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RESUMO 

 

Os campi de Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) brasileiras proliferaram a partir 

da década de 1960/70, se desenvolveram lentamente durante a segunda metade do século XX 

e, na última década, passaram por intensas mudanças na estrutura física, as quais podem vir a 

incidir sobre sua qualidade ambiental (QA) e, consequentemente, sobre a qualidade de vida 

(QV) da população usuária. Considerando essa problemática, a tese tomou como objeto de 

estudo a relação dos usuários com o sistema de espaços livres (SEL) de campi de IFES da 

região Nordeste do Brasil, trabalhando, especificamente, duas instituições: a Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB) e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). Um 

olhar inicial sobre as IFES produziu a pergunta de partida que conduziu esta pesquisa: O 

SEL dos campi centrais dessas IFES oferece QA e, consequentemente, QV aos seus usuários? 

Respondendo a essa questão, as hipóteses trabalhadas foram: a) Após mais de 50 anos de 

criação dos campi, a crescente ocupação fez com que o SEL das IFES apresentem poucos e 

dispersos ELs; b) A QA do SEL dos campi das IFES pesquisadas não oferece características 

que contribuam para a QV dos usuários; c) A QA do SEL das IFES não atende aos anseios 

dos seus usuários, oferecendo ELs pouco atrativos à comunidade. A fim de empreender essa 

discussão, o objetivo geral do estudo foi compreender o SEL de duas universidades federais 

brasileiras (UFPB e UFRN), visando traçar diretrizes para contribuir com sua QA. 

Subsidiando a investigação, foram estabelecidos como recortes espaciais: o Campus I da 

UFPB e o Campus Central da UFRN, com relação aos quais foram delimitados cinco 

objetivos específicos: a) Verificar como se deu a ocupação do espaço nos campi em estudo e 

os seus ELs remanescentes; b) Caracterizar o SEL existente e categorizar seu uso e 

potencialidades; c) Analisar dimensões ambientais para a manutenção da QA do SEL; d) 

Identificar a compreensão dos usuários sobre os SEL das IFES pesquisadas, de modo a avaliar 

a adequação destes espaços às suas necessidades/aspirações; e) Traçar diretrizes de ordenação 

do sistema.  Nesse contexto, metodologicamente a investigação correspondeu a um estudo de 

caso múltiplo, utilizando como estratégia de pesquisa a Avaliação Pós Ocupação efetuada por 

meio de abordagem multimétodos, que, para além da geração de um vasto diagnóstico, 

promoveu uma reflexão sobre o SEL em ambiente universitário. Os resultados obtidos 

mostraram que, nas duas instituições investigadas, o número de ELs é considerável, no 

entanto, sua QA é questionável, de modo que parte deles não é percebida e, 

consequentemente, utilizada, pela comunidade. As diretrizes de ordenação do SEL em campi 

universitários, com vistas à promoção da QA do SEL e da QV dos usuários, priorizam 

dimensões de ordem Ambiental, Segurança, Mobilidade e Serviços de Apoio. 

 

Palavras-chave: qualidade ambiental, espaços livres, campi universitários.  
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ABSTRACT 

  

The campuses of Brazilian Federal Institutions of Higher Education (IFES) proliferated                                                                                                                                                                                             

from the decade of 1960/70, developed slowly during the second half of the XX century and, 

in the last decade, have undergone intense changes in the physical structure, which may affect 

their environmental quality (QA) and, consequently, the quality of life (QV) of the 

population. Considering this issue, the thesis took as the subject of study the relationship 

between users and open space system (SEL) in the Northeast region of Brazil, working 

specifically with two institutions: the Federal University of Paraíba (UFPB) and the Federal 

University of Rio Grande do Norte (UFRN). An initial look at the IFES produced the starting 

question that led to this research: Does SEL of the central campuses of these IFES offer QA 

and, consequently, QV to its users? Responding to this question, the hypotheses worked 

were: a) After more than 50 years of building the campuses, a growing occupation with which 

the SEL of the IFES presents few and dispersed ELs; b) The QA of SEL of the IFES 

campuses surveyed does not offer features that contribute to users' QV; c) The QA of SEL of 

the IFES does not answer to the yearnings of the users, offering ELs that are not attractive to 

the community. In order to undertake this discussion, the general objective of the study was 

to understand the SEL of two Brazilian Federal Universities (UFPB and UFRN), to establish 

guidelines to contribute to your QA. By subsidizing research, were established space 

clippings: the Campus I UFPB and the Campus Center UFRN, with respect to which five 

specific objectives were delimited: with regard to five specific objectives were defined: a) 

Verify how was the space occupation of the campuses under study and their remaining ELs; 

b) Characterize the existing SEL and categorize the use and potentialities; c) Analyze 

environmental dimensions for the maintenance of SEL QA; d) Identify the users' 

understanding of the SELs of the IFES researched, in order to assess the suitability of these 

spaces for their needs/aspirations; e) Draw system-ranking guidelines. In this context, the 

research methodologically corresponded to a multiple case study, using as a research strategy 

the Post-occupation evaluation carried out through a multi-method approach, which, in 

addition to the generation of a vast diagnosis, promoted a reflection on SEL in a university 

environment. The results obtained showed that, in the two investigated institutions, the 

number of ELs is considerable, however, their QA is questionable, so that some of them are 

not perceived and, consequently, used by the community. The SEL ordering guidelines on 

university campuses, with a view to promoting SEL QA and QV of users, prioritize 

Environmental, Security, Mobility and Support Services dimensions.  

 

Keywords: environmental quality, open spaces, university campuses.  
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RESUMEN 

 

Los campus de Instituciones Federales de Enseñanza Superior (IFES) brasileñas han 

proliferado a partir de la década de 1960/70, además, se ha desarrollado lentamente durante la 

segunda mitad del siglo XX y, en la última década, pasaron por intensos cambios en la 

estructura física, como pueden ser un incidente sobre su calidad ambiental (QA) y, 

consecuentemente, sobre una calidad de vida (QV) de la población usuaria. Considerando esa 

problemática, la tesis tomó como objeto de estudio la relación de los usuarios con el sistema 

de espacios libres (SEL) de campo de IFES de la región Nordeste de Brasil, trabajando, 

específicamente, dos instituciones: Universidad Federal de Paraíba (UFPB) y Universidad 

Federal de Rio Grande del Norte (UFRN). Una mirada inicial sobre las IFES produjo una 

pregunta de partida para la investigación: El SEL de los campus centrales de esas IFES 

ofrece QA y, consecuentemente, QV a sus usuarios? Respondiendo a esta cuestión, como 

hipótesis trabajadas fueron: a) Después de más de 50 años de creación de campus, la 

creciente ocupación hizo que el SEL de las IFES presenten pocos y dispersos ELs; b) La QA 

del SEL de los campus de las IFES investigadas no ofrece características que contribuyan a un 

QV de los usuarios; c) La QA del SEL de las IFES no atiende a los deseos de sus usuarios, 

ofreciendo ELs poco atractivos a la comunidad. Con el fin de emprender esta discusión, el 

objetivo general del estudio fue comprender el SEL de dos universidades federales brasileñas 

(UFPB y UFRN), buscando trazar directrices para contribuir con su QA. Subsidiando la 

investigación, se establecieron como recortes espaciales: el Campus I de la UFPB y Campus 

Central de la UFRN, con respecto a los cuales fueran delimitados cinco objetivos específicos: 

a) Compruebe cómo se dio la ocupación del espacio en los campus en estudio y sus ELs 

restantes; b) Caracterizar el SEL existente y categorizar su uso y potencialidades; c) Analizar 

dimensiones ambientales para la manutención de la QA del SEL; d) Identificar la 

comprensión de los usuarios sobre el SEL de las IFES investigadas, de modo a evaluar la 

adecuación de eses espacios a sus necesidades/aspiraciones; e) Trazar directrices de 

ordenación del sistema. En este contexto, metodológicamente la investigación correspondió a 

un estudio de caso múltiple, utilizando como estrategia de investigación la Evaluación Pos 

Ocupación efectuada por medio de abordaje multiforme, que, además de la generación de un 

vasto diagnóstico, promovió una reflexión sobre el SEL en ambiente universitario. Los 

resultados obtenidos mostraran que, en las dos instituciones investigadas, el número de ELs es 

considerable, sin embargo, su QA es cuestionable, de modo que parte de eso no es percibida 

y, consecuentemente, usada por la comunidad. Las directrices de ordenación del SEL en 

campus universitarios, con perspectivas de promoción de la QA del SEL y de la QV de los 

usuarios, priorizan dimensiones de orden Ambiental, Seguridad, Movilidad y Servicios de 

Apoyo. 

 

Palabras clave: calidad ambiental, espacios libres, campus universitarios. 
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APRESENTAÇÃO 

Para facilitar o leitor na compreensão da motivação para a realização desta pesquisa, 

trago aqui um pouco da minha trajetória acadêmica. Sou designer de interiores. No terceiro 

período da graduação fui aprovada em concurso público para trabalhar no campus I da UFPB, 

onde ingressei em 2004 e hoje exerço o cargo de técnica, estando, desde 2011, lotada no 

Laboratório de Acessibilidade (LACESSE), vinculado ao Departamento de Arquitetura e 

Urbanismo e ao Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU/UFPB). 

Dentre outras funções, atuo em atividades de pesquisa e extensão, que envolvem projetos de 

acessibilidade. Desde 2010 sou membro do grupo de pesquisa ―Qualidade, acessibilidade, 

tecnologia e conforto no ambiente construído‖, vinculado ao CNPq, atuando na linha 

―Acessibilidade, Ergonomia e Tecnologia aplicada ao ambiente construído‖. Já tive a 

oportunidade de coordenar 4 projetos de extensão (2008, 2009, 2015 e 2017) e de participar 

de outros 5 (2009, 2 em 2010; 2012; 2013); além de outros 2 projetos de pesquisa vinculados 

ao MEC (2011; 2014). Esses projetos foram desenvolvidos na Oficina de Plástica (2004-

2008), no Laboratório de Pesquisa Projeto ou Memória (2009) ou no Laboratório de Conforto 

(2010), todos vinculados ao curso de Arquitetura e Urbanismo da UFPB.  

Após a conclusão da graduação fiz Especialização em Educação Ambiental e, em 

2010, ingressei no mestrado pelo PPGAU/UFPB, onde defendi a dissertação ―Acessibilidade 

no sistema de circulação de pedestres: Avaliação do Campus I da UFPB‖ (2012), que avaliou 

o uso das estruturas de circulação sob o ponto de vista de pedestres.  

Nesses 13 anos de trabalho na UFPB pude acompanhar a expansão da Instituição, não 

só por fazer parte do meu cotidiano, mas porque várias das pesquisas supracitadas tiveram a 

UFPB como universo de estudo. Isso me permitiu presenciar ações importantes para a 

evolução da ocupação do campus I relacionadas ao tratamento dos espaços livres existentes, 

dando origem a algumas das indagações presentes nesta pesquisa e me incentivando a 

enfrentar o desafio de elaborar uma tese de doutorado. Para tanto, fiz seleção no 

PPGAU/UFRN, e a partir de 2012 venho frequentando o campus central, em Natal. Desde 

então, semelhanças e diferenças entre ambos emergem quase que involuntariamente. Nesse 

sentido, espero que o trabalho realizado venha a, no mínimo, traduzir-se em contribuições 

para duas instituições: aquela em que trabalho (UFPB) e aquela em que estudo (UFRN).  
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Questão essencial para toda a humanidade, a qualidade de vida (QV) tornou-se tema 

corrente em muitos estudos. Trata-se, no entanto, de um conceito mutável, pois a cada dia a 

população aspira por melhores condições (nos campos da saúde, educação, saneamento, 

segurança, mobilidade, acessibilidade, sustentabilidade, entre outros), de modo que aquilo que 

em certo momento satisfaz, em outro já se torna insuficiente. Essas exigências são crescentes, 

sobretudo em áreas urbanas, e nessa tese são tratadas sob o ponto de vista dos espaços livres 

(ELs), visto que, embora sejam essenciais à existência da cidade, atualmente esses espaços 

têm sido reduzidos a sobras de terrenos pouco atrativas aos potenciais usuários, e priorizados 

para a construção ou ampliação de edificações.  

A pesquisa enfoca tal questão no ambiente universitário, aqui entendido como um 

recorte do espaço urbano, que mantém muitas de suas qualidades e características e onde, 

portanto, repete-se esse pouco cuidado com os ELs. Como outros espaços urbanos, o 

ambiente de campus universitário é um local favorável à interação e ao lazer da população 

usuária e, consequentemente, à sua QV, devendo possibilitar-lhes condições de estudo, 

trabalho, lazer, alimentação, descanso e relaxamento, e inúmeras possibilidades de pesquisa e 

extensão. Contudo, para prover tais oportunidades a qualidade ambiental (QA) dos ELs das 

instituições deve ser adequada às necessidades dos usuários, a partir de um planejamento 

integrado, conciliando planejamento/projeto/obra/manutenção/uso. 

Em função da política nacional para o setor, em geral, as Instituições Federais de 

Ensino Superior (IFES) brasileiras surgiram nas décadas de 1960/70, se desenvolveram 

lentamente durante a segunda metade do século XX e, entre 2008 e 2012, passaram por várias 

mudanças surgidas a partir de um novo contexto sócio-político educacional: o Programa de 

Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI). Essas 

ações promoveram a ampliação da estrutura física destas instituições, provocando alterações 

que podem incidir sobre a QA e, consequentemente, sobre a QV da população usuária: alunos, 

professores, funcionários e visitantes. 

Considerando essa problemática, a tese tomou como objeto de estudo a QA 

proporcionada pelo sistema de espaços livres (SEL) de campi de IFES da região Nordeste do 

Brasil e sua relação com a QV dos seus usuários. Para tanto, foram trabalhadas 

especificamente duas instituições, a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e a 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 
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Um olhar inicial sobre tais instituições produziu a pergunta que conduz esta pesquisa: 

O SEL das IFES oferece QA e, consequentemente, QV aos seus usuários? 

Como resposta para a questão, as hipóteses trabalhadas indicam: 

 H1 - Após mais de 50 anos de criação dos campi, a crescente ocupação faz com que 

o SEL das IFES apresente poucos e dispersos ELs. 

 H2 - A QA do SEL dos campi das IFES pesquisadas não oferece características que 

contribuam para a QV dos usuários; 

 H3 - A QA do SEL das IFES não atende aos anseios dos seus usuários, oferecendo 

ELs pouco atrativos à comunidade; 

A fim de empreender a discussão necessária à investigação de problema delineado, a 

tese teve como objetivo geral compreender o SEL de duas universidades federais brasileiras 

(UFPB e UFRN), visando traçar diretrizes para contribuir com sua QA. 

Subsidiando a investigação desse objetivo geral, a atividade empírica estabeleceu 

como recorte espacial o campus I da UFPB (C1-UFPB) e o campus central da UFRN (CC-

UFRN), com relação aos quais foram delimitados os objetivos específicos: 

 Verificar como se deu a ocupação do espaço nos campi em estudo e os seus ELs 

remanescentes;  

 Caracterizar o SEL existente e categorizar seu uso e potencialidades;  

 Analisar dimensões ambientais para a manutenção da QA do SEL; 

 Identificar a compreensão dos usuários sobre os SEL das IFES pesquisadas, de 

modo a avaliar a adequação destes espaços às suas necessidades/aspirações; 

 Traçar diretrizes de ordenação do sistema. 

Em termos metodológicos o trabalho empírico realizou dois estudos de caso, 

utilizando como estratégia de pesquisa a Avaliação Pós Ocupação (APO) efetuada por meio 

de abordagem multimétodos, que envolveu o ponto de vista da pesquisadora, de técnicos 

(profissionais da AU) e de usuários. 

Estruturalmente, além dessa introdução, a tese está dividida em oito capítulos. Os 

capítulos dois, três e quatro, relativos à revisão de literatura, abordam os principais temas que 

trilham a pesquisa: o dois traz um breve contexto histórico, seguido de uma explanação sobre 

a expansão das universidades, além de uma discussão sobre um momento atual das 

instituições; o terceiro aborda o processo de configuração, as formas de classificação, a gestão 

e a apropriação dos ELs; e o quarto traz, inicialmente, uma definição do conceito de QV, 
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seguida de uma discussão da influência na QA na QV, e por fim apresenta uma forma de 

―medir‖ a QA, por meio de indicadores ambientais.  

As indicações metodológicas estão no capítulo cinco, que contém: a pesquisa inicial 

(técnica e resultado) baseada no painel de especialistas, que permitiu a definição dos 

indicadores analisados nos estudos de caso; e o passo-a-passo de cada uma das técnicas 

aplicadas nos estudos de caso e o processo de construção dos instrumentos.  

O capítulo seis e sete trazem os estudos empíricos relativos à pesquisa na UFPB e 

UFRN, respectivamente; sendo primeiro realizada uma caracterização geral das instituições 

seguida do resultado detalhado das técnicas aplicadas.  

O capítulo oito primeiro realiza um relato dos principais resultados obtidos nas 

instituições trabalhadas (com indicações de semelhanças, diferenças e contradições 

identificadas ao longo da pesquisa), para posteriormente analisar o que é um SEL em campi e 

o que ele representa para a QA e a QV no campus, a partir do que foram propostas diretrizes 

para intervenções nesse campo.  

O capítulo conclusivo traz um apanhado geral da pesquisa, reportando-se ao problema, 

a hipótese, aos objetivos (apresentados nesta introdução) e a base teórica; elencando os 

principais resultados alcançados; além de indicações para o avanço da discussão. 

Finalizando o volume têm-se as referências, listadas de acordo com a NBR 6023 

(ABNT, 2002); os apêndices e anexos. A ordem dos apêndices de acordo com sua citação no 

texto é: painel de especialistas (Apêndice A); gráficos das respostas do painel de especialistas 

(Apêndice B); ficha para localização e categorização dos ELs (Apêndice C); questionário 

(Apêndice D); Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice E); planilha 

para avaliação da QA (Apêndice F); roteiro para entrevistas (Apêndice G); Mapas NOLLI de 

evolução de ocupação do campus I da UFPB, entre meados da década de 1970 até 2014 

(Apêndice H); e Mapas NOLLI de evolução de ocupação do campus central da UFRN, entre 

meados da década de 1970 até 2014 (Apêndice I). Os anexos compreendem os documentos 

obtidos para a realização da investigação, inclusive sua aprovação no Comitê de ética em 

Pesquisa.   
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A fim de compreender o papel do sistema de espaços livres (SEL) para a qualidade 

ambiental (QA) do campus e, consequentemente, para a qualidade de vida (QV) da população 

usuária de instituições federais de ensino superior (IFES), este capítulo delineia os principais 

conceitos relacionados ao tema (aqui sublinhados). 

 

2.1 Campus Universitário 

 

No presente estudo, que trabalha com a QA e QV em campi universitários, essas áreas 

são entendidas como espaços urbanos, pressuposto que advém das características, 

configuração, extensão e organização que os campi assumem, geralmente situando-se em 

zonas urbanas ou inserindo-se como parte integrante da malha da cidade (RODRIGUES, 

2007); por vezes também direcionando o crescimento urbano. Tal compreensão exige uma 

breve retomada histórica do surgimento e consolidação desse tipo de empreendimento, como 

se apresenta a seguir.    

 

2.1.1 Breve contextualização histórica  

 

Enquanto instituição, a universidade surgiu na Idade Média, tendo como base uma 

estrutura fundamentada na Igreja Católica e uma configuração que, em sua origem, se 

confunde com os mosteiros, correspondendo a uma postura de reclusão e isolamento em 

relação à cidade (RODRIGUEZ, 2007). Embora separado por muros, o espaço universitário se 

inseria no tecido urbano, em algumas situações de modo mais integrado e em outras menos, 

estabelecendo fronteiras mais ou menos fluidas com seu entorno.  

Com a Revolução Industrial e o crescente processo de urbanização, a universidade do 

século XIX perdeu o caráter de instituição religiosa e se abriu para a cidade mediante a 

criação de faculdades isoladas. Evoluindo da arquitetura religiosa para a arquitetura palaciana, 

os projetos do ambiente universitário gradativamente se libertaram de tipologias pré-

estabelecidas, uma vez que o crescimento científico e tecnológico passou a exigir uma 

concepção espacial capaz de atender à complexidade de suas atividades.  

