliação Pós-Ocupação e
a construção do programa embasado nessa ferramenta.
O quarto capítulo levanta as condicionantes do terreno escolhido e principais
diretrizes projetuais.
O quinto capítulo trás um levantamento dos principais processos construtivos
e materiais utilizados na proposta da residência universitária de acordo com as
condicionantes e diretrizes projetuais.
O sexto capítulo trata das primeiras propostas, croquis, evolução do partido e
desenvolvimento da proposta escolhida.
São apresentados também, as considerações e os apêndices e anexos.

Volume II:
Prancha 1: Conceito e terreno de implantação.
Prancha 2: Implantação da residência universitária Campus V integrada as
residências existentes.
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Prancha 3: Planta Baixa do Térreo.
Prancha 4: Planta Baixa do Primeiro Andar.
Prancha 5: Planta Baixa do Segundo Andar.
Prancha 6: Planta de Cobertura.
Prancha 7: Cortes.
Prancha 8: Tipologias do Térreo.
Prancha 9: Tipologias dos Dormitórios.
Prancha 10: Detalhe Lavanderia, Guarita e Sistema Construtivo.
Prancha 11: Fachadas.
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1. ARQUITETURA SUSTENTÁVEL E FLEXIBILIDADE

Aqui faremos uma abordagem de conceitos como sustentabilidade e
arquitetura sustentável, como ponto de partida para testar a estratégia de
flexibilidade como uma forma de garantir uma produção de uma arquitetura menos
impactante, mais racional e econômica. Para tanto foram abordadas

teorias e

conceitos de flexibilidade considerados relevantes para o trabalho em questão.

1.1 ARQUITETURA SUSTENTÁVEL

O modelo de crescimento e desenvolvimento econômico do século XX gerou
degradação ambiental, miséria e poluição. Começa a surgir daí

uma

maior

consciência sobre o esgotamento dos recursos naturais e uma nova maneira de
pensar a relação do homem com o meio ambiente.

É nesse contexto que os

primeiros conceitos de Meio Ambiente, de Sustentabilidade e de Desenvolvimento
Sustentável começam a surgir e

permear as discussões sobre exploração e

produção no mundo e no Brasil.
A necessidade de proteção ao meio ambiente, investimento em eficiência
energética e a economia dos recursos naturais, entre outros fatores, se tornaram
motivo de preocupação de vários setores da sociedade. Como afirma Vieira e Barros
Filho ( 2009), estas
pressões da sociedade civil em face dos graves e constantes acidentes
ambientais e à exaustão de recursos naturais essenciais à sobrevivência
das futuras gerações mobilizaram governos e empresas para a definição de
normas e procedimentos que protejam o ambiente natural, bem como
recuperem ou produzam ambientes urbanos ambientalmente sustentáveis.
(VIEIRA e BARROS FILHO, 2009, p. 2)

Os conceitos de Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável foram
descritos inicialmente no Relatório Brundtland (1987) no "Our Commom Future", e
como descreve o documento elaborado pela Comissão Mundial sobre o Meio
Ambiente e Desenvolvimento, desenvolvimento sustentável
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não é um estado fixo de harmonia, mas um processo de mudança no qual a
exploração de recursos, a direção de investimentos, a orientação de
desenvolvimento tecnológico, e mudança institucional são feitas de forma
consistente com as necessidades futuras, bem como com as necessidades
do presente (RELATÓRIO BRUNDTLAND, 1991, p 46.).

Segundo Acselrad (2001, p. 28) esse relatório foi responsável pela inserção
de definições de eficiência e auto-suficiência e sua estreita relação com o
desenvolvimento sustentável. Apesar do termo "Desenvolvimento Sustentável" ser
tão amplo é possível considerar que está intimamente ligado às necessidades e
anseios do mundo atual e abrange várias questões como a social, econômica,
cultural, ambiental e tecnológica, como afirma Vieira e Filho (2009, p. 5).
O conceito de Desenvolvimento Sustentável foi confirmado e aceito como
oficial na ECO-92, e a partir de então o termo desenvolvimento está sempre atrelado
a sustentabilidade, ideia confirmada por

autores como Bentes (2006) e Costa

(1999). Bentes (2006, p.3) afirma, ainda, que esse conceito é muito mais
abrangente, incluindo entre outros, "uma melhor qualidade de vida, ambientes mais
dignos e saudáveis e o compromisso com o futuro."
Diante de tantos conceitos, e muitos deles direcionados a cada segmento de
produção, nos basearemos no conceito de Desenvolvimento Sustentável que se
encaixa mais com a produção de arquitetura e construção civil, ou mais
especificamente no conceito de Arquitetura Sustentável e a partir deste extrair uma
estratégia projetual, como resposta a uma arquitetura mais econômica, menos
impactante, mais durável e que considere o ser-humano dessa e futuras gerações.
No contexto histórico dos movimentos ambientais e do surgimento do conceito
de desenvolvimento sustentável estudos foram feitos no intuito de

levantar ou

mapear os maiores responsáveis pela degradação do meio ambiente. Segundo a
publicação "Gestão de Resíduo na Construção Civil" do (SENAI 2005, p.10),

a

construção civil é um dos setores de produção da sociedade contemporânea que
mais consome recursos naturais, segundo a mesma publicação ela é responsável
pela extração de 14% a 50%, dependendo da região do planeta.
Estes impactos causados ao meio ambiente pela industria da construção civil
são classificados, segundo Sattler (2003, p. 4) em duas fases, a primeira na fase de
produção que compreende "a extração, processamento e distribuição de produtos",
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e a segunda na fase do uso da edificação que engloba "a aplicação dos materiais
nos locais, a vida subsequente no local e a disposição final dos produtos."
O conceito de Construção Sustentável, surge em 2003 na tentativa de
entender e relacionar os impactos da construção civil. Vários autores definem esse
conceito de formas diferentes, mas todos tem como princípio norteador o conceito de
desenvolvimento sustentável que considera, baixo impacto, maior eficiência, menor
uso de recursos naturais e a preocupação com o ser humano, dessa e de futuras
gerações. Construção sustentável para Adam (2001, p.24)) é o "conjunto de
estratégias de utilização do solo, projeto arquitetônico e construção em si que
reduzem o impacto ambiental e visam a um menor consumo de energia, à proteção
dos ecossistemas e mais saúde para os ocupantes”. Já Corbella (2003, p. 18 )
entende essa definição como: “elaboração e execução de empreendimentos que
visem ao aumento da qualidade de vida do ser humano quanto ao ambiente
construído e ao seu entorno, integrado às características da vida e do clima
locais[...]”.
Pensando em todo o processo, desde o primeiro esboço até a construção,
percebemos a importância do uso de estratégias para sustentabilidade desde a
concepção do projeto, passando pela produção, transporte, execução e utilização da
edificação. A partir de então, e como consequência, surge um conceito mais amplo
de Arquitetura, o da Arquitetura Sustentável, que para Ghisi e Pereira (2010, p.2), é
"aquela que procura minimizar os impactos ambientais negativos provocados pela
construção e operação de edifícios. Para isso, procura-se aumentar a eficiência e a
moderação no uso de materiais, energia e ocupação do espaço".
Melhado (2013), considera uma arquitetura sustentável aquela que pode
quantificar seus impactos ao meio ambiente e a saúde humana, e que utiliza
tecnologia para mitigar esses impactos. Relaciona também a uma edificação
sustentável, além de outros aspectos, o ciclo de vida dos materiais e sua
racionalização. Complementando esse entendimento, Lima (2013, p. 4), ainda afirma
que "na busca por uma maior sustentabilidade deve considerar também, o ciclo de
vida da edificação, incluindo seu uso, manutenção e sua reciclagem ou demolição."
Atender todos os aspectos de sustentabilidade e empregar todas as
tecnologias desenvolvidas para mitigar os impactos tem se tornado complexo e de
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certa forma impraticável. Há cada dia aparecem novas tecnologias mas que nem
sempre podem ser utilizadas, por questões técnicas, de aplicabilidade, econômicas
ou porque não se adéquam a realidade local. A reflexão que podemos fazer aqui é
sobre ferramentas ou estratégias que podem ser utilizadas para determinado projeto,
determinado clima, determinadas condições sociais e econômicas. Segundo Yeang
(1999, p.56), "É extremamente importante que o profissional tenha em mente que
todas as soluções encontradas não são perfeitas, sendo apenas uma tentativa de
busca em direção a uma arquitetura mais sustentável".
Para um projeto ou construção ser sustentável, dentro do viés da qualidade
ambiental, conforto e eficiência energética, ele deve considerar, segundo Gonçalves
e Duarte (2006, p. 53), ainda na fase conceitual e de estudo inicial: a orientação
solar e dos ventos; forma arquitetônica, zoneamento e arranjos dos usos internos;
condicionantes ambientais (vegetação, corpos d'água, ruido, etc) ; materiais da
estrutura, das vedações internas e externas, o posicionamento na fachada e o tipo
do fechamento, entre outros. Mas uma arquitetura sustentável vai além desses
aspectos, de acordo com o Guia Selo Azul da Caixa Econômica Federal ( 2007),
outros fatores devem ser levados em consideração: qualidade urbana, projeto e
conforto e nesse está incluso a estratégia da flexibilidade de projeto, eficiência
energética, conservação de recursos materiais (modulação como exemplo de
estratégia), gestão de água e práticas sociais.
Encontrar soluções simples e eficientes sem necessariamente empregar
grandes investimentos é talvez o maior desafio para o arquiteto na busca dessa
sustentabilidade, cada vez mais exigida e necessária, pois, como afirma Yannas e
Corbella (2003, p.8 ), "o arquiteto, sem desprezar o belo e a plasticidade das formas,
[teve que] forçosamente reencontrar o meio ambiente, cujo equilíbrio é de
fundamental importância para a sobrevivência da espécie humana na Terra”.
Considerar

a

racionalização dos materiais e da construção como afirma

Melhado (2013) e o ciclo de vida da edificação, como defende Lima (2013), nos
levou a decidir pela Flexibilidade como possível resposta as demandas para uma
nova residência universitária para a UFRN. A próxima etapa então, foi de
compreensão do que é Flexibilidade na construção, delimitando seu conceito mais
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apropriado para a proposta de Residência Universitária e qual ou quais tecnologias
são empregadas para permitir essa flexibilidade.

1.2 FLEXIBILIDADE - TEORIA E CONCEITO

Seja por necessidade, economia de recursos ou consciência ambiental,
o tema da flexibilidade tem sido muito explorado ultimamente por profissionais da
arquitetura. Mas, segundo Jorge (2012, p. 39),
a justificativa mais recorrente está relacionada à transformação dos hábitos
e preferências individuais da sociedade vigente, que acabam por influenciar
o ambiente[...]. O tema é um desafio à necessidade de constante
transformação desse espaço e adequação às novas formas de viver,
proporcionando maior autonomia, satisfação e conforto ao morador, além de
ampliar a vida útil do edifício. A flexibilidade seria, portanto, a ferramenta
magistral para acompanhar as incertezas imprevisíveis do futuro, coibindo a
falência arquitetônica.

1.2.1 O SURGIMENTO DA FLEXIBILIDADE - ESCOLA MODERNA E OUTRAS
MANIFESTAÇÕES

A arquitetura moderna surgiu num ambiente de grandes transformações
tecnológicas e sociais no final do século XIX, numa sociedade europeia marcada
pela revolução industrial e as consequências desta. A migração de trabalhadores
para a cidade, os avanços tecnológicos, a precariedade das cidades e das
condições de moradias tornaram urgente a necessidade de pensar novos projetos
de moradia que trouxessem condições mais dignas para a população menos
favorecida, aparecendo assim o funcionalismo na arquitetura, conceito intimamente
relacionado com a produção industrial em série e com o movimento moderno, que
segundo Esteves (2013, p.49), surgiu como consequência da necessidade do
"reajuste da arte com a evolução das ciências e da técnica, tal como dos modos e
sistemas de produção."
Segundo Schneider e Till (2007, p. 16), o II CIAM (Congresso Internacional de
Arquitetura Moderna) em 1929 na cidade de Frankfurt foi o ponto para a introdução
11

das noções de flexibilidade como resposta aos problemas relacionados ao precário
padrão construtivo do início do século. Nesse entendimento, Esteves (2013, p.49)
afirma que
flexibilidade e funcionalismo são conceitos inter-relacionados, amplamente
discutidos e polêmicos. O funcionalismo, cujo princípio tradicionalmente nos
remete para Vitrúvio, estabelece uma indiscutível relação entre funções e
formas na arquitetura, remete-nos também para Louis Sullivan quando
afirma que a forma segue sempre a função. (ESTEVES, 2013, p. 49).

1.2.1.1 A modulação, a planta livre e expansão de Le Corbuisier

Le Corbusier, cuja obra representa claramente as características do
funcionalismo, desenvolve, em 1925- 1926, um projeto de residências para abrigar
operários na cidade de Pessac na França. O projeto, chamado de Quartiers
Modernes Frugès (Figura 1) , foi encomenda do empresário Henry Frugès, segundo
Jorge (2012, p.122), ficou conhecido como um "laboratório de experimentação de
novos ambientes domésticos, de novas tecnologias e novos ideais." A partir de um
desenho básico que aliava variedade e unidade espacial, o projeto permitiu ao
usuário, de certa forma,

se apoderar do espaço, interagindo com ele e até

modificando-o. O projeto recebeu muitas críticas e foi chamado de mais um equívoco
modernista que na opinião de Jorge (2012, p.122), "críticas mais relaciondas ao
modernismo do que ao projeto".
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Figura 1: Projeto de Le Corbusier e Pierre Jeanneret - Quartiers Modernes Fruges em Bordeaux França - 1924 - (a) - bloco original com possíveis combinações;( b) Planta Livre como solução para
apropriação do espaço pelo usuário; (c) - isométrica do bloco origianal.

(a)

(b)

(c)

Fonte: Disponível em: <http://www.afewthoughts.co.uk/flexiblehousing/>. Acesso em 24 abr. de 2016.

1.2.1.2 As várias funções na casa transformável de Rietveld:
Outros projetos representativos dessa época e com alguma proposta de
flexibilidade apareceram em diversas escolas da arquitetura na Europa. Como o a
schröder house – a casa transformável do holandês Gerrit Rietveld de 1924, com a
clara intenção de separar os ambientes da planta livre com paredes
removíveis,(Figura 2).
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O cotidiano doméstico é apresentado, na Casa Schröeder, como um
verdadeiro evento ao ciclo diário da família, com a possibilidade de
conservação e respeitoao ciclo de uma vida inteira, cujas transformações,
no percurso natural,conduziriam escolhas que evitariam a hierarquia, a
ociosidade e a rigidez. Nela,não há espaço para o ser humano passivo
diante da vida, todas as atitudesrequerem consciência e iniciativa.Em seu
exterior, Ritveld propõe uma ruptura com a tipologia residencia convencional
europeia, ignorando os telhados com planos inclinados e adotauma
linguagem
dinâmica,
com
planos
decompostos,
varandas
projetadas,interface entre exterior e interior (Figura 2). (JORGE, 2012, p.
117)

Retieveld apresenta solução de espaço com multiusos, várias funções são
desempenhadas no mesmo ambiente, ora amplo e único, ora separado conforme a
necessidade de interação ou privacidade.

Figura 2: schröder house – a casa transformável - (a) planta baixa ; (b) foto externa.

(a)

(b)

Fonte: Disponível em < http://maisarquitetura.com.br>. Acesso em abril de 2016

1.2.1.3 Hertzberger e sua polivalência

Contrário ao funcionalismo, Hertzberger se opunha também ao modelo de
flexibilidade apresentada pelos modernistas, criticava "as soluções demasiadamente
específicas, a segregação de funções e a monotonia de blocos residenciais
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uniformes, e propôs a inversão do uso específico de cada elemento arquitetônico por
um único elemento ajustado a vários usos" [...] (ESTEVES, 2013, p. 51)
Para Hertzberger (1996, p. 47) o projeto deveria oferecer ao usuário a
possibilidade de mudança, de adequação as diversas funções, defendia a
"polivalência e a flexibilidade como critérios fundamentais a diversidade, de acordo
com as exigências e gostos específicos." (JORGE, 2012, p. 120). Ele afirma que
fórmula flexível que se adapte a todas as mudanças não é a melhor solução para
momentos diferentes. Numa perspectiva polivalente, o autor afirma:

A única abordagem construtiva para uma situação que está sujeita a
mudança é uma forma que parta da própria mudança como fator
permanente[... ]E continua uma forma que seja polivalente[...]Uma forma
que se preste a diversos usos sem que ela própria tenha de sofrer
mudanças, de maneira que uma flexibilidade mínima possa produzir uma
solução ótima. (HERTZBERGER, 1996, p. 147).

Um de seus projetos, a Diagoon houses (Figura 3), de 1971,
geminadas de dois pavimento com planta flexível,

casas

possui zonas habitáveis

conversíveis que permitem usos independentes conforme a necessidade da família.
A casa era oferecida com uma planta básica inacabada e podia sofrer expansões e
alterações.

O projeto possui núcleos fixos como banheiro, cozinha e eixos de

circulação vertical

e " total liberdade de apropriação dos ambientes habitáveis,

cômodos sem destinação funcional prévia, e desprovida de acabamentos internos".
(JORGE, 2012, p. 120).
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Figura 3: Planta baixa dos pavimentos da Diagoon House. Planta livre, cozinha e banheiro fixos.
(a) e (b)

(a)

(b)
Fonte:Disponível em http://lenorestudio.blogspot.com.br/. Acesso em maio 2016.
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As fachadas também foram propostas de forma a receber a interferência do
morador. Eles podiam optar por vidro ou painel, dependendo do tipo de
janelas. Assim, cada fachada seria única. Mas essa liberdade não foi utilizada de
forma plena pelos moradores (Figura 3).
Outro projeto onde Hertzberger defendia a polivalência de usos no mesmo
espaço foi o alojamento estudantil de Weesperrtraat em Amsterdã - Holanda, ele
projetou uma grande área comum em frente dos alojamentos, que além de
circulação funciona como área multiuso.(Figura 4)
Figura 4: Planta baixa do alojamento estudantil em Amsterdã. Hertzberger lança mão da ampla
circulação para usos diversos. (a) planta baixa; (b) foto da galeria; (c) foto externa

(a)

(b)

(c)

Fonte: Disponível em < https://cuadernodepfc.files.wordpress.com/2011/08/hertzberger2.jpg>
Acesso em abril de 2016.

Hertzberger nos apresenta, em sua teoria e projetos, a possibilidade também
de usos ou funções diversos no mesmo ambiente, sem necessidade de adaptação
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de mobiliário ou divisórias, o que ele chamou de polivalência e que entendemos
como a possibilidade de espaços de múltiplo uso.

1.2.1.4 A planta livre e modulação de Wright e Mies:

Segundo Jorge (2012, p. 128), o precursor da utilização da planta livre, no
espaço doméstico, foi o célebre arquiteto americano Frank Lloyd Wright. Wright foi
quem difundiu essa modalidade de flexibilidade a partir da constituição do espaço
unitário e integrado presente nas suas inúmeras casas e Prairie Houses elaboradas
no início do século XX, (Figura 5).
As Prairie Houses eram constituídas de longas linhas horizontais baixas que
se desenvolviam paralelamente ao lado plano do terreno. Os vastos telhados se
esparramavam em direção ao entorno e amarravam as varandas e os principais
volumes em uma unidade assimétrica e dinâmica.
Para Esteves (2013, p.57), Wright foi influenciado pelo Ho-o-den japonês1 ,
caracterizado pelo uso de retículos em planta, onde as dimensões de cada módulo
estariam mais relacionadas com o significado da construção do que com os usos
específicos, o que possibilitava a combinação das unidades, em grandes ou
pequenas quantidades, para conseguir uma variedade de espaços que satisfizessem
as necessidades, ou as aspirações de cada cliente individual.
Ele afirmava que sua arquitetura seria a partir dessa influência cada vez mais
orgânica, o que na opinião de Esteves (2013, p.57) essa característica não aparecia
no edifícios residenciais do arquiteto de "tão desenhados que eram, não podiam ser
alterados, acabando por deturpar o seu ideal orgânico, uma vez que inflamava o
culto do eu". Apesar das críticas ou das observações é inegável a contribuição de

1

"Em 1893, Frank Lloyd Wright, que tinha então pouco mais de 20 anos, fez muitas visitas a
Feira Mundial de Chicago, especificamente ao pavilhão japonês chamado Ho-o-den. Este pavilhão,
exemplo raro da arquitetura japonesa tradicional, mostrava o respeito oriental pelo espaço e a
inigualável divisão assimétrica dos planos exteriores[...]" (HURLBURT, 2002, p. 58)
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Wright quando tratamos das possibilidades da planta livre e da modulação em seus
projetos para residências.

Figura 5: Planta Usonian George Sturges de Frank Lloyd Wright, Los Angeles, CA. Re-desenho de
Joanna Helm. Atenção para a modulação. (a) planta baixa; (b) foto externa.

(a)

(b)
Fonte: Disponível em <http://www.archdaily.com.br/>.Acesso em maio de 2016

Nas décadas de 40 e 50, uma contribuição valiosa para a flexibilidade, foi a
do arquiteto Mies Van de Rohe. Seus projeto de apartamentos de Lake Shore Drive
(Figura 6) são exemplos do uso de planta livre e modulação. O uso de estrutura
19

metálica permitiu grande flexibilidade espacial interna. Segundo Jorge (2012, p.
129), as
soluções estruturais adotadas pelo arquiteto, seja para edifícios de
habitação, seja para edifícios de escritórios, carregaram o traço da
flexibilidade obtido pelos grandes vãos, pela organização da planta e pela
separação obrigatória dos elementos portantes e não-portantes. Podem-se
verificar, em muitos projetos de Mies, duas características essenciais à
flexibilidade: a indiferença funcional e a liberdade extraordinária dos planos
abertos.

Figura 6: Edifícios 860 de Mies Van de Rohe. Planta livre permitida pela estrutura metálica.
Percebe-se propostas diferentes de planta para o mesmo espaço, mantendo fixas as áreas
molhadas (circuladas em vermelho).

Fonte: Disponível em < http://860880lakeshoredrive.com/flexible-floor-plans/>. Editado. Acesso em
maio de 2016.

A flexibilidade, como estratégia projetual, aparece em várias épocas e em
diferentes países, mas sempre com a intenção de resolver questões de espaço no
projeto de habitação. É notório o avanço na arquitetura com as descobertas de
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novas tecnologias, como o aço e o concreto armado, aliado ao desenvolvimento
industrial e a pré-fabricação.
As soluções que apareceram ao longo desse tempo como estratégias de
flexibilidade, surgiram de forma contínua e sobrepostas, a planta livre, a modulação,
a polivalência e a possibilidade de expansão podem ser vistas todas juntas ou em
grupos e em vários projetos. Outros arquitetos ao longo da história também deram
sua contribuição com estratégias de flexibilidade como resolução para questões
habitacionais e institucionais . A intenção aqui foi trazer, de forma didática e
resumida as consideradas relevantes para o trabalho aqui desenvolvido.