Na Europa as primeiras universidades (Universidade de Bolonha, de 1088; 

Universidade de Paris, 1150; Universidade de Oxford, 1167) já eram formadas por edifícios e 

espaços especializados, e nasceram inseridas nas cidades.  
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Contudo, foi nos Estados Unidos, no início do século XVIII, que a noção de campus 

surgiu como um modo peculiar e original de espaço. Apoiados em uma cultura antiurbana, os 

campi (ou campo, em latim, remetendo-se à visão agrarista dominante nos EUA do século 

XIX) surgem a partir do college
2
 do período colonial como locus segregado da cidade, pois se 

acreditava que o afastamento da turbulência citadina permitiria um melhor desenvolvimento 

da ciência e do conhecimento. A consolidação desse modelo de território universitário se 

difundiu por inúmeros estados norte-americanos e no âmbito internacional, especialmente em 

países da América do Sul que, como no Brasil, a partir dos anos 1930, criaram novas 

universidades (ANDRADE, 2009). 

O ensino superior leigo no Brasil começou no início do século XIX, com a chegada da 

família real portuguesa. O Príncipe Regente D. João, primeiro em Salvador e, depois, no Rio 

de Janeiro, criou cursos superiores
3
 voltados principalmente para a formação de profissionais 

para os quadros do Estado; sendo tais cursos, ao longo desse século, estruturados em 

estabelecimentos isolados (PINTO; BUFFA, 2009). A partir do século XX o espaço físico do 

ensino superior brasileiro passou por uma nova forma de organização, tendo a unificação do 

território como condição essencial à realização na nova unidade institucional, com faculdades 

não mais isoladas e voltadas para a formação de determinado profissional, mas integradas em 

um único território, onde suas múltiplas funções (ensino, pesquisa, extensão, administrativa) 

pudessem acontecer com autonomia e competência, o que se materializou através da 

configuração de um espaço exclusivo para a universidade, dissociado do espaço urbano 

(OLIVEIRA, 2005). Essa teria sido a origem dos campi universitários de IFES no Brasil, que 

reúnem em uma só área toda uma gama de equipamentos, representando um importante papel 

no desenho urbano e estrutura das cidades onde estão inseridos. 

 

Um campus universitário abriga uma instituição de alta relevância para a sociedade, 

pela sua indiscutível importância científica, cultural e educacional. Porém por suas 

dimensões, características físicas e pela quantidade de população usuária, configura-

se como um equipamento de alta complexidade e com uma grande magnitude de 

impacto, negativos ou positivos, no ambiente natural, bem como no cotidiano do 

                                                           
2
 [...] estabelecimentos permanentes fundados por benfeitores muitas vezes destinados a estudantes pobres, com 

regulamentos específicos de disciplina e estudo. (p.31). (PINTO; BUFFA, 2009). 

A origem do termo college pelos norte-americanos está relacionada ao fato de que os fundadores dos primeiros 

colleges nos EUA (o primeiro foi o de Harvard, em 1636) formaram-se em Oxford e Cambridge [...]. (idem, 

p.35).  
3
 Cursos militares, cursos de medicina e cirurgia e de matemática, que oferecia conhecimentos exigidos tanto 

pela engenharia militar, quanto pela engenharia civil. Foram ainda criados cursos voltados para atender os 

quadros estaduais: agronomia, química, desenho técnico e economia política (ibidem, 2009).   
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meio urbano. A inserção de um novo campus tem a característica de incrementar e 

agregar novos valores às cidades e às regiões onde se instalam (OLIVEIRA; SILVA, 

2010, p.1). 

 

A localização de uma universidade gera vínculos com as áreas vizinhas onde é 

implantada, propiciando inúmeras dinâmicas de serviços com a cidade (BAHAMÓN; 

COSTA; OLIVEIRA, 2009), tais como: fluxos, mobilidades, atividades, usos, serviços, 

conflitos, nódulos e revitalizações; que, em geral, afetam a vida na economia e na 

espacialidade da cidade.  

No Brasil, especificamente, dois momentos marcaram de forma decisiva a trajetória 

das universidades: (i) entre 1920 e 1930, surgiram os primeiros campi; (ii) na década de 1960, 

novos campi foram implantados no país. A primeira experiência brasileira na consolidação de 

um campus foi com a Universidade do Brasil do Rio de Janeiro, em 1920, seguida pela 

Universidade de Minas Gerais, em 1928, e pela Cidade Universitária de São Paulo, em 1934, 

as quais influenciaram posteriormente a implantação de outras universidades pelo país.  

Logo após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945) as universidades passaram a ser 

vistas como estratégia para se produzir o conhecimento científico e tecnológico e, 

consequentemente, econômico. Datam dessa época a criação de várias agências de fomento à 

pesquisa, como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e 

a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), ambos de 1951, e 

a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), de 1962. Vale lembrar 

que nos anos 1950 e 1960 viveu-se no Brasil um clima marcado pelo nacional-

desenvolvimentismo, com intensas lutas político-ideológicas, levando estudantes às ruas para 

clamar por mais verbas e mais vagas para as universidades, além de outras reformas, 

chamadas de base, discutidas no período (PINTO; BUFFA, 2009).   

De acordo com Oliveira (2009), somente na década de 1960, com o crescimento 

populacional e o processo de urbanização acelerado, a demanda por vagas no ensino superior 

aumentou consideravelmente, desencadeando uma expansão de universidades pelo país.  

 

O ensino superior brasileiro foi tradicionalmente marcado pelo crescimento do 

número de escolas isoladas. Entretanto, nos dez anos que antecederam o golpe 

militar de 1964, a organização universitária tornou-se predominante. Assim, em 

1945, havia 5 universidades no Brasil, em 1964, já eram 37. O número de 

estabelecimentos isolados também aumentou: subiu de 293 para 564 nesse período, 

o que significa que o número de universidades foi multiplicado por sete, enquanto o 

de escolas isoladas, ainda que superior ao de universidade, não chegou a dobrar 

(CUNHA, 1983 apud PINTO; BUFFA, 2009, p.46). 
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Com uma considerável inspiração nos modelos administrativos estrangeiros, a 

Reforma Universitária de 1968 (BRASIL, 1968) representou um significativo passo na 

construção de um novo modelo de universidade, norteando, dentre outras questões, a 

organização de um sistema acadêmico departamental, em substituição ao regime de cátedra, e 

seguindo a expectativa de crescimento que o país vivia.  

Além da área administrativa a influência internacional também atingiu o espaço do 

campus, pois, conforme Macedo (1986 apud ESTEVES; FALCOSKI, 2012), as universidades 

brasileiras projetadas apresentavam quase sempre tipos de ocupação e construção em malha, 

característica típica das universidades europeias.  

Na época, extensas áreas foram destinadas à criação de campi universitários por todo o 

país, áreas que deveriam permitir a expansão das instalações da instituição, dentro de um 

planejamento ordenado e de um cronograma físico e financeiro eficiente, de acordo com as 

prioridades da comunidade universitária. Para isso, era imprescindível um plano diretor 

eficiente e dinâmico, que acompanhasse o crescimento e as transformações da cidade.   

 

O plano diretor pode ser definido como um conjunto de preceitos e regras 

orientadoras da ação dos diversos agentes que além de construírem também utilizam 

o espaço urbano. Ele faz parte da leitura da cidade real, envolvendo tanto questões 

relativas aos aspectos urbanos quanto aos aspectos sociais, econômicos e ambientais. 

A finalidade do plano diretor não é somente resolver os problemas da cidade, mas 

também a de ser um instrumento com definições de estratégias para futuras 

intervenções, sendo estas a curto, médio e longo prazo, e servindo também como 

base para uma gestão democrática da cidade (CASSILHA; CASSILHA, 2009, p.51). 

 

Conforme Cassilha e Cassilha (2009), no plano diretor são indicados os objetivos a 

serem alcançados, com suas respectivas estratégias, apresentando instrumentos necessários e 

ações estratégicas a serem aplicadas. Devendo nortear ainda os diversos investimentos a 

serem feitos na cidade tanto pelos agentes públicos como privados, definindo um modelo de 

atuação para a organização territorial. 

O plano diretor é um importante instrumento de planejamento urbano, pois define as 

diretrizes de planejamento e gestão territorial urbano utilizando instrumentos de controle do 

uso, ocupação, parcelamento e expansão do solo urbano. Esteves e Falcoski (2012) ressaltam 

que os planos diretores de universidades não devem se limitar apenas a uma lista de projetos e 

obras, necessitando indicar um planejamento a médio e longo prazo da instituição, que impeça 

improvisações e possíveis beneficiamentos de algum grupo. Logo, eles devem contemplar os 

interesses gerais da universidade, definindo necessidades e prioridades tanto no âmbito de um 
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departamento ou seção, quanto da universidade em escala global, propondo diretrizes para 

convivência urbana (quer internamente, quer em relação à malha urbana mais ampla). 

Observa-se que o percurso histórico da instituição universitária que, nascida na Europa 

medieval como instituição urbana, sofreu grandes transformações no tempo e no espaço, 

chegando aos nossos dias, no Brasil, a se constituir como campus universitário (PINTO; 

BUFFA, 2009). 

 

2.1.2 Campus como espaço urbano  

 

Segundo Oliveira (2005), no momento em que a estrutura da universidade passa a ser 

composta por um conjunto de edifícios abrigando funções administrativas e pedagógicas, esta 

passa a exigir que o planejamento espacial do campus seja entendido como uma questão de 

urbanismo, uma vez que ali são reproduzidos princípios de organização do espaço urbano.  

Nas IFES brasileiras foram adotadas três tipologias básicas para dar suporte à 

formulação do espaço do campus (MACEDO, 1986 apud OLIVEIRA, 2005): 

 Nuclear - inspirado no esquema da Cidade Jardim, de Howard, materializada 

através de formas de zoneamento concêntrico ou rádio concêntrico, como na 

proposta de Lúcio Costa para a Universidade de Brasília; 

 Malha - ordenadora do território do campus como um todo, estendendo-se para a 

escala do edifício, reflexo da proposta de Candilis para a Universidade Livre de 

Berlim, introduzida no Brasil pela experiência da Universidade Federal de Minas 

Gerais; 

 Linear - baseada no modelo de cidade linear, oferecendo um eixo central de 

circulação e equipamentos de apoio, ainda não utilizado no caso brasileiro como 

um esquema completo, mas combinado à existência de uma via central de acesso 

com um dos outros esquemas – caso da Universidade Federal de Mato Grosso. 

Apesar das variações adotadas na sua estruturação espacial Oliveira (2005) indica que 

no que se refere ao desenho do campus, de modo geral, há constância nas particularidades 

básicas que orientaram os projetos, a saber: rígida setorização de atividades a partir do 

zoneamento funcional; separação das atividades acadêmicas por área de conhecimento; 

hierarquia viária com separação da circulação entre pedestres e veículos; setor esportivo e 
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habitação universitária, nos casos aonde estes se aplicam, localizados afastados das demais 

atividades; e implantação dos edifícios de forma isolada em meio a extensas áreas livres.  

Sobre o sistema construtivo, Macedo (1986 apud PAVESI, 2010) aponta que nos 

projetos de campi universitários, a partir da década de 1970, há uma forte ênfase para uso de 

sistemas de racionalização da construção e para a centralização das decisões de projeto em um 

ritmo acelerado de realização, sem, muitas vezes, atentar para questões referentes à qualidade 

dos espaços, às necessidades de seus futuros usuários e às características locais.   

O desenho adotado nos campi universitários do Brasil passou a ser questionado no 

final da década de 1970, momento quando se inicia um processo de discussão sobre do 

modelo físico aplicado até então. Nesse período foram realizados seminários organizados pelo 

Centro Brasileiro de Construções e Equipamentos Escolares (CEDATE), órgão do Ministério 

da Educação designado para tratar das questões relativas às instalações de ensino e gestor dos 

acordos internacionais que financiaram a implantação dos campi das universidades públicas 

no país a partir da década de 1970. Nos debates começaram a surgir soluções alternativas para 

os problemas apresentados na organização do território universitário brasileiro, colocando em 

cheque o modelo do espaço único, a relação campus–cidade e a forma de organização interna 

do campus (OLIVEIRA, 2005).  

Outra importante representação que atuou no sentido de implantar características 

locais aos planos de campi brasileiros foi a CONESCAL – Centro Regional de 

Construcciones Escolares para América Latina e la Región Del Caribe, órgão vinculado à 

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), cuja revista 

trimestral editada na cidade do México, DF, de 1965 a 1982, teve expressiva penetração na 

cultura arquitetônica e urbanística do período. Em março de 1975 ocorreu ainda o Primeiro 

Seminário Nacional sobre Planejamento de campus universitário em Brasília, DF, em plena 

ditadura militar no Brasil e em outros países do continente, com a ativa participação de 

técnicos do CONESCAL e arquitetos e engenheiros vinculados a escritórios de planejamento 

de campus e cidades universitárias de diversas universidades públicas; o seminário foi um 

momento raro de intensa troca de experiências, no sentido de escapar dos princípios norte-

americanos que, mesclados ou ao lado de soluções racionalistas ou com traçados tipo Garden-

city, marcaram os desenhos de campus e cidades universitárias públicas desde 1928 até o 

plano da cidade universitária da Universidade de Brasília, em 1962 (ANDRADE, 2009). 
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Na verdade, a designação de campus ou cidade universitária acabou por definir o 

mesmo espaço, com os mesmos objetivos. Cidade Universitária era, talvez, a aspiração inicial 

dos primeiros campi instalados no Brasil: uma pequena cidade, afastada daquelas que 

poderíamos chamar de regulares. Esse núcleo teria a capacidade de oferecer ensino, abrigar 

centros de pesquisa, acolher alunos e professores, ou seja, proporcionar todos os serviços 

próprios de qualquer cidade; mas os serviços que os campi brasileiros oferecem são, quase 

sempre, restritos e deficientes: alojamentos para estudantes disponibilizam poucas vagas; 

transportes, quando existem em seu interior, só funcionam com regularidade nos dias úteis e 

comércios necessários à subsistência são raros; o que indica que os campi brasileiros 

dependem ainda, e muito, das cidades em que estão localizados (PINTO; BUFFA, 2009). Para 

os autores, campus é o conceito mais apropriado e o mais utilizado, se caracterizando como 

um território fechado, com administração independente e que abriga espaços de ensino, 

aprendizagem e pesquisa e alguns serviços fundamentais, como refeitórios, lanchonetes, 

xérox, papelaria, livraria e bancos.  

Concluindo a questão, Oliveira (2005) acrescenta que, em razão da recorrente falta de 

recursos para sua consolidação e manutenção o projeto do campus universitário brasileiro se 

perdeu em sua ideia original, de se configurar como uma cidade universitária, tornando-se um 

―[...] projeto apenas esboçado e uma construção ainda inacabada.‖ (OLIVEIRA, 2005, p.34).  

  

2.1.3 Universidades federais brasileiras 

 

Mais recentemente, com o advento da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), em vigor a partir de 1996, as universidades passaram a elaborar, além dos 

planos diretores para ordenamento do espaço urbano, um Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), no qual devem estar explicitadas as estratégias que serão adotadas para 

atingirem sua missão, objetivos e metas, para poder expandir, oferecer novos cursos e 

continuar desenvolvendo suas atividades (SCHMITT; MAFRA, 2003). 

Assim, os novos marcos normativos e institucionais estimulam estratégias e ações 

propositivas para a criação de ambientes e espaços educativos sustentáveis dentro da 

perspectiva da expansão, que deve contar com o envolvimento da comunidade acadêmica para 

assegurar a qualidade e legitimidade das decisões (ESTEVES; FALCOSKI, 2012). 
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No Brasil, ao longo dos últimos anos, as universidades têm protagonizado um enorme 

esforço de investimento em instalações, em especial no final da última década, quando as 

IFES passaram por um aumento físico e populacional, resultado da implantação do Programa 

REUNI, política surgida em uma realidade socioeconômica em que a renda da maioria das 

famílias não permite financiar uma educação superior em uma instituição privada – que, em 

geral, detém o maior número de vagas disponíveis – sendo premente a necessidade de ampliar 

o acesso em IFES ou o número de financiamentos de vagas em instituições de ensino superior 

(IES) privadas; uma vez que, o direito à educação pública é garantido pela Constituição 

Federal (BRASIL, 1988) e é um dever do Estado. Além disso, o país possuía uma injusta 

distribuição geográfica das IFES, com regiões economicamente mais desenvolvidas, como 

Sudeste e Sul, concentrando instituições, ante a escassez das mesmas em regiões menos 

desenvolvidas, como o Norte e o Nordeste (COSTA; GOTO; COSTA, 2009).  

Nesse sentido, e em cumprimento ao Plano Nacional de Educação – PNE
4
 (Lei nº 

10.172/2001) (BRASIL, 2001), o Governo Federal instituiu o REUNI (Decreto n°6.096 de 24 

de abril de 2007) (BRASIL, 2007a), tendo como principais objetivos:  

 Garantir as universidades condições necessárias para a ampliação do acesso e 

permanência na educação superior;  

 Assegurar a qualidade por meio de inovações acadêmicas;  

 Promover a articulação entre os diferentes níveis de ensino – integrando a 

graduação, a pós-graduação, a educação básica e a educação profissional e 

tecnológica; e   

 Otimizar o aproveitamento dos recursos humanos e da infraestrutura das 

instituições federais de educação superior.  

De forma ampla, o Programa ainda previa a elevação gradual da taxa de conclusão 

média dos cursos de graduação presenciais para 90%; elevação gradual da relação de 18 

alunos por professor; e aumento mínimo de 20% nas matrículas de graduação. Em um período 

de cinco anos, a contar do início do plano (BRASIL, 2009). 

                                                           
4
 O Plano tinha como premissa para o Ensino Superior: 1) Fornecer, até o final da década, a oferta da educação 

superior para pelo menos 30% dos jovens entre 18 a 24 anos; 2) Ampliar a oferta do ensino público de modo a 

assegurar uma proporção de pelo menos 40% do total das vagas; 3) Estabelecer um amplo sistema de educação à 

distância; 4) Estabelecer um sistema de recredenciamento das instituições, garantindo assim a qualidade; 5) 

Diversificar a oferta de ensino, investindo em cursos noturnos, modulares e sequenciais (BRASIL, 2001). 
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Tais ações primavam pela democratização do acesso e permanência na universidade 

pública, promovendo a igualdade de oportunidades para todos, favorecendo assim o processo 

de inclusão, e entrando em consonância com o firmado pelo PNE (BRASIL, 2007a). 

Para adesão ao REUNI as universidades federais deveriam elaborar um plano de 

reestruturação de suas unidades. E após aprovação deste era feito o repasse de recursos para 

lidar com as despesas decorrentes das iniciativas propostas, especialmente no que se refere a: 

construção e readequação de infraestrutura e equipamentos; compra de bens e serviços; e 

despesas de custeio e pessoal associadas à expansão das atividades (BRASIL, 2007a).  

A adesão das universidades existentes no ano de criação do REUNI foi maciça, o que 

atesta o forte interesse despertado pelo Programa, que gerou um repasse de mais de 1 bilhão 

de reais para custear as demandas. Entretanto, o Programa também foi alvo de críticas. 

Segundo Franco (2008), ―O REUNI é uma forma de condicionar o financiamento das 

universidades federais ao cumprimento de metas administrativas que irão deteriorar ainda 

mais o ensino e a pesquisa.‖ (p.1), condicionando o recebimento de recursos públicos à 

otimização da produtividade acadêmica através da sobrecarga de um corpo docente 

sobrecarregado com a demanda atual de trabalho. 

Sobre essa questão o ministro da educação da época expressou:  

 

Engana-se, não obstante, quem tomá-lo apenas como abertura de um espaço 

orçamentário para que cada instituição melhore seus indicadores quantitativos – 

embora essa seja uma resposta importante aos renitentes críticos da universidade 

pública e gratuita. É certo que, nesse aspecto, há como avançar, e o REUNI é o 

instrumento que permite expandir e defender a universidade pública. Contudo, mais 

do que isso, o REUNI propicia que cada instituição encontre, autonomamente, seu 

caminho de desenvolvimento no momento em que, em plena revolução científica, as 

fronteiras entre áreas do conhecimento tornam-se tênues e novas possibilidades de 

formação vão se delineando. A exata compreensão dos fins do programa, portanto, 

exige atenção quanto aos meios a serem empregados: a expansão dos cursos 

noturnos, a ampliação da mobilidade estudantil, a revisão da estrutura acadêmica e a 

diversificação das modalidades de graduação. Itinerários rígidos, desperdício de 

créditos, imobilidade e especialização precoce são incompatíveis com uma estrutura 

universitária à altura dos novos desafios da ciência. A reestruturação que se espera, 

portanto, é acadêmica e, como tal, qualitativa (BRASIL, 2007b). 