1.2.2 A FLEXIBILIDADE NO BRASIL

No Brasil, do início do século XX, vivia-se timidamente o início da
industrialização. Nessa período arquitetos do Rio de Janeiro e São Paulo levantamse contra o ecletismo (de origem neoclássica) dominante e buscaram na proposta da
arquitetura vernacular a solução para novos caminhos, como a da casa colonial
portuguesa proposta por Lúcio Costa no Rio e por Ricardo Severo em São Paulo,
que, segundo Tramontano (1993, p.9), contribuíram para criar condições favoráveis
ao desenvolvimento de uma nova arquitetura.
Enquanto a habitação desta classe dominante era influenciada pela
arquitetura europeia, como afirma Tramontano (1993, p. 10), "a casa desta
burguesia brasileira - como, de resto, seus móveis, utensílios, e até as roupas e
costumes de seus ocupantes - espelhava-se nitidamente em suas congêneres
europeias do final do século 19.
As habitações populares das cidades, como Rio e São Paulo, lembravam ao
primeiros conjuntos operários da Inglaterra no início do século 19 e, segundo
Tramontano, fruto da especulação imobiliária sem controle. Estas moradias
abrigavam parte da nova população urbana, recém-chegada do exterior - os
imigrantes - ou do campo - trabalhadores rurais - "ambos atraídos por melhores
oportunidades no comércio ou na indústria nascente" (TRAMONTANO, 1993, p.10).
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Não era interesse das autoridades nem dos empregadores resolver os
problemas habitacionais desta classe, pelo contrário, muitos destes empregadores
se aproveitavam da situação para construir imóveis de aluguel, surgiram nesse
período a proposta das cidades jardins para atender as classes dominantes.

2

A própria ideia de cidades-jardim, imaginadas por Howard objetivando
oferecer uma moradia mais sã aos operários que se comprimiam em
alojamentos insalubres nas cidades industriais inglesas, terá sua versão
brasileira defendida não por reformadores sociais mas pela Companhia City,
que construirá em São Paulo, a partir de 1918, bairros-jardim para as
classes mais abastadas da população. (TRAMONTANO, 1993, p. 11)

As construções nesse período, começaram a ser feitas com alvenaria de
tijolos, muitas vezes compactada a estrutura metálica, vigas e pilares importados da
Europa. O que deveria permitir grandes vãos muitas vezes ficavam "escondidas"
sob a alvenaria ou incorporada a estas. A produção de aço, só tomaria expressão a
partir de 1946. A madeira, utilizada em grande escala, na maioria das vezes era
utilizada em acabamento e o concreto armado, surgido após a primeira grande
guerra tinha alto custo para os construtores além de serem "disfarçados no estilo
neocolonial da época." (TRAMONTANO, 1993, p. 11) .
Uma possível planta livre, como aconteceu na Europa, consequência do
desenvolvimento técnico que buscava soluções para as novas necessidades
funcionais, não aconteceu no Brasil, como afirma Tramontano (1993, p. 12), os
edifícios
(...), eram, aqui, poucos e, geralmente, feitos de tijolos e vigamentos de
madeira - raramente em aço. Os primeiros edifícios 'modernos' brasileiros
limitaram-se a um arremedo plástico de alguns dos conceitos enunciados
pelo Cubismo, sem, contudo, comportarem em seu processo construtivo os
indícios da habitação moderna para uma nova sociedade - a industrial produzida em série e com materiais igualmente estandardizados.

2

O modelo proposto por Howard (objetivando oferecer uma moradia mais sã aos operários
que se comprimiam em alojamentos insalubres nas cidades industriais inglesas, chamado de Cidadejardim), deveria ser construído numa área que compreenderia, no total, 2400 hectares, sendo 400
hectares destinados à cidade propriamente dita e o restante às áreas agrícolas. (SABOYA, 2008)
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Figura 7: Planta baixa dos pavimentos do edifício Esther. Planta livre, possível por uso do concreto
armado.

Fonte: Disponível em< https://coisasdaarquitetura.wordpress.com>. Acesso em 25 de abril de 2016
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O projeto de Warchavchik, segundo Tramontano (1993, p.13), na rua Santa
Cruz, em 1927, foi uma intenção de ser um manifesto modernista e mostraria para a
sociedade local os preceitos de Le Corbusier, mas Tramontano (1993) acrescenta
que seu sistema construtivo que consistia em paredes de tijolo sustentando telhado
de barro fechado por platibanda e assoalhos sustentados por viga de madeira "nada
tinha a ver com as casas que o próprio Corbusier projetaria" (TRAMONTANO, 1993,
p. 34), como Quartiers Modernes Fruges em Bordeaux, que proporcionava
flexibilidade no uso do espaço interno.
O edifício Esther (Figura 7), em São Paulo, do arquiteto carioca Alvaro VitalBrasil, que segundo Tramontano (1993, p. 14), recebeu influência dessa conferência,
e foi o primeiro grande edifício com estrutura independente de concreto, construído
no Brasil, destinado ao uso de escritório e habitação e que apresenta uma ideia de
planta livre.
Uma nova noção de flexibilidade aparece mais tarde no projeto do novo
edifício do Ministério da Educação e da nova Cidade Universitária, ambos no Rio de
Janeiro. O edifício do Ministério da Educação foi projetado por um grupo de
arquitetos a partir de esboços de Le Corbusier, trazido dessa vez por sugestão de
Lúcio Costa, então defensor da arquitetura moderna. A presença da planta livre e
das divisórias móveis marca, como afirma Tramontano (1993, p.14) "uma nova
arquitetura brasileira."
A partir de 1940 com o desenvolvimento da indústria no Brasil e a tecnologia
do concreto armado, surgem novas experiências de flexibilidade, a partir da planta
livre, como o edifício Prudência, de Rino Levi, de 1944, na avenida Higienópolis em
São Paulo (Figura 8); onde o conceito de espaço doméstico flexível será
desenvolvido de maneira inédita no país.
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Figura 8: Edifício Prudência, av. Higienópolis, São Paulo, Rino Levi, 1944. Opções de layout
dos espaços flexíveis.

Fonte: Disponível em< https://coisasdaarquitetura.wordpress.com>. Acesso em 25 de abril de
2016

Por influência dos novos arranjos familiares a partir da segunda metade do
século XX, surge um novo mercado imobiliário interessado em atender a essa nova
clientela, que demandava novas soluções habitacionais.

A partir da diversidade de modelos em ascensão, as incorporadoras
percebem as oportunidades denominadas “nichos” mercadológicos. Nessa
conjuntura, dois fatores se conectam para determinar as diretrizes da
habitação contemporânea - o ciclo de vida e as novas formações familiares.
(JORGE, 2012, p. 93)

Essa flexibilidade proposta, estava mais a serviço de um mercado imobiliário,
que mesmo ao atendimento das reais necessidades de seus moradores e limitava
uma flexibilidade inicial, no momento do projeto, com a escolha, pelo cliente, de uma
opção de planta já estabelecida numa lista prévia pela construtora.
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Esse aspecto, é de certa forma, compreensível, pois na

indústria da

construção civil, a flexibilidade está relacionada à padronização do processo
produtivo,
" que não significa, necessariamente, a produção de edificações idênticas,
mas sim o projeto de componentes, elementos [...] que possibilitem a
produção através de operações repetitivas [...] que, sob o ângulo da
produtividade e da redução de custos uma empresa utiliza as mesmas
técnicas construtivas em todos os seus empreendimentos, através do uso
de componentes flexíveis." (BRANDÃO e HEINECK, 2007, p. 78)

Essa característica, na produção de componentes e processo construtivo
modulado, é importante, também para uma instituição pública, na construção rápida
e em etapas,

de uma edificação que precisa atender a demanda crescente de

estudantes residentes.
Dentro da exemplificação histórica, percebe-se que muitas iniciativas
apontaram

flexibilidade,

desenvolvimento

de

condição

diferentes

espacial

atividades,

que

confere

ao

como

solução

para

espaço

o

problemas

habitacionais e até comerciais; e muitos conceitos e modelos surgiram a partir das
experiências de projeto.

1.2.3 CONCEITOS IMPORTANTES DE FLEXIBILIDADE E SUA UTILIZAÇÃO NO
PROJETO DE RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA

Definir flexibilidade na arquitetura não é tarefa fácil, existem muitos conceitos
diferentes e dentro destes a presença de várias definições como adaptabilidade e
evolução, entre outros, o conceito de flexibilidade, na arquitetura, implica uma
associação à natureza espacial, à tecnologia construtiva, ao programa e aos
usuários, sendo uma tarefa difícil, de interpretações, muitas vezes, divergentes.
(JORGE, 2012, p. 39). Para Till e Scheneider (2005),

habitação flexível é aquela que pode adaptar-se à mudança e necessidades
dos usuários. Esta definição é deliberadamente ampla. Ela inclui a
possibilidade de escolher diferentes layouts de habitação antes da
ocupação, bem como a capacidade de ajustar sua habitação ao longo do
tempo. Também inclui o potencial para incorporar novas tecnologias ao
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longo do tempo, para ajustar à mudança demográfica , ou até mesmo para
mudar completamente o utilização do edifício de habitação para outra coisa
(TILL e SCHNEIDER, 2005, p.1, tradução nossa).

A flexibilidade, seja ela inicial ou contínua, classificação de Paiva (2002,
p.142), poderiam estimular, como afirma Jorge (2012, p.55) a longevidade do edifício
e combater a sua obsolescência.
Paiva (2002, p. 142-143) explica que flexibilidade inicial é aquela referente à
fase de projeto e de construção, "que corresponde à concepção técnica e
arquitetônica de soluções flexíveis", ou seja, ocorre antes da ocupação e do uso mas
oferece mais de uma possibilidade de ocupação dos espaços.
A flexibilidade contínua ou permanente, tem a participação do morador ou
usuário no espaço e se dá após a ocupação e durante todo o uso do edifício, essa,
segundo Paiva (2002, p.14), ainda é subdividida em: mobilidade, evolução e
elasticidade.
Segundo Esteves (2013, p.41), "mobilidade é a rápida modificação dos
espaços, conforme as atividades, através de elementos fáceis de correr encolher ou
deslocar", essa possibilidade é importante diante da dinâmica de funções hoje
desenvolvidas na residência de estudantes universitários. Estudo individual, estudo
em grupo, convívio social, uso de computadores, entre outras, podem se dar no
mesmo espaço ou pelo menos em números menor de espaços, gerando satisfação
na convivência e economia de recursos e terá os ambientes de uso coletivo como
foco para esse aspecto da flexibilidade, através da modificação de layouts ou
simplesmente coconvivência de atividades similares.
A evolução, segundo Esteves (2013, p.41) implica a modificação do espaço a
longo prazo, segundo as transformações dos moradores, adaptando-se à evolução
do agregado familiar, adicionando ou removendo compartimentos. A elasticidade
corresponde, segundo Esteves (2013, p.41 ), "a modificação da estrutura e pode ser
realizável de diversos modos", tais como a criação de marquises, por exemplo. Estes
dois últimos conceitos, por estarem intimamente relacionada ao usuário ou morador,
o que não caberia na moradia para estudantes de uma instituição pública, serão
substituídos no presente trabalho pelo conceito de expansibilidade, que pode
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atender a instituição promotora da residência

estudantil a possibilidade de

expansão.
"A expansibilidade é a possibilidade do conjunto expandir suas partes, sem,
contudo afetar o conjunto" (SOUZA, 2008, p.119). Essa capacidade está
intrinsecamente relacionada com a coordenação modular, é ela que vai dar a
condição da materialidade da ampliação.
Coordenação Modular é “um mecanismo de simplificação e inter-relação de
grandezas e de objetos diferentes de procedência distinta, que devem ser unidos
entre si na etapa de construção (ou montagem), com mínimas modificações ou
ajustes” (MASCARÓ, 1976, p.33) e tem como objetivo a racionalização da
construção, entendendo como "racionalização como a aplicação mais eficiente de
recursos para a obtenção de um produto dotado da maior efetividade possível"
(ROSSO, 1980, 42). A modulação, da estrutura, por exemplo, segundo Acker e
Ferreira (2002, p.12) "deve ser pensada, inclusive nos detalhes construtivos, desde a
concepção do projeto". A modulação, traz uma padronização para a construção e
consequentemente uma identidade formal para a obra.
Um conceito que se confunde com flexibilidade é o de adaptabilidade, mas
segundo Till e Schneider (2005, p.01), adaptabilidade em habitação é “alcançada
através do desenho de divisões ou unidades que podem ser utilizadas de diversas
maneiras”, ou seja, aqui não há mudança na estrutura física, há mudança de uso, o
que Hertzberger chamava de "polivalência" . Na flexibilidade há mudança na
configuração do espaço para que este se adapte à nova função.

Adaptabilidade se alcança através da concessão de unidades que possam
ser utilizadas de várias maneiras, através do modo como os espaços são
organizados, os padrões de circulação e a designação dos espaços e a
flexibilidade é conseguida alterando o tecido físico da construção: juntando
ambientes ou unidades, extendendo-as, ou deslizando ou dobrando
paredes. Ou seja, na adaptabilidade, não há alteração espacial, o espaço
se adapta a diversas atividades, é baseada nos usos. Já na flexibilidade o
espaço é alterado e envolve questões de técnica e forma (TILL e
SCHNEIDER, 2007, p.05, tradução nossa).

Então o conceito de adaptabilidade está intimamente relacionado com a
flexibilidade na arquitetura, principalmente quando se trata da modificação do
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espaço interno ou da planta para atender aos diversos usos, que se modificam
durante a vida da edificação durante o tipo de atividade, durante o dia e quando
aumenta ou diminui o número de usuários ou habitantes. Essa "mudança" está
intimamente ligada a noção de espaço, a técnicas e métodos construtivos, ao
programa a aos usuários.
Apesar da separação dos dois conceitos, flexibilidade e adaptabilidade, fica
claro que a flexibilidade é alcançada também com a adaptabilidade, então
entendemos que, a adaptabilidade, mobilidade, expansibilidade e modulação
convergem para a flexibilidade e estão intimamente ligadas entre elas. É nesse
entendimento de flexibilidade, adaptabilidade, modulação, expansibilidade e uma
mobilidade restrita, que o projeto da residência universitária foi desenvolvido.
. Segundo Esteves (2013, p.25), flexibilizar espaços reflete num maior ciclo de
vida da edificação, evitando assim, futuros desperdícios e gerando economia de
recursos. Desenvolver um anteprojeto de Residência Universitária, considerando a
flexibilidade como estratégia projetual é atender as demandas de economia, rapidez,
padronização e identidade na construção de uma edificação pública com
multiplicidade de atividades desenvolvidas, é respeitar a dinâmica e a individualidade
do aluno e também sua convivência em grupo, isso se reflete numa sustentabilidade
social, influenciando inclusive seu desempenho. No Quadro 1 resume-se as
principais estratégias que foram utilizadas como caminho para espaços mais
flexíveis e construção de menor impacto para a residência universitária.
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Quadro 1: Resumo das estratégias a serem utilizadas na proposta de residência universitária para a
UFRN.

PROJETO/ CONSTRUÇÃO

PROJETO/
CONSTRUÇÃO

MOMENTO

DURANTE O
USO

INSTITUIÇÃO
INSTITUIÇÃO

EXPANSIBILIDADE
MOBILIDADE

INICIAL
CONTÍNUA

FLEXIBILIDADE

AGENTE

RESIDENTE

ESTRATÉGIA
PROJETUAL
ADAPTABILIDADE

TIPO

SOLUÇÃO TÉCNICA

BENEFÍCIOS

 PLANTA LIVRE
 CONSTRUÇÃO
MODULAR OU
MODULAÇÃO
 CONSTRUÇÃO PRÉFABRICADA

 FÁCIL ADAPTAÇÃO A USOS
DIVERSOS
 AUMENTO NA
LONGEVIDADE DA
EDIFICAÇÃO
 QUALIDADE ESPACIAL
 CONVIVÊNCIA NO MESMO
ESPAÇO
 POSSIBILIDADE DE
AMPLIAÇÃO COM BAIXA
INTERVENÇÃO
 RAPIDEZ, ECONOMIA DE
RECURSOS NA
CONSTRUÇÃO (EVITA
CANTEIRO DE OBRAS)
 PADRONIZAÇÃO DA
CONSTRUÇÃO
 FÁCIL ADAPTAÇÃO DE
PARTES PARA UM TODO
 IDENTIDADE FORMAL
 UTILIZAÇÃO DO MESMO
ESPAÇO PARA VÁRIAS
FUNÇÕES
 CONVIVÊNCIA NO MESMO
ESPAÇO
 QUALIDADE ESPACIAL

 CONSTRUÇÃO
MODULAR OU
MODULAÇÃO
 CONSTRUÇÃO PRÉFABRICADA
 RACIONALIZAÇÃO
 PADRONIZAÇÃO

 MOBILIÁRIO
INTELIGENTE,
FÁCIL MUDANÇA
 DIVISÓRIAS,
PORTAS, PAINÉIS
CORREDIÇOS

Fonte: Elaborado pela autora
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1.3 ESTUDOS DE REFERÊNCIA

Neste capítulo são apresentados, dois estudos de referência, projetos que em
seu conceito, estrutura e desenvolvimento apresentam estratégia de flexibilidade e
modulação no projeto e na construção.
Por meio de revisão bibliográfica foram escolhidos dois estudos de referência
para embasar o processo projetual. Ambos utilizaram estratégias de sustentabilidade
e eficiência energética, dentre elas, o uso da flexibilidade e da modulação, apoiados
principalmente no sistema construtivo, industrializado e pré-fabricado. Essa pesquisa
foi realizada com objetivo de buscar soluções baseadas em alguns aspectos:
flexibilidade de uso nos ambientes coletivos; sistemas construtivos que permitam a
modulação e a ampliação da edificação com pouca interferência; programação
arquitetônica para uma residência universitária, estratégias de condicionamento
térmico passivo; e aspectos formais e construtivos.
Assim foram selecionados dois projetos arquitetônicos, ambos vencedores de
concursos. O primeiro, é um projeto de Residência Universitária, desenvolvido pelos
arquitetos Eduardo Crafig, Fabio Kassai, Gabriela Gurgel, Juliana Garcias, Marcio
Henrique Guarnieri para o concurso denominado Propuestas de Diseño para
Edifícios em La Ciudad Del Saber, no Panamá, em 2008, este, com ênfase na
modulação, flexibilidade dos espaços coletivos e estratégias de condicionamento
térmico passivo . O segundo estudo de referência

trata de um projeto para

Habitação de Interesse Social, desenvolvido pelo escritório Andrade e Morettin para
o LIving Steel, concurso que tinha como premissa o uso da estrutura metálica na sua
concepção, que também se utiliza de estratégias de sustentabilidade, como as
condicionamento térmico passivo, flexibilidade e modulação.
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1.3.1 ALOJAMENTO ESTUDANTIL - CIUDAD DEL SABER - PANAMÁ

O projeto desenvolvido para o concurso Internacional de Arquitetura,
denominado "Propuestas de Diseño para Edifícios em La Ciudad Del Saber", no
Panamá, em 2008, foi escolhido como estudo de referência,

porque utiliza

estratégias de flexibilidade nos espaços de atividades coletivas, permite uma
ampliação de forma modular, em etapas, sem interferência nos módulos exitentes.
Outro fator que influenciou na escolha, foi que o projeto permite uma interatividade
entre os residentes, no pavimento térreo na sua maioria aberto visualmente, criando
uma relação direta com o entorno, permitindo uma permeabilidade.(Figura 9)

Figura 9: Foto da vista geral dos blocos de dormitórios.

Fonte: Dispónivel em < http://www.archdaily.com.br/br/759500/alojamento-estudantil-na-ciudaddel-saber-sic-arquitetura > . Acesso em maio de 2015.

O partido, segundo análise do discurso dos autores e dos desenhos, se deu a
partir da definição da implantação e da exigência de se construir em etapas. A
implantação teve como diretrizes principais as questões bioclimáticas e a
preservação da implantação.
Percebe-se que o projeto tem uma circulação única, bem extensa, e ao longo
desta os blocos de dormitórios são distribuídos, ou "encaixados" a uma distância do
outro criando um espaço de jardim e convivência entre eles. No térreo se
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desenvolvem generosos espaços de usos coletivos ligados ao estar, incluindo salas
de leitura e equipamentos maiores, como refeitório (Figura 10)
Figura 10: Imagem da implantação dos blocos conectados pela circulação eixo

Fonte: Dispónivel em http://www.archdaily.com.br/br/759500/alojamento-estudantil-na-ciudad-delsaber-sic-arquitetura > - Editado pela autora. Acesso em maio de 2015.

Figura 11: Corte - bloco de alojamentos e circulação.

Fonte: Disponível em < http://www.archdaily.com.br/br/759500/alojamento-estudantil-na-ciudad-delsaber-sic-arquitetura >. - Editado pela autora. Acesso em maio de 2015.

Cada um dos blocos de alojamentos tem estrutura em concreto armado,
moldado ‘in loco' com vãos de 7,50 x 3,60 m e dois balanços de 2,50 m. As medidas
originam uma laje maciça, armada em uma única direção. No térreo poucos pilares
possibilitam maior flexibilidade aos espaços de uso comum.
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Os edifícios dos alojamentos são de concreto, a circulação que une todos os
blocos é de estrutura metálica. Para vencer o vão entre eles foram usadas vigas
metálicas, e as fundações rasas do conjunto são do tipo sapata, em concreto
armado (Figura 11).
Os materiais são de baixa manutenção, os pisos monolíticos são do tipo
"granilite", exceto no térreo, no qual os arquitetos deixaram em aberto a
possibilidade de usar um concreto ou até um piso cimentado . O alumínio foi
empregado parcialmente nas esquadrias. As fachadas dos blocos são compostas
por painéis corrediços com aletas perfuradas. Elas otimizam a entrada de luz nos
ambientes e facilitam a ventilação natural (Figura 12).
Figura 12: Foto da área entre os blocos com chamada para os materiais utilizados.

ESTRUTURA DE CONCRETO
PAINEL PARA
CONTROLE DA LUZ
E INSOLAÇÃO.
ESTRUTURA METÁLICA
NA CIRCULAÇÃO

a
Fonte: Dispónivel em < http://www.archdaily.com.br/br/759500/alojamento-estudantil-na-ciudad-delsaber-sic-arquitetura > - Editado pela autora. Acesso em maio de 2015.

O térreo atende e sugere programas de uso comum e apoio aos
alojamentos, como: estar, lavanderia, sala de leitura, café e pequeno auditório. No
1º e 2º pavimentos, elevados por pilotis encontram-se os alojamentos, copa e
depósito; além de um espaço flexível, junto à edificação linear, dando suporte a
pequenas reuniões e estar (Figura 13).
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Figura 13: Imagens do projeto do pavimento(a) térreo, (b) salas multiuso; (c) ampliação das salas.

FLEXIBILIDADE DE USOS E POSSIBILIDADE
DE MUDANÇAS DE NA CONFIGURAÇÃO
DO ESPAÇO

MODULAÇÃO NA
ESTRUTURA

(b)

(a)

(c)

Fonte: www. http://www.archdaily.com.br/br/759500/alojamento-estudantil-na-ciudad-del-saber-sicarquitetura - Editado pela autora. Acesso em maio de 2015.

O clima do Panamá é quente e com alto índice pluviométrico, ganho de calor
e alta umidade relativa do ar. Essa condição levou a soluções que melhorassem o
desempenho térmico das edificações. A primeira solução foi a

implantação do

conjunto, com pequenos edifícios conectados por uma circulação comum, o que
favoreceu o aproveitamento da ventilação natural.(Figura 14).
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Figura 14: Foto da fachada onde aparece o sistema de ventilação por sucção.

ABERTURASLOCALIZADAS
NOS

DOIS

EXTREMOS

TAMBÉM FAVORECEM O
FLUXO

DE

AR

POR

SUCÇÃO

Fonte :Disponível em < http://www.archdaily.com.br/br/759500/alojamento-estudantil-na-ciudad-delsaber-sic-arquitetura> - Editado pela autora. Acesso em maio de 2015.

As grandes aberturas protegidas da chuva e do sol e o sistema de grelhas
para ventilação transversal dos ambientes, que ocorre entre os forros foram soluções
para atender as demandas de conforto.
A obra se utiliza de três formas de compensar a alta temperatura local:
ventilação natural cruzada, ventilação cruzada induzida e, em último caso, com a
utilização do ar condicionado. Na cobertura, painéis captam energia solar que serve
para o aquecimento de água, reservada em acumuladores tipo ‘boiler’.
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1.3.2 PROJETO PARA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - 2º CONCURSO
LIVIN STEEL

O projeto desenvolvido para o concurso LIVING STEEL pelo escritório
Andrade e Morettin a ser construído em Recife, foi escolhido como estudo de
referência porque utiliza estratégias de flexibilidade e modulação no seu
desenvolvimento, permite, através da planta livre, a distribuição de usos nas
unidades habitacionais, de acordo com a necessidade dos moradores. Além de
utilizar o processo de montagem, coordenado e modular que possibilita uma
construção mais limpa e eficiente.
Segundo os autores, o partido do projeto se baseia nas embarcações da
região, próximo ao rio Jiquiá, onde a obra deve ser construída. Para eles o projeto é
um grande piso livre sob uma generosa cobertura, onde o usuário pode desfrutar da
possibilidade de "construir" o seu lugar através da flexibilidade na planta e de
divisórias móveis leves. O que parece influenciar a satisfação no modo de viver de
quem ocupa um novo ambiente, e uma nova maneira de morar e isso é percebido no
desenho. Estrutura em aço, lajes e fechamentos em material pré-fabricado. Cada
bloco possui uma escada, circulação de acesso aos apartamentos e varanda
individual ( Figura 15, Figura 16)
Figura 15: Maquete eletrônica - vista dos blocos de apartamentos - estrutura modular

Fonte: Disponível em < http://www.andrademorettin.com.br/projetos/living-steel/>. Acesso em
maio de 2015.
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Figura 16: Maquete eletrônica - vista dos blocos de apartamentos - estrutura modular

Fonte: Disponível em < http://www.andrademorettin.com.br/projetos/living-steel/>. Acesso em maio
de 2015.

Com o objetivo de ser uma proposta inovadora no uso de aço e conceitos de
sustentabilidade, o projeto, como cita os próprios autores procura atender uma
arquitetura essencial, ou seja, uma arquitetura que abrigue as questões propostas
de forma simples e com elementos mínimos ou essenciais. Para isso eles criaram
critérios a serem seguidos. Os sete parâmetros utilizados foram: uso do solo,
desempenho bioclimático, construção e operação, materiais e recursos, flexibilidade
e reprodutibilidade, fatores sócio-culturais e custo.
O sistema construtivo é pré-fabricado, usa estrutura em aço e fechamentos
em placas cimentícias, através de montagem de peças com guindaste, como um
grande “jogo de montar”. Essa forma de construção permite um canteiro mais limpo,
regularidade da estrutura, racionalização de material e mão de obra, reciclagem dos
materiais e padronização da montagem (Figura 17 e Figura 18).
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Figura 17: Desenho esquemático do sistema construtivo – montagem

Fonte: Disponível em < http://www.andrademorettin.com.br/projetos/living-steel/>. Acesso em maio
de 2015.

Figura 18: Desenho esquemático do sistema construtivo - modular

Fonte: Disponível em < http://www.andrademorettin.com.br/projetos/livingsteel/>. Acesso em maio de 2015
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O projeto para o Living Steel, oferece uma solução modular, que permite
ampliação no bloco e não na unidade habitacional, através do uso da estrutura em
aço aparafusada, evitando o uso de solda.
A flexibilidade se alcança nesse projeto, através da possibilidade de planta
livre, onde os usos de cada unidade podem ser definidos pelo usuário. No módulo
habitacional, os ambientes fixos, são aqueles

que possuem instalações

hidrossanitária, como banheiro e cozinha (Figura 19 e Figura 20).

Figura 19: Desenho da planta baixa do bloco – planta livre e variedade de usos

Fonte: Disponível em < http://www.andrademorettin.com.br/projetos/living-steel/>. Acesso em maio
de 2015. Editado pela autora.
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Figura 20: Maquete eletrônica - vista interna do apartamento

Fonte: Disponível em < http://www.andrademorettin.com.br/projetos/living-steel/>. Acesso em maio
de 2015.

O projeto consiste de vários blocos com tamanhos diferentes, para facilitar e
promover a ventilação natural, distribuídos de forma coerente em relação à insolação
e ventilação naturais, tirando proveito assim de estratégias bioclimáticas passivas
para promover o conforto térmico.
Outros aspectos de sustentabilidade, principalmente aqueles relacionados às
estratégias bioclimáticas para a Zona 8, para qual o projeto acima foi desenvolvido,
se assemelham as decisões projetuais adotada para a Residência Universitária,
como ventilação e iluminação naturais. As esquadrias voltadas para a varanda são
em madeira com venezianas reguláveis, promovendo ora,

a interação com o

exterior, ora a privacidade da habitação (Figura 21).
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Figura 21: Desenho esquemático da (a)Implantação favorecendo ventilação natural; (b) ventilação
e sombreamento como estratégia de condicionamento térmico passivo; (c) estudo de insolação nas
fachadas

(b)

(a)

(c)
Fonte: Disponível em < http://www.andrademorettin.com.br/projetos/living-steel/>. Acesso em maio
de 2015.
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Figura 22: Desenho do estudo de insolação nas fachadas

Fonte: Disponível em < http://www.andrademorettin.com.br/projetos/living-steel/>. Acesso em maio
de 2015.

Os dois estudos de referência tiveram influencia positiva no projeto
desenvolvido para a residência universitária. A utilização de estratégia de
modulação, construção em etapas e estratégias passivas de conforto e eficiência
energética do primeiro projeto, a flexibilidade, a modulação, a racionalização no
processo construtivo e as estratégias de conforto e eficiência do segundo projeto
trouxe contribuições para a residência em desenvolvimento. Ambas influenciaram
no aspecto formal, na utilização de protetores na fachada do projeto do Panamá e a
cobertura generosa do projeto para Recife.
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2. CONSTRUÇÃO

DO

PROGRAMA

ATRAVÉS

DA

AVALIAÇÃO

PÓS-

OCUPAÇÃO - APO

Nesse capítulo serão apresentados os resultados da Avaliação Pósocupação, onde foi feita avaliação técnica das residências existentes, investigação
das relações funcionais e comportamentais e análise perceptiva, essa última através
de um

questionário, dividido em três etapas, identificação do residente, sua

percepção da atual residência e as expectativas em relação a uma nova residência
universitária.

2.1 A AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO

O estudo das relações das pessoas com o ambiente, tem se tornado
frequente em diversos campos do conhecimento, na Arquitetura e na Psicologia
Ambiental a APO (Avaliação Pós-ocupação) é uma ferramenta de investigação e
entendimento da relação do usuário com o espaço, através dela obtemos
levantamento e análise da qualidade do ambiente de morar.
A APO envolve a avaliação de vários aspectos, os físicos, os funcionais e os
comportamentais.

"Nessa

relação,

alem

das

internas,

pessoa/ambiente

e

pessoa/pessoa no ambiente, ainda existe a relação com o exterior" (ORNSTEIN e
VILLA, 2013, p. 53). No caso da residência universitária essa relação tem suas
peculiaridades, pois além de se tratar de moradia, a residência faz parte de uma
instituição pública de ensino; e como tal funciona sob regras definidas de
convivência, com recursos construtivos pré-definidos e algumas tipologias já
condicionadas, além de na maioria das vezes, estar inserida no próprio Campus.
Sendo assim, vale entender cada aspecto dessa avaliação como ferramentas para
se entender a dinâmica dessas habitações.

Os aspectos físicos estão relacionados às características da(s) área(s)
edificada(s) analisada(s), tais como suas dimensões, técnicas e materiais
construtivos utilizados, condições de conforto (iluminação, ventilação,
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temperatura, nível de ruído), estabilidade, entre outros, trabalho que
costuma ser realizado por engenheiros e arquitetos preocupados com a
qualidade e o desempenho da edificação. Os aspectos funcionais dizem
respeito às atividades ocorridas no local, abarcando, entre outros, principais
usos e fluxos presentes, mobiliário e equipamentos necessários, quantidade
de pessoas presentes e suas atividades naquele contexto. O grande
interesse dos arquitetos por esse tipo de estudo advém de seu imediato
rebatimento na projetação. Os aspectos comportamentais se referem à
dinâmica ocupacional do edifício ou conjunto edificado, ou seja, como os
usuários percebem e relacionam-se com o ambiente, as atividades que
realizam no local e os papéis sociais assumidos ao fazê-lo. Nesse sentido, a
Psicologia Ambiental (PA) pode participar ativamente do processo avaliativo,
pela leitura crítica do ambiente e sua compreensão a partir do ponto de vista
ecológico, bem como do desenvolvimento de métodos/técnicas na área.
(ELALI, 2006, p. 161)

No caso da

habitação coletiva como a residência universitária, as

componentes integrantes da análise passam pelas atividades básicas de morar,
como dormir, comer, guardar, e vai além, alcança as relações entre pessoas, entre
as pessoas e o ambiente, sua maneira de interagir com estes, sua forma de ocupar e
de se apropriar desse espaço.
Para entender essa relação, foram levantados aspectos físicos, funcionais e
comportamentais da unidade existente na própria universidade,

assim ttivemos

acesso a dados suficientes para alimentar um pré-programa e uma nova proposta de
projeto que atenda as expectativas do usuário, dentro das possibilidades e
permissões que uma moradia estudantil de uma instituição pública de ensino possui.
Existem diversas ferramentas para levantamento dos dados, dentro da APO,
a escolha dos métodos a serem aplicados depende, como citam Elali e Pinheiro
(Villa, 2013), "do objetivo da pesquisa, do tempo e tecnologias disponíveis para
coleta e análise dos dados, facilidade de abordagem dos interlocutores e
disponibilidade de recursos." (ELALLI E PINHEIRO, 2013, p. 55).
Os métodos escolhidos para levantamento de dados e análise da obra já
construída, estão intimamente ligados ao objetivo de elaboração de um préprograma para a RU do Campus Central. A metodologia de levantamento de dados,
segundo Elali (2014, p.55) passa por:
i.

avaliação técnica que compreende as condições construtivas, as de
conforto, tipologia e morfologia;

ii.

relações funcionais;
45

iii.

comportamentais que compreende usos e fluxos

Além dessas, a autora cita a metodologia perceptiva que levanta e analisa o
ponto de vista do usuário relativo à compreensão, imagem e satisfação com o lugar.
Na pesquisa sobre a residência do campus central, adotamos a avaliação
técnica, as relações funcionais, comportamentais e a perceptiva, através de
levantamentos e questionários
Quadro 2: Métodos utilizados na APO da Residências Universitárias Campus I, II, III e IV.
AVALIAÇÃO TÉCNICA
INSTRUMENTO

DESCRIÇÃO

OBJETO

Levantamentos

(as built)

Residência Universitária Campus III e IV

Análise dos
desenhos

análise do projeto de arquitetura

Residência Universitária Campus III e IV

Questionário

aspectos de percepção do ambiente,
inclusive de conforto

Amostragem de 81 estudantes das RU do
Campus Central e casas alugadas

Entrevistas

Entrevistas a pessoas envolvidas no
processo de projeto e construção da
residência III e IV

Residência Universitária Campus III e IV

RELAÇÕES FUNCIONAIS E COMPORTAMENTAIS
walkthrough

passeio guiado pela edificação

Residência Universitária Campus III e IV

observação

análise de espçaos sociopetais e
sociofugais, análise de vestígios
comportamentais

Residência Universitária Campus III e IV

Questionário

aspectos sobre usos e
comportamentos

Amostragem de 81 estudantes das RU do
Campus Central e casas alugada

Conversa direta
com alguns
residentes

aspectos sobre usos e
comportamentos

residentes

ANÁLISE PERCEPTIVA
Questionário

Aspectos da percepção do residente
sobre os ambientes utilizados

Universo de 81 estudantes das RU Campus
III e IV

Fonte : Barros (2015)

No Quadro 2, anotamos os principais instrumentos de avaliação utilizados,
nele encontramos na primeira coluna o instrumento, na segunda coluna, é descrito o
método, na terceira onde ou em quem foi aplicado o método.
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2.1.1 O QUESTIONÁRIO E ALGUNS RESULTADOS
2.1.1.1 Construção do Instrumento
A pesquisa, através do questionário, foi feita por amostragem, de um universo
de 736 residentes na UFRN, em moradias em todo o estado do Rio Grande do
Norte, foram consideradas um pouco mais de 10% desse total para tabulação e
análise das respostas, de um total de 123 questionários recebidos.
O questionário foi construído utilizando o formulário da google e foi enviado a
todos os residentes por meio eletrônico, de forma a atingir o maior número e dentro
de um tempo menor, mas para as análises foram consideradas as respostas dos
residentes das CAMPUS I, II, III E IV, e residentes de unidades alugadas dentro da
cidade e que aguardam vaga dentro do Campus Central. Foram recebidos 123
questionários, foram consideradas e tabuladas as respostas de 81 questionários
válidos.
Como objeto de avaliação técnica

foram escolhidas duas

residências,

existentes no campus central da UFRN, a CAMPUS III e IV, que possuem o mesmo
projeto, construídas em 2011, para 128 residentes, cada uma, separadas por sexo,
essa decisão foi tomada a partir da facilidade de encontrar o arquiteto e o
superintendente de Infraestrutura a época da obra, para investigar os motivos e o
processo de construção de mais duas residências.
A participação dos usuários foi de grande contribuição e nos ajudou a
entender como funciona hoje o uso dos espaços existentes nas atividades
individuais e coletivas. Essa participação ocorreu através das respostas ao
questionário ( nos apêndices) aplicado, elaborado através da ferramenta formulário
google e enviado aos residentes por email disponibilizado pela Pro-reitoria de
Assuntos Estudantis (PROAE). Num total de 34 perguntas, fechadas e abertas, o
questionário foi estruturado para identificar:
i.

perfil do residente - questão 1 à 12;

ii.

percepção do residente quanto o ambiente utilizado - questão de 13 à
24 e 30 à 34;

iii.

expectativa do residente quanto a um novo projeto- questão 26 à 29.
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2.1.1.2 Analisando alguns resultados do questionário

Percebeu-se que a maioria dos residentes tem entre 18 e 25 anos, e a maioria
do sexo masculino (Gráfico 1 ). O fato de ter quase o dobro de estudantes homens
em relação as mulheres chama a atenção. Na entrevista com a representante da
PROAE (Pro-reitoria de Assuntos Estudantis) e com o Superintendente de
Infraestrutura, à época da pesquisa, foi levantado que a oferta de vagas a mais para
homens se deu em função da procura ser maior por esse gênero, e conforme a
assistência social da PROAE, as mulheres preferem morar fora do Campus Central,
dividindo espaço com amigas.
Delabrida (2014, p18), em seu artigo "Variáveis Individuais, Sociais e do
Ambiente Físico em Residências Universitárias", verificou que, dentro de uma
pesquisa feita sobre programa de melhorias para a qualidade de vida do residente,
na Universidade de Sergipe, os homens se adaptam melhor à vida coletiva.

Nesses prédios residenciais eles recebem atenção especial que envolve
atividades comunitárias, programa de monitoria e conhecimento do
ambiente físico. O estudo comparou o efeito desse programa em mulheres e
homens. De maneira geral, os homens se adaptam melhor que as mulheres
às situações de residências coletivas. No entanto, quando os estudantes
são inseridos no programa de residências assistidas, não se observa essa
diferença de gênero. Esse parece ser um dado contundente para mostrar
que há possibilidades de intervenções bem-sucedidas. (DELABRIDA, 2014,
p. 18)

Difícil levantar até que ponto o projeto de arquitetura proporciona uma menor
procura das mulheres pela residência coletiva dentro do Campus, mas a pesquisa de
Delabrida (2014), parece apontar um caminho para que essa procura aumente. Esta
investigação transcende o objetivo deste trabalho, mas nessa perspectiva, podemos
entender a arquitetura como um caminho para a construção de espaços mais
humanizados e apropriados às atividades desenvolvidas.
A proposta de um novo projeto para a residência, no campus central da
UFRN deverá atender ao público feminino e masculino, independente da procura.
Seria incongruente o uso da estratégia de flexibilidade se esta não estiver a serviço
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das demandas de uso e número de estudantes em espera, independente do sexo e
idade.
Gráfico 1: Idade dos residentes
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Fonte: Barros (2015)

A pesquisa foi realizada no início do período letivo de 2015 e percebe-se uma
maior número de estudantes que estavam a menos de seis meses na residência,
mas a participação de alunos entre um ano e dois anos foi significativa.

Essa

diferença no tempo de moradia foi importante para a pesquisa, pois atingiu
diferentes percepções, apesar de não haver separação das respostas de quem era
mais antigo e que na maioria vem de cidades do interior do Rio Grande do Norte
(Gráfico 2).
Gráfico 2: Onde morava antes de vir para a residência universitária (cidade)

6% 4%

NATAL
INTERIOR DO RIO
GRANDE DO NORTE
OUTRO ESTADO

90%

Fonte: Barros (2015)
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Questionados sobre o que mais gostava na sua moradia anterior, a maioria
respondeu que os pontos positivos eram a liberdade, privacidade, conforto e família.
(Gráfico 3), na nova moradia perdeu-se, segundo eles, alguns aspectos de conforto
existente na própria casa,

como a privacidade, além de serem colocados em

ambientes coletivos com "estranhos" e em dormitórios, que segundo eles mesmos,
são pequenos e tem um número de residentes inadequado para o tamanho do
ambiente(Gráfico 4).
Gráfico 3: do que mais o residente gostava na moradia anterior.
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Gráfico 4: O que menos gosta quando pensa no quarto da Residência.
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Fonte: Barros (2015)

. Chama a atenção, as respostas sobre a falta de privacidade e as
considerações feitas a respeitos dos dormitórios que são pequenos e tem muitos
ocupantes como um ponto negativo, ao mesmo tempo que valorizam os amigos e a
convivência entre eles e a comodidade de estar dentro do Campus Universitário,
como pontos positivos (Gráfico 5 e Gráfico 6) . A relação privacidade/encontro foi
uma variável a ser considerada no desenvolvimento do projeto.
Gráfico 5: mostra número de estudantes por dormitório hoje nas residências universitárias. A maioria
com 4 residentes.

1% 10%

1 estudante

10%
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Fonte: Barros (2015)
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Percebeu-se que, no caso das residências analisadas, ambas com o mesmo
projeto, faltam espaços para algumas tarefas, como a de lazer. E a de estudo foi
subdimensionada para o número de residentes, como veremos mais a frente na
análise do projeto.
Gráfico 6: Duas coisas que você lembra ao pensar na Residência onde mora hoje.
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Fonte: Barros (2015)

Na intenção de perceber qual a expectativa do residente para uma nova
residência universitária foram feitas questões sobre quais ambientes eles poderiam
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sugerir e quais atividades, para eles, poderiam acontecer em ambiente coletivo
(Gráfico 7).
Outras questões contribuíram para uma reflexão sobre ambientes e usos que
não tinham sidos considerados na RU do Campus da UFRN, como a necessidade de
espaço para ensaios de canto e instrumentos musicais além de ateliê de pintura,
apesar de não aparecerem no topo das solicitações.
Com a intenção de que espaços mais livres no uso, ditos flexíveis, sejam uma
solução viável para algumas atividades em grupo, perguntamos aos residentes
sobre quais tarefas poderiam ser feitas num espaço coletivo. Os resultados mostram
que esses espaços são destinados a cozinhar, comer, ver tv e usar o computador,
(Gráfico 7).

Gráfico 7: Atividades que podem ser feitas em ambientes coletivos
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Um dos pontos norteadores do projeto foi a sugestão dada pelo residente, de
qual o número ideal de estudante por quarto. A maioria respondeu que considera
dois estudantes por quarto ideal (Gráfico 8).
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Gráfico 8: Número sugerido de residentes no quarto.
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Tabela 3 mostra as atividades que eles desenvolvem hoje, mesmo em
espaços inadequados, mostrando uma demanda que não é atendida pelo projeto
atual. Chama a atenção, a atividade estudar em lugares não adequados, como
lavanderia. Foi questionado também sobre as atividades desenvolvidas no quarto,
além de dormir, já que não existe ambientes para todas as funções (Tabela 3),
mostrando uma intenção de estudar no quarto, mas não há condições para isso.

Tabela 3: Outras atividades que desenvolvem e onde.
ATIVIDADE

ONDE EXECUTA

QUANT.

PORC.

prática acadêmica, estudar/

lavanderia, vários lugares

3

20,00%

exercício físico/

pátio

1

6,67%

dançar /

quarto

1

6,67%

tocar instrumento musical/

quarto / circulação

2

13,33%

cantar/

quarto

2

13,33%

reunião ,lazer/

pátio

2

13,33%

orar/

quarto

1

6,67%

desenhar e fazer maquete física/

sala de tv

1

6,67%

lavar roupa /

banheiro

1

6,67%

fumar, beber /

pátio

1

6,67%

15

100,00%

TOTAL
Fonte: Barros (2015)
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Gráfico 9: Ambientes sugeridos pelos residentes
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Foi perguntado diretamente quais os ambientes que, segundo eles, faltam na
residência (Gráfico 9), surgindo em primeiro resultado ambientes de lazer e prática
esportiva. Ambientes de lazer e prática esportiva são importantes para os momentos
de relaxamento, mas em se tratando de uma universidade pública onde são
oferecidas a prática de esportes, com uma estrutura de ginásios, piscinas, quadras e
pista de corrida, além de um programa de qualidade de vida aberta à toda
comunidade acadêmica, onde as práticas esportivas são oferecidas de forma
gratuita, entende-se que utilizar área para a construção de espaços para esse fim
dentro da residência configura uma subutilização da área, onde a demanda maior é
a de dormitórios e áreas para atividades de estudo.
Os resultados dos questionários subsidiaram, juntamente com os estudos de
referência, a construção de uma programação inicial. Todos os gráficos estão nos
apêndices, juntos com o questionário completo.
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2.1.2 ANÁLISE DE ALGUMAS FUNÇÕES DAS RESIDÊNCIAS III E IV

A análise das residências III e IV, existentes no campus central da UFRN, se
deu através da comparação dos desenhos das plantas baixas original e as
atualizadas e visitas e observação in loco, num intuito de verificar aspectos de
alteração de lay-out. Essas mudanças podem dar vestígios das necessidades que
surgiram na utilização da edificação e cujas funções não foram consideradas no
projeto inicial. A primeira comparação foi feita residência III, masculina, construída
em 2011 e limitou-se a aspectos funcionais.