 

Pode-se observar, tanto no Decreto de criação do REUNI quanto na fala do ministro, 

uma forte menção a questão da qualidade do ensino, mas não há registros sobre a qualidade 

do ambiente que o suporta, embora esse seja um fator essencial para aprimorar o 

aprendizado/rendimento, e consequentemente os índices de permanência e aprovação tão 

almejados pelo Programa, como, aliás, podem ser facilmente inferidos com base na grande 

quantidade de espaço construído exigida por ele. 
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Em seu primeiro ano de execução o REUNI registrou números expressivos em 

diversos campos (MEC, 2009): 

 Criação de 180 novos cursos de graduação, totalizando 2.506 cursos ofertados em 

2008; 

 Criação de aproximadamente 15 mil novas vagas para ingresso de estudantes em 

novos cursos ou cursos ampliados, totalizando 147.277 vagas em 2008; 

 Contratação de 17 mil funcionários, sendo 9.489 professores e 6.355 técnicos; 

 Criação da Bolsa REUNI de Assistência ao Ensino que, impulsionando a pós-

graduação, em 2008 concedeu 941 bolsas (645 de mestrado e 296 de doutorado); 

 A interiorização das universidades federais, que dobraram a quantidade de 

municípios atendidos passando, em cinco anos, de 114 (em 2003) para 235 (em 

2008). 

Por outro lado, o próprio Ministério da Educação (MEC, 2009) indica que naquele 

período também foram verificados resultados controversos, os quais foram atribuídos a: 

 Readequação dos projetos institucionais;   

 Dificuldades nos processos de contratação de docentes;  

 Dificuldades para oferta de cursos noturnos;  

 Remanejamento de oferta de vagas de 2008 para 2009;  

 Atrasos na disponibilização dos espaços físicos (entraves nas obras devidos a 

dificuldades com: regularização de domínio, atraso nas emissões de licenças 

ambientais, condições climáticas adversas).  

O Relatório da Comissão de Avaliação de Expansão das Universidades Federais entre 

2003 e 2012 (BRASIL, 2012a) ainda acrescenta: entraves licitatórios, contratos cancelados, 

reduzido número de pessoal técnico especializado para dar conta da demanda imposta, ou, até 

mesmo o aquecimento do mercado da construção civil no período.  

Estes resultados evidenciam o inegável impacto social do Programa sobre as IFES 

brasileiras, exigindo inclusive sua reestruturação física para atender a nova demanda de 

pessoal (professores e funcionários) e alunos. Assim, segundo dados do Módulo de 

Monitoramento de Obras/SIMEC relativos à 31/12/2008 (MEC, 2009), em seu primeiro ano 

de vigência o Programa registrava um montante de 327 obras, das quais 20 concluídas, 103 

em execução, 127 em licitação e 77 projetos em fase de elaboração. Nos campi já 

consolidados e com pouca possibilidade de expansão territorial, tais iniciativas, se não 
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previstas em seus planos diretores, podem representar considerável adensamento da área 

construtiva, alterando a relação entre espaço livre (EL) e área construída. Além disso, não se 

nota, nos documentos oficiais supracitados, considerações relacionadas à QA dos campi em 

questão ou sua sintonia com a QV da comunidade universitária, em termos da criação de 

espaços convidativos e agradáveis ao uso e apropriação. Nesse sentido, a tese se detém aos 

ELs de universidade federais do Nordeste
5
, região que se destaca no quadro da expansão 

federal do ensino superior, tendo recebido aproximadamente 29% dos recursos investidos 

(TONEGUTTI; MARTINEZ, 2007). 

Após a concretização do REUNI, com a estabilização do crescimento e da 

consolidação dos projetos previstos, surge um processo onde o acréscimo de dimensão deve 

dar lugar ao acréscimo de qualidade, visto que, segundo Rodrigues (2007), a qualidade dos 

projetos de ensino passa também pela qualidade dos espaços onde estes se desenvolvem, quer 

sejam os edifícios, quer sejam os espaços exteriores dos campi, os equipamentos de lazer, as 

condições de circulação e estacionamento. Neste quadro, e no que diz respeito aos espaços e 

infraestrutura física, o autor afirma que devem ser consideradas duas vertentes: os 

investimentos em infraestrutura e edifícios; e a QV nos campi. 

Por vezes, o esforço de construção nem sempre é acompanhado pelas medidas 

qualitativas necessárias a uma vivência equilibrada, que seria conveniente e agradável para os 

muitos estudantes, docentes, funcionários e visitantes que passam diariamente inúmeras horas 

da sua vida em campi universitários. Assim, esses usuários, para além de suas necessidades 

diárias e atividades específicas, aspiram por um ambiente saudável, seguro, de boa qualidade 

urbanística e arquitetônica, instalações em bom estado de conservação, além de níveis de 

mobilidade e acessibilidade aceitáveis. Em suma, aspiram um campus que lhes ofereça QA, 

propiciando, também, QV (RODRIGUES; RAMOS; MENDES, 2005). 

 

2.2 Sistema de Espaços Livres 

 

O espaço do campus é um recorte do ambiente urbano (conforme esclarecido no item 

anterior), sendo um subsistema de EL inserido na malha urbana. Assim, mediante a existência 

                                                           
5
 Das quatro instituições a serem criadas no território nacional até 2014, três serão implantadas no Nordeste — 

duas na Bahia e uma no Ceará — e abrangerão 12 municípios. As outras 15 universidades já em atividade 

tiveram o número de unidades e de matrículas ampliado nos próximos três anos. Quando concluída a expansão, a 

região terá 18 universidades, com 84 campi (LORENZONI, 2011). 
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de pouca literatura específica sobre o SEL de campi, esse subitem foi desenvolvido a partir de 

referencial bibliográfico amplo, ligado a espaços urbanos em geral. 

O espaço urbano, fisicamente falando, é considerado um complexo de espaços 

edificados e ELs, ambos resultantes de ações humanas condicionadas pelas concepções 

sociais e culturais ao longo do tempo (SÁ CARNEIRO; MESQUITA, 2000). As autoras 

definem os ELs, foco de estudo desta pesquisa, como 

 

Áreas parcialmente edificadas com nula ou mínima proporção de elementos 

construtivos e/ou vegetação – avenidas, ruas passeios, vielas, pátios, largos, etc. – 

com funções primordiais de circulação, recreação, composição paisagística e de 

equilíbrio ambiental, além de tornarem viável a distribuição e execução dos serviços 

públicos, em geral. São ainda denominados espaços livres, áreas incluídas na malha 

urbana ocupadas por maciços arbóreos cultivados, representados pelos quintais 

residenciais, como também pelas atuais áreas de condomínios fechado; áreas 

remanescentes de ecossistemas primitivos – matas, manguezais, lagoas, restingas, 

etc. – além de praias fluviais e marítimas (SÁ CARNEIRO; MESQUITA, 2000, 

p.24). 

 

O EL é também definido por Magnoli (2006) como todo o espaço não ocupado por um 

volume edificado, localizado ao redor das edificações, e que as pessoas têm acesso, ou seja, 

áreas com ausência de construções ou que apresentam o mínimo de edificações, podendo 

apresentar vegetação ou não.  

 Nesse contexto, e ao considerar o espaço urbano, constata-se que toda cidade possui 

um SEL, formado pelas relações dinâmicas entre suas áreas livres de edificações em oposição 

aos ambientes edificados, quer tais espaços sejam conectados fisicamente ou não, planejados 

ou não (CUSTÓDIO et al, 2011), o que pode modificar-se ao longo do tempo.   

 

[...] A influência do tempo no sistema de espaços livres se comprova na forma 

como, ao longo dos anos, os espaços revelam sua força e sua debilidade; na 

observação de como intervém a ocupação urbana; de como se movem as águas, 

enchendo e baixando seus cursos; de como se modifica o clima e a vegetação; de 

como evoluem os solos, entre outros aspectos. Os espaços livres podem passar de 

não ocupados a ocupados, de espaços com água a espaços secos, de espaços 

explorados a espaços abandonados, etc. Além disso, as modificações não são 

lineares e ocorrem simultaneamente, em diferentes direções e sobre distintos 

aspectos. Nesta medida, o sistema não é um sistema de um tempo único, e sim a 

estratificação de distintas idades do sistema, no qual confluem as permanências e as 

modificações que sofreu ao longo dos anos e que permitem identificar as cicatrizes e 

as simbioses existentes na atualidade, cuja análise intencionada pode traduzi-las em 

estratégia de intervenção no território (TARDIN, 2008, p. 48). 

 

Segundo a Tardin (2008), a ideia do SEL como ordenador do território surgiu em 

Boston no final do século XIX com o objetivo de integrar a cidade ao campo, mas a explosão 

das cidades, principalmente a partir da década de 1970, trouxe impactos para os ELs, que se 
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degradam e passam a ficar dispersos no território, impactando negativamente a QV nos 

centros urbanos. Ao longo do século XX o EL atuou, muitas vezes, como reserva para 

ocupação futura ou espaço de proteção ambiental, o que demonstra uma tendência a uma 

atuação passiva e pontual, com ocupação de ―fora para dentro‖ em relação aos ELs, 

destacando o caráter residual desses espaços. Porém, quando o SEL é utilizado como diretriz 

de ordenação do território, este passa a ser pensado de ―dentro para fora‖, relacionando-se aos 

ELs; o que possibilita uma modificação da postura passiva em relação ao seu planejamento e 

a transformação dos espaços ―vazios‖ em espaços ―cheios de significado‖.  

 

De modo geral, se reclama a redefinição do mosaico de espaços livres como um guia 

para a reestruturação do território. Isto implica em atuar sobre o sistema, não apenas 

a fim de preservar e conectar os espaços livres entre si, mas também para estabelecer 

a integração entre eles e seu entorno, proporcionando algumas diretrizes tanto para a 

ordenação do sistema quanto para a ocupação urbana, que podem, entre outras 

atuações, limitar, conformar e relacionar os espaços livres e ocupados. O sistema de 

espaços livres ocuparia o lugar central e não residual, cuja determinação tenderia a 

ordenar aquilo que ―deve‖ permanecer livre e aquilo que ―pode‖ receber algum grau 

de ocupação e ―como‖, segundo os recursos que possuem estes espaços e as 

intenções que norteiam o desenvolvimento do território de forma geral, 

representando princípios e ações alternativas para o planejamento. Neste marco, o 

espaço livre é um espaço de oportunidade para as intervenções no território, de 

acordo com o reconhecimento das potencialidades que oferece e com o 

desenvolvimento integral de seus atributos para uma melhor qualidade urbana, onde 

o equilíbrio entre as necessidades coletivas e os recursos, através da manifestação 

ordenada da urbe, significaria a possibilidade de habitar, viver e projetar, de acordo 

com as necessidades de cada trecho do território e de suas comunidades (TARDIN, 

2008, p. 54-55). 

 

Segundo Morin (2008, p.157 apud QUEIROGA et al, 2011) o conceito de sistema 

exprime ao mesmo tempo unidade, multiplicidade, totalidade, diversidade, organização e 

complexidade, se apresentando como um objeto complexo, suficientemente fechado, pois 

caso contrário não se constituiria, mas também suficientemente aberto, uma vez que 

estabelece relações com outros sistemas. Em resumo, um sistema é sempre um ―sistema de 

sistemas‖. Desse modo, entende-se como SEL urbanos os elementos e as relações que formam 

o conjunto de todos os ELs de um determinado recorte urbano, da escala intraurbana à 

regional (QUEIROGA et al, 2011).  

Desse modo, a continuidade entre os elementos do sistema pode se dar em distintos 

graus, desde os mais contínuos até os descontínuos. Os elementos contínuos estão conectados 

entre si; e os descontínuos estão separados por porções do território que impedem sua 

conexão direta, se apresentando como peças ―satélites‖ do sistema contínuo. A continuidade 

favorece o desenvolvimento dos fluxos, elemento fundamental para que o sistema funcione.  
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Conectados ou não os ELs são partes importantes do todo, pois possuem relações espaciais 

com seu subsolo, suas fronteiras e seu entorno; e os que ocorrem nas superfícies afetam o 

subsolo, como é o caso das impermeabilizações do solo, que impedem o fluxo de água. 

Portanto, o SEL compõe um quadro integrado, com relações entre seus elementos e com seus 

entornos (TARDIN, 2008).  

Na continuidade do sistema, Custódio et al (2011) cita como os elementos mais 

representativos as ruas e as calçadas, aos quais se juntam avenidas, calçadões, jardins, matas, 

parques, pátios, praças, quintais, rios e vazios urbanos.  A distribuição, localização e 

acessibilidade desses elementos e sua vinculação (ou não) entre si define a formação de um 

complexo de conexões com múltiplos papéis urbanos. Segundo Macedo (2010) tal sistema 

acolhe/incorpora as seguintes demandas: acesso e convívio de pedestres, circulação, acesso e 

estacionamento de veículos, áreas de estar, convívio, recreação e contemplação da paisagem, 

áreas de atividades físico-desportivas, áreas de conservação e preservação ambiental, espaços 

para manifestações políticas, artísticas e culturais, áreas para feiras, festas comunitárias, 

eventos circenses, cívicos e religiosos, espaços destinados a usos específicos (ligados aos 

sistemas infraestruturas de energia, saneamento ambiental, comunicações); e apoio aos 

espaços edificados (áreas de carga e descarga, estacionamentos, etc.).  

Entendendo os ELs como áreas não edificadas e não edificáveis acessíveis que 

desempenham alguma função vital, levanta-se a seguinte questão: para os habitantes de cada 

cidade, que tipos, onde e quanto de ELs conformar para se ter ambientes propícios à QV? 

Sobre o assunto Faria (2011) indica tratar-se de uma problemática historicamente determinada 

e essencialmente urbana, que suscita, em cada nova etapa do processo de socialização, a tarefa 

de definir formas, dimensões e distribuição geográfica dos ELs, que, destinados a 

determinados usos relacionados à reprodução da vida individual e coletiva, são requisitos 

imprescindíveis na produção da vida humana e da sociedade: ―A qualidade do espaço urbano, 

um dos fatores da qualidade de vida urbana, é seriamente influenciada pela configuração do 

espaço livre [...]‖ (MAGNOLI, 2006, p.182).  

Considerando a literatura nesse campo, os ELs podem ser discutidos com relação a 

quatro pontos principais, a saber: configuração, classificação, gestão e apropriação; conforme 

detalhado a seguir. Após a apresentação destes conceitos há um resumo da discussão efetuada 

em relação a campi universitários. 
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2.2.1 Configuração  

 

Para Magnoli (2006, p. 181) ―[...] no desenho urbano os espaços são aqueles definidos 

pelo sistema viário e por uma reserva de outro espaço livre, devidamente classificado em ‗de 

recreação‘ ou ‗área verde‘ que se define por uma porcentagem.‖. Como sua forma, a priori, é 

variável ou até mesmo indefinida, eles passam a ter sua superfície e dimensão relacionada 

especialmente ao tipo de utilização que pode propiciar.  

 

Em geral, um dos papéis mais atribuídos ao espaço livre é o de propiciar recreação. 

Às atividades de ―não trabalho‖ corresponde um espectro variado e diversificado 

que não tem nada a ver com os eventuais equipamentos que venham a ser, 

eventualmente, postos em um lugar. Compatibilização de funções no tempo e no 

espaço; formas, superfícies e tratamentos diversificados, segurança (de desenho), 

conforto, adequação às condições do tempo, desenho apropriado à manutenção, 

localização e acessibilidade não podem ser substituídos por uma coleção de 

equipamentos, por mais bem desenhados que sejam. Todavia, à forma, por mais 

variável e indefinida que seja, corresponde uma existência física, material, concreta 

do espaço. E essa configuração física dos espaços livres de edificações remete-nos 

automaticamente à distribuição das edificações e dos espaços livres. À ocupação de 

um mesmo espaço pelas mesmas edificações em diferentes arranjos correspondem 

diferentes configurações físicas do espaço livre. As diferentes configurações físicas 

correspondem diferentes oportunidades, alternativas, ―espaços‖ (compreendidos da 

forma mais aberta possível) [...] Na medida em que as edificações e os conjuntos de 

edificações se distribuem pelas várias escalas, desde o lote à região, 

automaticamente definem, nas várias escalas, as configurações físicas do espaço 

livre, desde o lote à região (MAGNOLI, 2006, p.182) 

 

Corroborando com esta questão, Queiroga et al (2011) indica que no processo de 

formação do SEL não há um sistema único ou ideal a ser seguido, cada cidade requer tipos de 

arranjo e distribuição específicos em função de suas características morfológicas, as quais 

devem atender às demandas sociais e às características ambientais (ecológicas, climáticas e de 

drenagem locais). Entretanto, Faria (2011), propõe que para a formalização de qualquer 

assentamento urbano ou parcelamento, a definição prévia conceitual e formal do SEL deve 

preceder ao desenho/projeto/concepção, de modo que o EL se apresente como o elemento 

indutor para o projeto. Tardin (2008) propõe a ordenação do SEL como uma estratégia de 

projeto, um elemento estruturante do território, com foco sobre as unidades territoriais a partir 

da consolidação urbana, e que deve ser conduzida de forma concentrada, com o 

aproveitamento das estruturas existentes, evitando uma ocupação extensiva e desordenada do 

território, de modo que, mais do que áreas para expansão, os ELs possam representar a 

possibilidade de redirecionar o processo de construção do território. 
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A autora, em seu livro Espaços Livres: Sistema e Projeto Territorial, destaca a 

importância de 

 

[...] considerar os espaços livres como um agente ativo na construção do território, 

como espaços repletos de conteúdo dentro da estrutura territorial e não apenas como 

áreas não urbanizáveis, manchas abstratas. Isto significa passar da definição de 

―manchas‖ à compreensão dos valores que estes espaços reúnem e como eles podem 

significar, de acordo com seus atributos, oportunidades de intervenção com base na 

proposta de um sistema relacionado com seu entorno e capaz de influenciar na sua 

configuração, mais que como peças protegidas isoladamente e suscetíveis a 

intervenções pontuais (TARDIN, 2008, p.28). 

 

Desse modo, na existência de qualquer área urbana a presença de um SEL representa 

condição básica, já que, conforme Macedo (2010): 

 É fundamental ao desempenho da vida cotidiana da população; 

 É estrutural na constituição da paisagem urbana, elemento da forma urbana, da 

imagem da cidade, sua história e memória; 

 Participa da constituição da esfera de vida pública (geral e política) e da esfera de 

vida privada; 

 Tem a beleza como atributo cultural / qualitativo do SEL urbano; 

 É elemento fundamental para a conservação de recursos ambientais e dinâmicas 

ecológicas, existentes dentro e nas vizinhanças de áreas urbanas, tendo papel 

estrutural na drenagem local.  

Embora tais espaços abertos possam oferecer a seus usuários uma QA digna da 

dimensão de sua cidadania, no caso de serem relegados a sobras de terrenos sem 

funcionalidade e tratados de modo pouco criativo e não humanizado, podem tornar-se 

renegados ou segregados, contribuindo para a desqualificação do local (ROMERO; 

ORNSTEIN, 2003). 

Considerando a importância de um patamar de qualidade espacial, a existência de ELs 

amplos, diversificados, tratados paisagisticamente, arborizados (não necessariamente todos), 

com mobiliário urbano adequado, bem mantidos e esteticamente agradáveis atende às 

demandas sociais por um maior convívio público (BARTALINI, 2010 apud MACEDO, 

2010). Tal ideal, no entanto, nem sempre condiz com a realidade das cidades brasileiras, nas 

quais o EL é geralmente predeterminado a partir do processo de loteamento, quando são 

destinadas as áreas para as ruas e demais espaços públicos, cuja forma em geral é definida 

pela composição dos elementos edificados. Queiroga (2011) indica que nas cidades brasileiras 



42 

 

 

 

o processo de planejamento de SEL é ainda inexistente ou muito incipiente, sendo necessário 

enfrentar inúmeros desafios para sua ampliação e qualificação, tais como: 

 Necessidade de uma legislação urbanística-ambiental mais adequada às 

especificidades ambientais urbanas; 

 Saneamento ambiental; 

 Revisão de paradigmas urbanísticos que priorizam a circulação de automóveis e 

caminhões e que regem a produção imobiliária voltada ao mercado solvente; 

 Estabelecimento de planos de SEL atentos à realidade dos diferentes lugares 

urbanos; 

 Articulação das políticas públicas; 

 Capacitação de quadros técnicos para planejar, projetar, executar e manter os ELs. 

Como enfrentamento a essa realidade, e defendendo que a QV propiciada pela 

urbanização deve ser considerada um direito do cidadão, não podendo privilegiar uma classe 

social em detrimento de outra, o autor propõe que o SEL seja um elemento prioritário para a 

concepção de projetos urbanos. 