Figura 23: Desenho da planta baixa, do térreo da residência Campus III – original do projeto

COPA/ COZINHA NÃO
APRESENTA A
POSSIBILIDADE DE MESA

DESENHO COOM DUAS
CAMAS, MAS 4 ARMÁRIOS SUGESTÃO DE 4 RESIDENTES

ESTAR SEM LAY-OUT
FALTA DE DEFINIÇÃO DE
FUNÇÃO

Fonte: Superintendência de Infraestrutura -UFRN, editado pela autora.
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Figura 24: Desenho da planta do Térreo da Res. Campus III – “AS BUILT”

COPA/ COZINHA COM
MENOS DE 10M² DE ÁREA
PARA ATENDER 32
RESIDENTES.

DORMITÓRIO PARA 4
RESIDENTES. APESAR DA
REPRESENTAÇÃO NÃO
DEIXAR CLARO

ÁREA DESTINADA A
LEITURA E TV É O
ACESSO DA
RESIDÊNCIA.

Fonte: Superintendência de Infraestrutura -UFRN - Editado pela autora.

A partir das plantas baixas do térreo, puderam ser verificadas as alterações
que aconteceram, desde a construção até o momento. O ambiente, inicialmente,
destinado a ser sala de estar, hoje comporta funções de estudar e ver tv, atividades
incompatíveis entre si. A maioria dos residentes utiliza o quarto para estudar, apesar
de não haver estrutura para tal tarefa. Na copa, foi instalada uma mesa, pois eles
afirmaram que muitos fazem refeições na própria residência, apesar de ter
alimentação gratuita no Restaurante Universitário e utilizam esse espaço para
comemorarem aniversários, pois não existe outro ambiente para tal atividade social.
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Não foi possível descobrir sobre a inversão da posição dos beliches. Pode-se
inferir, apoiado pelos questionários, que a falta de espaço foi o motivo da mudança
de lay-out, pois foi alto o número de respondentes que acham o quarto pequeno
para quatro pessoas, (Figura 23). O que se pode perceber, também, é, que pela falta
de espaço suficiente para outras atividades, o quarto se torna o ambiente para
outras atividades, como estudar, usar o computador, ouvir música, conversar com
amigos, tornando o espaço insuficiente.

2.1.3 OUTRAS DESCOBERTAS:
Dentro dos resultados do walkthrough, da observação das residências e das
entrevistas aos agentes atuantes no projeto, apareceram outras demandas que
subsidiaram o programa da nova residência. Para melhor entendimento, montamos
um mapa de descobertas e um quadro com as ferramentas utilizadas o público e as
principais indicações para um novo programa. No Quadro 3 são apresentadas as
ferramentas de pesquisa e as descobertas.
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Quadro 3: outras ferramentas de pesquisa aplicadas e as descobertas resultados destas.
SUGESTÕES PARA O
FERRAMENTA
PÚBLICO ALVO
DESCOBERTA
PROGRAMA
 Local para estudo de
música, dança, teatro
 Quarto com dois residentes
 Utilizam muito o
 Ambiente coletivo para
quarto
atividades como comer, ler,
 Gostariam de fazer
ver tv
outras atividades no
questionário
residentes
 Mais privacidade
quarto, mas falta
 Local mais adequado para
privacidade, como
estudar
estudar, ver tv.
 Local mais adequado para
usar o computador
 Local para esportes e lazer.
Walkthrough - em
dois dias diferentes,
manhã e tarde

Entrevistas

Outros: solicitações
via processo para a
Superintendência de
Infraestrutura

Residências
existentes

Local para pessoal da limpeza

Superintendente
em 2014

Nenhum

Coordenador de
projetos da
Suprintendência
de Infraestrutura

Anfiteatro, academia, local de
lazer, área verde, sala de
jogos.

Arquiteto da
Campus III e IV

Nenhum

Pro-reitora de
Assuntos
Estudantis em
2014

Local para reuniões e ou
entrevistas com assistente
social

Estas solicitações
são dos alunos
via PROAE

Sugestão para a atual
residência: local para lazer,
anfiteatro, academia.

Pessoal da limpeza
utiliza os banheiros dos
residentes e vão em
baixo da escada como
copa.
Que o programa foi
levantado pela
Superintendência de
Infraestrutura sem
participação dos
residentes
As sugestões são as
demandas que chegam
dos residentes, através
da PROAE.
Havia a proposta de
construir outra
residência usando o
projeto da Campus III e
IV mas não foi aprovada
pelos alunos.
Programa foi sugerido
por ele, como resultado
da sua experiência
como residente.
O programa não foi
discutido com a proreitoria
É necessária uma sala
para reuniões e
entrevistas.

Fonte: Barros (2015)
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2.1.4 QUADRO SÍNTESE DAS ANÁLISE

Como síntese do resultado da APO, foi criado um quadro com a problemática
e as possíveis soluções, obedecendo, claro, sempre as limitações de uma residência
dentro de uma instituição pública e o rebatimento destas soluções no projeto.
Quadro 4: Quadro com os resultados das análises.
PROBLEMÁTICA /
DEMANDA
Falta de privacidade no
quarto
Número elevado de pessoas
no quarto
Local para estudar no quarto

Local inadequado para estudo
/ sala de estudo/ pequeno/
sem mobiliário adequado

Falta local de lazer/ atividade
física

Falta local de estudo para
música, teatro e artes
Falta local para pessoal da
manutenção e limpeza

SOLUÇÃO

NO PROJETO

Diminuir o número residente no
quarto

Dormitório com 2 residentes

Criar condições físicas para
estudo no quarto

Criar espaço para uma pequena mesa

Redimensionar os ambientes de
estudo

Criar espaços multiuso com dimensões
adequadas para o número de usuários e
que permitam estudo em grupo,
individual e uso de computador,
permitindo uma polivalência de uso,
evitando construção de várias salas
isoladas

Proporcionar local para práticas
de atividades de lazer e atividade
física que sejam compatíveis com
a residência
Proporcionar um local para
atividades de arte, separando a
sala de música de forma a não
atrapalhar os demais ambientes

Oferecer no mesmo espaço atividades
de jogos de mesa, vídeo game e
atividade física como ginástica
Criar um ambiente isolado
acusticamente

Criar uma área de descanso e
vestiário

Espaço com cozinha, copa, vestiário,
DML

Falta sala de atendimento com
psicólogo e assistente social
individual e coletiva

As reuniões podem ser feitas nas
salas de projeção ou multiuso,
como a sala de artes, para
atendimento individual criar
pequenas salas

Sala multiuso que atendam a outras
atividades de estudo e duas pequenas
salas para atendimento individual.

Falta sala de estudo individual

Solucionar com mobiliário

Cozinha ampla
Inconveniente do banheiro
longe do quarto
Estudo e trabalho em grupo /
estudo individual

Que sejam utilizados espaços
multiusos para refeições
apoiados com módulos de
cozinha
Criar banheiros próximos ao
quarto
Resolver com mobiliário

Criar baias de estudo individuais nos
espaços multiuso de estudos e
computadores
criar vários módulos menores de
cozinha e que possam ser instalados
conforme a demanda no pavimento
térreo (planta livre)
Criar banheiro que atenda a dois
dormitórios, se possível. localizados
entre eles
Nos espaços multiuso criar a
possibilidade de mobiliário móvel e de
encaixe no térreo

Fonte: Barros (2015)
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2.2 MONTANDO O PROGRAMA DE NECESSIDADES
Para definir o

programa de necessidades nessa etapa do anteprojeto,

utilizou-se a Avaliação Pós-ocupação com foco no usuário das residências já
existentes no campus central da UFRN. Foram realizadas análises do projeto de
arquitetura das residências existentes e construídas e aplicação de questionário
junto aos residentes, este, de fundamental importância, pois revelou algumas novas
demandas até então não consideradas no desenvolvimento dos projetos das
residências universitárias na UFRN, por exemplo, a necessidade de ambientes para
ensaio com instrumentos musicais e canto, específicos para alunos dos cursos
dessas áreas de conhecimento. Essa descoberta mostra, que até então, os projetos
propostos para as residências não atendiam a diversidade de público e cursos
existentes, limitando-se a oferecer ambientes padrões de estudo. Essa demanda de
ambientes diverso dá a possibilidade de uma residência mais completa, conectada
com a realidade atual da UFRN e aberta a interação com a comunidade, onde
espaços de estudo de dança e música, podem também ser espaço de encontro e
pequenas apresentações.
Nesse sentido, o questionário (nos apêndices) aplicado na APO foi de
fundamental importância para montar o programa inicial, norteador dos primeiros
estudos arquitetônicos.
Além das informações colhidas no questionário, surgiram outras demandas
frutos das observações durante as visitas às residências existentes, como local
apropriado para o pessoal da limpeza e manutenção que hoje utiliza copa e
banheiros dos próprios residentes.
O desafio nesse programa básico, apresentado no Quadro 5, ainda em
construção e passível de mudança, foi definir exatamente que ambientes seriam
flexíveis, pois muitas atividades não são compatíveis entre si, como sala de estudo
individual e sala de estudo de instrumento musical. Para o pré-dimensinamento, por
falta de uma norma específica, foi utilizada o livro de dimensionamento, La gestión
del proyecto en arquitectura de Edward Mills, no que diz respeito aos ambientes
coletivos de estudo, refeitório, entre outros.
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A princípio, no programa de necessidades foi definido os espaços que
existiriam no projeto, e foi definido que os dormitórios atenderiam a 2 residentes e
não a 4 como é usual nas residências existentes, essa decisão atende a demanda
por um espaço mais confortável e que promova mais privacidade. O Quadro 5
demonstra o estudo de cada ambiente proposto, como numa ficha, cada ambiente
aparece com sua ocupação, mobiliário mínimo, requisitos de conforto para usá-lo e
um croqui propondo uma solução projetual, essa abordagem, segundo Kowaltowski,
Moreira e Deliberador ( 2012, p ), pode " estimular o desenvolvimento do projeto e
sua discussão".
Quadro 5: Pré-dimensionamento através do quadro de construçã de ambientes.
AMBIENTE

USUÁRIO

DORMITÓRIO

BANHEIRO DO
DORM.

ESTUDO

SALA DE
COMPUTADOR

BIBLIOTECA

COZINHA

REFEITÓRIO

1/3 de 192

MOBILIÁRIO
2 camas
2 armários
2 mesas de
estudo
2 cadeiras

longe do barulho,
controle da luz,
perto do banheiro

1 vaso, 2 pias,
1 box

Iluminado
Ventilado
Instalações
hidrossanitários
Perto do quarto

Mesas
individuais
Mesas
coletivas
Cadeiras

Iluminado
Ventilado
Longe de fontes
sonoras

1/3 de 192

64 mesas
64 cadeiras

1/3 de 192

Estantes
32mesas
64 cadeiras

1/3 de 192

1/3 de 192

REQUISITOS DE
USO

2 cubas
1 bancada
2 refrigerad.
2 fogões

Mesas
Cadeiras
Lavatório

Iluminado
Climatizado
Longe de fontes
sonoras
Iluminado
Climatizado
Longe de fontes
sonoras
Iluminado
Ventilado
No térreo
Uso coletivo
Instalações
hidrossanitárias
Uso coletivo
Iluminado
Ventilado
Próximo a cozinha
Instalações
hidrossanitárias
Uso coletivo

ÁREA
MÍNIMA(m²)

CROQUI / PREDIMENSIONAMENTO

12,50

3,84
1 banh./

1,80m²/

1,80m²/

1,80m²/

14,00m²/15

1,30m²/
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SALA DE
JOGOS

SALA DE TV/
SOM

ATELIÊ ARTES
PLÁSTICAS

DANÇA/
TEATRO

DORMITÓRIO
ACESSIBILIDADE

BANHEIRO
ACESSÍVEL

1/3 de 192

Mesa de bilhar
Mesa totó
Sofás

1/3 de 192

Móvel tv
Tv
Sofás

1/8 de 192

1/8 de 192

10% de
96

10% de
96

Bancada com
cubas
Mesa
Cadeiras
Cavaletes

Piso madeira
com
amortecimento
Barras
espelhos

Cama
Mesa de
estudo
Armário
adaptado
Vaso
Banco de
banho
Banco de
troca de roupa
Lavatório

Iluminado
Ventilado
Longe das áreas
de estudo
Uso coletivo
Iluminado
Ventilado
Longe das áreas
de estudo
Uso coletivo
Iluminado
Ventilado
Longe das áreas
de estudo
individual
Uso coletivo
Iluminado
Ventilado
Longe das áreas
de estudo
individual
Uso coletivo
Perto de banheiros
Uso coletivo
Controle de
iluminação e
ventilação
Distante de áreas
de uso coletivo
Perto de banheiro
adaptado
Perto do quarto
adaptado
Iluminado
Ventilado
Instalação
hidrossanitária

BANHEIRO
SERVIÇO

MÚSICA

1,80m²/

1,80m²/

1,80m²/

5,00m²/

8,40

6,00

6,40

1/8 de
192

Mesa
Cadeira

Iluminado
Refrigerado
artificialmente
Isolado
acusticamente
Uso coletivo

1,80m²/

COPA SERVIÇO

9,80

VESTIÁRIO
SERVIÇO

6,40

GUARITA COM
BANHEIRO

9,00

ABRIGO GÁS

6,00

ABRIGO LIXO

8,00

SALA DE
REUNIÕES

Cadeiras
Mesa
Aparelhagem
de som
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LAVANDERIA

1
lavadora,
um
tanque e
um box a
cada 25
1 box de
secagem
a cada 12

8Tanques
8Lavadoras
16 boxes de
secagem
Bancadas

Iluminado
Ventilado
Próximo ao núcleo
de serviço
Instalação
hidrossanitária

77,00

Fonte: Barros (2015)

Após o levantamento do programa de necessidades básico, com a
elaboração de uma tabela (Tabela 4) com áreas mínimas a partir da ficha,

foi

desenvolvida uma matriz de interação (Figura 25) entre ambientes que serviu para
visualizar as atividades e funções que não eram compatíveis entre si, como dormir e
assistir TV, por exemplo.

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Tabela 4: áreas mínimas para os ambientes levantados.
NÚMERO DE
AMBIENTE
ÁREA DA UNIDADE m²
UNIDADES
Dormitório
12,25
96
Banheiro
3,84
48
Dormitório adaptado
16,1
10
Banheiro adaptado
6
10
Sala de estudo/ computadores /
345,6
1
biblioteca
194,8 (considerando 5
Cozinha/ refeitório
módulos de cozinha e 2
1
de refeitório)
Sala de jogos
115,20
1
Sala de tv e som
115,20
1
Estúdios / música
5
3
Estúdio dança/ teatro
120
1
Ateliê artes plásticas
43,20
1
Lavanderia
1
80
Depósito
1
10,5
Vestiário/ banheiros funcionários
7,2
2
(mas. E fem.
Copa/ estar funcionários
8,4
1
Guarita/ banheiro
6,25
1
Abrigo gás
6
1
Abrigo lixo
8
1
Bicicletário
64
1
Academia
64
1
Banheiro colet. Masc.
16
3
Banheiro colet. Fem.
16
3
Sala de reuniões
64
1
TOTAL

ÁREA
TOTAL m²
1176
184,32
161,10
60
345,6
194,8
115,20
115,20
15
120
43,20
80
10,5
14,4
8,4
6,25
6
8
64
64
48
48
64
2951,97

Fonte: Barros (2015)
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Dormitório
Banheiro
Dormitório adaptado
Banheiro adaptado
Sala de estudo/
computadores /
biblioteca
Cozinha/ refeitório
Sala de jogos
Sala de tv e som
Estúdios / música
Estúdio dança
Ateliê artes plásticas
Lavanderia
Depósito
Vestiário/ banheiros
funcionários (mas. E
fem.
Copa/ estar
funcionários
Guarita/ banheiro
Abrigo gás
Abrigo lixo
Bicicletário
Academia
Sala de reuniões
Banheiro coletivo
masc.
Banheiro coletivo
fem.

NECESSÁRIA
EVENTUAL
INDESEJADA

Fonte: Barros (2015)

Este programa de necessidade é considerado inicial, pois durante o processo
de projetação, os ambientes que por hora estão apresentados de forma separada
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Banheiro coletivo fem.

Banheiro coletivo masc.

Sala de reuniões

Academia

Bicicletário

Abrigo lixo

Abrigo gás

Guarita/ banheiro

Copa/ estar funcionários

Vestiário/ banheiros
funcionários (mas. E fem.

Depósito

Lavanderia

Ateliê artes plásticas

Estúdio dança

Estúdios / música

Sala de tv e som

Sala de jogos

Cozinha/ refeitório

Sala de estudo/
computadores / biblioteca

Banheliro adaptado

Dormitório adaptado

AMBIENTE

Banheiro

Dormitório

Figura 25: Matriz do nível de interação entre ambientes

numa lista, se entrelaçam na proposta de espaços multiuso, por isso a necessidade
da matriz de relação, ela é importante para guiar as definições de funções que
podem conviver no mesmo espaço.
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3. CONDICIONANTES PROJETUAIS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS

3.1 O TERRENO

3.1.1 O CAMPUS CENTRAL
O Campus Central da UFRN está localizado no Bairro de Lagoa Nova, na
região administrativa sul do município de Natal. Situado às margens da Avenida
Senador Salgado Filho, limita-se ao norte com o bairro de Potilândia e o 7º batalhão
de Engenharia, ao sul o bairro de Mirassol e o bairro de Cidade Jardim, a leste com
o Parque das Dunas e a oeste com o bairro de Candelária.
Com uma área aproximada de 123ha, conta com um sistema de ruas internas
e no seu entorno possui um anel viário que além ser acesso para o Campus em
diversos pontos, é uma via importante dentro da cidade, ligando os bairros da zona
sul com as demais zonas, (Figura 26)
Figura 26: Mapa da Cidade do Natal. Em destaque de o bairro de Lagoa Nova, onde está localizado
o Campus Central da UFRN no bairro de Lagoa Nova e na cidade de Natal.

Fonte: Barros, 2015.
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3.1.2 LOCALIZAÇÃO NO CAMPUS , ENTORNO E INFRAESTRUTURA

O universo de estudo do projeto é um terreno existente dentro do Campus
Central da UFRN, com 6000,00m², aproximadamente.
Figura 27: Campus Central da UFRN, com divisão em zonas e terreno de intervenção.

Fonte: Superintendência de Infraestrutura UFRN. Editado pela autora.

Localizado na Zona 5 (Figura 27), conforme Plano direto do campus. Zona 5
do campus, O terreno situa-se na borda norte da zona 5, fazendo limite com o anel
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viário, Av. Capitão-Mor Golveia, onde existe ponto de transporte público, permitindo
assim uma maior relação com a cidade. Os limites do terreno, não existem de fato,
pois não há loteamentos internos no terreno do campus central. O limite tem o
objetivo de garantir uma distância razoável aos outros equipamentos existentes e os
recuos obrigatórios, delimitados pelo Plano Diretor do Campus, além de delimitar
uma área de ocupação do projeto da nova residência.(Figura 28)

Figura 28: Terreno do anteprojeto da residência.

Fonte: Superintendência de Infraestrutura -UFRN. Editado pela autora.

Vizinha às residências universitárias já existentes, Campus I, II, III e IV e ao
restaurante universitário (Figura 29), a área conta com uma infraestrutura interna,
com ruas pavimentadas, pontos de circular dentro da universidade que facilitam o
deslocamento dentro do campus.
Esse terreno possui caminhos informais que integram as residências
existentes com o restaurante e garante um fluxo de pedestre importante na via de
acesso para quem caminha a pé, vindo da Residência existente e para quem chega
de transporte público no ponto de ônibus da Av. Cap. Mor Golveia. Apesar de ser
importante, o novo projeto deve gerar um fechamento da entrada desse acesso, por
questões de segurança. A intenção é que todas as residências sejam integradas
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internamente, e os residentes das residências existentes não precisem usar mais
esse trajeto.
Figura 29: Entorno do terreno de intervenção.

Fonte: Superintendência de Infraestrutura - UFRN. Editado pela autora.

3.1.3 TOPOGRAFIA E VEGETAÇÃO

A planta de levantamento topográfico encontrada na Superintendência de
Infraestrutura, mostra uma topografia do terreno bem acentuada, com presença de
vegetação em toda sua extensão.
Em visita a área e por fotos de satélite, foi possível verificar que a topografia
já sofreu alteração, mas permanece com uma diferença de nível, considerável, do
amarelo para o vermelho, com uma diferença de nível de 6 metros (Figura 30) . A
vegetação é na sua maioria arbustiva, com poucas árvores de médio porte ( Figura
31).
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Figura 30: Topografia terreno de intervenção.

Fonte: Superintendência de Infraestrutura - UFRN. Editado pela autora

Figura 31: Foto a partir da margem oposta ao terreno na Av. Capitão Mor Golveia

Fonte: Barros (2015)
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3.2 CONDICIONANTES

DE

CONFORTO

AMBIENTAL

E

EFICIÊNCIA

ENERGÉTICA

Nesse processo de projetação, a reflexão sobre as condições ambientais do
lugar e sua interferência no resultado final é uma, se não, a mais importante para
conforto e eficiência energética da edificação.
Um projeto adequado ao clima e que se apropria de soluções passivas para o
conforto ambiental, tem como consequência a economia de recursos naturais e
energia, contribuindo, assim, para a sustentabilidade da edificação.

A eficiência energètica na arquitetura pode se entendida como um atributo
inerente à edificação representante de seu potencial em possibilitar conforto
térmico, visual e acústico aos usuários com baixo consumo de energia.
Portanto, um edifício é mais eficiente energeticamente que outro quando
proporciona as mesmas condições ambientais com menor consumo de
energia (LAMBERTS, DUTRA e PEREIRA, 2013).

3.2.1 AS NORMAS DE DESEMPENHO TÉRMICO - NBR 15220 E A NBR 15575

A NBR 15220, Norma de Desempenho Térmico das Edificações, estabelece
um Zoneamento Bioclimático Brasileiro abrangendo um conjunto de recomendações
e estratégias construtivas destinadas às habitações unifamiliares de interesse social.
Existem 8 zonas bioclimáticas no Brasil, com recomendações diferenciadas para
cada uma delas.

Natal, onde está situado o campus central da UFRN, está

localizada na Zona Bioclimática 8 (Figura 32), onde há orientação para o uso de
estratégias de condicionamento térmico passivo.
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Figura 32: Zonas bioclimáticas brasileiras - NBR 15220

Fonte: Disponível em:
<http://www.kommerling.com.br/ecomaXL/index.php?site=KOE_BR_PT_calculator_popup>.
Acesso em 2015.

Para obter as condições mínimas de conforto térmico, a norma recomenda,
para a Zona Bioclimática 8, ventilação cruzada permanente, refrigeração artificial,
quando necessária, e sombreamento das aberturas, com a inserção de protetores
solares.
Outra norma pertinente e que foi considerada é a NBR 15575 – Norma para
edifícios

habitacionais

de

até

cinco

pavimentos

(ABNT,

2008),

fornece

recomendações técnico-construtivas em função das características de desempenho
térmico (transmitância térmica, capacidade térmica, absortância) para decisões
sobre

vedações (paredes e coberturas), assim como a necessidade ou não de

sombreamento e porcentagem de área de aberturas em relação ao ambiente, em
função da zona bioclimática em que está inserido o projeto.
A partir da definição da zona bioclimática na qual o projeto deverá ser
implantado torna-se necessário entender os conceito das propriedades térmicas de
paredes e coberturas para avaliar o desempenho térmico e energético de uma
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edificação e embasar as escolhas dos materiais e sistemas construtivos para o
projeto.
A partir dos conceitos e cálculos específicos, é possível verificar os materiais
para a envoltória e cobertura que atendam a índices indicadas pelas NBR 15220 e
15575 para a Zona bioclimática 8. No Quadro 6, encontramos os principais índices a
serem obedecidos e encontrados nos sistemas construtivos utilizados no projeto
para a residência universitária.

Quadro 6: Valores de transmitância, capacidade e atraso térmicos a serem obedecidos nos materiais
mais indicados para a zona bioclimática 8.

CRITÉRIO

SISTEMA
CONSTRUTIVO

REGULAMENTO PARA DESEMPENHO
TÉRMICO SEGUNDO NORMAS
NBR 15220

TRANSMITÂNCIA
TÉRMICA(C) KJ/M²k

ATRASO TÉRMICO(φ)
horas

U 3,60

VEDAÇÃO EXTERNA

W/m².K

COBERTURA

U 2,30.FT

VEDAÇÃO EXTERNA

4,3 h

COBERTURA

3,3h

NBR 15575
U ≤ 2,50 W/m².K
U ≤ 1,00 W/m².K

Fonte; NBR 15575 E NBR 15220. Editado pela autora.

Vale lembrar que NBR 15220, para a formulação das diretrizes construtivas,
para cada Zona Bioclimática Brasileira e para o estabelecimento das estratégias de
condicionamento térmico considera os parâmetros e condições de contorno
seguintes:
a) tamanho das aberturas para ventilação;
b) proteção das aberturas;
c) vedações externas (tipo de parede externa e tipo de cobertura)1; e
d) estratégias de condicionamento térmico passivo
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Estas diretrizes e estratégias, para a zona 8, estão compiladas no Quadro 7

Quadro 7: Principais recomendações da NBR 15220 e sugestão de soluções.
DIRETRIZES CONSTRUTIVAS E ESTRATÉGIAS DE CONDICIONAMENTO TÉRMICO PASSIVO
DIRETRIZ

RECOMENDAÇÃO

SOLUÇÃO

ABERTURA PARA
VENTILAÇÃO
CRUZADA

Grandes

SOMBREAMENTO

Sombrear aberturas

Aberturas
que
permitam
ventilação cruzada. No verão,
utilizar
condicionamento
térmico artificial para os dias
mais quentes
Usar protetor solar e vegetação

VEDAÇÕES
EXTERNAS

PAREDE

Leve refletora

Uso de materiais e sistema
construtivo com baixa inércia
térmica

COBERTURA

Leve refletora

Cobertura com baixa inércia
térmica
e
com
baixa
transmitância para toda a
edificação.

Fonte: NBR 15220. Editado pela autora

Foram geradas também respostas de estratégias bioclimáticas para Natal
através do "Climate Consultant"3. A maioria delas conicide, o que era de se esperar,
com o que determina as normas, de desempenho e a 15220.
A seguir as estratégias definidas pelo programa para a Cidade de Natal.
Consideradas as que podem se aplicar prioritariamente ao projeto em questão:
1. Uso de elementos vegetais (arvores, arbustos, trepadeiras), especialmente
na face oeste, para amenizar o ganho de calor por radiação direta;
2. Utilizar barreiras radiantes, principalmente na cobertura, para ajudar a
reduzir o ganho de calor;

3

Climate consultant é um programa de computador, baseado em gráfico que ajuda a compreender o
clima local. Ele usa dados da latitude e longitude do lugar em questão e dá como resultado a
indicação de estratégias bioclimáticas mais adequadas para condicionamento térmico passivo. Fonte
bibliográfica inválida especificada.

75

3. Elevar o edifício acima do solo para minimizar a umidade e maximizar a
ventilação natural debaixo do edifício;
4. Vidros de alto desempenho em todas as orientações;
5. Edificação com planta estreita e longa poderá ajudar a maximizar a
ventilação;
6. Minimizar ou eliminar planos envidraçados na face oeste para reduzir o
ganho de calor;
7. Utilizar condutores de vento – “wingwalls” para capturar a ventilação
natural;
8. Orientar as aberturas (janelas) para as brisas prevalecentes e sobreá-las
(beirais) a fim de reduzir ou eliminar o ar condiconado;
9. Marquises ou guarda-sóis operáveis (toldos que se estendem no verão)
podem reduzir ou eliminar o ar condicionado;
10. Uso de ventiladores para o movimento do ar interno;
11. Uso de cor clara nos materiais de construção (principalmente cobertura)
para minimizar o ganho de calor conduzido;
12. Uso de elementos vazados nas varandas e pátios que podem favorecer a
ventilação passiva nos ambientes;
13. Utilizar os planos envidraçados na face sul e protegidos por brises ou
aletas verticais;
14. Uso de pé direito alto, aberturas nas coberturas para saída do ar, janelas
altas protegidas com beirais profundos ou varandas;
15. Aplicação de paredes leves e flexíveis, e sombreadas por varandas.
Os dados de desempenho térmico do Quadro 6 devem orientar a escolha de
materiais, componentes e sistemas construtivos, mas estes também devem seguir
outros critérios de sustentabilidade que minimizem

impactos na construção;

aumente o ciclo de vida útil da edificação. O sistema construtivo deve levar em

76

consideração, a

racionalização, a modulação, facilidade na montagem e

desmontagem da estrutura e reutilização de seus componentes.
A partir destas premissas é possível levantar alguns materiais e sistemas
construtivos que possam ser utilizados na construção da residência universitária. A
própria norma 15220 já define os valores de transmitância, capacidade térmica e
atraso térmico para alguns sistemas.

3.2.2 CARTA SOLAR E MÁSCARA DE SOMBRA

Em relação a insolação no terreno foram

feitas algumas análises da

geometria solar, os resultados serviram de diretriz para os primeiros estudos de
implantação. .(Figura 33)

Figura 33: Estudo da carta solar no terreno.

Fonte: Barros (2015)
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Observou-se insolação em todas as fachadas. As fachadas leste e oeste são
as que mais recebem radiação solar por mais tempo e durante o ano todo. Essas
fachadas devem ser, no projeto, cegas e sombreadas, com generosos beirais.

Figura 34: Máscara de sombra do terreno

Fonte: Barros (2015)

Uma análise de um ponto central do terreno nos mostra que não há sombra
relevante a ser considerada no projeto. Na fachada oeste a existência das
edificações das Residências, numa cota de nível mais baixa oferece sombra apenas
no por do sol(Figura 34).

3.2.3 VENTILAÇÃO

Em relação a ventilação foram feitas análises dos ventos em Natal /RN, no
programa SOL-AR (labeee/UFSC), e estudos de esteira de vento.
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Percebe-se, durante o ano que a ventilação teve maior velocidade e maior
número de horas, nas fachadas nordeste, leste, sudeste e sul (Figura 35)

Figura 35: ventilação para natal - velocidade

Fonte: SOL-AR – LABEE – Universidade Federal de Santa Catarina

Quanto a frequência de ocorrência observa-se uma maior predominância
nos quadrantes sudeste e sul, levando a considerar as aberturas de entrada
(pressão positiva) e saídas (pressão negativa) nas fachadas posteriores (Figura
36).
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Figura 36: ventilação para natal - frequência

Fonte: SOL-AR– LABEE – Universidade Federal de Santa Catarina

Figura 37: Croqui – análise da esteira de ventos sul. Estudo esquemático em relação a
ventilação e obstáculos no entorno.

Fonte: Barros (2015)

80

Figura 38: Croqui – análise da esteira de ventos sudeste. Estudo esquemático em relação a
ventilação e os obstáculos no entorno.

Fonte: Barros (2015)

As esteiras de ventos mostram que as edificações existentes, no caso, o mais
próximo é o Restaurante Universitário, não interfere na ventilação na proposta do
anteprojeto da Residência Universitária. (Figura 37 e Figura 38)

3.3 CONDICIONANTES LEGAIS

3.3.1 PLANO DIRETOR E CÓDIGO DE OBRAS DE NATAL E PLANO DIRETOR
DO CAMPUS
Foi importante fazer uma relação do Plano Diretor do Campus, com o Plano
Diretor do Município de Natal, pois há algumas questões específicas, como a
existência de Zoneamento próprio do Campus.

Quadro 8 faz uma relação direta das prescrições. Na primeira coluna é listado
o que dita o Plano Diretor e o Código de Obras de Natal, na segunda diz respeito ao
Plano Diretor do Campus e na terceira estão as máximas aplicadas no terreno.
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Quadro 8: Comparação entre o PD campus e o PD de Natal
PLANO
DIRETOR NATAL
CÓDIGO DE
OBRAS DE
NATAL
Adensável

Zona

PLANO DIRETOR
CAMPUS UFRN

PRESCRIÇÕES PARA
O TERRENO OBJETO
DA INTERVENÇÃO

5

Terreno

Área= 6.200,00m²

Coeficiente
aproveitamento
Taxa de ocupação

1,2
80%

Taxa de permeabilidade

20%

20%

Gabarito

Zona de controle

1 e 4 pavimentos

Recuos

70%

4200,00m²

3 pavimentos
máximo

arterial – 10m
local - 3m
Construções – 6m

Vias

Anel viário –
arterial

Vagas de estacionamento

Via interna - local
1 vaga /60m*

Fonte: Plano diretor Campus Central da UFRN e da cidade do Natal - editado pela autora

Quadro 9: Índices urbanísticos da Zona 5, segundo Plano Diretor do Campus.
ÁREA DA ZONA

285.533,69

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA NA ZONA

57.589,22 m²

ÁREA TOTAL PERMEÁVEL

168.544,00m²

TOTAL DE ÁREA CONSTRUÍDA

57.589,22m²

APROVEITAMENTO DA ZONA

21%

TAXA DE PERMEABILIDADE

62%

Fonte: Plano Diretor do Campus Central - UFRN.

A

Figura 39 mostra as diretrizes de gabarito para a área, onde é possível

construir até 4 pavimentos.
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Figura 39: Desenho do mapa de gabarito para a área do projeto

Fonte: Superintendência de Infraestrutura- UFRN. Editado pela autora.

O código de obras a ser utilizado é o do município de Natal, Lei
Complementar N° 055, de 27 de janeiro de 2004, que trás alguns parâmetros de
tamanho e área mínimas de ambientes de uma residência e condições mínimas para
atender insolação e ventilação nos cômodos.

Tabela 5: Dimensionamento mínimo de ambientes para residência segundo Código de Obras de
Natal.
COMPARTIMENTO

ÁREA MÍNIMA m²

SALA

10,00

DIMENSÃO MÍNIMA
m
2,60

PÉ-DIREITO MÍNIMO m

QUARTO

8,00

2,40

2,50

2,50

COZINHA

4,00

1,80

2,50

BANHEIRO

2,40

1,20

2,40

LOCAIS DE ESTUDO

10,00

2,60

2,50

1,00

2,40

ÁREA DE SERVIÇO

Fonte: Código de Obras de Natal. Editado pela autora.
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Quanto a vagas de estacionamento, a STTU solicitou que a residência
universitária fosse tratada como uma pousada para o cálculo de vagas. Fica
obrigada a universidade atender a esta regra, apesar da residência ser uma
habitação de interesse social, destinada a estudantes enquadrados no perfil de
"situação de vulnerabilidade econômica". Foi considerado nesse cálculo uma vaga
para cada 2 dormitórios, resultando num total de 26 vagas para 52 apartamentos.
Nestas estão inclusas as vagas para pessoa com deficiência (2%) e idoso (5%),
segundo norma de acessibilidade NBR 9050 .

3.3.2 OUTRAS NORMAS

A norma de acessibilidade, a NBR 9050/2015 estabelece critérios e
parâmetros técnicos a serem observados quanto ao projeto, construção, instalação e
adaptação do meio urbano e rural, e de edificações às condições de acessibilidade.
Ela visa proporcionar a utilização de maneira autônoma, independente e segura ao
maior número de pessoas:


do ambiente,



das edificações,



do mobiliário,



dos equipamentos urbanos e



elementos.

E no caso da residência, serão propostas unidades acessíveis, banheiros e,
módulos de cozinha acessíveis, além da pavimentação da área de jardim, onde um
cadeirante ou pessoa com mobilidade reduzida possa utilizar.
As áreas técnicas de serviço ou de acesso restrito, como casas de máquinas,
barriletes, passagem de uso técnico , entre outras não necessitam ser acessíveis.
As

edificações

residenciais

multifamiliares,

condomínios

habitacionais, onde se enquadra a residência universitária,

e

conjuntos

necessitam ser

acessíveis em suas áreas de uso comum e as unidades autônomas acessíveis
devem estar localizadas em rota acessível da edificação.
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Outras normas necessárias para o projeto da residência universitária, são as
normas de combate a incêndio e pânico, em particular O Código de Segurança e
Proteção Contra Incêndio e Pânico do Estado do Rio Grande do Norte que tem
como objetivo estabelecer critérios básicos à segurança contra incêndio nas
edificações, utilizando meios necessários a evitar ou minimizar a propagação do
fogo, facilitar o socorro e assegurara a evacuação segura dos ocupantes da
edificação através do cumprimento de exigências mínimas quanto a localização,
arranjo físico e construção das edificações, aliadas a instalação de sistemas de
detecção, alarme e combate a incêndio.
Para o projeto da residência universitária, considerada por este código como
ocupação residencial, determina:
IV - edificações com altura entre nove e quinze metros, com área construída
superior a 750 m2 : a) prevenção fixa (hidrantes); b) prevenção móvel
(extintores de incêndio); c) iluminação de emergência; d) central de gás; e)
sinalização; f) escada convencional; g) instalação de hidrante público.
(CSPCI CBM RN)

Em relação ao hidrante público, a UFRN, já conta uma rede geral de combate
a incêndio, contemplando hidrantes e o projeto de arquitetura atende as regras
sobre saídas de emergência utilizando a NBR 9077 (ABNT, 1993). Esta Norma fixa
as condições exigíveis a fim de que sua população possa abandoná-las, em caso de
incêndio, completamente protegida em sua integridade física e para permitir o fácil
acesso de auxílio externo (bombeiros) para o combate ao fogo e a retirada da
população.
Para o projeto da residência universitária é necessário que a maior distância
percorrida até o piso de descarga, ou do dormitório até a escada, seja de até 65m,
sem chuveiro automático e com detecção de fumaça e mais de uma saída, ou de até
95m, com chuveiro automático, com detecção de fumaça e mais de uma saída. A
decisão projetual é que haja mais de uma saída, evitando assim custos com
chuveiros automáticos.
Estas são as condicionantes legais que de forma geral, nortearam o projeto,
fazendo com que a proposta tivesse algumas características no partido como
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resultado dessa obediência, como o limite de gabarito em até 4 pavimentos e a
opção por duas escadas de acesso e uma passarela de interligação entre blocos.
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4. SISTEMAS CONSTRUTIVOS E MATERIAIS

Durante o processo de concepção do projeto, surgem questões de como
atingir uma arquitetura flexível, que permita alterações de espaços e crescimento de
partes, sem interferir no todo, que seja permeável, permitindo a relação do espaço
externo com o interno, e que permita a interatividade entre os usuários.
Para essa tarefa é necessário antes conhecer os materiais e sistemas
disponíveis, não só os que atendam as pretensões projetuais, mas que também,
gerando assim facilidade, economia e consequentemente uma escolha mais
consciente e sustentável para a materialização do projeto.
As decisões sobre os sistemas construtivos e materiais para envoltória e
cobertura estão intimamente ligadas a observância as exigências resultado dessas
condicionantes, como a modulação, conforto e eficiência energética, além da busca
pelo atendimento aos conceitos pesquisados e ao conceito do projeto, este último,
explicado no capítulo 4, como parte integrante da construção da proposta, mas que
aconteceu em paralelo as pesquisas de materiais e primeiras propostas.

4.1 MATERIALIZANDO A FLEXIBILIDADE -

SISTEMA PRÉ-FABRICADO DE

CONCRETO E MODULAÇÃO

A adoção do pré-moldado de concreto, nos parece ser, o caminho para atingir
uma rápida construção, uma possibilidade de planta livre (flexível) e ampliações na
edificação, de forma rápida e limpa, como cita Acker (2002), “O uso de concreto prémoldado em edificações está amplamente relacionado à uma forma de construir
econômica, durável, estruturalmente segura e com versatilidade arquitetônica ao
mesmo tempo, que deixa livre a escolha dos elementos construtivos, as envoltórias,
esquadrias e outros elementos". Acker (2002) atenta também para o cuidado com
as junções desses elementos e como eles dialogam, pois influencia no resultado
esperado.
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Figura 40: Foto da montagem de estrutura pre-fabricada em concreto

Fonte: <www.premoldadosdeconcreto.com>. Acesso em dezembro de 2015.

É importante o domínio sobre o sistema e admitir as suas variantes desde no
processo projetual, como o próprio Acker, (2002, p.2) coloca, “para conseguir
melhores resultados o projeto deveria, desde o início, respeitar as demandas
específicas e particulares estruturais dos sistemas construtivos.

Figura 41:

Laje alveolar protendida, permitem vencer grandes vãos com altas sobrecargas e
são capazes de proporcionar um teto liso e sem nervuras.

fonte: < http://au.pini.com.br>. Acesso em dezembro de 2015.
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As principais características e vantagens do

pré-moldado de concreto ,

segundo o Manual de Sistemas Pré-Fabricados de Concreto, de Acker (2002, p.2 a
p.4 ), são:
Produto feito na fábrica: O fato de transferir a execução para outro lugar
permite um canteiro de obras mais limpo e uma produção racional e controlada, com
melhor acabamento e controle dos materiais e qualidade superior.


Uso otimizado de materiais: A pré-fabricação possui um maior potencial

econômico, desempenho estrutural e durabilidade do que as construções moldadas
no local.


Menor tempo de construção: Menos da metade do tempo necessário para

construção convencional moldada no local.


Oportunidade para boa arquitetura: Dentro do contexto da pré-fabricação

aberta, o projeto do edifício não está restrito aos elementos de concreto produzidos
em série e quase todo tipo de edificação pode ser adaptada aos requisitos dos
fabricantes ou do arquiteto. Não há contradição entre elegância arquitetônica,
variedade e eficiência. Não se usa mais a industrialização em larga escala de
unidades idênticas; pelo contrário, um processo de produção eficiente pode ser
combinado com trabalho especializado que permite um projeto arquitetônico sem
custos extras. Neste sentido, a padronização de soluções construtivas apresentase como uma ferramenta ainda mais importante do que a modulação dos
elementos.


Eficiência estrutural: O concreto pré-moldado oferece recursos consideráveis

para melhorar a eficiência estrutural. Vãos grandes e redução da altura efetiva
podem ser obtidos usando concreto protendido para elementos de vigas e de lajes.
[...] Isso oferece não apenas flexibilidade na construção, como também maior vida
útil da edificação, pois há maior adaptabilidade para novos usos.


Adaptabilidade: No futuro, acredita Acker,, haverá muito menos demolição de

edificações inteiras e mais demandas para adaptar as construções existentes para
as novas exigências do mercado.
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Material resistente ao fogo: Para edificações onde são utilizados os

componentes pré-moldados sem nenhuma medida especial de proteção atingem a
exigência de resistência ao fogo de 60 minutos.


Construção menos agressiva ao meio ambiente: Desde que as necessidades

mais básicas de qualquer geração são moradia e mobilidade, o setor da construção
civil ocupa uma posição central nesse desenvolvimento. [...] No contexto de uma
relação mais amigável ao meio ambiente, a indústria do concreto pré- moldado
apresenta-se como uma alternativa viável: com uso reduzido de materiais até 45%;
redução do consumo de energia de até 30%; diminuição do desperdício com
demolição de até 40%. [...] funcionarão como um sistema de produção fechado,
onde todo material gasto é processado e utilizado novamente. (ACKER, 2002)
Várias tipologias são favoráveis ao uso do pre-moldado, as edificações com
planos ortogonais, são as ideais, pois apresentam regularidade e possibilidade de
modulação, regularidade da malha estrutural e de componentes. Mas isso não quer
dizer que o pré-fabricado não possa atender a outras tipologias, formas irregulares
podem se apropriar desse sistema, se não totalmente, pelo menos parcialmente. “É
completamente errôneo pensar que o concreto pré-moldado não possui flexibilidade
arquitetônica.” (ACKER e FERREIRA, 2002, p.5).
Para melhor ser aproveitado um sistema pré-fabricado, é importante que este
seja pensado desde o estudo preliminar do projeto de arquitetura e não adaptado
posteriormente, como acontece com o concreto moldado no local.
“As maiores vantagens em soluções pré-moldadas serão obtidas quando no
estágio da concepção do projeto forem considerados os seguintes pontos” (ACKER
e FERREIRA, 2002, p6):


Respeito à filosofia específica de projeto;



Usar soluções padronizadas sempre que possível: A padronização é um fator
importante no processo de pré-fabricação. Isso possibilita repetição, portanto,
custos mais baixos.



Usar a modulação sempre que possível.



Os detalhes devem ser simples: Um bom projeto em concreto pré-moldado deve
envolver detalhes o mais simples possível
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Considerar as tolerâncias dimensionais: Produtos de concreto pré-moldados
apresentam inevitavelmente diferenças entre as dimensões especificadas e as
executadas.



Obter vantagem do processo de industrialização: A produção de concreto prémoldado deve se basear na industrialização.
Figura 42: O detalhe, importante na estrutura pré-moldada, nesse caso definidora da
arquitetura. Croqui de Lelé para a obra DISBRAVE.

Fonte: <archdaily, imagem cedida por Giancarlo Latorraca.> Acesso em janeiro de 2016.