 

Como falar em um ―novo‖ direito do cidadão – a urbanidade – se nossa urbanização 

ainda apresenta carências elementares? Não se trata, evidentemente, de priorizar os 

investimentos em sistemas de espaços livres em detrimento de setores como 

educação, saúde e habitação. O que se pretende é a integração de políticas públicas, 

compreendendo que: morar é mais do que possuir uma casa, é conviver, inclusive 

nos lugares públicos; educar envolve a cidade, seus espaços públicos, 

compreendendo a existência do outro, respeitando diferenças, construindo um 

cotidiano comunicacional político participativo; um ambiente saneado, com 

microclima adequado, menos poluído, é item de saúde pública, assim como 

oportunizar espaços livres voltados ao lazer e atividades físicas contribui para a 

qualidade de vida da população; a conservação de várzeas e morros vegetados é 

garantia de menos enchentes, deslizamentos de terra, perdas materiais e, sobretudo, 

humanas; a mobilidade das pessoas não terá solução viável nas grandes metrópoles 

se baseada no automóvel, a rua é espaço do cidadão e não deste ou daquele veículo 

(QUEIROGA, 2011, p.34). 

 

Sob esse ponto de vista torna-se evidente que, a proposta de um SEL contribui 

diretamente para a educação, saúde, transportes, habitação, saneamento e meio ambiente, ou 

seja, para a QV na cidade e do cidadão. Contudo, não basta, evidentemente, propor 

sistemicamente os ELs, sendo necessária, também, sua manutenção e a segurança de uso, o 

que evidencia a inseparabilidade dessas etapas (planejamento/projeto/obra/manutenção/uso).  

Nesse sentido, é inquestionável que o espaço universitário pode e deve ser palco 

propício às práticas de convívio e lazer da população usuária, e, portanto, à sua QV. Também 

é inquestionável a possibilidade dos campi assumirem seu papel (social e pedagógico) como 
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espaços de excelência e exemplo de boas práticas, tendo em vista o manancial crítico daqueles 

que os ocupam. Resta saber se (e como) esta oportunidade está sendo aproveitada.  

 

2.2.2  Classificação  

 

A organização e a estrutura da cidade e, consequentemente, de seus ELs, está 

condicionada a sua estrutura fundiária, que indica duas categorias de EL em termos de 

propriedade do solo: pública e privada (QUEIROGA et al, 2011) (Figura 1).  

 

Figura 1: Diagrama de categorização dos espaços livres em termos de propriedade do solo.  

 

Fonte: Elaborado com base em Queiroga et al (2011). 

 

Os ELs públicos (todos aqueles de propriedade pública) têm diferentes graus de 

acessibilidade e apropriação e formam um subsistema do SEL cujo principal elemento de 

conexão é a rua que, conectando parques, praças, calçadas, reservas florestais, lagoas, praias, 

dentre outros, torna-se o local onde ocorre grande parte do cotidiano da sociedade 

(QUEIROGA et al, 2011). 

Já os ELs privados (inseridos dentro das áreas particulares e cujo acesso é restrito a 

parcelas específicas da população) só raramente estão conectados fisicamente entre si, 

mostrando-se fragmentados e dispersos no tecido urbano, geralmente ligados a 

empreendimentos privados de grandes proporções, a exemplo das áreas destinadas para a 

habitação multifamiliar vertical ou horizontal. Nessas condições, por vezes eles assumem o 

papel de provimento de ELs, quase sempre bastante qualificados, mas cujo acesso é reduzido 

e altamente controlado, o que pode vir a enfraquecer a esfera de vida pública (QUEIROGA et 

al, 2011). 

De acordo com Faria (2011) o fato de habitar uma aglomeração relativamente estável 

e densa de indivíduos e grupos, impõe assegurar-lhes três âmbitos determinados de ELs 

(Figura 2): 

1) Os ELs que lhes são exclusivos, ou seja, os espaços livres no interior dos lotes 

urbanos: jardins, quintais, recuos laterais, pátios internos, áreas condominiais; 
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2) Os que são necessariamente compartilhados em possível e pacífica simultaneidade, 

sem conflitos de legalidade. São os espaços de uso comum ou ―público‖ 

tipicamente urbano: ruas e estradas, canais de navegação, praças, largos, praias, 

áreas ou faixas de serviço e passagem, quadras de esportes, escolas, hospitais, 

mirantes; 

3) Os ELs destinados à renovação dos recursos naturais necessários à sustentação da 

aglomeração no tempo. Esses espaços encontram-se comumente junto às cidades: 

mananciais, reservas florestais, reservatórios de água e rios, mas também por áreas 

―naturais‖ projetadas – jardins públicos, canteiros e arborizações.  

 

Figura 2: Diagrama de âmbitos dos espaços livres.  

 

Fonte: Elaborado com base em Faria (2011). 

 

Os ELs assim determinados constituem um conjunto de subsistemas geograficamente 

localizados e individualizados segundo sua funcionalidade e importância para o 

desenvolvimento das comunidades dadas as suas potencialidades e possibilidades presentes 

(FARIA, 2011). 

Por sua vez, Sá Carneiro e Mesquita (2000), classificam os ELs em função do seu 

regime jurídico (Figura 3), definindo:  

 Espaços de domínio público (nacional, estadual ou municipal): são abertos à 

população, sob condições pré-estabelecidas pelo poder público;   

 Espaços de domínio privado: pertencentes à pessoa física ou jurídica, são espaços 

de uso unifamiliar ou de uma coletividade específica, como condomínios 

residenciais e clubes;  

 Espaços de domínio público e/ou privado (unidades de conservação, campi 

universitários, cemitérios); 

 ELs potenciais, públicos ou privados: embora esta não seja uma categoria em si, 

corresponde às áreas com possibilidades de uso futuro para recreação ou 

momentaneamente dispondo de instalações de recreação em caráter incipiente, que 

servem para indicar a necessidade de espaços públicos e contribuem para evitar 
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invasão, entre as quais encontram-se os espaços potenciais de valor paisagístico 

cultural, campos de pelada, recantos, margens dos rios, terrenos vazios e similares. 

 

Figura 3: Diagrama de categorização dos espaços livres em termos de seu regime jurídico.  

 

Fonte: Elaborado com base em Sá Carneiro e Mesquita (2000). 

 

Refinando a categorização, as autoras ainda explicitam que os ELs de domínio público 

podem ser reclassificados de acordo com sua função primordial (SÁ CARNEIRO; 

MESQUITA, 2000), como: 

 ELs públicos de equilíbrio ambiental: com significativa concentração de maciços 

vegetais remanescentes de ecossistemas naturais primordiais para o equilíbrio 

ecológico, podem incluir espaços de propriedade privada que assumem funções de 

interesse público, como unidades de conservação (reservas ecológicas, jardins 

botânicos, parques nacionais), além de cemitérios, campi universitários (mesmo de 

instituições privadas); que cumprem ―[...] a função de elevar a qualidade ambiental 

e visual das cidades, ajudando a melhorar as condições higiênicas e de saúde 

pública [...]‖ (SÁ CARNEIRO; MESQUITA, 2000, p.26). McFarland, Waliczek e 

Zajicek (2008) ainda acrescentam que, no espaço urbano a presença de ELs 

vegetados atua sobre os modos de vida da população, em especial na QV, 

promovendo redução dos níveis de stress, interações sociais e incentivando a 

prática de atividades físicas e o cuidado para com o meio ambiente. Segundo 

Albuquerque, Silva e Kuhnen (2016), apesar de nas cidades esses espaços estarem 

comumente relacionados a usos de finais de semana, visando uma fuga da rotina, 

eles também podem estar presentes no contexto diário. 
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 ELs públicos de recreação: são espaços voltados, em especial, para o 

desenvolvimento de atividades recreativas ou lúdicas, a saber: parques, praças, 

faixa de praia, largos e pátios, quadras polivalentes e jardins; 

 ELs públicos de circulação: são as ruas, os refúgios, os viadutos, os 

estacionamentos, entre outros. 

Ainda sobre a função dos ELs, Tardin (2008) aponta os ELs como o componente mais 

flexível do território, seja funcional ou espacialmente; porém estes também se mostram como 

os mais frágeis e um dos mais promissores no processo de reestruturação do território, 

podendo assumir importantes funções:  

 Lugar de ecossistemas – ELs reúnem os elementos biofísicos, que materializam o 

resultado, positivo ou negativo, das causas e das consequências entre os processos 

naturais e artificiais que se desenvolvem em um local. 

 Percepção da paisagem – o EL é a parte visível do território, que permite 

estabelecer relações entre os elementos territoriais e construir uma imagem do 

lugar, através da sua qualidade visual. 

 Possível lugar para futura ocupação urbana – ELs com potencial para a 

reestruturação do território.  

Nesse contexto, ao concentrar sua atenção nos ELs de campi universitários de IFES, 

esta pesquisa lida com um subsistema inserido no SEL da malha urbana, caracterizado como 

um espaço de domínio público nacional, mas também de domínio privado (pertencente à 

pessoa jurídica específica, a universidade, e cujo uso é de uma coletividade específica 

formada por professores, estudantes e funcionários), e que se relaciona tanto à sua atividade 

fim (educação superior) quanto à circulação, permanência e socialização dos usuários e ao 

equilíbrio ambiental da região. 

Desse modo, foram listados (Quadro 1) os tipos de ELs propostos por Macedo at al 

(2009), os quais estão presentes, no todo ou em parte, em muitos campi universitários, como 

observado nos estudos de caso. 
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Quadro 1: Quadro dos tipos de espaços livres.  

CATEGORIAS ELs TIPOS 

Caráter ambiental APP; Corpos d’água; Encostas; Dunas; Manguezais; Bosques Urbanos; Florestas 
Urbanas; Mirantes. 

Práticas sociais 

 

 

 

 

 

Pátio; Recantos; Jardins; Largos; Escadarias; Praças; Intraurbanos e lineares da rede 
hídrica; Parques; Calçadão; Praia Urbana; Quadras; Campos de Futebol; Piscinas 
Públicas; Calçadas; Ruas; Avenidas; Vielas; Alamedas; Escadaria/ Beco; Canto de 
Quadra; Estradas; Estacionamentos; Ciclovias; Canteiros Centrais; Rotatórias; Faixas 
de Domínio (Ferrovia e Rodovia); Taludes; Trevos; Terrenos; Redes de Ciclovias; 
Estação de tratamento de água e esgoto; Reservatório de água; Linhas de Alta 
Tensão; Linhas de Adutoras; Viela Sanitária; Aterro Sanitário; Campus. 

Associados a edifícios e 

entidades de serviços públicos 

Cemitério; Centro; Centro Esportivo; Centro Recreativo; Escola; Museu; Centro 
Cultural; Hospital e Posto; Parques; Aeroporto; Rodoviária. 

Privados de uso coletivo Jardins; Praças; Pátios; Mini Parques; Centro Campestre. 

Particulares Jardins; Bosques; Quintais; Beco. 

Outros (com ou sem uso 

específico) 

Viveiros de plantas; Áreas de chácaras; Pesqueiros; Pastos; Chácara/ Horta; Haras/ 
Criação de animais; Bairro Verde; Indústria; Terrenos não ocupados. 

Fonte: Macedo et al (2009), modificada pela autora. 

 

2.2.3 Gestão  

 

O processo de planejamento de SEL é ainda pouco evidente no Brasil, visto que, 

segundo Queiroga et al (2011), o EL não faz parte formalmente do status de infraestrutura 

urbana, com exceção do sistema viário, que continua privilegiando o automóvel, relegando 

para segundo plano o pedestre e o ciclista; quando a ordem deveria ser inversa, pois conforme 

Carvalho (2015, s/p), ―Somos todos pedestres, estamos motoristas quando estamos no carro.‖, 

mas deixamos de sê-lo assim que desembarcamos do veículo.  

Na decisão de ações sobre o SEL podem atuar tanto o poder público como a iniciativa 

privada, dependendo da situação analisada. Trata-se de um sistema em constante 

transformação e adequação às demandas sociais, mas, quase sempre, condicionadas à 

disponibilidade de recursos e a decisões políticas, que podem levar a qualificação, ou não, de 

tais sistemas (QUEIROGA et al, 2011). 

Para Borja (2006) no planejamento do espaço público é necessário definir os usos do 

solo para o futuro desenvolvimento urbano, ou seja, deve-se reservar de 30% a 40% do solo 

para uso público; e definir também o uso do solo para quando mude o uso atual. É muito 

importante dizer que em uma cidade certa área vai ser zona industrial, ou comercial, mais se 

deixar de ser, terá que passar a ser equipamento ou espaço público. Segundo esse autor, essa é 

uma maneira de obter o solo barato: "[...] você como gestor desta operação imobiliária tem 
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que ceder 20% para vias, tem que ceder um 15% para habitação social; tem que ceder tanto 

para espaço público [...]." (idem, p.3), à margem do viário. 

 

Acredito que gerar espaço público através da administração pública é importante, 

sem importar as morfologias. Podem-se fazer parques, podem-se fazer ruas, podem-

se fazer espaços públicos vinculados a equipamentos, a entornos de equipamentos, 

mas em todas as operações de transformação urbana do espaço público, é preciso 

deixar que muitas ações sejam executadas pelo setor privado, mas colocando-se 

condições. Que tenham em conta o interesse público, porque a longo prazo também 

é o melhor para os agentes econômicos privados. O benefício imediato pode 

favorecer a uns quantos; o benefício imediato favorece a muitos, incluindo aos 

inversores, aos atores econômicos. Com isto, o espaço público o faz não só o 

planejamento, mas a gestão pública, a gestão urbana (BORJA, 2006, p.3). 

 

No desenvolvimento urbano tem que apostar no longo prazo e saber que este tem que 

ocorrer de forma equilibrada, estabelecendo compromissos entre o edificado e o não 

edificado, entre o que é geração de espaço público, equipamento, habitação. Além disso, 

quando se atua na cidade enquanto um espaço previamente existente, também é essencial um 

grande respeito pela história do lugar (BORJA, 2006). 

Os espaços públicos, portanto, além dos elementos previamente pensados/planejados 

para serem públicos, incorporam também outros espaços como, por exemplo, os chamados 

espaços de transição que podem se criar ao redor de uma edificação, ao redor de um 

equipamento cultural, de uma zona hospitalar, de uma zona de universidades. Existem, ainda, 

os espaços efêmeros, que podem ser usados como espaço público, ainda que depois estejam 

destinados a outro uso. E os espaços públicos intermitentes ou intersticiais, que em certo 

período se mostram abandonados, mas que se convertem em uma espécie de mercado ou feira 

de roupas, alimentos ou produtos antigos em algum dia da semana, mês (BORJA, 2006). 

No Brasil o processo de planejamento dos ELs é caracterizado por uma ―[...] 

multiplicidade de agentes produtores e gestores que dificultam a ação planejada ou 

coordenada [...] (QUEIROGA et al, 2011, p.32)‖; outro fator preponderante é a frequente 

mudança de gestão, alterando as secretarias e suas atribuições, o que acarreta uma situação 

que não prioriza a qualificação do EL – a arborização urbana ainda é incipiente na maioria 

dos tecidos urbanos brasileiros; as calçadas são, em grande parte, pouco acessíveis; há falta de 

tratamento paisagístico adequado na maioria dos espaços públicos; as iniciativas de melhoria 

dos ELs públicos nos bairros mais pobres apresentam, quase sempre, projetos e manutenção 

inadequados à grande demanda; e as áreas de preservação permanente (APP) urbana 

apresentam alta degradação (idem, 2011).  
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Na construção de uma cidade melhor, Faria (2011) propõe pensar o homem enquanto 

cidadão, pois a parte que é comunitária ou pública de um SEL urbano constitui-se em base 

material da configuração da esfera pública que a sociedade engendra como complexo de 

espaços de mediações entre os interesses (e necessidades) individuais e interindividuais, daí a 

QA que os espaços de uso público devem proporcionar ao se constituírem de domínio 

público.  

 

2.2.4 Apropriação  

 

Segundo Smolka (2000), o termo apropriação se reporta a modos de tornar próprio, de 

tornar seu; como também de tornar adequado, pertinente, aos valores e normas socialmente 

estabelecidos. 

Para Sobarzo (2006), a apropriação do espaço remete as relações socioespaciais 

produzidas pelo uso e práticas cotidianas que constroem a identidade e o sentimento de 

pertencimento das pessoas, em outras palavras, ―O espaço da apropriação é o espaço do 

usuário; é o espaço do vivido.‖ (idem, p. 104). 

A apropriação do espaço, portanto, alimenta a formação do lugar, uma vez que, 

partindo da tríade habitante-identidade-lugar, a porção do espaço apropriável para a vida, 

através do corpo e dos sentidos dos moradores, é o lugar (CARLOS, 2007). Para Tuan (1983), 

os lugares são centros aos quais se atribui valor, ou seja, ―[...] o que começa como espaço 

indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o conhecemos melhor e o dotamos de 

valor.‖ (idem, 1983, p.6). Norberg-Schulz (1980) ainda acrescenta que o lugar é a concreta 

manifestação do habitar humano, onde o genius loci estaria naturalmente presente, 

garantindo-lhe, certa qualidade ambiental.  

Nessa linha, a apropriação pode ocorrer de várias formas (Figura 4), tipos, 

temporalidades, escalas, pode ser lícita ou ilícita, positiva ou negativa, intensa ou episódica, 

depende de uma série de fatores; o principal deles, segundo Macedo et al (2009), tem relação 

direta com a qualificação e gestão dos espaços, que deve permitir uma diversidade de usos, 

pelas diversas faixas etárias e grupos sociais.  

 

[...] recomenda-se que um sistema de espaços livres possua diferentes tipos de 

espaço para possibilitar os mais variados tipos de apropriações públicas e privadas. 

Evidentemente deve-se recorrer a tratamentos diferenciados e que permitam a 

multifuncionalidade mais do que os usos exclusivos sempre que possível 

(QUEIROGA et al, 2011, p. 18). 
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Figura 4: Diagrama das formas de apropriação e potenciais de uso de espaços livres urbanos.  

 
Fonte: Custódio et al (2011), modificado pela autora. 

 

Segundo Queiroga et al (2011, p.31) ―Se a vida privada e social tem nos espaços 

edificados seu maior suporte, a vida pública tem nos espaços livres, sobretudo nos espaços 

livres públicos, seu maior suporte físico-material para ocorrer [...]‖.  No entanto, a 

materialidade e a acessibilidade expressa no espaço pode potencializar (ou não) a constituição 

de uma esfera pública mais enriquecedora para a comunidade em questão, de modo que a vida 

em público pode ser facilitada ou diminuída. A permissão do fechamento da rua de um bairro 

para uma festa comunitária, por exemplo, pode ilustrar a primeira possibilidade. Já a segunda, 

seria ilustrada pelo fechamento definitivo desta rua para a criação de um condomínio ou 

mesmo se naquele bairro não houver investimento na qualidade e distribuição de ELs de 

diferentes tipos.  

O princípio da equiacessibilidade aos espaços livres públicos de convívio e lazer 

deve ser garantido. Para tanto, é fundamental estabelecer um sistema que considere a 

distribuição de tais espaços no território urbano e a sua acessibilidade pelos 

diferentes meios de transporte. Diante de uma mobilidade e de uma renda média 

crescente no país pode-se não apenas prover a população de espaços livres mais 

adequados, mas propiciar à população o direito de escolha em conhecer e se 

apropriar mais destes ou daqueles espaços livres, segundo seu tempo disponível e 

interesse específico neste ou naquele equipamento público (QUEIROGA et al, 2011, 

p. 19). 
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De acordo com Tardin (2008), a acessibilidade é um importante atributo funcional 

para a ordenação do SEL, visto que as estruturas de circulação (vias, calçadas, passarelas) 

mantém a sequência e a continuidade entre os espaços, permitindo o acesso a estes e sua 

vivência por parte da população. 

Por sua vez, Alex (2011, p.25) ressalta que ―o acesso é fundamental para a apropriação 

e o uso de um espaço. Entrar em um lugar é condição inicial para poder usá-lo.‖. Nessa linha, 

Grinover (2016) vai além e aponta que a apropriação social de espaço transcende a questão 

física, envolvendo também uma questão simbólica, relacionada aos conceitos de inclusão 

social e cidadania.  

Partindo desse contexto, os acessos ao ELs são classificados por Carr et al (1992) em 

três tipos:  

 Acesso físico – se refere à ausência de barreiras espaciais ou arquitetônicas para 

entrar e sair de um lugar. No caso dos ELs deve-se considerar também a 

localização das aberturas, as condições de travessia das ruas e a QA dos trajetos 

(ALEX, 2011). Vinculam-se a esse acesso o sistema de circulação de pedestres e 

veículos, com seus fluxos e conexões; a comunicação de ELs com outros ELs e 

outras partes da cidade; o sistema de caminhos do próprio EL e o tipo de usuário 

do espaço (GRINOVER, 2016). Sobre os tipos de usuários e formas de 

deslocamento (motorizadas ou não), os acessos físicos também podem atuar de 

forma excludente, caso não atenda aos princípios do desenho universal 

(CAMBIAGHI, 2012).  