Vê-se no aprofundamento do sistema de pré-fabricado de concreto, que é
fundamental o detalhe, a forma de encaixe, a modulação e a adequação ao projeto.
Aqui, o detalhe, que pode ser simplificado ou não tem um valor na expressão ou
tensão tectônica4 da obra. É uma intenção projetual que o material tenha sua

4

"Assim, a expressividade da arte da tectônica se originaria, por um lado, a partir das características
físicas do material (elasticidade, flexibilidade, leveza, possibilidade de ser recortado em diferentes
formatos), e, por outro lado, de referências estéticas externas que a própria técnica pôde incorporar.
De acordo com nossa compreensão, essa reflexão, englobando as características físicas dos
materiais e as referências externas, constitui uma verdadeira teoria da relação da arquitetura à sua
materialidade, e estaria no centro de uma preocupação atual em torno do conceito de tectônica"
(AMARAL, 2009)
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verdade aparente na proposta final, ou seja, que o a estrutura pré-moldada seja
aparente, fazendo parte da composição formal da residência universitária.

4.1.1 MODULAÇÃO

A modulação é importante para esse tipo de sistema, trazendo facilidade na
reprodução dos elementos, racionalização e economia na obra.
O uso de um planejamento modular não implica na limitação da liberdade de
projeto, pois o mesmo é apenas um instrumento para se conseguir um
trabalho sistêmico e econômico, além de simplificar as ligações e detalhes.
Contudo, existem algumas diretrizes para proporções do projeto em planta,
as quais podem ser plenamente empregadas para simplificar a construção.
A largura dos elementos de laje pode ser modulada em 1200 e 2400 mm. É
aconselhável, durante o planejamento da construção, modular as para
combinar a largura dos elementos. (ACKER, 2002, p. 62)

A modulação é um fator econômico muito importante no projeto e construção
de edifícios, tanto para o trabalho estrutural como para o acabamento, em préfabricação, isso é ainda mais marcante, afirma Acker em seu Manual.
Acker (202) reforça que, em relação à padronização e economia na produção
e execução a modulação é geralmente bem estabelecida para componentes
estruturais em construções pré-moldadas. Geralmente, o módulo básico utilizado é
de 3m, e seus múltiplos, contudo o uso de modulação para a laje e lay-out de piso
deve seguir algumas diretrizes para proporções do projeto em planta, as quais
podem ser plenamente empregadas para simplificar a construção. A largura dos
elementos de laje pode ser modulada em 1200 e 2400 mm (Figura 43).

É

aconselhável, durante o planejamento da construção, modular as dimensões para
combinar a largura dos elementos. Numa estrutura simples, todos os elementos de
laje deveriam ser posicionados na mesma dire ção para simplificar esse layout.
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Figura 43: Exemplo de modulação em planta.

Fonte: manual de sistemas pré-fabricados de concreto. Acker, 2002, p. 8.

4.1.2 SISTEMA TIPO ESQUELETO
A

solução

técnica de

sistema estrutural para construção pré-moldada

proposta para o projeto da residência universitária será estrutura em esqueleto,
consistindo de pilares, vigas e lajes.

A

estrutura em esqueleto permite maior

liberdade no planejamento e disposição das áreas do piso, sem obstrução de
paredes portantes internas ou por um grande número de pilares internos (Figura 44).

Figura 44: Sistema esqueleto- pilar, viga e laje.

Fonte: Disponível em http://www.leonardi.com.br/. Acesso em junho de 2016.
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Esse sistema proposto proporciona liberdade da escolha dos fechamentos e
fácil mudança das instalações por ter sua estrutura portante independente desses
subsistemas. Seus elementos também se adaptam a uma produção racional nos
processo de montagem.
O pórtico estrutural, desse sistema, segundo o "Manual de sistemas préfabricados de concreto" (Acker, 2002, p.61) é geralmente composto por pilares
retangulares com comprimento superior à altura de um ou mais pavimentos.
As vigas são de formato retangular, apoiadas nos consoles ou no topo do
pilar através de chumbadores. As lajes alveolares protendidas para piso e cobertura
são os tipos mais comuns de serem empregadas nesse tipo de estrutura e para
construções com até três ou quatro pavimentos.
Os pilares nesse sistema, pode ter os consoles, peça que recebe e apoia as
vigas, com desenho reto ou em ângulo.
Não é objetivo desse trabalho fazer um cálculo da estrutura, mas serão
apresentadas tabelas de pré-dimensionamento que nortearam o desenho das peças
pré-moldadas simplificadas. A intenção é mostrar o elemento escolhido e o modo de
encaixe entre eles para a estrutura do projeto da residência universitária e que
permita alcançar o objetivo da flexibilidade.

4.1.2.1 PILAR
Os pilares de concreto pré-moldado são fabricados em várias formas e
dimensões. A superfície de concreto é lisa e as bordas são chanfradas. Geralmente,
os pilares requerem uma seção transversal mínima de 300 mm, não apenas por
motivos de manuseio, mas também para acomodar as ligações pilar-viga. A largura
mínima de 300 mm fornece uma resistência ao fogo para cerca de duas horas,
tornando possível a aplicação destes elementos em edificações com diferentes usos
. Quanto a altura recomendada para comprimentos de vãos e de altura dos pilares
estão apresentados na Tabela 6.
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Tabela 6: Relação dimensão pilar / vão da viga e laje.

MÍNIMO

ÓTIMO

MÁXIMO

COMPRIMENTO DAS VIGAS (m)

5

1- 9,60

14

VÃO DAS LAJES DE PISO (m)

6

7-14

18-20

3-4

6- 12

20-25

ALTURA DO PILAR (m)

Fonte: Manual de sistemas pré-fabricados de concreto. Acker, 2002, p. 61.

A dimensão escolhida para a estrutura do projeto desenvolvido nesse trabalho
ficou na coluna do ótimo, com vão máximo de 9,60m entre pilares. Os pilares com
altura máxima de 20 a 24 m podem ser fabricados e executados como uma peça,
sem juntas ou ligações, embora também é normal a prática normal de se trabalhar
com pilares segmentados nas alturas dos pavimentos.

4.1.2.2 CONSOLES DE CONCRETO E ENCAIXE DAS VIGAS
Os consolos são geralmente empregados nas estruturas pré-moldadas para
as ligações viga-pilar e ligações viga-viga, mas também são empregados para
ligações piso-parede. Na Figura 45 são apresentados dois diferentes tipos de
consoles e o encaixe com as vigas mais comuns.
Figura 45: Encaixes de viga/ console.

1

2
Fonte: manual de sistemas pré-fabricados de concreto. Acker, 2002, p. 50.
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4.1.2.3 LAJE DE PISO:

Os sistemas de pisos em concreto pré-moldado oferecem muitas vantagens
como a ausência de escoramentos, a rapidez na construção, as faces inferiores bem
acabadas, o alto desempenho mecânico,os grandes vãos, durabilidade, etc. Há uma
grande variedade de sistemas pré-moldados para pisos no mercado, sendo os cinco
tipos principais:


Pisos com lajes alveolares em concreto protendido ou concreto armado



Pisos com painéis nervurados protendidos



Pisos formados por lajes maciças



Sistemas compostos por meio de placas (painéis) pré-moldadas



Sistemas compostos por lajes com vigotas.
As lajes alveolares possuem alvéolos (vazios) longitudinais com a intenção

principal de reduzir o peso próprio. As lajes alveolares são principalmente utilizadas
em construções com grandes vãos; com 1200mm de largura normalmente, podem
chegar a comprimentos de até 20m entre apoios. (Figura 46 e Figura 47).
Um uso frequente, das lajes pre-moldadas alveolares, segundo o Manual de
Sistemas Pré-fabricados de concreto,

é para construção de apartamentos e

residências, por condições favoráveis no custo e na rapidez da execução e

a

facilidade na montagem. Podem ser apoiadas diretamente na viga reta facilitando a
obra e dispensando desenhos mais elaborados do elemento de apoio, como a viga
em T, por exemplo. Estes motivos são importante para escolha desse tipo de laje
como elemento integrante do sistema pré-moldado de construção da residência.
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Figura 46: Corte transversal da laje alveolar.

Fonte :Disponível em < http://www.scielo.br/> Acesso em junho de 2016.

Figura 47: Ilustração da montagem e encaixe da laje alveolar para piso.

Fonte: Disponível em http://www.leonardi.com.br/laje-alveolar/. Acesso em junho de 2016.

4.1.2.4 VIGA

As vigas podem ser de piso, cobertura e contraventamento, além de serem
primárias

e

secundárias

no

sistema

esqueleto

pré-moldado.

Não

nos

aprofundaremos em conhecer ou como calcular estes tipos, mas apresentaremos os
desenhos mais comuns e a mais indicadas para o projeto desenvolvido para piso e
cobertura, que a princípio, pela possibilidade também de crescimento de forma
vertical, será adotada uma laje de piso para a cobertura.
O Manual de sistemas pré-fabricados de concreto (Acker, 2002) apresenta
alguns tipos de viga para piso como vemos na Figura 48. Apesar da possibilidade
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de um desenho para cada projeto específico, desde que atenda as especificações
técnicas e seja compatível nos encaixes com outros elementos, optamos por
escolher peças que já existem no mercado e que possibilita uma boa solução de
encaixe com outros elementos do sistema pré-fabricado (Figura 49).

Figura 48: Seções das vigas de piso. Os recortes são para apoio do piso.

Fonte: manual de sistemas pré-fabricados de concreto. Acker, 2002, p. 62.

Figura 49: Viga pre-moldada de concreto com seção reta.

98

Fonte: Disponível em http://atcestruturas.com.br/vigas/. Acesso em
junho de 2016.

4.2 SISTEMA DE FECHAMENTO E ENVOLTÓRIA

Para o sistema de fechamento da edificação, utilizaremos um painel wall
(definido como painel de placas cimentícias) e esquadrias que permitam maior
permeabilidade do espaço interno e o exterior.
A utilização desse painel tem crescido na construção civil em resposta a
necessidade de rapidez e racionalização da obra.
Além de otimizar o espaço pela reduzida espessura, proporciona isolamento
acústico e térmico e pode receber vários tipos de acabamentos. Não oxidam, não
apodrecem e são resistentes a impactos, têm boa resistência à flexão, intempéries e
são imunes a fungos, insetos e roedores. Ele pode ser utilizado no fechamento
externo e nas divisórias internas.
Segundo fabricante

do mercado brasileiro, o painel wall (Figura 50) é

composto de miolo de madeira laminada ou sarrafeada, contraplacando em ambas
as faces por lâminas de madeira e externamente por placas cimentícias em CRFS
(Cimento Reforçado com Fio Sintético) prensadas. O processo de industrialização
dos painéis constitui-se da prensagem especial dos componentes a alta
temperatura, resultando em um produto de características técnicas de comprovada
qualidade.
As vantagens no uso do painel wall são:


Isolamento acústico;
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Isolamento térmico;



Estanqueidade à água;



Alta resistência a impactos;



Duplicação do espaço;



Menor espessura, ideal para pé-direito reduzido;



Rapidez e simplificação na montagem e desmontagem;



Total reaproveitamento em caso de remanejamento;



Produto acabado de fácil manutenção, aceitando vários tipos de acabamento;



Não gera entulho;



Permite fixação de peças suspensas;



Paredes elétricas e hidráulicas;



Paredes altas;



Fechamentos externos;



Shafts;



Divisórias sanitárias;



Portas corta-fogo;



Portas acústicas.
Figura 50: placa de painel wall

Fonte: Disponível em <www.eternit.com.br>. Acesso em junho de 2016

Importante lembrar que o painel wall, utilizado como envoltória deve atender
as exigências de conforto, no que diz respeito a transmitância térmica para a Zona
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Bioclimatica 8, a própria NBR 15220 (Desempenho térmico de edificações)
apresenta uma lista de material para envoltória que atende esta exigência.
Como optamos pelo painel wall, a príncipio pela facilidade de instalação, seria
necessário checar seu desempenho térmico; não encontramos dados sobre esse
material, mas foi feito o cálculo através do conhecimento dos materiais empregados
no painel e suas respectivas resistências térmicas.

Figura 51: Cálculo das características térmicas do painel wall.

Fonte: Barros, 2016.

Com o cálculo da transmitância é possível adotar o painel wall como
envoltória do projeto em questão.
material também pode ser utilizado em paredes e divisórias: Técnicas,
sanitárias, duplas, elétricas e altas, com alta resistência a impactos, bom
comportamento ao fogo, sendo um isolante térmico e acústico eficaz, além da total
reaproveitamento em caso de remanejamento e fácil manutenção.
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4.2.1.1 ESQUADRIAS E PAINEIS DE PROTEÇÃO

As esquadrias no caso do projeto da residência , tem relevância no que diz
respeito ao clima, no nosso clima quente e úmido uma das indicações de solução é
a ventilação, então as esquadrias devem permitir a entrada da ventilação, mesmo
quando se deseja a privacidade. Esse controle de se relacionar, quando se deseja,
com espaço externo é fundamental também para a relação com o entorno, seja
paisagístico, climático ou social.
A intenção é utilizar sistemas de esquadrias que permita essa permeabilidade.
Uma indicação são as Fachadas Dinâmicas,

como as fabricadas pela Hunter

Douglas.(Figura 52 e Figura 53 )

Figura 52: fachada dinâmica deslizante.

Fonte: Disponível em <
http://www.hunterdouglas.com.br/>. Acesso em
junho de 2016.

Figura 53: fachada dinâmica dobrável.

Fonte: Disponível em
<http://www.archdaily.com>. Acesso em
junho de 2016
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Elas são uma alternativa atrativa para ampliar o conforto térmico e visual de
ambientes, possibilitando a criação de fachadas funcionais. Podem ser dobráveis ou
deslizantes, podem também ser coloridas, o que pode dar um tratamento estético
diferenciado a obra.
Mas internamente será utilizada esquadria de alumínio e vidro para controle
da ventilação, formando com o painel deslizante um sistema de proteção que pode
ser regulado pelo usuário.

4.3 COBERTURA E ESTRUTURA METÁLICA

A cobertura tem papel fundamental no atendimento as premissas climáticas,
sombrear é solução indispensável para a zona bio-climática 8, na qual o projeto se
localiza, relacionado ao clima a cobertura pode criar

um ambiente agradável

permitindo assim uma maior permanência e interatividade dos usuários.
A cobertura a ser utilizada no projeto constará de uma telha termo-acústica. (Figura 54).

Figura 54: Telha termoacústica

Fonte: Disponível em < www.pinterest.com>. Acesso em junho de 2015
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As vantagens do uso dessa telha são: Isolamento termoacústico, préfabricada, rápida instalação, racionalização da obra, reduz consumo de energia
elétrica (redução do uso do sistema de refrigeração).
É solução ideal para coberturas onde se deseja conforto térmico e
acústico, aliado às excepcionais características das telhas metálicas. Excelente
solução em regiões com elevada concentração de umidade no ar, evitando o
gotejamento que ocorre com a condensação da umidade interna quando em contato
com as coberturas aquecidas pela ação do sol.
É fabricada no sistema “sanduíche” ( telha+isolante+telha) utilizando o
EPS ( poliestireno expandido ) como isolante. É cortado no mesmo perfil das telhas,
proporcionando um encaixa e colagem perfeito, além de alta performance.

Quanto a estrutura metálica que será utilizada como sistema de apoio para a
cobertura apresentam as seguintes vantagens: maior vão, beirais mais generoso
rápida instalação, racionalização da obra, possibilidade de pré-montagem.
No sistema de cobertura metálica, as vigas principais podem ser de sistema
treliçado: arco, tesoura, banzos paralelos ou de alma cheia. As terças podem ser em
perfis dobrados e treliçadas. Dependendo da proposta e do vão que se queira
alcançar um ou outro sistema é mais adequado. Existem diversos sistemas
metálicos para apoio de coberturas e a combinação entre eles. O que importa aqui é
a escolha desse material na estrutura da cobertura e que é possível um sistema
híbrido com a estrutura (vigas, pilares, lajes) de pré-moldado de concreto (Figura
55). Para cobertura da residência universitária propõe-se uma estrutura do tipo joist
(Figura 56).
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Figura 55: sistema híbrido, pré-moldado de concreto e cobertura com estrutura metálica.

Fonte: Disponível em <http://blog.construir.arq.br>. Acesso em junho de 2016.

Figura 56: Modelo de sistema de treliça, viga "joist"

Fonte: Disponível em <http://techne.pini.com.br>
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4.4 INSTALAÇÕES

As instalações podem ser parcialmente integradas nas unidades prémoldadas. Por exemplos dutos, caixas ou aberturas para adaptação elétrica podem
ser moldadas nos elementos de painéis. Outra possibilidade é fazer as instalações
após a estrutura pronta, nesse caso a instalação fica toda aparente ou pode ser
escondida sob forro, nesse caso deve haver cuidado com furações e cortes das
peças de forma indevida.

O projeto deve nascer totalmente compatibilizado com as propostas de
instalações prediais, climatização e automação predial.
Este sistema construtivos e

materiais elencados foram fruto de pesquisa

durante as disciplinas em sala de aula e durante o desenvolvimento do estudo
preliminar do projeto, e no desenvolvimento da proposta final, eles permaneceram
como resposta positiva às relações entre o desenho e a possibilidade de
materialização da obra, através da pré-fabricação, modulação e racionalização.

5. DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA

Neste capítulo, será apresentado a proposta para a residência universitária no
Campus Central da UFRN e seu

processo de construção. A partir da síntese

conceitual, passando pela construção do partido, com apresentação de croquis,
desenhos, estudos, a escolha de materiais e a proposta final.

5.1 SÍNTESE CONCEITUAL

Nesse processo de projetação, a reflexão e a escolha de um ou mais
conceitos, após apropriação e apreensão das primeiras questões sobre o problema
arquitetônico, foi o que norteou a proposta e influenciou as decisões formais e
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técnicas. O conceito é um resultado da equação onde as primeiras variantes se
apresentam, é uma palavra, uma forma, uma imagem que representa a intenção da
obra.
[...]proponho pensar o conceito como o esforço do arquiteto em
compreender, interpretar e transformar os dados pré-existentes do problema
arquitetônico, que se constituem em fundamento para seu trabalho: o lugar,
o programa, e a construção. (MACIEL, 2003 )

Mas antes desse conceito ou ideia subjetiva do projeto, o qual cita o autor
acima, foi necessário um embasamento teórico-conceitual na busca de um resultado
equilibrado que atendessem as demandas específicas do projeto, como flexibilidade
e modulação, além da pesquisa de outros projetos que utilizaram essa estratégia.
A inter-relação do processo construtivo e os conceitos norteadores trouxe a
possibilidade de dar qualidade aos ambientes da residência, que nesse caso
apresenta uma demanda de espaços para atividades, ora mais integradoras, ora
mais privativas. Esse anseio é presente no discurso dos estudantes e foi confirmado
nos questionários durante a investigação através da APO (Avaliação Pós-ocupação).
Como consequência surgiu no processo de construção do conceito do projeto
as palavras, além de flexibilidade, a permeabilidade, que é a capacidade de
materiais que se deixam atravessar, e a interatividade definido como o “diálogo
direto entre o exterior e interior onde se funde o caráter público e privado”(FAVERO
E PASSARO, 2005, p. 8 ).
Para entender esse processo de construção do conceito da proposta, foi
preciso

entender as demandas iniciais, conhecer o público alvo e conceber a

possível solução para a proposta. Como já foi dito, a flexibilidade parece ser a
resposta para aliar economia de recursos, rapidez na construção com as
necessidades dos residentes . Somado a isso, deve ser levada em consideração as
condicionantes

ambientais, para

construção

de

espaços funcionalmente e

ambientalmente eficientes, gerando uso adequado.
A

flexibilidade pode dar essa qualidade funcional, na medida em que o

usuário se apropria do mesmo espaço para

atividades diversas e à instituição,

quando utiliza das propriedades do projeto e da obra para atender a suas demandas
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de construção e adequação a novas realidades, através da construção modular e
possibilidade de rápida expansão.
A permeabilidade na edificação, pode dar qualidade ambiental aos espaços,
na relação entre cheios e vazios, no abrir e fechar de esquadrias que permite,
quando se deseja, a relação com o exterior, através de suas estruturas móveis
(esquadrias, protetores) que separam o interior do exterior, tem a intenção de
permitir momentos de privacidade quando desejado e, em outros momentos, ter uma
relação com o ambiente público, entendendo como público aqui, a interação com a
comunidade acadêmica, interna e externa à residência, permitindo interação nas
atividades em grupo, reuniões, trabalhos, palestras e troca de experiências, além da
relação com os espaços externos como jardins e áreas de convivência ao ar livre.
Nessa reflexão, podemos inferir que,
relacionada

à

funcionalidade,

como

já

flexibilidade está intimamente

defendiam

os

modernistas,

e

a

permeabilidade tem relação direta com o conforto ambiental e a possibilidade de
visibilidade e de inter-relação maior entre os espaços, gerando maior permanência e
utilização destes. Como ressalta a teoria da sintaxe espacial; que apesar de não
ser foco desse trabalho ajuda a entender a relação de permeabilidade e integração.
No seu artigo " Padrões de visibilidade, permeabilidade e apropriação
em espaços públicos abertos: um estudo sintático", Saboya (2008) levanta que
"áreas com maior visibilidade e com maior permeabilidade tendem a ser mais
intensamente utilizadas" . A interatividade surge aqui como uma síntese da intenção
da proposta da residência, entendendo como interatividade a relação dos residentes
entre si, com os espaços da residência, internos e externos, com a comunidade
sugerindo maior integração da residência com sua comunidade.
Para entender melhor essas relações até a palavra que define o conceito da
proposta de projeto foi feita uma imagem onde aparecem as principais ideias que
fizeram parte da trajetória dessa construção.(Figura 57 e Figura 58).
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Figura 57: imagem de demandas, ideias, processos e possíveis soluções que compõem o conceito
da proposta.

Fonte: Imagens da internet. Editadas pela autora, 2015.
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Figura 58: Imagem da soma da flexibilidade e permeabilidade, ou estratégia de projeto e conforto
que somadas irão resultar no conceito da proposta.

.

INTERATIVIDADE
Fonte : Disponível em <www.pinterest.com>, editado pela autora.

Dentro dessa perspectiva, outras variantes se somaram ao processo de
amadurecimento do conceito. Ideias, processos construtivos, programa, estudos de
caso se somaram para formar a base conceitual. As palavras Flexibilidade, como
estratégia de projeto somado a Permeabilidade que trata do conforto ambiental e
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das relações internas e externas resulta em Interativiadade como conceito da
proposta.
Entendendo interatividade, aqui nesse trabalho, como a integração entre os
usuários da residência. Essa interatividade, no entanto, vai além da relação
integração/ privacidade interna a residência, ela se estende e vai ao encontro da
comunidade acadêmica.
Internamente, através das soluções projetuais, das circulações, dos espaços
propostos de convivência, da flexibilidade; externamente, através das aberturas, da
permeabilidade entre o interno e externo, na possibilidade dos espaços oferecerem
um convite a comunidade, aberto também para as residências já existentes onde
faltam

espaços coletivos, conforme resultado da pesquisa;

para ler, estudar,

participar de ensaios, palestras nas áreas comuns, permanecendo as áreas íntimas
(dormitórios) com acesso restrito; e uma área externa que pode ser visitada e
utilizada por essa comunidade.