 Acesso visual ou visibilidade – define a qualidade do primeiro contato, mesmo a 

distância, dos usuários com o lugar; de modo que, ameaças potenciais sejam 

institivamente identificadas antes de alguém adentrar qualquer espaço. ELs planos, 

sem grandes desníveis, visíveis no nível da rua, de todas as calçadas, informa aos 

usuários sobre o local, sendo mais propício ao uso (ALEX, 2011).  

 Acesso simbólico ou social – está associado à presença de sinais, diretos ou 

indiretos, que sugerem quem é e quem não é bem-vindo ao EL; por exemplo, 

vigilantes na entrada podem representar ordem e segurança para muitos e 

intimidação e impedimento para outros (ALEX, 2011). Segundo Magalhães (2015, 

s/p), ―A razão de ser da cidade é a liberdade, mas ela também pode oprimir.‖; ou 

seja, a partir de seus sinais os ELs podem ser mais convidativos ou opressores.  
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Segundo Alex (2011), a combinação desses três tipos de acessos seria o ideal para 

tornar ELs mais convidativos a apropriação. Além disso, o autor acrescenta outro fator 

estimulante para a utilização de ELs, que seriam as atividades comerciais, as quais aumentam 

a percepção do caráter aberto dos lugares, a exemplo do que aconteceu com os centros de 

convivência das IFES e nos demais ELs que contam com pontos comerciais. 

O uso do EL também foi investigado por Whyte (1980) com vistas a dar suporte ao 

projeto de praças da região do Midtown, em Nova Iorque. Por meio de várias técnicas de 

observação, que resultaram em critérios para a implantação de bancos, vegetação e de 

integração com a rua, a pesquisa de Whyte constatou que, mais do que a forma, tamanho ou 

design, o sucesso do EL é determinado pela facilidade de acesso e pelas opções de lugares 

para sentar. Para o autor, a maior atração das praças são as pessoas, que tendem a agrupar-se o 

mais próximo possível de onde há atividades.   

Carr et al (1992) também relacionam o projeto de ELs aos usuários, defendendo sua 

participação, de modo que as qualidades ―humanas‖ do ambiente (necessidades, direitos, 

significados e conexões do EL) sejam o ponto de partida da projetação. Para eles, o direito de 

uso é um requisito básico para que todos usufruam das experiências desejadas no EL. Porém, 

os autores lembram que o modelo de projeto ensinado nas escolas de arquitetura é geralmente 

o de processo fechado, que desconsidera questões de manutenção e gestão, sendo o 

envolvimento dos usuários descartado por falta de tempo e recursos.  

De forma ampla, na avaliação e proposição de diretrizes para qualquer SEL urbanos, 

Queiroga et al (2011) propõem considerar, sempre sistematicamente, fatores como: relevo, 

clima e microclimas; faixas etárias e de renda; mobilidade (frota de veículos, 

intermodalidades, etc.); níveis de mobilidade e de acessibilidade a diferentes elementos do 

SEL; características de porte, distribuição e manutenção do sistema de parques urbanos e 

demais áreas verdes, do sistema de espaços de convívio e lazer, do sistema de áreas de 

conservação ambiental; políticas públicas recentes e em vigor; produção imobiliária recente e 

prevista; apropriação informal; dentre outros. É, ainda, indispensável considerar as formas e a 

dinâmica dos comportamentos culturais e ideológicos contemporâneos, por vezes bastante 

distintos do passado recente, como entre diversos grupos etários e sociais, bem como adotar 

―[...] estratégias de projeto para uma ocupação urbana mais sensível aos recursos do território 

e às necessidades de sua gente.‖ (TARDIN, 2008, p.19). 
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2.2.5 Espaços livres em campi 

 

Transpondo esse quadro geral para as áreas de campi universitários, é inquestionável 

que os ELs em IFES ocupam extensas áreas urbanas, e exigem uma gestão eficiente, para o 

atendimento das necessidades de seus usuários e visitantes, bem como no estímulo social e 

pedagógico diário.   

De acordo com Carvalho (2015, s/p) os projetistas tem o ―Desafio de recriar (e não 

adaptar) a cidade permanentemente com intervenções e um olhar detalhado para a cidade.‖. 

De modo que, nos campi os ELs não devem ser tratados como espaços restantes.  

Segundo Griffith (1994), perdas de ELs ocorrem com frequência quando as pressões 

de uso se sobrepõem ao plano diretor dos campi, que, uma vez elaborado, deve ser seguido. E 

faz um alerta para a atualização periódica dos planos diretores, visto que, o estado da arte no 

planejamento de campus muda.  

  

Os planos diretores elaborados nos anos 60 não refletem todos os conceitos e 

técnicas de planejamento de hoje. A quantidade de espaço aberto remanescente nos 

campi no ano 2000 dependerá, em parte, de quão bem os planos diretores dos anos 

1990 construam um quadro que antecipa o futuro. A tomada de decisão de crise 

raramente produz medidas inovadoras para preservar o espaço (Griffith, 1994, 

p.659, tradução nossa). 

 

Para auxiliar na preservação dos ELs em campi a autora propõe várias técnicas, que 

incluem:  

1) Tratamento do espaço aberto como ―terra sagrada‖ – reverencia a atmosfera 

arborizada da universidade, de modo que o espaço que vem a se constituir um 

―terreno sagrado‖, o que se justifica, pois a universidade evoca emoções que foram 

associadas a ela pelas pessoas durante muitos anos, simbolismo que seria perdido 

em sua destruição. 

2) Designação de reservas de espaço aberto – são os espaços que realçam edifícios 

monumentais e corredores de vista, e que tornam o campus acessível às pessoas, de 

modo que essas áreas podem receber o status de protegidas a partir da designação 

de um ―‘conselho de curadores do campus‖. 

3) Bancos de terra de espaço aberto – formado para conservar as terras vagas restantes 

e impedir sua ocupação aleatória e prematura.  

4) Criação de uma categoria de uso do solo em espaço aberto – o espaço aberto como 

uma categoria separada alcançará maior importância como um elemento funcional 



54 

 

 

 

que deve ser abordado quando outros elementos o ameaçam. Isso facilita o 

reconhecimento dos ELs no campus, bem como de sua perda.  

5) Porcentagem de espaços abertos – Por muitos anos a intensidade de certos 

empreendimentos imobiliários tem sido regulamentada por requisitos de 

zoneamento local que obrigam a reservar certa percentagem de terrenos como 

espaço aberto. As universidades podem adotar regulamentações semelhantes. 

6) Restrições de Cobertura da Área do Solo e Requisitos da Relação de Área do Piso – 

Os planos diretores municipais geralmente controlam a densidade e aumentam o 

volume através de regulamentações de retração, limitações de altura, requisitos de 

cobertura da área do solo e proporções de área de piso. Os campi podem empregar 

estas técnicas para preservar os ELs e limitar a densidade. 

7) Requisitos de recuo e restrições de altura do edifício e densidade – servem para 

controlar a densidade de campus, deixando mais ar e espaço em torno dos edifícios. 

8) Requisitos da declaração de impacto – exige uma avaliação da implementação de 

cada nova instalação sobre cada um dos elementos funcionais, em especial sobre 

espaços verdes; as ocupações dos ELs não são permitidas, a não ser que se possa 

concluir que o espaço restante, após o esgotamento, existe em proporções 

suficientes para funcionar harmoniosamente com os outros elementos funcionais. 

9) Remoção de estacionamento de superfície e estradas – a criação de espaço verde 

pela remoção de estacionamentos centrais, com o fechamento de ruas; traria mais 

espaços verdes para os campi, que passariam a ter sua área central orientada para 

pedestres. 

Quando amparadas por lei essas técnicas de apoio à preservação de ELs forçam os 

administradores de educação superior a tomar alguma forma de ação pública antes que o 

espaço aberto possa ser invadido. No entanto, essas restrições podem constituir nada mais do 

que diretrizes do plano diretor; tendo força moral, em vez de legal. Segundo Griffith (1994), a 

ocorrência de um fórum público antes da violação de um desses padrões poderia atuar como 

um impedimento à perda de ELs, especialmente se a comunidade universitária atribuir maior 

valor ao EL do que ao novo uso proposto. 

Para Griffith (1994), campi atraentes não acontecem apenas; sua realização requer 

esforço sustentado, por meio de um planeamento cuidadoso do local, que considere e reforce 

a relação dos edifícios com os espaços exteriores e a interface entre o campus e seus 
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arredores. Os planejadores de campus devem se esforçar para traçar o movimento das pessoas 

através dos edifícios e do espaço de uma forma esteticamente agradável e eficiente. Com 

todos os espaços mantendo suas características individuais, mas unidos em um todo unificado. 

Além disso, devem integrar suas áreas centrais do campus com mais partes periféricas, bem 

como mesclar o campus com a comunidade em geral, visto que as universidades já não são 

tão autônomas ou tão pequenas quanto nos anos 1960.  

Sobre o processo de planejamento, Alex (2011) cita a importância de sua alimentação 

por meio de APOs, pois, ―No projeto, é imprescindível reconhecer a especificidade e a 

dinâmica do espaço livre em relação ao entorno e aos processos naturais e às diferenças de 

gênero, de idade e hábitos da população no uso do tempo livre e do espaço público.‖ (ALEX, 

2011, p.30); mas sem deixar de lado a relação dos espaços com a vizinhança, a cidade e a 

sociedade como um todo. 

Segundo Griffith (1994), uma sequência de ELs pode integrar diversas áreas que 

compõem um campus, porém, também podem separá-las espacialmente. De modo que, ele 

propõe, junto à compilação de ideias de outros autores, uma variedade de técnicas para unir 

esses espaços:  

1) Plano axial para a circulação integrada;  

2) Criação de vistas longas e caminhos claros;  

3) Construção de passagens cobertas e arcadas;  

4) Criação de pátios para unir edifícios em torno de um foco comum;  

5) Construção de pontes pedestres para reforçar a conexão entre diferentes áreas do 

campus e complexos de construção; 

6) Agrupamento de edifícios em torno de uma área comum e articulação de portas 

dianteiras de edifícios para este espaço;  

7) Edifícios com primeiro andar aberto para permitir a circulação de pedestres; 

8) Unidade em materiais de sinalização e pavimentação das circulações; 

9) Implantar novos edifícios em grandes espaços abertos; 

10) Criação de ELs nos edifícios em vez de edifícios nos ELs; 

11) Implantar vegetação em torno de grupos compactos de edifícios. 

Tais técnicas são passíveis de serem aplicadas nos campi avaliados, sendo a última 

delas uma possibilidade para minimizar as áreas mais adensadas por edificações.  
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Em última análise, mesmo se as matrículas de estudantes permanecerem estáveis na 

próxima década existirão pressões para a expansão; seja para instalação de novas tecnologias 

ou por mais instalações físicas. Dada essa demanda implacável de espaço, os ELs continuarão 

a recuar a menos que a universidade busque ativamente estratégias de preservação, por meio 

de planejamento sábio, com a previsão de até que ponto o desenvolvimento futuro deve 

ocorrer nos campi ou migrar para outro lugar, de modo a evitar ―[...] um patchwork de 

colocações incoerentes [...].‖ (GRIFFITH, 1994, p.667). Pois não podemos esquecer que, ―A 

cidade se ajusta ao tempo, mas a escolha é nossa.― (MAGALHÃES, 2015, s/p). 

 

2.3 Qualidade de vida e Qualidade Ambiental 

 

De acordo com Almeida, Gutierrez e Marques (2012), a QV é uma concepção 

multidisciplinar, que abrange questões relacionadas com o ser humano, sua cultura e o seu 

meio, que pode ser investigada em diversas áreas de conhecimento – como saúde, arquitetura, 

lazer, gastronomia, esportes, educação, meio ambiente, segurança pública e privada, novas 

tecnologias, dentre outras – ou, ainda, interdisciplinarmente. Apesar de reconhecer-se essa 

abrangência conceitual, a abordagem que essa tese prioriza é a identificação de um conjunto 

de dimensões da QV que estejam associadas a aspectos da vivência nos campi universitários. 

Logo, a revisão bibliográfica realizada para elaboração desse item parte de uma visão ampla 

de qualidade, passando por qualidade de vida urbana (QVU) até chegar a QA.  

Em um conceito amplo, o termo qualidade traduz uma forma de estabelecer valores, 

estipulando um valor (positivo ou negativo) para algo, por meio de uma visão subjetiva. 

Assim, o referencial e os elementos considerados, não são, necessariamente, os mesmos para 

todas as pessoas e áreas de conhecimento (BETTI, 2002 apud ALMEIDA; GUTIERREZ; 

MARQUES, 2012), sendo essencial que na definição do conceito de qualidade se respeite 

―[...] tanto questões de ordem concreta, que exercem influência direta sobre as possibilidades 

de ação do sujeito frente à própria vida, como formas de percepção, ação e expectativas 

individuais frente a esses elementos.‖ (ALMEIDA; GUTIERREZ; MARQUES, 2012, p.18). 

No que se refere mais especificamente à QV, há uma dificuldade em encontrar uma 

definição universal. A Organização Mundial da Saúde (OMS, 1998) a define a partir de uma 

visão mais tradicional, que distingue claramente o bem-estar da QV. Para a instituição o bem-

estar está relacionado à realização das potencialidades individuais do ser humano e à sua 
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capacidade de alcançar a satisfação pessoal, por meio de uma abordagem subjetiva, enquanto 

a QV considera a satisfação para o maior número de cidadãos (ou até toda população), logo, 

corresponde a uma abordagem mais ―estatística‖ do bem-estar, cuja análise depende de juízo 

de valores, ou até mesmo da cultura ou das pessoas de uma região. Assim, as características 

do meio ambiente têm forte importância na apreciação da QV, e suas características podem 

ser definidas por um conjunto de elementos (os mais objetivos possíveis) que, em grande 

parte, dependem da própria realidade local. Sob esse ponto de vista, Tobelem-Zanin (1995 

apud RODRIGUES, 2007) argumenta que o conceito de QV deve ser estabelecido em função 

do quadro geográfico em que se insere a análise, considerando elementos físicos, econômicos 

e socioculturais existentes, o que remete a duas dimensões: uma subjetiva (representada pelo 

bem-estar de cada indivíduo) e outra, objetiva (representada pelas condições materiais de vida 

dos grupos). 

Fazendo uma retrospectiva sobre as definições de QV de diferentes autores e 

instituições, Rodrigues (2007) identifica três ideias básicas:  

 QV como base para avaliar o bem-estar, entendido como um processo dinâmico 

que conduz para melhores condições de vida; 

 QV como sinônimo do bem-estar de todos, expresso não só pela condição de vida, 

mas também pela forma como as pessoas respondem e sentem acerca das suas vidas 

(perspectiva adotada pela European Foundation for the Improvement of Living and 

Working Conditions); 

 QV como o conjunto de fatores que tornam a vida melhor, ou seja, mais do que 

―padrões de vida‖ individuais, há referência à condição de vida da comunidade, 

suas necessidades e exigências, o que envolveria, inclusive, a infraestrutura social e 

pública disponível e acessíveis, bem como um ambiente livre de degradação ou 

poluição. 

Também reconhecendo não haver um consenso sobre o conceito de QV, a literatura 

nessa área indica que alguns aspectos têm se destacado entre os estudiosos do tema, tais 

como:  

[...] a consagração de carácter multidimensional da qualidade de vida, 

frequentemente assumindo a separação entre dimensões objetivas e subjetivas. As 

medidas objetivas compreendem aspectos da vida tangíveis, diretamente 

verificáveis, enquanto as medidas subjetivas compreendem sentimentos sobre a 

vida, habitualmente quantificados através de questões sobre satisfação ou felicidade 
(MENDES, 1999, p. 17-18). 
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Complementando essa ideia, Tubino (2002, apud ALMEIDA; GUTIERREZ; 

MARQUES, 2012, p.21) indica haver congruência entre as dimensões objetivas e subjetivas 

desse conceito, uma vez que ―nenhuma análise sobre QV individual poderá ser desenvolvida 

sem uma contextualização na QV coletiva‖. Tal entendimento direciona a necessidade de 

estabelecer parâmetros objetivos sem excluir o impacto dessas variáveis sobre a vida das 

pessoas, assim, 

 

Qualidade de vida é objetiva e subjetiva, encerrando cada um dos aspectos a 

agregação de sete domínios: bem-estar material, saúde, produtividade, intimidade, 

segurança, comunidade e bem-estar emocional. Domínios objetivos compreendem 

medidas culturalmente relevantes de bem-estar objetivo. Domínios subjetivos 

compreendem a satisfação nos domínios pesada pela importância (CUMMINS, 1998 

apud MENDES, 1999, p.18). 

 

Portanto, é possível afirmar que as dimensões objetivas e subjetivas da QV se 

complementam, de modo que as objetivas fornecem indicações sobre as propriedades 

coletivas da QV, enquanto que as subjetivas se reportam às propriedades individuais do bem-

estar (RODRIGUES, 2007). 

 

2.3.1 Qualidade ambiental como elemento da qualidade de vida  

 

Adaptando esse entendimento geral à questão urbana, Mendes (1999) indica que os 

domínios (ou dimensões) da QV podem ser associados a aspectos de vida na cidade e 

descritos por indicadores (objetivos ou subjetivos) combinados de forma ponderada, de modo 

a se obter uma definição da QVU. 

O autor aponta, ainda, a importância da análise da QVU no auxílio à tomada de 

decisões técnicas e no planeamento das cidades, ressaltando que as muitas dimensões 

envolvidas e a dificuldade de lidar com questões subjetivas têm dificultado o processo de 

inserção do conceito nas atividades de gestão urbana (MENDES, 2004 apud RODRIGUES, 

2007). Neste sentido, vários estudos têm feito uso dos indicadores de QV e QVU para auxiliar 

no processo de diagnóstico de cidades e na inserção do conceito no nível da comunidade, para 

o desenvolvimento dos quais são delimitados domínios diretamente relacionados às áreas 

urbanas investigadas.  

Segundo Magnoli (2006), um dos fatores essenciais da QVU está na qualidade do 

espaço urbano que, por sua vez, está seriamente relacionado à configuração física do EL. 
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Gómez (1998, p.66) indica que a dimensão ambiental ―[...] tem sido destaque de primeira 

ordem na construção da ideia de QV e sua natureza sistêmica.‖. 

Sobre a QA Luengo (1998) aponta: 

 

Entendemos por ―qualidade ambiental‖ as condições ideais que regem o 

comportamento do espaço de vida em termos de conforto associado a fatores 

ecológicos, biológicos, econômico produtivo, sociocultural, tipológicos, tecnológico 

e estético em suas dimensões espaciais. Desta maneira, a qualidade ambiental urbana 

é, por extensão, produto da interação destas variáveis para a formação de um habitat 

saudável, confortável e capaz de satisfazer as necessidades básicas de 

sustentabilidade da vida humana individual e em interação social dentro do meio 

urbano (LUENGO, 1998, p.1, tradução nossa). 

 

Para Luengo (1998) um dos problemas fundamentais na avaliação da QA é a 

determinação de indicadores confiáveis relacionados aos diferentes aspectos a se considerar. 

Segundo o autor três pontos são referência na avaliação da QA: Físico-natural, urbano-

arquitetônico e sociocultural; os quais, na investigação da QA, devem ser avaliados quanti e 

qualitativamente.  

Talvez não fosse uma necessidade discutir a QA anterior ao modo de vida urbano 

atual, mas o desenvolvimento industrial e as frequentes práticas inadequadas de expansão 

territorial urbana culminaram em ações reiteradas de sobrevivência e de desenvolvimento 

econômico, que atuam sobre o espaço urbano. Porém, tornam-se necessárias ações para 

minimizar os impactos decorrentes dessa contínua expansão (MINAKI; AMORIM, 2012). 

Segundo Lombardo (1985 apud CAMARGO; AMORIM, 2005) quando esse avanço ocorre 

de forma rápida e sem planejamento adequado, contribui para uma maior deterioração do 

espaço urbano.  

 

As propostas de adensamento apenas se preocupam com a disponibilidade de 

infraestrutura e de espaço físico, não se importando com a qualidade ambiental e 

com as outras necessidades dos moradores dos centros urbanos, tais como 

quantidade, qualidade e distribuição de espaços livres que possam permitir o 

saudável contato do cidadão com a natureza, fornecendo também possibilidades de 

socialização e expressão cultural (SCHMIDT et al., 2005, p. 395). 

 

Nesse sentido, o planejamento urbanístico é de suma importância para o crescimento e 

desenvolvimento das cidades com um uso e ocupação do solo ordenado, a fim de que estas 

não se tornem conglomerados com altas densidades populacionais e de construções 

(CAMARGO; AMORIM, 2005). De modo que, a de se considerar o que pode ser feito para 

maximizar o potencial da cidade. 
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Cidades são basicamente lugares para interação. E quando uma cidade é desenhada 

para fazer com que essa interação seja significativa e confortável, a QV é realçada, o que, por 

sua vez, estimula o bem-estar social (STAHLE, 2015). Como lugares de interação, cidades 

precisam de dois atributos: infraestrutura e lugares para encontros ou reuniões. Encontrar-se 

frente-a-frente é um aspecto importante no desenvolvimento comercial, da inovação e do 

contato social. No entanto, a demanda crescente por mobilidade transformou muitas cidades 

em nós de infraestrutura, esquecendo a escala humana e os lugares de encontros (HOFF, 

2015). Mais estrutura seria oferecida alinhando as ruas e interseções, para que elas possam ser 

entendidas como parte de uma configuração geral; para que através de associação ou 

percepção, o usuário possa compreender a estrutura global da cidade quando ela está se 

deslocando no nível dos olhos (TOOREN; MEIER, 2015). 

Essencialmente, segundo Langelaar e Speks (2015) ruas com alta qualidade contêm 

quatro elementos: 

 Programação ao longo da rua, com fachadas atraentes e atividades atrás das 

fachadas; 

 Acessibilidade a partir dos pontos de acesso e alta conectividade com as ruas em 

volta; 

 Escala humana: tamanho e medidas do perfil da rua em relação às pessoas; 

 Aparência do EL: mobiliário urbano, arte pública e verde. 

Para os autores, qualificar os ELs agregando novas áreas verdes ou implantando ruas-

sem-carros para reduzir o tráfego motorizado e aumentar a segurança são duas soluções 

―rápidas‖. Além disso, reparar as ligações quebradas ou ausentes, criando circuitos melhores e 

aprimorando a acessibilidade dos lugares pouco usados, são elementos que também 

contribuem para a melhoria da esfera pública.  

Para Knuijt (2015), o desafio do espaço público não se refere somente a espaço bem 

projetado, mas principalmente à programação e ativação do espaço. Afinal, quanto mais 

funções acontecem na cidade, mais viva e vibrante ela será. Mas, para se chegar lá o EL deve 

ser mais bem definido e as melhorias da rede da esfera pública devem resultar na 

possibilidade de uma caminhada contínua, com cruzamentos alinhados com a rua principal; 

com pedestres, bicicletas e automóveis, todos no mesmo nível; e com calçadas largas e 

confortáveis. A criação de uma esfera pública que funcione bem se destina a gerar lugares 

para se encontrar, ver e ser visto. 
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Só é possível conceber um ambiente como dotado de ―boa qualidade‖ desde que este 

apresente satisfação pessoal ao homem. Assim sendo, atributos como sujeira; trânsito; 

concentração populacional demasiada; construções desordenadas; ausência de elementos 

naturais como solo permeável, água e vegetação; são considerados fatores degradantes de um 

ambiente (GOMES; SOARES, 2004). 

 

Dependendo da qualidade do espaço livre pode-se ter a oportunidade de experienciar 

sons, odores, texturas da natureza, importantes árvores frutíferas [...] lugares para 

andar descalço: areia, gramado [...] contato com aves e pequenos mamíferos [...] 

experiências que já não encontramos tão facilmente (que fazem parte da segurança e 

saúde psíquica do cidadão) [...]. Nós precisamos resgatar a vida harmônica com a 

natureza, e os parques e espaços livres têm este papel [...] (LUTZIN; STOREY, 

1973 apud NUCCI, 2008, p.38). 

 

Assim, o espaço deve ser tornado ―lugar‖ pela criação de locais acolhedores para as 

pessoas se sentarem, contemplarem, debaterem, se exibirem. Para contribuir com uma 

paisagem de rua é importante que haja ELs para se ficar e desfrutar (KNUIJT, 2015). Desse 

modo, longe de entendê-lo como um conceito fechado, acredita-se que a QA dos ELs deve ser 

compreendida como um indicador da QV (MINAKI, AMORIM, 2012).   

Pelo exposto, observa-se a importância da análise da QA no auxílio à tomada de 

decisões técnicas e no planejamento das cidades, agregando, entre as muitas dimensões 

envolvidas, questões objetivas e subjetivas. 

Entre as investigações nesse campo, Mendes (1999), em seu livro ―Onde viver em 

Portugal‖, relata um estudo sobre a QV em 18 cidades portuguesas com base em um conjunto 

de dimensões de QV, analisado a partir de uma série de indicadores combinados em um 

modelo de avaliação multicritério, que permitiu obter um ranking da qualidade das cidades. 

Os indicadores elencados na publicação remetem às dimensões: clima, comércio/serviços, 

criminalidade, desemprego, habitação, mobilidade, patrimônio, poder de compra e poluição. 

Por sua vez, em ―Qualidade de vida urbana em Natal: Mitos e realidades‖, Veloso e 

Elali (2006) comentam a pesquisa realizada por um grupo de pesquisadores do Departamento 

de Arquitetura da UFRN
6
 que priorizou a perspectiva do cidadão, ou seja, as pessoas que 

―vivem‖ e ―sentem‖ a cidade. As autoras relacionam os indicadores às dimensões individual, 

                                                           
6
 Pesquisa realizada com apoio da PPPG/UFRN e do PIBIC/CNPq, da qual participaram as Profª

s
. Drª

s
. Maísa 

Veloso, Gleice Azambuja Elali, Ruth Ataíde, Virgínia Araújo, Virgínia Costa, além do consultor estatístico Prof. 

Msc. Henrique Araújo e alunos (bolsistas, monitores ou voluntários) da Graduação e da Pós-Graduação em 

Arquitetura e Urbanismo. 



62 

 

 

 

socioeconômica e ambiental, enfatizando, em especial, a dimensão ambiental da QV, no 

sentido de avaliar a percepção do usuário em relação à QA da cidade de Natal/RN.   

Sob uma perspectiva mais fenomenológica, Ghel (2013) em sua publicação ―Cidades 

para Pessoas‖ explicita critérios que considera importantes para a garantia da qualidade do 

espaço urbano, como sejam: Proteção (contra riscos, ferimentos físicos, insegurança, 

influência sensoriais desagradáveis e contra aspectos negativos do clima), Conforto (espaços 

que atraiam as pessoas para caminhar, permanecer, sentar, olhar, conversar, ouvir e se auto 

expressar) e Prazer (garantia de escala humana, com possibilidades para aproveitar os 

aspectos positivos do clima, bem como usufruir de experiências estéticas e impressões 

sensoriais agradáveis). 

Reportando esta discussão para o âmbito de campi universitários, Rodrigues (2002) 

aponta que, nestes locais, a QV deve estar em harmonia com os anseios de bem-estar da 

comunidade universitária, proporcionando motivação e prazer no desenvolvimento de suas 

atividades, em um ambiente com condições dignas para o trabalho e pesquisa. Em sua tese, o 

autor aborda a QV no Campus de Gualtar da Universidade do Minho. Para tanto, desenvolveu 

um modelo de avaliação baseado em abordagens para espaços urbanos mais amplos, que 

vislumbra, além da descrição global da estrutura, a forma de guardar os dados, a inclusão de 

modelos, a interface com o utilizador e a disponibilização de nova informação. A investigação 

tomou por base indicadores relacionados às dimensões: ambiente, segurança, mobilidade e 

estacionamento, espaço urbano e serviços de apoio.  

Considerando a importância dos estudos supracitados, em especial os de Mendes 

(2009), Veloso e Elali (2006), Rodrigues (2007) e Gehl (2013) para este trabalho, as 

dimensões/ indicadores que utilizaram para avaliar QV em áreas urbanas foram sintetizados 

na Quadro 2, sendo entendidos como essenciais na definição do método de pesquisa da tese 

(Quadro 3).  
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Quadro 2: Quadro das dimensões e indicadores para a QVU, propostos pela literatura.  

REFERÊNCIA DIMENSÕES INDICADORES 

 
MENDES 
(1999) 

CLIMA  Índice climático de inverno; Índice climático de verão; Índice pluviométrico. 

COMÉRCIO E SERVIÇOS Bancos; Comércio; Desporto; Ensino superior; Museus; Saúde; Segurança social. 

CRIMINALIDADE Taxa de crimes contra pessoas; Taxa de crimes contra o patrimônio; Taxa de crimes 
contra a vida em sociedade. 

DESEMPREGO Taxa de desemprego registrado 

HABITAÇÃO Custo de aquisição por m2 de área útil; Custo de arrendamento por m2 de área útil. 

MOBILIDADE Nº de autocarros por 1000 habitantes; Nº de veículos por Km de rede viária; Vendas 
de combustíveis por Km de rede viária; Densidade viária; Tempo agregado de 
deslocamento entre cidades. 

PATRIMÔNIO Nº de monumentos nacionais e patrimônio mundial 

Nº de imóveis de interesse público 

PODER DE COMPRA Poder de compra da cidade X poder de compra do país 

POLUIÇÃO Qualidade do ar; Qualidade da água; Ruído. 

 
VELOSO;  
ELALI (2006) 

SOCIOECONÔMICA Renda. 

INDIVIDUAL Gênero; Idade; Experiência na cidade; Origem/procedência;  
Escolaridade; Trabalho/emprego; Moradia atual. 

AMBIENTAL Luminosidade; Paisagem Natural; Qualidade do ar; Ventilação Natural; Tamanho da 
cidade; Aparência da cidade; Temperatura; Qualidade da água; Arborização; 
Paisagem construída; Iluminação noturna; Pavimentação;  
Limpeza urbana; Oferta de praças; Saneamento básico; Ruídos. 

 
RODRIGUES 
(2007) 

AMBIENTE Ruído ambiental; Qualidade do ar; Recolha de resíduos. 

SEGURANÇA Criminalidade; Vigilância; Combate a incêndios; Exercícios de segurança. 

MOBILIDADE E 
ESTACIONAMENTO 

Nível de acessibilidade; Nível de acessibilidade para pessoas com deficiência; Rede 
rodoviária interna; Rede pedonal interna; Raio de acessibilidade pedonal; Raio de 
acessibilidade para pessoas com deficiência; Oferta de estacionamento; Transportes 
públicos; Nível de serviço do eixo campus-cidade. 

ESPAÇO URBANO Zoneamento funcional; Mobiliário urbano; Sinalização interna; Obras no campus. 

SERVIÇOS DE APOIO Restauração; Comércio; Serviços; Lazer e cultura; Desporto. 

 
GEHL (2013) 

PROTEÇÃO Proteção contra o tráfego de acidentes; Proteção contra o crime e a violência; 
Proteção contra experiências sensoriais desconfortáveis. 

CONFORTO Oportunidades para caminhar; Oportunidade para permanecer em pé; 
Oportunidades para sentar-se; Oportunidades para ver; Oportunidades para ouvir e 
conversar; Oportunidades para brincar e praticar atividade física. 

ESCALA Escala; Oportunidade de aproveitar os aspectos positivos do clima; Experiências 
sensoriais positivas. 

Fontes: Rodrigues (2007); Veloso e Elali (2006); Mendes (1999), Gehl (2013). 

 

Ao analisar tais estudos foi possível ajustar as dimensões e os indicadores ao universo 

da pesquisa, de modo a se chegar às dimensões: Individual; Socioeconômica; Ambiental; 

Segurança; Mobilidade interna/Estacionamento; Mobilidade Campus-Cidade; e Serviços de 

Apoio, com seus respectivos indicadores (Quadro 3).  

 

Quadro 3: Quadro com proposta das dimensões e indicadores para a QVU a serem analisadas.  
DIMENSÕES INDICADORES 
INDIVIDUAL Gênero; Idade; Experiência na cidade; Origem; Escolaridade;  

SOCIOECONÔMICA Renda; Trabalho; Moradia. 

AMBIENTAL Ventilação Natural; Temperatura; Qualidade da água; Arborização/Sombreamento; Iluminação noturna; 
Limpeza; Ruídos; Manutenção. 

SEGURANÇA Crimes contra pessoas; crimes contra o patrimônio; Condições de tráfego/ acidentes; Vigilância.  

MOBILIDADE  
INTERNA/ 
ESTACIONAMENTO 

Condição de acessibilidade; Condição de acessibilidade para pessoas com deficiência; Rede rodoviária interna; 
Densidade viária; Rede pedonal interna; Raio de acessibilidade pedonal; Raio de acessibilidade para pessoas 
com deficiência; Oferta de estacionamento; Tempo agregado de deslocamento entre setores; Obras no campus. 
Pavimentação; Calçada. 

MOBILIDADE  
CAMPUS-CIDADE 

Transportes públicos; Nível de serviço do eixo campus-cidade; parada de ônibus. 

SERVIÇOS DE APOIO Comércio; Bancos; Farmácia; Lazer e Cultura; Desporto. Mobiliário urbano; Sinalização interna. 

Fontes: Elaborado com base em Rodrigues (2007); Veloso e Elali (2006); Mendes (1999), Gehl (2013). 
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Visando proporcionar um entendimento sobre o processo de formação e abordagem de 

indicadores ambientais o tópico a seguir apresenta uma abordagem da literatura nessa área. 

 

2.3.2 Indicadores  

 

Os indicadores simplificam em medidas quantificáveis e mais compreensíveis 

fenômenos complexos, e, muitas vezes, abstratos para processos de monitoramento, avaliação 

e tomada de decisão (HIDAKA, 2011). Para Romero et al (2005) os indicadores são, antes de 

tudo, estatísticas, que, mensuradas ao longo do tempo e em determinado espaço, fornecem 

informações sobre as tendências e comportamentos dos fenômenos abordados. 

Para Holling (1978) o indicador é uma medida do comportamento do sistema em 

termos de atributos específicos e perceptíveis. Corroborando com o autor, Hidaka (2011) 

define indicadores como partes de informações de um todo e, sempre que possível estes 

devem informar sobre mais de um assunto. Na mesma linha, a Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD, 1993) considerava um indicador como ―[...] um 

parâmetro, que fornece as informações sobre um fenômeno.‖ (idem, p.5). 

Frente às definições mencionadas, já se tornam claras algumas características dos 

indicadores: a origem em dados estatísticos, o caráter de sintetização de informações 

complexas, a função preventiva de detectar fenômenos antecipadamente e a atribuição de ser 

facilmente compreensível pelo público alvo. Valendo salientar que existem diferenças entre a 

simplificação e a sintetização de informações, pois alguns autores apontam os riscos de uma 

genérica simplificação das informações sem o devido cuidado nesse processo de torná-las 

mais compreensíveis (SILVA, 2000). Nessa perspectiva Hidaka (2011) acrescenta que a 

construção de indicadores caracteriza uma síntese de informações da realidade empírica, fato 

que possibilita a incidência de perdas entre o conceito e a medida, e, consequentemente, em 

transparência para seus potenciais usuários. Sendo necessária uma revalidação dos resultados 

do indicador criado de tempos em tempos, a partir das mudanças no contexto social em que se 

insere. 

De modo geral, Bellen (2002) afirma que o principal objetivo dos indicadores é 

agregar e quantificar informações de forma que sua significância fique mais aparente, 

simplificando informações sobre fenômenos complexos, tentando melhorar com isso o 

processo de comunicação.  
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Segundo Tunstall (1992 apud BELLEN, 2002) as principais funções dos indicadores 

são: avaliar condições e tendências; comparar lugares e situações; avaliar tendências segundo 

objetivos e metas (no âmbito de programas, planos e projetos); fornecer informações de 

advertência; e antecipar condições e tendências futuras.  

Assim sendo, Jannuzzi (2001) classifica os indicadores segundo sua principal 

característica: 

 Quantitativos ou objetivos – São aqueles que possuem um caráter 

preponderantemente estatístico, baseado em processos de medição objetivos; e 

 Qualitativos ou subjetivos – São aqueles que expressam sentimentos e atitudes 

referentes aos atributos da coisa avaliada – ―medidas construídas a partir da 

avaliação dos indivíduos ou especialistas com relação a diferentes aspectos da 

realidade, levantadas em pesquisa de opinião pública ou grupos de discussão‖ (p. 

20). 

De forma ampla, Jannuzzi (2001) define um indicador como ―[...] um recurso 

metodológico, empiricamente referido, que informa sobre um aspecto da realidade social ou 

sobre mudanças que estão se processando na mesma.‖ (idem, p. 15). Simples ou composto 

(indicadores de indicadores), em virtude de diferenças conceituais ―[...] indicadores objetivos 

e indicadores subjetivos referidos a uma mesma dimensão social podem não apontar as 

mesmas tendências.‖ (ibidem, p.21) dependendo da realidade observada. 

No âmbito dos indicadores sociais, contexto temático tradicional na construção e 

utilização de indicadores, as primeiras contribuições para um marco teórico datam das 

décadas de 20 e 30 do século XX. E ganhou impulso a partir de meados da década de 1960, 

momento em ocorreu um descompasso entre crescimento econômico e melhoria das 

condições sociais da população dos países em desenvolvimento. Na época, ―O indicador PIB 

per capta, até então usado como proxy de nível de desenvolvimento socioeconômico pelos 

países, mostrava-se cada vez menos apropriado como medida representativa do bem-estar 

social.‖ (JANNUZZI, 2001, p.13). 

Alguns autores consideram que indicadores econômicos, tais como o PIB, o PNB e 

seus equivalentes internacionais, que vinham sendo utilizados erroneamente como indicadores 

de QV, acabam por conduzir a políticas equivocadas (SILVA, 2000). Diante disso, 

instituições multilaterais como as OECD, UNESCO, Food and Agriculture Organization of 

the United Nations (FAO), Organização Internacional do Trabalho (OIT), Organização 
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Mundial da Saúde (OMS), United Nations Children’s Fund (UNICEF) e a Divisão de 

Estatística das Nações Unidas empreenderam esforços conceituais, metodológicos e 

operacionais para a produção de instrumentos que realmente mensurassem o bem-estar e a 

mudança social. As instituições trabalharam nessa direção e chegaram a criar, em meados dos 

anos 60 o ―Movimento de Indicadores Sociais‖, com o objetivo de possibilitar aos governos 

nacionais uma melhor orientação de suas ações em prol do bem-estar social (JANNUZZI, 

2001). 

Segundo Januzzi (2011), já nos anos 1970, a relação dos indicadores com as políticas 

públicas foi abalada por um descrédito tanto em relação às atividades de planejamento 

público, como também quanto à finalidade e utilidade dos sistemas de indicadores sociais 

existentes. A situação só muda de direção em meados da década de 1980, quando 

Universidades, sindicatos, centros de pesquisa e as agências vinculadas ao sistema de 

planejamento público passaram a desenvolver esforços para o aprimoramento conceitual 

metodológico de instrumentos mais específicos de quantificação e qualificação das condições 

de vida, da pobreza estrutural e outras dimensões da realidade social. 

Pelo exposto, percebe-se que o uso de indicadores econômicos e financeiros já há 

algum tempo, enquanto que os indicadores ambientais datam de um período mais recente.  

 

A principal razão para esta situação é que existe uma linguagem simples e comum 

para descrever as trocas financeiras e econômicas, que é o dinheiro, enquanto que 

não existe uma linguagem simples e única para o monitoramento urbano e as 

alterações ambientais [...] (ALEXANDRE, 1997 apud SILVA, 2000, p.102). 

 

Sobre as ações relacionadas à preocupação com os problemas ambientais e o seu 

monitoramento cabe ressaltar dois marcos importantes ocorridos em 1972: a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo; e a criação do 

PNUMA – Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Tais ações indicavam a um 

maior enfoque para a questão, ainda pouco discutida. Segundo Mueller (1991), logo após a 

Conferência de Estocolmo, em 1972, ocorreu ainda uma conjunção internacional de esforços 

dirigidos ao desenvolvimento das estatísticas ambientais, fato que levou os especialistas dessa 

área a desempenharam um significativo papel na consolidação dos indicadores como 

instrumentos de suporte ao gerenciamento urbano. As proposições elaboradas, relativas ao 

tratamento da questão ambiental, passaram a ter enfoque muito mais amplo do que tinham 

anteriormente. Datam desse período as primeiras propostas para a utilização de indicadores 

ambientais que, conforme Mueller (1991, p.62), estabeleciam: ―[...] até que se desenvolva 
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uma conceituação mais acabada, a criação de indicadores ambientais é importante, pois se 

constituem em instrumentos valiosos para descrever e acompanhar as condições do meio 

ambiente de um país ou região.‖. 