5.2 EVOLUÇÃO DO PARTIDO ARQUITETÔNICO

Após o levantamento de dados, o conhecimento das demandas, dos
conceitos e da escolha do terreno e de posse das condicionantes é possível
começar a construção de uma ideia inicial do projeto, que, para Neves (1989, p.11)
essa ideia preliminar do edifício projetado é o partido arquitetônico. São concebidas
aqui duas etapas para se proceder à adoção do partido. Uma, do conjunto das
informações indispensáveis que o projetlsta precisa saber para idealizar o partido e,
a outra, dos procedimentos necessários à adoção.
Adoção do Partido na Arquitetura contém, na essência, as informações que
ensinam o modo como percorrer o caminho que leva ao ato de projetar.
As informações necessárias à adoção do partido, já foram levantadas e estão
expostas nos capítulos anteriores, e segundo Neves (1989, p. 21) faz parte do
processo conhecer os dados levantados e tomar decisões projetuais a partir dos
resultados das pesquisas. A partir deste entendimento, cita um caminho a ser
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percorrido nessa construção, a saber: Levantar ideias básicas à adoção do partido;
tomada de decisões no plano horizontal e vertical, e seus ajustes.
Então a partir deste caminho, será apresentado as primeiras ideias e algumas
tomadas de decisões que levaram a algumas proposta, o motivo do abandono de
algumas até a definição final do partido.
A forma do terreno, as condições climáticas locais e legai , foram os principais
condicionantes para os primeiros estudos de implantação, (Figura 60).
De forma irregular, próxima a um triângulo e com duas faixa de gabarito
diferentes, a área disponível para a implantação do projeto foi determinante para
algumas decisões. A primeira, que o projeto teria blocos com alturas diferentes e que
a ocupação aproveitaria o desenho do terreno, além de permitir a construção em
etapas de forma modular
De forma resumida e sistematizada, as ideias básicas são:
i.

Deve ser perseguido a proposta conceito de interatividade, através da
flexibilidade e permeabilidade;

ii.

o terreno escolhido tem suas limitações quanto ao gabarito, já exposto
anteriormente, então a edificação teria ser predominantemente
horizontal;

iii.

por ter um um formato irregular (triangular) e ter uma extensão maior
do que a outra, teria que ser em blocos alongados;

iv.

teria que ser em blocos que pudessem ser construídos em etapas e
que obedecesse os recuos e condicionantes ambientais, como
ventilação e insolação;

v.

o sistema construtivo deverá atender a demanda da construção em
módulos;

vi.

a parte íntima deverá ser separada das atividades coletivas;

vii.

a estética do edifício deve resgatar a identidade do uso do concreto de
edifícios anteriores da UFRN (essa proposta surgiu durante a análise
dos processos construtivos);

viii.

que pudesse integrar as residências existentes.
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Figura 59: Terreno proposto. Linha de recuo, ventilação e carta solar.

Fonte: Elaborado pela autora.

A partir destas primeiras informações, alguns croquis foram desenvolvidos:
Figura 60: Zoneamentos segundo gabarito permitido

Fonte: Barros, 2015
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Figura 61: Croqui.

Fonte: Barros, 2015.
Figura 62: Croqui.

Fonte; Barros 2015.

A partir dessa primeira implantação (Figura 61 e Figura 62) e entendendo que
esse momento de busca por soluções é o resultado da soma dos conhecimentos
acumulados durante as disciplinas, durante os estudos referenciais e a problemática
posta, algumas soluções foram mantidas, outras descartadas; como algumas
implantações que ao longo do desenvolvimento não eram as melhores em relação a
proposta e conceitos definidos, mas a intenção de setorização da área dos
dormitórios e das áreas para atividades coletivas, permaneceu durante todo o
processo. A ideia de blocos interligados e a intenção de criar uma área de pilotis
foram decisões que permaneceram durante os primeiros estudos para a proposta.
Os blocos foram distribuidos do sentido leste oeste, ficando as maiores
fachadas para norte/sul, onde a incidência solar é menor.(Figura 63 e Figura 64).
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Figura 63: Croqui de estudo da proposta orgânica.

Fonte : Elaborado pela autora.

Figura 64: Estudo de volumetria.

Fonte : Elaborado pela autora.

Sempre distribuídos de forma a ocupar a maior dimensão no sentido
leste/oeste, algumas soluções foram propostas, a de formato mais orgânico foi
descartada por dificuldade na soluções de construção, já que a intenção de construir
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em etapas demandaria estudos mais complexos de encaixes da estrutura,
contribuindo assim para uma obra com maior custo.
A volumetria foi surgindo paralelamente aos estudos de implantação e
os primeiros desenhos; separar esses estudos em planta, da volumetria, pareceu
estranho à construção das ideias, apesar de procurar seguir uma metodologia de
construção do partido passo a passo como expõe Neves (1989, p. 34). Nesse
sentido Lawson (2011) parece traduzir esse processo de construção da proposta:
Em geral, é preciso haver um resumo de problema, o projetista tem de
estudar e entender as exigências, produzir uma ou mais soluções, testá-las
em relação a critérios explícitos ou implícitos e transmitir o projeto a clientes
e construtores. No entanto, a ideia de que essas atividades ocorrem nessa
ordem, ou mesmo de que são eventos separados e identificáveis, parece
muito questionável. O mais provável é que projetar seja um processo no
qual problema e solução surgem juntos (LAWSON, 2011, p.28 ).

Um novo estudo de implantação foi pensado, dessa vez com formas mais
retas. Ela evoluiu para uma proposta "em leque", que nos parecia, a princípio,
esteticamente agradável, mas que posteriormente se mostrou inadequada quanto a
a melhor implantação em relação a proteção da radiação solar direta e captação de
ventilação natural.( Figura 66)
Paralelamente ao estudo de implantação foram sendo realizados os estudos
volumétricos; decisões de sistemas construtivos/estrutural e fechamentos foram
sendo delineados (Figura 65).
Figura 65: Croqui do estudo de volumetria

FONTE: Elaboração própria.
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Figura 66: Croqui da proposta em leque e estudo de volumetria.

Fonte : Barros, 2015.

Outra intenção era aproveitar a declividade do terreno, que desce em direção
ao Anel viário cerca de 6m. Teriam a princípio blocos com alturas diferentes que
acompanhariam esse desnível, mas essa proposta se mostrou inviável, visto aos
diversos ajustes de acessibilidade entre as circulações.
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Resgatando as primeiras ideias de implantação, a proposta foi pensada em
três blocos, o bloco A no sentido norte-sul e os blocos B e C, no sentido leste-oeste,
mais adequada para proteção da radiação solar direta (Figura 67 e Figura 68).
O desafio era aproveitar a faixa destinada a 3 pavimentos (Bloco A) de forma
que não sofresse tanto com a radiação na sua maior extensão (Figura 70).
Figura 67: Croqui de retomada das primeiras propostas de implantação.

Fonte : Barros, 2015.
Figura 68: Croqui do estudo de implantação.

Fonte : Barros, 2015.
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Figura 69: Estudos de cortes esquemáticos no terreno.

Fonte : Elaborado pela autora.

Figura 70: Imagem do estudo de volumetria no programa SKTCHUP.

Fonte: Barros, 2015.
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A edificação pedia a construção em etapas através de blocos interligados
por circulações de estrutura independente e pudesse ser o mais permeável possível,
integrada as outras residências e com um bloco no sentido norte/sul para aproveitar
o gabarito mais alto e dois blocos no sentido leste oeste. O que resultou num
primeiro estudo de volumetria e distribuição espacial a ocupar o terreno de forma
longitudinal e em 3 blocos e com alturas diferentes (
Figura 70). A distância entre os dois blocos paralelos se deu em virtude do
estudo da esteira de vento, que pedia uma distância mínima para garantir uma boa
ventilação (ver capítulo 3 - condicionantes de conforto e eficiência energética.
O partido (Figura 71) resultou numa proposta predominantemente horizontal,
desenvolvida em 3 blocos projetados para serem construídos de forma independente
e interligados por circulação de estrutura, também independente. Com sistema
construtivo pré-moldado de concreto, os blocos devem mostrar essa verdade do
material, assim como a estrutura das circulações em estrutura metálica.
Figura 71: Estudo volumétrico com implantação e partido geral.

Fonte : Barros, 2015.

A partir daí a proposta buscou atender os outros parâmetros ou ideias
principais aliadas as condicionantes estudadas anteriormente.
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É importante lembrar que paralelamente a estudos para a melhor proposta de
projeto, levando-se em conta as condicionantes, foram sendo desenvolvidos o
estudo sobre a unidade básica de modulação e dos dormitórios.(Figura 72,Figura 73)
Figura 72: Estudo dos dormitórios

Fonte : Barros, 2015.

Figura 73: Estudos dos dormitórios.

Fonte : Barros, 2015..
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Figura 74: Estudo dos dormitórios.

Fonte : Barros, 2015.

5.3 DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA FINAL

No desenvolvimento da proposta, uma das decisões foi de que a residência
universitária pudesse ser construída em etapas e possível de se expandir sem
muitas interferências na etapa já concluída, a solução seria criar um módulo inicial
onde abrigasse os dormitórios, pois, estes ficariam nos pavimentos superiores
enquanto os atividades de serviço e apoios estariam no pavimento térreo de pilotis.
Alguns estudos foram feitos para esse módulo. E surgiram algumas questões,
qual seria o tamanho ideal dessa modulação em função da ocupação do espaço e
do sistema estrutural a ser usado. Nas primeiras pesquisas sobre o sistema
estrutural, que aconteceram em paralelo, mas que, por questões didáticas será
apresentado num subitem separado. Durante o desenvolvimento surgiram duas
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possibilidades, a primeira que o sistema fosse em estrutura metálica e a segunda em
pré-moldado de concreto, optou-se pela segunda pelo fato da fácil manutenção.
Esse módulo inicial daria origem à planta de piloti, uma planta livre a princípio
para a ocupação com as demandas e espaços necessários às atividades coletivas e
de serviços da residência.
A modulação foi decidida por múltiplos de 1,20m, pois seria o mínimo
aceitável para largura de banheiro e se encaixava numa modulação compatível com
a estrutura pré-moldada de concreto. A partir daí foram feitos alguns estudos, do
módulo original e suas combinações.
Os quartos deveriam ser ocupados por no máximo dois residentes, mas seria
impraticável ter um único banheiro para duas pessoas apenas. A solução foi fazer
quartos para dois moradores mas que pudessem dividir um único banheiro com mais
dois residentes, ficando uma proposta de módulo onde aparece o banheiro no centro
separando os dois quartos, com portas entre eles, permitindo maior privacidade,
esse seria o modelo inicial de quarto, podendo outros arranjos serem projetados
para a mesma modulação, alcançando assim a flexibilidade no espaço (Figura 75 e
Figura 76).
Os primeiros croquis mostram os estudos dos quartos e os arranjos possíveis
no terreno. Para solucionar o bloco que ficaria com sua maior extensão para
leste/oeste, foi feito um giro nos blocos dos quartos, obrigando a um novo arranjo do
bloco e criação de espaços vazios entre eles como mostra as figuras (Figura 77 e
Figura 78).
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Figura 75: estudo inicial dos módulos dos dormitórios, com um banheiro atendendo a cada 4
residentes.

Fonte : Barros, 2015.

Figura 76: Arranjo dos primeiros estudos dos módulos. Encaixes fora do alinhamento para dar
movimento, dormitórios nas duas faces do bloco com uma abertura central na cobetura.

Fonte : Barros, 2015.
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Figura 77: Estudo do módulo de dois dormitórios, com abertura central para ventilação e iluminação
para os dormitórios. As camas na parede das janelas se mostraram inadequadas no lay-out e estudo
de insolação.

Fonte : Barros, 2015.

Figura 78: Arranjo dos dormitórios do bloco A, com os dormitórios no mesmo sentido dos outros
blocos. Garantindo uma maior proteção á radiação solar.

Fonte : Barros, 2015.
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A proposta final de modulação do quarto e seus arranjos levou em
consideração a economia de áreas obsoletas ou sem uso nas circulações e a
possibilidade de encaixe e ligação dos blocos.(Figura 78 e Figura 79)

Figura 79: Proposta de dormitório para 4 residentes com banheiro integrado.

Fonte : Barros, 2015.

Se os blocos de dormitórios ficassem todos unidos seria criada uma grande
circulação sem iluminação e ventilação natural e consequentemente sem
permeabilidade, a solução foi separá-los em módulos de 16,80m x 9,60m de eixo de
pilar a pilar, entre eles uma passarela metálica faria a conexão.
A partir daí, a construção poderia ser executada em blocos e em etapas,
como mostra a Figura 80.
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Figura 80: Construção em etapas. Modulação e expansibilidade.
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Fonte : Barros, 2015.
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A planta tipo inicial (Figura 81), apresentava as escadas anexas diretamente
aos blocos de dormitórios, com uma bateria de banheiros externo aos quartos para
apoio que

gerou uma planta térrea, onde há a possibilidade de abrigar várias

funções.
Figura 81: Planta tipo inicial com as duas escadas anexas diretamente aos blocos.

Fonte : Barros, 2015. Apresentado na qualificação.

Figura 82: Planta térrea inicial, gerada pela planta tipo dos pavimentos superiores.

Fonte : Barros, 2015. Apresentado na qualificação..
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Durante o desenvolvimento da proposta e estudos sobre legislação de
combate a incêndio, surgiu a necessidade de instalar uma passarela interligando os
blocos B e C, com uma escada intermediária para cumprir a distância máxima que o
usuário possa percorrer em segurança até a saída da edificação (Figura 83).

Figura 83: pavimento dos dormitórios. As escadas foram localizadas para atender a norma de
combate a incêndio.

Fonte: Elaborado pela autora

A partir desta distribuição dos blocos, localização de escadas e passarelas foi
desenvolvido o restante do projeto.

5.3.1 CONFORTO E EFICIÊNCIA ENÉRGETICA

Para a residência foram feitas simulações utilizando o softaware "solar tool"
para as principais aberturas em alguns horários no solstício de inverno e verão.
Essas simulações orientaram as escolhas e decisões sobre materiais, tamanho de
beiral e tipo de esquadrias e brises. (Figuras 84 a 95).
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Figura 84: Simulação, abertura fachada oeste- solstício de inverno as 15 horas, utilizando brise com
30º de inclinação.

Fonte:SOLAR TOOL . Elaborado pela autora.

Figura 85: Simulação, abertura fachada oeste- solistício de inverno as 15 horas, beiral com 4m.

Fonte:SOLAR TOOL . Elaborado pela autora.
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Figura 86: Simulação, abertura fachada leste- solistício de inverno as 9 horas, com brise 30º de
inclinação.

Fonte:SOLAR TOOL . Elaborado pela autora.

Figura 87:Simulação, abertura fachada leste- solistício de inverno as 9 horas, com beiral com 4m.

Fonte:SOLAR TOOL . Elaborado pela autora.
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Figura 88: Simulação, abertura fachada norte - solistício de inverno as 9 horas, com beiral com 4m.

Fonte:SOLAR TOOL . Elaborado pela autora.

Figura 89: Simulação solstício de inverno - Fachada norte - 17:30H. Com brise vertical 1m.

Fonte:SOLAR TOOL . Elaborado pela autora.
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Figura 90: Simulação Solstício de inverno - 17 horas, fachada sul - beiral 4m.

Fonte:SOLAR TOOL . Elaborado pela autora.

Figura 91: Simulação, abertura fachada oeste- solstício de verão as 15 horas, utilizando brise com
30º de inclinação.

Fonte:SOLAR TOOL . Elaborado pela autora.
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Figura 92:Simulação, abertura fachada oeste- solstício de verão as 17 horas, utilizando beiral de 4m.

Fonte:SOLAR TOOL . Elaborado pela autora.

Figura 93: Simulação, abertura fachada norte- solstício de verão as 9 horas, utilizando beiral de 4m.

Fonte:SOLAR TOOL . Elaborado pela autora.
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Figura 94 :Simulação, abertura fachada sul- solstício de verão as 17 horas, brise horizontal.

Fonte:SOLAR TOOL . Elaborado pela autora.

Figura 95 :Simulação, abertura fachada sul- solstício de verão as 17 horas, brise horizontal e vertical.

Fonte:SOLAR TOOL . Elaborado pela autora.
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As simulações mostraram que o beiral de 4m não são suficientes para
proteção nas fachadas leste e oeste, portanto foram utilizados brises metálicos com
inclinação de 30º e paredes cegas (Figura 102).
Nas fachadas norte e sul, a proteção se dá melhor com brises verticais, mas
optou-se por protetores solares corrediços, onde o usuário pode controlar a entrada
da radiação e iluminação, além da privacidade. O uso dos protetores corrediços por
fora da fachada impossibilita o uso de brise vertical.(Figura 104).
Outra simulação foi feita num ponto dentro do dormitório, para fachadas norte
e sul, mostrando que a posição das camas não eram indicadas em baixo da janela, o
layout dos dormitórios mudou para adequar a uma situação de mais conforto.(Figura
109).

. Figura 96: Simulação da insolação num ponto P no quarto. Fachada norte.

Fonte: Barros, 2015.
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Figura 97: Simulação da insolação num ponto P no quarto. Fachada sul

Fonte: Barros, 2015.

Figura 98: Estudo de esquadrias considerando as análises bioclimáticas.

Fonte: Barros, 2015.
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Uma análise da esteira de vento entre os blocos paralelos confirmaram que o
bloco C não impede a ventilação para o bloco de trás.(Figura 99)
Figura 99: Esteira de vento, sul e sudeste, entre blocos.

Fonte: Barros, 2015.

Figura 100: Croqui de Protetores solares móveis nas fachadas dos dormitórios.

Fonte: Barros, 2015.
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5.3.2 SISTEMA CONSTRUTIVO

O sistema construtivo em pré-moldado de concreto, painéis de fechamento
pré-fabricados e estrutura metálica foi pensado a atender as questões de expansão
rápida, construção limpa e geração de planta livre para a flexibilidade.
Após decisão da modulação de 1,20m x 1,20m passou-se desenvolver peças
(pilar, viga e laje) que atendessem ao pré-dimensionamento estrutural, baseado nas
pesquisas bibliográficas; para tal seguiu-se uma tabela de pré-dimensionamento
baseado nos vãos.
Alguns estudos de encaixes entre pilar, viga, laje, fechamento e esquadrias
foram feitos, utilizando croquis

e software de modelagem 3d,

Inicialmente foi

escolhido um pilar com "console" em ângulo (Figura 101 - 1 e 2) mas esse modelo
gerou recortes para o encaixe dos painéis de fechamento e esquadrias. Optou-se
por um console reto e viga com recorte para encaixe, isso também permitiu
diminuição na altura necessária para estrutura, gerando um pé direito menor. O
painel "wall" para fechamento e divisórias internas tem 1,20m de largura, facilitando
a modulação(Figura 101 - 4).
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Figura 101: Estudo de encaixe das peças pré-fabricadas em concreto com painel de fechamento e
esquadria

1

2

3

5

4
Fonte: Barros, 2015.

A cobertura tem a função de gerar proteção e sombreamento, a estrutura
metálica em viga treliçada com mãos francesas permitiu grandes beirais e uma
forma ondulada à telha, trazendo mais "leveza" à proposta de concreto. Apesar de
não ser objeto desse trabalho, a grande cobertura em questão favorece uma
instalação futura de placas fotovoltaicas para aquecimento da água utilizada na
residência e uma área com capacidade para coleta de água de chuva para rega do
jardim.
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Figura 102: Desenho esquemático da Estrutura metálica da cobertura e telha te- beiral de 4m.
Trecho da fachada Leste.

Fonte: Barros, 2015.

As esquadrias para fechamento das áreas comuns no térreo, foram
projetadas em

dois modelos, o primeiro, com metade inferior com venezianas

móveis mas fixa no local e a metade superior em madeira e vidro com abertura em
giro, garantido iluminação. O segundo, uma porta articulada tipo camarão, que
colocada internamente, pode servir de divisória, para dividir ambientes para
diferentes funções (Figura 103).

Figura 103: Tipos de esquadrias utilizadas na residência.

1
2
Fonte: Elaborado pela autora
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Figura 104: Portas dos quartos com veneziana móvel, fechamento cego no centro e bandeirola a com
vidro.

Fonte: Barros, 2015.

As esquadrias seguem o conceito da permeabilidade, com venezianas móveis
para controle da ventilação, vidro para iluminação, além de protetores solares na
fachada dos dormitórios para controle da privacidade e luz natural.
As portas dos dormitórios seguem o mesmo padrão, com venezianas móveis
mas com centro opaco para privacidade. Na relação dos dormitórios com o exterior,
têm-se de dentro para fora: esquadria de vidro e alumínio de correr, guarda-corpo
metálico e protetores solares móveis para controle da luz direta e privacidade.
(Figura 104).
O painel wall foi utilizado como fechamento externo e divisória interna,
trazendo praticidade e rapidez na montagem.
O sistema construtivo foi pensado como um processo de montagem, com
peças pré-fabricadas e montadas no local da obra.
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Figura 105: Sistema construtivo.

Fonte: Elaborado pela autora.

LEGENDA

01

estrutura pré-moldada de concreto / pilar e viga

02

laje alveolar pré-moldada de piso

03

fechamento e divisórias de painel wall

04

laje alveolar pré-moldada de piso e/ ou cobertura

05

estrutura metálica treliçada da cobertura

06

terças metálicas
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07

telha termoacústica

08

guarda-corpo metálico nos dormitórios

09

esquadria de alumínio e vidro nos dormitórios

10

protetores

solares

deslizantes

com

venezianas

(fachada

dinâmica)

5.3.3 FLEXIBILIDADE

Após a definição da modulação e os primeiros estudos de arranjo para
encontrar a melhor possibilidade de encaixe dos módulos, respeitando as
necessidades levantadas e as condicionantes legais e de conforto, foram feitos
estudos de propostas de arranjos possíveis para os dormitórios.
Os estudos dos dormitórios, levaram em consideração algumas possibilidades
de demandas da UFRN para moradia estudantil. A proposta foi desenvolvida para
residentes de graduação mas pode ser adaptada para outras demandas, caso
ocorram, como residência para pós-graduação, moradia temporária para professores
visitantes, dentre outras.
As tipologias propostas inicialmente:
Figura 106: Estudo de tipologia para os dormitórios.

Fonte: Barros, 2015
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Figura 107: Estudo de tipologia para os dormitórios.

Fonte: Barros, 2015.
Figura 108: Estudo de tipologia para os dormitórios.

Fonte: Barros, 2015.

Os estudos das possibilidades nos dormitórios com alteração de paredes e
inserção de áreas como cozinha ou banheiro adaptado pode atender a várias
demandas diferentes.
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Tipologias propostas:
Figura 109: tipologia padrão para 4 residentes 2 dormitórios / 1 banheiro
compartilhado

Fonte: Barros, 2015.