As conferências realizadas pelos estatísticos europeus na década de 70 já tratavam da 

complexidade inerente à produção de indicadores ambientais. Muitas dos critérios 

estabelecidos na época perduram até hoje, destacando-se: a obtenção de consenso entre os 

usuários; a sua capacidade de manutenção ao longo do tempo; e o seu perfil de informação 

sintética e precisa (SILVA, 2000).  

Já na década de 80, o Relatório Brundtland, elaborado entre 1984 e 1987, traz uma 

lista de prioridades e funções a serem desenvolvidas pelo PNUMA. Uma dessas atribuições 

refere-se especificamente a: ―[...] estabelecer critérios e indicadores para os padrões de 

qualidade ambiental [...]‖ (CMMAD, 1991, p.358 apud SILVA, 2000, p.106). 

No Brasil, data da década de 90 uma das primeiras experiências com indicadores 

urbanos para tomada de decisão. Trata-se da utilização dos índices de Vulnerabilidade Social 

(IVS) e do Índice de Qualidade de Vida Urbana (IQVU) desenvolvidos em Belo Horizonte - 

MG, os quais foram determinantes para a mudança das ações de focalização das políticas 

urbanas adotadas na cidade (ROMERO et al, 2005). No entanto, segundo Borja (1998), em se 

tratando de qualidade de um espaço urbano, o IQVU/BH negligencia os atores sociais que 

estão produzindo esse espaço, seus desejos, suas concepções de QV, suas prioridades e suas 

subjetividades.  

Apesar de originalmente o termo ―ambiental‖ ser empregado para qualificar 

estritamente os indicadores relacionados ao meio ambiente, com o passar dos anos tal 

adjetivação extrapolou este campo específico, passando a referir-se a outros aspectos. Tal 

incremento apresenta algumas justificativas (SILVA, 2000): 

 A necessidade crescente de se contar com informações adequadas na tomada de 

decisões referentes à gestão e ao monitoramento do patrimônio ambiental, estando 

ele sob a interferência antrópica direta ou indireta; 

 A necessidade de que essa base de dados seja disponibilizada para diferentes atores 

sociais (administração pública; sociedade civil; e parcerias estabelecidas entre 

diferentes setores da sociedade); 

 A necessidade de que essa disponibilização tenha uma forma que contemple a 

sintetização de uma grande quantidade de informações científicas relacionando o 
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meio ambiente a um número manipulável de parâmetros apropriados para os 

processos de tomadas de decisões e de informação pública. 

De acordo com Silva (2000), o uso de indicadores com informações agregadas teve 

seu grau de importância potencializado com o incremento do processo de urbanização das 

sociedades contemporâneas, na medida em que o fenômeno urbano têm sido agente 

fundamental nos efeitos nocivos provocados por uma apropriação predatória do meio 

ambiente. O uso de indicadores com enfoques mais abrangentes tem se constituído em um 

instrumental de apreensão da realidade, inserindo-os como parte fundamental de ações de 

monitoramento e de superação de complexos problemas socioambientais, particularmente 

aqueles relacionados à qualidade do meio urbano e da vida da população. 

 

As inquietações relativas à qualidade do espaço urbano, bem como das ações de 

apropriação praticados pela sociedade têm expandido a busca pela elaboração de 

indicadores que propiciem um banco de dados capaz de respaldar a formulação de 

políticas de ações urbanas. Um trabalho de intervenção integrada tem requerido a 

produção de informações tais que possibilitam o acompanhamento da realidade 

física e social por meio da avaliação de impactos e as suas consequências para o 

meio natural e particularmente para a vida humana nos centros urbanos (SILVA, 

2000, p.101-102). 

 

Segundo o autor, quando uma grande quantidade de dados é analisada separadamente, 

maior será o grau de especialização do usuário e vice-versa: quanto maior a agregação dos 

dados, menor será o grau de especialização dos usuários (Figura 5).  

Figura 5: Relação entre os dados, os indicadores e os usuários. 

 
 Fonte: BRAAT, 1991, adaptado pela autora. 

 

Para Romero et al (2005), na construção de modelos de representação das condições 

de vida, da população e de seus espaços, através de indicadores requer certos atributos que 

respondam às diferentes dimensões de análise. Segundo Mueller et al (1997 apud ROMERO 

et al, 2005), um bom indicador deve apresentar:  
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 Simplificação: descrever de forma sucinta o estado do fenômeno estudado, mesmo 

com causas complexas, sintetizando e refletindo da forma mais próxima possível à 

realidade; 

 Quantificação: enquanto número, a natureza representativa do indicador deve 

permitir coerência estatística e lógica com as hipóteses levantadas na sua 

consecução; 

 Comunicação: comunicar eficientemente o estado do fenômeno observado, 

simplificando para tornar quantificável aspectos do fenômeno, de forma a permitir a 

comunicação; 

 Validade: elaborado em tempo oportuno, pois é um importante elemento no 

processo decisório dos setores público e privado; 

 Pertinência: atender às necessidades dos seus usuários, transmitindo informações de 

forma fácil com base cientifica e método adequados. 

Segundo Romero et al (2005), considerando esses atributos, os indicadores devem 

contemplar recortes em séries temporais e espaciais. Desse modo, na construção de um 

sistema de indicadores, que contemple a diversidade e complexidade do espaço intraurbano, 

os autores indicam a constituição de uma base de dados e de uma metodologia de coleta e 

tratamento dos dados primários bem como a periodicidade regular das fontes de dados 

secundários.  

Nahas (2003 apud FERREIRA, 2011), por sua vez, destaca alguns aspectos 

fundamentais na concepção de um sistema de indicadores. Dentre eles, deve-se: 

 Definir unidades espaciais onde serão aplicados os indicadores, buscando maior 

homogeneidade. Esta homogeneidade será definida de acordo com o que se quer 

avaliar; 

 Definir a temática dos indicadores, devendo-se fazer uma seleção de temas, se 

possível com a participação da comunidade envolvida, tais como habitação, 

saneamento básico, saúde, educação. Sobre este aspecto Silva (2000) aponta que, 

―Embora, para muitas correntes de pensamento esse fomento participativo no 

tratamento das questões urbanas seja essencial, ele não é consensual [...].‖ (idem, 

p.134). Segundo o autor, ―[...] existem controvérsias na definição dos atores 

participantes do processo de formulação desses indicadores.‖ (ibidem, p.137). 

Podendo existir dois tipos de abordagens, conforme Mc Mullan (1999 apud SILVA, 
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2000), pesquisador do IDRC – Internacional Development Research Centre com 

sede no Canadá: a comunitária e a de especialistas, às quais denomina: ―Bottom-up‖ 

– abordagem a partir da orientação comunitária; e ―Top-down‖ – abordagem de 

especialistas.  

 Dar enfoque aos temas sob os mais diversos ângulos, como por exemplo, no tema 

saúde, pode-se avaliar o número de leitos hospitalares, número de postos de saúde, 

mortalidade infantil, peso da criança ao nascer, dentre outros aspectos; 

 Definir quais serão as fontes de informação, já que os indicadores devem ser 

atualizados periodicamente, os dados têm de estar disponíveis num intervalo 

pequeno de tempo. Neste caso, depender de dados censitários, por exemplo, é um 

erro; 

 Executar o geoprocessamento das informações. Os dados podem ser 

georreferenciados de várias formas, dependendo das informações que se possui, 

gerando mapas interpretativos que facilitam a visualização dos problemas e a 

tomada de decisão do gestor; 

 Estabelecer um modelo de cálculo, que tenha sido previamente testado, por meio de 

simulações, que possam ser facilmente atualizados e permitam a inclusão de novos 

temas, indicadores e parâmetros; 

 Garantir que as informações sejam compreendidas pelo público alvo, de forma a 

validar política e institucionalmente a ferramenta. 

Nas cidades é cada vez mais urgente o desafio de criar condições que lhes possibilitem 

enfrentar a dinâmica da ocupação urbana. Para tanto, o movimento cíclico entre teoria, a 

prática e permanentes avaliações geram novos elementos para o seu aprimoramento que, em 

última instância, apontam para a construção de sociedades mais justas em ambientes mais 

saudáveis (SILVA, 2000). Assim, os indicadores são um suporte à avaliação do estado, das 

pressões e dos impactos (positivos ou negativos) das políticas e ações em determinado 

ambiente, e estes, se caracterizando como ferramenta de ação, devem ser cuidadosamente 

colocados e utilizados entre outros instrumentos de avaliação para alcançar conteúdos 

presentes em cada realidade observada (HIDAKA, 2011).  
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Este capítulo traz as indicações metodológicas relativas à tese. Neste é apresentada a 

pesquisa inicial (técnica e resultado) baseada no painel de especialistas, que permitiu a 

definição dos indicadores analisados nos estudos de caso e o passo-a-passo de cada uma das 

técnicas e instrumentos aplicados.  

Parte-se do entendimento que todo produto colocado em uso (e aí está incluído o 

ambiente construído) precisa passar por avaliações sistemáticas que garantem o controle de 

sua qualidade e o adequado atendimento às necessidades de seus usuários. No entanto, 

Ornstein e Roméro (1992) alertaram que no campo da construção civil brasileira isso não 

ocorre, havendo, ao contrário, a repetição sucessiva de produtos que não satisfazem o usuário, 

o que acontece especialmente em edificações públicas colocadas em uso desde a década de 

1950. Reforçando essa afirmativa a partir de um ponto de vista mais recente (15 anos após a 

afirmativa anterior), Nasar et al (2007 apud KOWALTOWSKI; MOREIRA; 

DELIBERADOR, 2012), demonstram que as obras públicas nacionais são muito criticadas 

pelos usuários, sendo seus maiores problemas relacionados à funcionalidade, orientação do 

espaço, acessibilidade, conforto ambiental e estética. Revelando divergências entre 

projetistas/planejadores, executores e o público em geral, esse tipo de descuido, além de 

reduzir a vida do ambiente construído, pode induzir à deterioração das relações humanas em 

espaços também deteriorados, acarretando inúmeros prejuízos sociais. Tal situação aponta a 

necessidade crucial de trabalhar-se esse tipo de questão, para o que uma iniciativa 

fundamental é a criação (geração e alimentação) de bancos de dados relacionados à produção 

e uso dos ambientes, investigando seus aspectos positivos e negativos, o que facilita a 

compreensão daquele tipo de objeto arquitetônico e contribui para realimentar o processo 

projetual (ELALI; VELOSO, 2006).  

Uma das estratégias para a realização desse tipo de estudo é a Avaliação Pós-

Ocupação (APO), que se caracteriza como uma abordagem interativa, sistematizada e rigorosa 

do ambiente construído, realizada algum tempo após sua construção e ocupação 

(RHEINGANTZ et al, 2009). Ela focaliza os usuários e suas necessidades, visando 

compreender a influência e as consequências das decisões projetuais no desempenho do 

ambiente considerado, sobretudo aquelas relacionadas com a percepção e o uso pelos 

diferentes atores e agentes envolvidos, de modo que o ponto de vista do usuário in loco soma-

se à perspectiva técnica, enriquecendo a análise. Como frutos da investigação, além de um 

amplo diagnóstico, podem ser elaboradas indicações para interferência nos locais analisados a 
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curto, médio e longo prazo (ORNSTEIN; ROMÉRO, 1992; ROMÉRO; ORNSTEIN, 2003; 

PREISER; VISCHER, 2005; RHEIGANTZ et al, 2009).  

Como um mecanismo eficiente de realimentação de projetos semelhantes e de controle 

de qualidade global do ambiente construído no decorrer de sua vida útil (ORNSTEIN; 

ROMÉRO, 1992) a APO tem sido realizada nos mais diversos ambientes, como conjuntos 

habitacionais, hospitais, escolas, e setores urbanos, também acontecendo em ambientes 

universitários. O conjunto de APOs desenvolvidas na cidade universitária da Universidade de 

São Paulo (USP) está entre as pioneiras nesse campo no país (ROMERO, 1990; ORNSTEIN, 

1991), e delas derivaram trabalhos em várias outras IES brasileiras, em geral voltadas para a 

avaliação de edificações específicas dentro dos campi. 

Direcionando sua pesquisa para esse tipo de ambiente, Bins Ely e Ghizi (2006) 

comentam que os campi representam bem toda a dinâmica do ambiente construído, visto que 

recebem grande diversidade de usuários em termos de idade, cultura, status social e 

habilidades físicas, sensoriais e cognitivas. Segundo as autoras, esta diversidade precisa ser 

respeitada, pois, desde que reconhecida e aceita, enriquece e humaniza a comunidade 

acadêmica, devendo ser incentivada/valorizada, tanto em espaços internos quanto na área 

livre.  

No planejamento ou reforma de um campus a participação dos usuários é 

indispensável, por isso, a importância da realização de APOs. Além disso, o envolvimento de 

paisagistas, desde o início, é essencial; uma vez que, são profissionais cientes da necessidade 

de preservação da flora nativa, sensíveis à proteção de espaços especiais; e qualificados para a 

elaboração de projetos de ELs voltados ao estudo, relaxamento, contemplação, socialização e 

recreação (ABU-GHAZZEH, 1999); atividades imprescindíveis em campi. 

Segundo Abu-Ghazzeh (1999), em pesquisa realizada em 1999 na Universidade de 

Jordânia, em Amã, muitos usuários relacionaram o EL ao comportamento ali realizado; ou 

seja, a comunidade relacionou a percepção dos espaços ao seu potencial de uso. Na pesquisa, 

alguns comportamentos, como sentar, foram associados com quase todo o espaço ao ar livre 

do campus, visto que outros, tais como estudar, foram associados à área mais tranquilas do 

campus. A partir dos resultados percebe-se que a especificidade comportamental no EL pode 

influenciar a seleção do espaço a ser utilizado; mas se muitas associações comportamentais 

forem possíveis em determinado EL o usuário pode preferi-lo ao invés de um com poucas 
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(uma razão é que se a execução do "plano de ação" do indivíduo for frustrada, há mais 

alternativas no primeiro que no último).  

 

Qualquer espaço, seja público, seja privado, só tem importância com o uso que se 

faz dele, porque indica como o homem se apropria dele. O uso ou não uso dos 

espaços públicos está condicionado às suas funções, sejam aquelas propostas nos 

planos originais, sejam aquelas vinculadas às novas necessidades dos cidadãos 

(GRINOVER, 2016, p.81). 

 

Também investigando campi, Wong et al (2009 apud KOWALTOWSKI; MOREIRA; 

DELIBERADOR, 2012) advertem que seus ELs devem: propiciar impacto estético positivo; 

estar adaptados ao contexto; ser convidativos e confortáveis; atender às necessidades; 

mostrarem-se responsáveis ambientalmente. Para alcançar tais atributos os autores indicam 

que esses espaços precisam incorporar de forma ponderada aspectos de estética, 

funcionalidade, economia e viabilidade construtiva, expressos tanto pelo conhecimento 

técnico, como pelo atendimento aos anseios dos usuários. 

Apoiando-se nessa argumentação, o universo de estudo trabalhado nessa tese abrangeu 

as universidades federais nordestinas, tomando como recortes espaciais dois estudos de caso: 

o C1-UFPB e o CC-UFRN, destacando que a pesquisa não pretendeu estabelecer uma 

comparação entre os estudos, e sim entender como o adensamento dos campi influencia sua 

QA e, consequentemente, a QV dos usuários.  

A investigação empírica adotou a APO como estratégia de pesquisa, se caracterizando 

como mista (quanti e qualitativa - pois analisou os campi por meio do estudo de variáveis 

físicas e comportamentais), descritiva (quanto à apresentação das áreas estudadas) e 

exploratória (na medida em que se voltou para a percepção do usuário em relação ao espaço 

analisado e não se propôs a esgotar o tema por meio de uma análise conclusiva sobre ele). 

Para desenvolver tal trabalho, num primeiro momento foi efetuada uma revisão de 

literatura a fim de identificar os principais indicadores a serem analisados. O passo 

subsequente foi proceder a validação desses indicadores por um painel de especialistas (item 

5.1), para, em seguida, serem elaborados os instrumentos a utilizados nos dois estudos de caso 

(item 5.2), nos quais optou-se pela adoção de multimétodos (SOMMER; SOMMER, 2002; 

GUNTHER; ELALI; PINHEIRO, 2008 e 2011). Finalmente, foram realizados o tratamento e 

análise conjunta dos dados, sendo gerado um banco de dados relativos a fatores técnicos, 

funcionais e comportamentais do ambiente destes campi, considerando a opinião dos técnicos 

e dos usuários. Tal estratégia permitiu diagnosticar aspectos positivos e negativos da 
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ocupação de cada campus, e esboçar diretrizes para alimentar projetos futuros nesse campo. 

Relacionando tais etapas com os objetivos específicos traçados, o método de pesquisa 

construído está graficamente representado na Figura 6.  

 

Figura 6: Fluxograma metodológico da pesquisa. 

 
          Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.1 Painel de especialistas como subsídio aos estudos de caso  

 

Painel de especialistas é um termo genericamente empregado em vários âmbitos das 

atividades humanas, e geralmente aplicado em investigações que incluem mais de uma técnica 

de pesquisa, de acordo com concepções multimétodos. Em sua realização se  

 

[...] reúne várias pessoas consideradas capazes para o tratamento das questões envolvidas no 

objetivo da pesquisa [...]. É justamente essa competência de seus membros o que caracteriza o 

painel de especialistas como técnica de pesquisa. A ―especialidade‖ de seus integrantes pode se 

referir aos ambientes ou situações de interesse para a pesquisa, às pessoas investigadas, ou 

mesmo aos fenômenos (ou conceitos) a serem tratados. A utilização dessa técnica adquire 

especial relevância quando inserida em contexto de pesquisa que empregue a estratégia 

multimétodos [...] O painel de especialistas pode fazer parte de um projeto de pesquisa em dois 
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momentos distintos: (1) como parte de uma fase preliminar, em que contribui para o 

estabelecimento de bases para a investigação; ou (2) como parte da coleta de dados 

propriamente dita, seja como estratégia única de investigação, ou, como é cada vez mais 

comum, combinada com outras (PINHEIRO; FARIAS; ABE-LIMA, 2013, p.185). 

 

Segundo os autores, nessa acepção, o especialista representa uma perspectiva bem 

específica sobre o assunto, a ser integrada com outras visões sobre o tema, e não implicando 

em palavra final a respeito do mesmo.  

No painel de especialistas a avaliação foi realizada por técnicos habilitados – 

arquitetos e urbanistas e engenheiros civis –, visando consultá-los sobre a relevância das 

dimensões e indicadores pré-selecionados para serem avaliados ao longo da tese (item 4.1 – 

Quadro 3). Para tanto, o painel recorreu à aplicação de um instrumento (Apêndice A) que 

contemplou: uma explicação geral sobre a pesquisa, um perfil do questionado e um quadro 

com as dimensões a serem investigadas e seus respectivos indicadores, que foram submetidos 

aos participantes, os quais indicaram sua concordância (ou discordância) com a necessidade 

daquele item ser avaliado na pesquisa (quer sob o ponto de vista técnico, quer sob a 

perspectiva dos usuários).  

Para que os profissionais pudessem expressar sua opinião foram estabelecidas duas 

categorias de informações:  

 Perfil do usuário: onde se pretendia a avaliação das dimensões Individual e 

Socioeconômica; e seus respectivos indicadores. 

 Perspectiva Ambiental: onde se pretendia a avaliação das dimensões: Ambiental, 

Segurança, Mobilidade Interna/Estacionamento, Mobilidade Campus/ Cidade e 

Serviços de Apoio; e seus respectivos indicadores. 

Em cada questão foi solicitado que os participantes informassem seu nível de 

concordância com a inclusão daquele item na pesquisa, de acordo com a escala: -2=Discordo 

totalmente; -1=Discordo parcialmente; 0=Nem concordo, nem discordo; 1=Concordo 

parcialmente; e 2= Concordo totalmente. Havia, ainda, espaço para sugestões.  

O painel contou com a participação de 22 profissionais, dos quais 16 eram do gênero 

feminino e 6 eram do gênero masculino, com idade média de 37 anos (distribuídos nas faixas: 

25-29 anos, 5 pessoas; 30-39 anos, 7 pessoas; 40-49 anos, 6 pessoas; e 50-64 anos, 4 pessoas). 

Quanto à formação, 14 desses são arquitetos e urbanistas e 8 são engenheiros civis. Esses 

profissionais, a metade dos quais tem pós-graduação, em sua maioria (13) atuam na gestão 

municipal, em setores de manutenção e controle urbano; na gestão federal, especificamente 

em campi (7); e no Ministério Público (2); todos no Estado da Paraíba. Para manter o 
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anonimato das participantes, suas falas foram identificadas a partir de siglas (P1, P2, P3, ..., 

P22). 