Figura 110: tipologia adaptado 1 residente por dormitório / 1 banheiro adaptado
compartilhado combinado com a tipologia padrão

Fonte: Barros, 2015.
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Figura 111: tipologia 1 residente por dormitório / 1 banheiro compartilhado e cozinha individual.

Fonte: Barros, 2015.

Figura 112: tipologia 1 residente por dormitório / 1 banheiro e cozinha individual

Fonte: Barros, 2015.
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Figura 113: tipologia 2 residente por dormitório / banheiro, sala e cozinha

Fonte: Barros, 2015.

Figura 114: tipologia dormitório com 1 residente, compartilhando banheiro com
dormitório praa 2 residentes

Fonte: Barros, 2015.
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Figura 115: dormitórios, sala e cozinha, combinado com uma tipologia de dormitório e banheiro para
1 ou 2 residentes.

Fonte: Barros, 2015.
No pavimento térreo a flexibilidade se dá na utilização de espaços com
diferentes funções, seja concomitantemente ou em momentos diferentes, como as
salas de multiuso. Nestes espaços é possível estudar, se alimentar, fazer trabalhos
em grupo, entre outras funções. Com movimentação de mobiliário dentro destes
espaços ou o fechar e abrir das portas tipo camarão, é possível ampliar, reduzir e
isolar espaços (Figura 116).
Nesse caso, foi pensado um módulo de cozinha que pode ser construído e
instalado próximo as shafts e servir de apoio, com bancada, geladeira e fogão, com
capacidade para atender até 20 residentes. (Figura 117,Figura 118)
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Figura 116: Três propostas de uso para o mesmo espaço no térreo. A primeira para refeitório isolado
de estudo. A segunda um único ambiente para alimentação apoiado por blocos de cozinha, a terceira
um local para alimentação e uma sala de reunião.

1

2

3

Fonte: Barros, 2015.
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Figura 117: Conjunto de quatro módulos de cozinhas para apoio a área multiuso.

Fonte: Barros, 2015..
Figura 118: Módulo de cozinha.

Fonte: Barros, 2015.
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5.3.4 A PROPOSTA FINAL

A implantação no terreno contempla a abertura do muro que hoje separa as
residências existentes, permitindo assim o uso dos residentes desta dos espaços
coletivos da nova residência, promovendo interação e convivência. O desnível entre
as duas áreas é vencido através de rampas e escadarias.
Figura 119:Iimplantação da nova residência no terreno integrada as residências existentes

Fonte: Barros, 2016.

LEGENDA
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Figura 120: Maquete com vista da residência existente.

Fonte: Barros, 2016.

Foi destinado local para futuro reservatório d'água padrão utilizado pela
UFRN, local para abrigo de lixo, também padrão da universidade, o estacionamento
atende a demanda de 1 vaga a cada 2 apartamentos, totalizando 26 vagas.(Figura
119)
O pavimento 1 ou térreo, resultado da planta de pilotis gerada pelos
pavimentos superiores, abriga as atividades comuns ou coletivas, nos espaços
multiusos, propostas de uso foram mostradas anteriormente , ou nos espaços de
atividades específicas. (Figura 121)
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Figura 121: Planta Baixa térreo e subsolo.

Fonte: Barros, 2016.

O pavimento tipo dos dormitórios aparecem a partir do 2 pavimento ou
primeiro andar. Com dormitórios padrão, adaptado ou com outra tipologia, conforme
a demanda. As tipologias possíveis foram apresentadas no ítem flexibilidade. Duas
escadas e passarelas metálicas entre os blocos fazem a distribuição do fluxo de
pessoas. A proposta é que o pavimento térreo possa ser acessado pelos residentes
das outras residências, mas para os pavimentos superiores é proposto um acesso
biométrico, garantindo a segurança e controle da entrada dos moradores.(Figura
123)
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Figura 122: Imagem parcial do jardim central entre os blocos e passarela metálica.

Fonte: Barros, 2016.

Figura 123:Pavimento 2. Primeiro andar. Dormitórios (primeiro andar).

Fonte: Barros, 2016.

O Pavimento 3, ou segundo andar tem dormitórios apenas no bloco A (sentido
norte - sul), onde é permitido construir mais pavimentos. (Figura 124)
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Figura 124: Pavimento 3 ou segundo andar - dormitórios (segundo andar)

Fonte: Barros, 2016.

Figura 125: Planta de cobertura

Fonte: Barros, 2016.
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A planta de cobertura em telha termoacústica, tem no seu trecho sobre os
vazios do bloco norte/sul uma cobertura translúcida em vidro aramado, deixando a
iluminação natural alcançar as fachadas dos dormitórios que estão virada para o
interior, (Figura 125).
Figura 126: Vista interna do pátio para os blocos.

Fonte: Barros, 2016.
Figura 127: Vista da entrada pela Av. Cap. Mor Gouveia. A guarita foi suprimida da imagem para
mostrar sua fachada.

Fonte: Barros, 2016.
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A intenção da proposta é foi de deixar o sistema construtivo aparente, assim
como os fechamentos, evidenciando uma dimensão mais técnica ( Figura 127)
Em relação ao sitio onde se encontra, a intenção foi liberar do solo,
persistindo o conceito de permeabilidade (Figura 127)
Figura 128: Vista de dentro do dormitório para o pátio central. Trechos fechados e abertos,
permeabilidade, visão, integração visual e interatividade.

Fonte: Barros, 2016.

Percebe-se que sistema construtivo proposto faz uso de aspectos de
filigranas, com sua fachada com elementos vazados e permeáveis, além dos painéis
da fachada dinâmica; e de aspectos de corpos sólidos na forma cheia e opaca
(Figura 128)
A construção, a principio, parece não ser homogênea, já que apresenta em
sua proposta formal, cheios e vazios, mas considera-se a predominância da
homogeneidade em função dos materiais pré-fabricados em sua composição e da
fachada dinâmica com suas cores num mesmo padrão em toda extensão das
fachadas dos dormitórios, (Figura 128).
A sua expressão formal, busca uma permeabilidade, onde o interior se
relaciona com o exterior, através das esquadrias vazadas, que se abrem e se
fecham a medida da necessidade de interação e privacidade; e através das
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circulações abertas. A intenção de uma flexibilidade e modulação, se observam na
marcação contínua da estrutura aparente e da área de pilotis, com sua planta livre
para adequação dos espaços conforme a demanda.
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CONSIDERAÇÕES

O interesse por desenvolver um projeto de residência universitária para a
UFRN surgiu a partir do número de solicitações à Superintendência de Infraestrutura
vindas dos residentes das atuais residências Campus I, II, III e IV;

através da

PROAE (Pro-Reitoria de Assuntos Estudantis). As solicitações, na maioria, eram de
espaços para recreação, lazer e melhorias de locais de estudo. Analisando os
projetos até então desenvolvidos, percebeu-se algumas soluções incompatíveis na
sua dimensão com o número de moradores.
A proposta deste projeto para uma nova residência universitária com espaços
flexíveis para a UFRN, que intitulamos de Campus 5, procurou atender a ideia de
interatividade através dos espaços propostos, como o banheiro que separa dois
dormitórios que dão privacidade, mas ao mesmo tempo permite integração através
de acesso comum, nas circulações que unem os blocos e dão a noção de conexão;
no uso comum das áreas de atividades coletivas.
A Flexibilidade aparece nas diversas possibilidades de planta para os
dormitórios e áreas comuns, na construção e expansão em etapas através da
modulação.
A Flexibilidade e Interatividade também aparecem nos espaços de múltiplo
uso com mobiliário que se adaptem a estudos em grupo ou individual e à
alimentação apoiados por módulos de cozinha, aparecem nos espaços destinados
às artes plásticas e dramáticas, no subsolo de ensaio de instrumentos musicais, que
utiliza o terreno natural como isolante acústico, e que podem ser utilizados para
outras atividades, como reuniões e apresentações.
Outra proposta que podemos chegar é que a residência pode ser aberta a
comunidade acadêmica para uso das áreas comuns, na utilização de funções
coletivas, no uso dos jardins para estudos e plantio de vegetação resultado de
estudos de outros cursos. Ela pode ser objeto de estudo de materiais, de sistema
construtivo, aumentando assim a perspectiva de interatividade com a comunidade
acadêmica e ser referencial para pesquisas na área de flexibilidade, modulação e
racionalização da construção.
160

Nesse processo de construção e finalização da proposta de projeto,
fundamentação teórica,

a

as disciplinas estudadas no mestrado e as orientações

recebidas foram fundamentais para o resultado final apresentado. Trouxeram outro
olhar na função desempenhada por nós como arquiteta da instituição e para a vida
profissional.
Por fim, para ser um projeto executivo, que atenda as ideias de
sustentabilidade, essa proposta deve ser complementada

por outros estudos

multidisciplinares, como a viabilidade econômica, a captação e reuso da água da
chuva, uso de energias alternativas,

estudo de iluminação e desempenho para

etiquetagem, dentre outros.
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1

APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA
(RU)

Esse questionário é parte de uma pesquisa sobre as Residências
Universitárias (RU - UFRN) e faz parte do mestrado profissional em
Arquitetura, Projeto e Meio Ambiente. Sua opinião é importante para
entendermos o uso deste espaço e propormos diretrizes para um
anteprojeto de uma nova Residência Universitária. Agradecemos sua
colaboração. O questionário pode ser respondido até o dia 20 de maio de
2015.

1. Que curso você faz na UFRN?
________________________
2.Qual o período?
________________________
3.Identifique a Residência que você mora?
________________________
4. Identifique o quarto que você mora
Isso é importante para saber a configuração espacial do quarto que você ocupa

_________________________
5.Qual a sua idade?
_______________________
6.Gênero
Marcar apenas uma oval.
1. Feminino
1

2

2. Masculino

7.Qual o tempo que você mora na RU? Marcar apenas uma oval.
1. Há menos de 6 meses
2. Entre 6 meses e 1 ano
3. Entre 1 e 2 anos
4. Entre 2 e 3 anos
5. Mais de 3 anos

8.Sua moradia antes da RU? Marcar apenas uma oval.
1. Casa
2. Apartamento
3.Pensão
Outro:
9.Em que município você morava
antes?
____________________________
10.Com quantas pessoas você dividia o quarto na antiga moradia?
_____________________________
11.Do que você mais gostava na sua moradia anterior? Cite dois exemplos.
_____________________________
12.Do que menos você gostava na sua moradia anterior? Cite dois exemplos.
___________________________________
___________________________________

13.Quais as duas primeiras coisas que você pensa ao lembrar da RU?
2

3

_______________________________

14.Quais as duas primeiras coisas que você pensa ao lembrar do
quarto que você ocupa na RU?
________________________________
________________________________

15.Quanto tempo durante a semana, por dia, em média, você permanece na
RU? (Em horas)
_______________________________
16.Quantos estudantes dividem o quarto com você na RU?
_______________________________
17.Se você pudesse escolher, quantas pessoas seria ideal para dividir o quarto
na RU?
_______________________________
18.Se você pudesse escolher, quantas pessoas seria ideal para dividir o quarto
na RU?

3

4

19.Quais atividades você realiza na residência? Escreva ao lado de cada
atividade o local da RU, normalmente, onde você a realiza:
Marque onde você costuma realizá-la. Marcar apenas uma oval por linha.
2

1.Quar 2.Sala
de
to
estar

3

S
3.Sala 4.Sala
de de tv
estudo

4
.
5.Varan
da

.

6.Lavander
ia

7.Circulaç
ão

8.Cozin
ha

9. Sala de
computadores

10.
Jardim

1. Estudar
2. Usar o
computador
3. Receber
amigos
4. Conversar
5. Ver tv
6. Cozinhar
7. Comer
8. Jogar
9. Namorar
10. Ouvir música
11. Lavar roupa
12. Escrever

20.Em relação a pergunta anterior, caso você desenvolva outra tarefa não listada,
especifique qual e onde você costuma realizá-la:

21.Se você pudesse escolher, com quantas pessoas você acha ideal dividir o
quarto na RU? E por que

22.Quais atividades, excluindo dormir, você realiza no seu quarto hoje?

23. Quais atividades você gostaria de realizar no seu quarto hoje e não consegue
ou não pode? Cite apenas duas.

4

11.
Sala
de
jantar

5

24.Quais os motivos de você não realizar as tarefas mencionadas acima? Cite no
máximo dois.

25.Qual o ambiente você considera que falta hoje na RU?

26.Se você pudesse, o que você mudaria na RU que você mora?

27.Que atividades você considera que pode ser feita em ambiente coletivo?
Marque todas que se aplicam.

1. Estudar
2. Escrever
3. Ler
4. Usar o computador
5. Ouvir música
6. Ver TV
7. Cozinhar
8. Receber amigos
9. Realizar atividade de lazer
10. Comer
11. Lavar roupa
12 Namorar
Outro

5

6

28.O que você mais gosta na RU? Cite 2 ítens.

29.O que você menos gosta na RU? Cite 2 ítens.

30. Avalie os ambientes (se existirem), da RU que você mora, em relação a
iluminação natural. Marcar apenas uma oval por linha.

4. Muito escuro 2. Escuro 3. Confortável 4. Claro

5. Muito Claro

1. Quarto
2. Sala de Estar
3. Sala de estudo
4. Sala de tv
5. Varanda
6. Circulação
7. Cozinha
8. Sala de computadores
9. Lavanderia
10. Banheiro

6

7

31.Avalie os ambientes (se existirem), da RU que você mora, em relação a
iluminação artificial. Marcar apenas uma oval por linha.

5. Muito escuro 2. Escuro 3. Confortável 4. Claro

5. Muito Claro

1. Quarto
2. Sala de Estar
3. Sala de estudo
4. Sala de tv
5. Varanda
6. Circulação
7. Cozinha
8. Sala de computadores
9. Lavanderia
10. Banheiro

32.Avalie os ambientes da RU, que você mora, em relação á ventilação
natural: Marcar apenas uma oval por linha.

1. Nenhuma
ventilação

2. Pouca
ventilação

3. Boa
ventilação

4. Muita
ventilaçã

1 Quarto
2 Sala de Estar
3 Sala de estudo
4 Sala de tv
5 Varanda
6 Circulação
7 Cozinha
8 Sala de
computadores
9 Lavanderia
10 Banheiro

7

8
33.Avalie os ambientes (se existirem), da RU, que você mora, em relação a
temperatura:
Marcar apenas uma oval por linha.

1.Muito frio 2. Frio 3. Confortável 4. Quente 5. Muito quente

34.Avalie as condições de moradia da Residência Universitária.
Pontue de 0 a 10 (0 péssimo e 10 excelente)
Marcar apenas uma oval por linha.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Instalações físicas
1. Segurança
2. Cozinha
3. Área externa
4. Banheiros
5. Manutenção
6. Cores
7. Lavanderia
8. Mobiliário
9. Equipamentos
10. (eletrodomésticos, computadores
11. Quarto
12. Piso

8

9

APÊNDICE B

-

GRÁFICOS

RESULTADO

DO

QUESTIONÁRIO

(tabulados pela autora com auxílio do EXCEL):
Gráfico B 1: Gráfico resultante da questão Cidade de Origem.

CIDADE DE ORIGEM
6%

NATAL

4%

INTERIOR DO RIO GRANDE
DO NORTE
90%

OUTRO ESTADO

Fonte: Barros, 2015.

Gráfico B 2: Tempo de permanência na residência.

TEMPO DE PERMANÊNCIA NA RESIDÊNCIA

menos de 8 horas
de 8 a 11 horas

6% 5%
11%

de 12 a 15 horas

33%

16 a 19 horas
45%

a partir de 20 horas

Fonte: Barros, 2015.
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liberdade, privacidade,…
comodiade, conforto,…
família
tranquilidade, sossego,…
serviços (limpeza,…
eapaço de recreatividade e…
infraestrutura urbana…
quarto com até 2 pessoas
banheiro não coletivo
espaço adequado de…
espaço
nada
amigos, acolhimento, bons…
espaço individual de estudo
mobiliário
esapço amplo
varanda
lugar ventilado
quarto
cozinha
rede
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O QUE MAIS GOSTAVA NA MORADIA ANTERIOR

29

19

9
11

6
5 4

8

6

3

1

4
2 2 1 3
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4
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Gráfico B 3: Gráfico resultante da questão sobre percepção da moradia anterior.

O QUE MENOS GOSTAVA NA MORADIA ANTERIOR

15
12

8
5

3

1
2
3
4
5

1
2
3
3

Fonte: Barros, 2015.
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Gráfico B 4: Gráfico resultante da questão sobre percepção do quarto onde dorme.

O QUE LEMBRA DO QUARTO QUE MORA ATUALMENTE
Pouco Espaço
Muita gente
Amigos/ companheiros
Desorganização/ Sujeira
Organização/ Limpeza
Ventilado
Confortável/ Prático/Tranquilo
Falta de privacidade
Nada
calor
Dormir/ Descanso/ Cama
Estudar
Monocromático
Minha cama
Mobiliário inadequado ou falta dele (estudo)

1%
3%
1%

1%

1%
3%

9%

4%

8%

4%
13%

11%

6%

5%
1%

7%

11%
10%

1%

Fonte: Barros, 2015.
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Gráfico B 5: Atividades comumente desenvolvidas nos dormitórios.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO DORMITÓRIO
60
50
40
30
20
10
0

Fonte: Barros, 2015.

Gráfico B 6: A percepção do residente quando lembra da residência onde mora.

insegurança no entorno
cozinha inadequada
desorganização
pouco espaço
internet limitada
pouca alternativa de lazer
ambiente inadequado para estudo
falta de mobiliário
falta de gás
grade / presídio
gatos
muita gente/ falta privacidade
sem minha casa / sem minha família
organização
Restaurante universitário
assistência social
conforto
economia de despesas
sossego e estudo
tolerância e respeito
quarto
sala de estudo
convivência
liberdade
comodidade/dentro do campus
bom para estudar

2
2
2
2
2
5
3
1
1
3
1
13
1
2
2
4
1
2
4
1
2
3
6
2
8
6
0

2

4

6

8

10

12

14

Fonte: Barros, 2015
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Gráfico B 7: Atividade que gostaria de executar no dormitório.

O QUE GOSTARIA DE FAZER NO DORMITÓRIO
dormir/ barulho de pessoas
namorar, sexo/ falta de privacidade
local para sentar/ falta cadeiras e mesas
receber visitas atrapalha os colegas
estudar, escrever, ler/ falta de mobiliário suficiente (mesas) , muita gente atrapalha, barulho
jogar vídeo game/ atrapalha os colegas

assistir tv, usar a net/ incomoda outras pessoas / internet limitada / sem computador, a tv fica na
sala
nenhuma, satisfeito/
dormir bem/ barulho de pessoas
comer/ não há espaço adequado
cozinhar/ não há espaço adequado
fazer yoga , atividade física/ falta de espaço
estudar (instrumento musical) , cantar, representar/ incomoda outras pessoas

lazer/ incomoda outras pessoas

1%
2%
0%

2%
1%

1%

1%

0%
5%

8%

8%

4%

3%

3%

12%

8%

11%
28%
1%

Fonte: Barros, 2015.
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O QUE É LEMBRADO NO QUARTO DA RU
S…
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Gráfico B 8: Gráfico sobre a pesquisa da percepção subjetiva da iluminação artificial do dormitório.

ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL QUARTO
Muito escuro

7% 7%
11%

Escuro
26%
Confortável
Claro

49%

Muito claro

Fonte: Barros, 2015.

Gráfico B 9: Gráfico sobre a pesquisa da percepção subjetiva da iluminação artificial da sala de
estudo.

ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL SALA ESTUDO
Muito escuro

5% 5%

6%

Escuro
30%
Confortável
Claro

54%

Muito claro

Fonte: Barros, 2015.
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APÊNDICE C - IMAGENS COM GRÁFICOS RESULTADO DO
QUESTIONÁRIO (tabulados pelo google forms):
Figura C 1: Imagem com os gráficos resultantes sobre as condições gerais de moradia da residência
existente no Campus central -UFRN.

Fonte: Barros, 2015.
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Figura C 2: Imagem com os gráficos resultantes sobre as condições gerais de moradia da residência
existente no Campus central -UFRN.

Fonte: Barros, 2015.
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Figura C 3: Imagem com os gráficos resultantes sobre as condições gerais de moradia da residência
existente no Campus central -UFRN.

Fonte: Barros, 2015.
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Figura C 4: : Imagem com os gráficos resultantes sobre as condições gerais de moradia da residência
existente no Campus central -UFRN em relação a iluminação artificial.

Fonte: Barros, 2015.
Figura C 5: Imagem com os gráficos resultantes sobre as condições gerais de moradia da residência
existente no Campus central -UFRN em relação a iluminação artificial.

Fonte: Barros, 2015.
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Figura C 6: Imagem com os gráficos resultantes sobre as condições gerais de moradia da residência
existente no Campus central -UFRN em relação a iluminação artificial.

Fonte: Barros, 2015
.
Figura C 7: Imagem com os gráficos resultantes sobre as condições gerais de moradia da residência
existente no Campus central -UFRN em relação a iluminação artificial.

Fonte: Barros, 2015.
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Figura C 8: Imagem com os gráficos resultantes sobre as condições gerais de moradia da residência
existente no Campus central -UFRN em relação a iluminação natural.

Fonte: Barros, 2015.

Figura C 9: Imagem com os gráficos resultantes sobre as condições gerais de moradia da residência
existente no Campus central -UFRN em relação a iluminação natural.

Fonte: Barros, 2015.
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Figura C 10: Imagem com os gráficos resultantes sobre as condições gerais de moradia da residência
existente no Campus central -UFRN em relação a iluminação natural.

Fonte: Barros, 2015.
Figura C 11: Imagem com os gráficos resultantes sobre as condições gerais de moradia da residência
existente no Campus central -UFRN em relação a iluminação natural

Fonte: Barros, 2015.
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Figura C 12: Imagem com os gráficos resultantes sobre as condições gerais de moradia da residência
existente no Campus central -UFRN em relação a iluminação natural

Fonte: Barros, 2015.
Figura C 13: Imagem com os gráficos resultantes sobre as condições gerais de moradia da residência
existente no Campus central -UFRN .

Fonte: Barros, 2015.
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Figura C 14: Imagem com os gráficos resultantes sobre as condições gerais de moradia da residência
existente no Campus central -UFRN em relação a segurança .

Fonte: Barros, 2015.

Figura C 15: Imagem com os gráficos resultantes sobre as condições gerais de moradia da residência
existente no Campus central -UFRN em relação ao mobiliário.

Fonte: Barros, 2015.
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Figura C 16: Imagem com os gráficos resultantes sobre as condições gerais de moradia da residência
existente no Campus central -UFRN em relação aos equipamentos

Fonte: Barros, 2015.
Figura C 17: Imagem com os gráficos resultantes sobre as condições gerais de moradia da residência
existente no Campus central -UFRN em relação ao quarto de forma geral.

Fonte: Barros, 2015.
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Figura C 18: Imagem com os gráficos resultantes sobre as condições gerais de moradia da residência
existente no Campus central -UFRN em relação ao piso.

Fonte: Barros, 2015.
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