Submetidos ao instrumento de pesquisa, de modo geral, eles foram favoráveis às 

questões indicadas (representadas graficamente no Apêndice B e descritas a seguir), e 

acrescentaram novas perguntas. Nenhuma questão foi considerada desprezível.  

Na dimensão individual, as perguntas sobre o perfil dos usuários tinham como meta 

traçar um perfil dos usuários dos campi em relação aos indicadores: gênero, idade, 

experiência da cidade e escolaridade. A dimensão socioeconômica pretendia expressar-se 

através da condição de renda, trabalho e moradia dos usuários dos campi. Os especialistas, de 

modo geral, consideraram todos estes indicadores relevantes, tendo destacado, na dimensão 

individual os indicadores gênero, idade e escolaridade, e na dimensão socioeconômica os 

indicadores trabalho e moradia.  

A dimensão ambiental considerou os indicadores: ventilação natural, temperatura, 

qualidade da água, arborização/ sombreamento, energia elétrica/ iluminação noturna, limpeza, 

ruídos e manutenção geral; no sentido de identificar a condição ambiental dos campi. Os 

especialistas reforçam a importância de avaliação da maioria dos indicadores, com exceção de 

qualidade da água. Destaca-se que um dos especialistas, vinculado à gestão federal, sugeriu a 

complementação do indicador energia elétrica/iluminação, pois, segundo ele ―O termo energia 

elétrica vai trazer outros parâmetros, que não só o de iluminação noturna. Indicará a 

quantidade de pontos, estabilidade no sistema, disponibilidade de carga.‖ (P6).  

Em relação à dimensão segurança, os especialistas foram questionados sobre a 

possibilidade de avaliação dos indicadores: crimes contra pessoas, crimes contra o patrimônio, 

condições de tráfego/ acidentes e vigilância.  As duas últimas receberam maior consideração.  

Ainda na perspectiva ambiental, a dimensão mobilidade interna/estacionamento 

avaliou os indicadores condição de acessibilidade, condição de acessibilidade para pessoas 

com deficiência, rede interna para pedestres/ calçadas, raio de acessibilidade para pedestres, 

raio de acessibilidade para pessoas com deficiência, rede rodoviária interna, oferta de 

estacionamento, oferta de estacionamento para pessoas com deficiência, densidade viária, 

tempo agregado de deslocamento entre os setores, obras no campus e pavimentação. Mais 

uma vez o olhar dos especialistas indicou a importância de considerar todos indicadores 

propostos.  
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A dimensão mobilidade campus-cidade pretendia avaliar a condição de deslocamento 

dos usuários para acessar os campi com base nos indicadores: transporte público, serviço do 

eixo campus-cidade e paradas de ônibus. Todos também receberam bom nível de 

concordância. 

Sobre os serviços de apoio foram propostos os indicadores comércio, agência 

bancária, farmácia/ serviços de saúde, lazer e cultura, desporto, mobiliário urbano e 

sinalização interna. Desses, todos foram considerados com potencial para avaliação. Dentre os 

especialistas, uma, da gestão federal, sugeriu que os indicadores sejam explorados tanto 

quantitativamente quanto qualitativamente, e indicou ainda a ampliação dos indicadores: 

mobiliário urbano e sinalização interna. De acordo com a participante ―alguns itens exploram 

apenas o quantitativo, mas também deveriam se deter a qualidade‖ (P1). Sobre essa questão, 

pretende-se sua complementação a partir dos demais métodos/técnicas aplicados na tese.  

Durante a aplicação do painel muitos participantes ressaltaram a importância da 

pesquisa e reforçaram a necessidade de avaliação dos itens listados, visto que são 

fundamentais para uma vivência equilibrada em qualquer espaço urbano.  

Desse modo, a partir do Painel de Especialistas constatou-se que a maioria dos itens 

tem importância para a avaliação da QVU, devendo ser aplicadas à APO de campi 

universitários. Além disso, evidenciou-se a validade do instrumento, o que possibilitou a 

continuidade do trabalho. 

 

3.2. Estudos de caso  

 

Estudo de caso analisa com profundidade um ou poucos fatos, visando obter vasto e 

detalhado conhecimento do objeto estudado; utilizado em estudos exploratórios, tem 

aplicação em diversas áreas do conhecimento (SANTOS, 2013). 

Para coleta de informações os estudos de caso realizados recorreram à abordagem 

multimétodos (SOMMER; SOMMER, 2002; GUNTHER; ELALI; PINHEIRO, 2008 e 2011). 

Os dados necessários foram coletados de forma direta (obtidos diretamente da fonte original), 

e de forma indireta (a partir do aproveitamento de dados já existentes) (SHIGUTI; SHIGUTI, 

2006). Os estudos envolveram as etapas listadas a seguir: 

 Levantamento da evolução da ocupação do solo nos campi (elaboração de 

mapa de evolução e mapas Nolli) e dos seus ELs atuais; 
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 Caracterização geral dos ELs nos campi investigados; 

 Aplicação de questionário para avaliação perceptiva/comportamental dos 

usuários (tomando como referências os indicadores dos especialistas 

consultados na etapa anterior), etapa que incluiu cálculo do quantitativo de 

usuários a ser trabalhada, elaboração do instrumento de pesquisa, pré-teste e 

coleta de dados; 

 Avaliação dos ELs mais mencionados pelos usuários respondentes dos 

questionários, por meio de Planilha da QA e técnicas complementares para 

obtenção de dados sobre a QA dos ELs e seu papel sobre a QA das IFES e QV 

da comunidade universitária. 

 Entrevista com gestores. 

 

3.2.1 Levantamentos 

 

Esta etapa foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica e documental (para 

entendimento da evolução da ocupação do solo no campus desde meados da década de 1970 

até 2014) e pesquisa de campo (para arrolamento, classificação e categorização dos ELs dos 

campi). 

Na produção dos mapas foram utilizadas como base plantas topográficas em 

AutoCAD (cedidas pela Divisão de Estudos e Projetos da Prefeitura Universitária - DEP, na 

UFPB, e pela Superintendência de Infraestrutura - SIN, na UFRN); os arquivos foram 

atualizados a partir de levantamento in loco realizado no segundo semestre de 2015, na 

UFPB, e no segundo semestre de 2016, na UFRN. A partir da realidade encontrada, os ELs 

dos campi foram classificados e categorizados, segundo as indicações de Macedo et al (2009), 

utilizando uma ficha de localização e categorização dos ELs (Apêndice C). Os mapas dos 

campi, contendo as diversas categorias de ELs identificadas, foram gerados no software QGiz 

(versão 2.8). Já os mapas de evolução da ocupação dos campi, desde sua criação, foram 

trabalhados em AutoCAD a partir de documentos, mapas e fotografias cedidos pelas 

Instituições.  
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3.2.2 Walkthrough 

 

A caracterização geral dos ELs nos campi investigados foi realizada por meio do 

walkthrough, método de análise muito utilizado em após, que combina observação e 

entrevista, possibilitando a identificação das principais qualidades e problemas de um 

determinado ambiente e alguns elementos de seu uso (RHEINGANTZ et al, 2009).  

No C1-UFPB a walkthrough foi realizada com o apoio de um graduando em 

arquitetura e ex-estagiário da DEP/PU, frequentador diário do C1 há quatro anos. No CC-

UFRN a walkthrough foi feita com o apoio de uma graduanda em arquitetura e urbanismo, 

frequentadora diária do CC há quatro anos
7
.  

Para a atividade os campi foram divididos em zonas, que foram visitadas no mês de 

junho de 2015 na UFPB e no mês de agosto de 2016 na UFRN. A divisão por zonas na UFRN 

já estava estabelecida pela SIN, e foi mantida nesta pesquisa; na UFPB, como não havia uma 

divisão prévia, as zonas foram divididas no sentido de integrar os centros de ensino e áreas 

próximas. 

 

3.2.3 Questionários  

 

Um dos principais modos de coleta de informações em ciências sociais e áreas afins 

(H. GUNTHER, 2008), o questionário possibilita identificar o perfil dos respondentes e 

verificar sua opinião acerca dos atributos ambientais analisados (RHEINGANTZ et al, 2009).  

Nesta pesquisa o questionário possibilitou conhecer como os usuários percebem a QA 

dos ELs dos campi estudados. Na UFPB o questionário (Apêndice D) foi aplicado 

pessoalmente pela pesquisadora e auxiliares, entre os dias 15 de junho e 30 de julho de 2015, 

no período diurno. Já na UFRN os questionários foram aplicados virtualmente, durante o mês 

de novembro de 2016.   

O instrumento de pesquisa continha 50 questões, distribuídas em uma única folha, com 

utilização de frente e verso e tratava sobre: 

                                                           
7
 Esses alunos foram bolsistas de projetos de pesquisa relacionados a esta tese. Sendo desenvolvido no C1-UFPB 

o Projeto de Extensão ―Qualidade de vida nos espaços livres do Campus I da UFPB: Uma abordagem na 

comunidade universitária‖ (SARMENTO; COSTA; SILVA, 2015) e o Projeto de Iniciação Científica ―A 

qualidade de vida nos espaços livres do Campus Central da UFRN sob o ponto de vista dos usuários‖ (ELALI; 

SARMENTO; MEDEIROS, 2016). 
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 Perfil do usuário (dimensão Individual, Socioeconômica e Mobilidade campus-

cidade),  

 Percepção do usuário sobre os ELs (dimensões: Ambiental; Segurança; Mobilidade 

interna/estacionamento; Serviços de Apoio) e como identifica e utiliza o SEL dos 

campi;  

 Principais dificuldades encontradas em relação ao deslocamento; 

 Uso dos espaços de convivência e o que poderia melhorar; 

 ELs mais utilizados e indicados para uma avaliação detalhada da QA.   

A aplicação do questionário foi precedida pelo seu pré-teste, etapa essencial para 

identificação de possíveis incoerências; a coleta de dados final obedeceu a um plano amostral 

específico. Após a coleta, os dados foram tabulados, tendo as questões fechadas recorrido à 

planilha eletrônica do Excel, e as perguntas abertas à codificação das respostas.   

Durante a abordagem do usuário era feita uma breve explicação da pesquisa e o 

convite para participação: ―Com licença, desculpe interrompê-lo, mas estou realizando uma 

pesquisa sobre os ELs do campus e gostaria de sua opinião sobre a vivência nesses espaços, é 

possível?‖, em caso positivo o questionário era entregue junto com o TCLE (instrumento que 

também traz esclarecimentos sobre os objetivos da pesquisa) para que o usuário respondesse. 

Esse procedimento foi realizado de forma presencial apenas no C1-UFPB, pois no CC-UFRN 

a explicação e o instrumento, junto ao TCLE, foram enviados via e-mail, como veremos a 

seguir.  

 

3.2.3.1 Cálculo amostral  

A fim de permitir generalizações a partir do estudo de uma parcela da população, a 

aplicação dos questionários exigiu a prévia definição da amostragem. O plano amostral 

utilizado foi probabilístico estratificado, com a divisão da população em estratos (k), ou seja, 

subgrupos homogêneos de uma população (STEVENSON, 1981), considerando a população 

fixa e ativa dos campi dividida em três subgrupos: docentes, discentes (de graduação e de pós-

graduação) e técnicos administrativos (Tabela 1).   

Os dados oficiais referentes à população fixa e ativa dos campi foram obtidos junto às 

Pró-Reitorias de Gestão de Pessoas (PROGEP), de Graduação (PRG) e de Pós-Graduação e 

Pesquisa (PRPG) da UFPB (referentes a maio de 2015); e da Diretoria de Administração de 

Pessoal (DAP) (referentes a abril de 2016), da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PPG) 
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(referentes a maio de 2016) e UFRN (2015). Para o cálculo da população questionada 

utilizou-se a fórmula para amostragem de populações finitas de Stevenson (1981), sendo 

considerada significância de 50% (p = 1/2), erro de amostragem de e ≤ 5% e 95% de intervalo 

de confiança.  

O cálculo baseou-se nas populações fixas e ativas dos campi em estudo (conforme 

Tabela 1), totalizando 380 pessoas em ambos os casos (Tabela 2). 

 

Tabela 1: Tabela com quantificação da população do campi por estrato. Onde: Nk é o tamanho da 

população no estrato k. 

ESTRATOS (k) Nk UFPB Nk UFRN 

Técnico administrativo ativo 3.615 3.203 

Docente ativo 2.536 2.271 

Discente Graduação presencial 22.659 27.865 

Discente Pós-Graduação (especialização, 
mestrado e doutorado) 

4.438 5.604 

TOTAL 33.248 38.943 

Fontes: PROGEP (2015), PRG (2015) e PRPG (2015) – UFPB; DAP (2016), UFRN (2015) e PPG (2016) – 

UFRN.  

 

Tabela 2: Tabela com quantificação dos usuários questionados por estrato. Onde: Nk é a quantidade dos 

usuários no estrato k. 

ESTRATOS (k) Nk UFPB Nk UFRN 

Técnicos administrativos ativos 38 34 

Docentes ativos 26 27 

Discente Graduação presencial 264 266 

Discente Pós-Graduação (especialização, 
mestrado e doutorado)  

52 53 

TOTAL 380 380 

          Fonte: Elaborado pela autora. 

 

No C1-UFPB o total de 380 questionários (distribuídos conforme Tabela 2) foi 

aplicado entre os dias 15 de junho e 30 de julho de 2015, no período diurno, o fato da IFES se 

encontrar em greve e com um número reduzido de usuários circulando impossibilitou a 

aplicação do instrumento no período noturno. Embora a Instituição estivesse passando por 

greve a aplicação do instrumento foi mantida em razão de ter sido verificado público no 

campus, em especial, no restaurante universitário; tendo, muitos desses usuários, informado 

que continuavam a vir à universidade em razão das pesquisas que estavam em andamento. 

Contudo, a etapa de aplicação de questionário no C1 foi ampliada em quinze dias em razão da 

redução do número usuários no campus. 

Conforme tabela 2, a intenção era a aplicação presencial à comunidade universitária 

do CC-UFRN também, mas, em face de uma possibilidade de greve na Instituição e pela 
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experiência no primeiro estudo de caso, a modalidade on line foi adotada. Para tanto, o 

questionário e o TCLE (Apêndice E) foram transpostos para um formulário digital, que foi 

enviado a Superintendência de Informática da UFRN (a partir de solicitação via sigaa), que 

encaminhou o instrumento a todos os estratos selecionados (docentes, discentes e técnicos 

administrativos) do CC-UFRN. Apesar de o questionário ter sido aplicado virtualmente, foi 

mantido um tempo de aplicação próximo ao da UFPB, um mês (outubro de 2016), período 

que resultou em um número superior ao pré-determinado, 1.210 respondentes, que não foi 

desprezado. De modo que, a população questionada no CC-UFRN foi composta por 959 

discentes, sendo 688 de graduação e 271 de pós-graduação, 102 docentes, 136 técnicos e 13 

usuários com outras funções (estudante de curso técnico).  

 

3.2.4 Planilha para avaliação da qualidade ambiental   

 

Paralelamente à coleta de informações, por meio das várias técnicas anteriormente 

explicitadas, a avaliação da QA dos campi recorreu à elaboração de uma Planilha de 

Avaliação da QA (Apêndice F), que foi preenchida de modo a se chegar a um diagnóstico da 

condição ambiental das IFES, a partir de seus aspectos positivos e negativos.   

A planilha contemplou dimensões relacionadas à perspectiva ambiental, investigando, 

entre outros, indicadores relacionados às dimensões: Ambiental; Segurança; Mobilidade 

Interna/Estacionamento; Mobilidade Campus/Cidade; Serviços de Apoio. 

Ao longo da aplicação da planilha foi necessária a utilização de técnicas 

complementares às anteriores, como Observações/Análises de Desempenho Físico e Visitas 

Especificas, descritas conforme segue:  

 Observações/Análises de Desempenho Físico - Trata-se da avaliação técnica 

realizada in loco, para verificação de possíveis problemas físico-construtivos nas 

áreas estudadas. Tais observações, análises e avaliações foram realizadas 

primeiramente de forma expedita (walkthrough), para em seguida serem realizadas 

de forma detalhada.  

 Visitas Específicas – No decorrer de toda a pesquisa estavam previstas visitas a 

setores dos campi, no sentido de obter informações complementares para responder, 

em especial, às dimensões: Ambiental; Segurança; e Serviços de Apoio.   
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Sobre as visitas específicas, no C1-UFPB estas foram feitas na Comissão de Gestão 

Ambiental-CGA, no Setor de Segurança e no Setor de Manutenção da Prefeitura 

Universitária. Na UFRN foram visitadas a Divisão de Segurança e Patrimônio-DSP, a 

Diretoria de Meio Ambiente-DMA e a Diretoria de Manutenção-DIMAN.  

 

3.2.5 Entrevistas  

 

A entrevista é uma conversação com vistas a um objetivo determinado, cujo sucesso, 

está relacionado à interação entre respondente e entrevistado e a empatia entre eles, de modo 

que o entrevistador possa se fazer entender e reconheça a contribuição do respondente 

(RHEINGANTZ et al, 2009; GUNTHER, 2008).  

Foram realizadas e gravadas entrevistas semiestruturadas (Apêndice G) com pessoas 

chave dos campi, tendo como meta entender como ocorreu/ocorre o processo de projeto e 

implantação das edificações da UFPB e da UFRN. Os principais temas trabalhados foram: 

plano diretor, uso e ocupação do solo, gabarito das edificações, obras de construção civil, 

ELs, arborização, acessibilidade, mobilidade, iluminação, sinalização, segurança. Os 

entrevistados podiam se estender sobre outros aspectos que lhe parecessem relevantes com 

relação ao tema proposto. 

No C1-UFPB foram entrevistados três arquitetos que estiveram à frente da DEP nos 

últimos cinco anos. No CC-UFRN foram entrevistados dois arquitetos, com mais de oito anos 

de trabalho na Instituição, e um engenheiro, com mais de quarenta anos de dedicação à 

UFRN; sendo todos esses profissionais vinculados à SIN/UFRN.   

 

3.2.6 Mapa de descobertas  

 

O Mapa ou Matriz de Descobertas é um registro gráfico que proporciona uma visão 

panorâmica e não fragmentada dos resultados e descobertas de uma APO, facilitando o 

entendimento das principais qualidades e problemas do ambiente analisado por partes dos 

clientes e usuários (RHEINGANTZ et al, 2009).  

Nesta pesquisa, a construção dos mapas de descobertas dos campi corresponde à 

reunião dos resultados obtidos a partir das diversas técnicas aplicadas, com destaque para os 
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pontos positivos, regulares e negativos no SEL em geral, bem como, de forma concentrada, 

nos principais ELs avaliados nas Instituições. 

Nos mapas de descobertas (C1-UFPB-Figura 55 e CC-UFRN-Figura 100) os campi 

foram inicialmente divididos por zonas (01 - 06), os quais se interligam, cada um, a uma caixa 

de texto com informações positivas, regulares ou negativas relacionadas às dimensões 

analisadas a partir dos instrumentos utilizados.  Já os 10 ELs avaliados estão identificados no 

mapa do campus com um ícone de localização colorido, conforme sua categoria e numeração 

específica. Para cada um dos 10 ELs avaliados nas Instituições há uma caixa de texto 

(sinalizada no canto superior direito com o mesmo ícone de localização do EL no mapa do 

C1). Destaca-se que a caixa de texto central, na área superior do mapa (sinalizada com ícone 

de localização C1), traz informações sobre o campus como um todo.    

 

3.3 Tratamento e análise conjunta dos dados  

 

Em decorrência da aplicação das diversas técnicas, esta etapa teve como objetivo tratar 

e interpretar os dados coletados, e os possíveis conflitos identificados. Atendendo às 

indicações da APO, o diagnóstico traduziu-se em mapas de descobertas e diretrizes para 

atuação a curto, médio e longo prazo.    

De forma ampla, a pesquisa atuou sobre três frentes: (i) Espaço físico – por meio do 

olhar técnico da pesquisadora e dos especialistas; (ii) Espaço em uso: a partir de aspectos 

funcionais dos ELs; e (iii) Avaliação do usuário: considerando a opinião desses sobre os ELs 

analisados. Sobre o espaço físico o SELs dos campi foi de modo geral avaliado inicialmente 

pela pesquisadora, mapeado em suas diversas categorias, e melhor entendido em sua 

composição por meio das entrevistas com gestores. Nos aspectos funcionais o SEL foi 

avaliado de forma específica com a aplicação da Planilha de avaliação da QA nos principais 

ELs dos campi. Já a avaliação do usuário foi realizada pelo questionamento de uma parcela 

significativa de usuários das Instituições.  

Desse modo, atendendo as indicações iniciais que fomentaram a tese, gerou-se um 

vasto diagnóstico sobre os campi trabalhados.   

No sentido de promover o entendimento do SEL das Instituições, ao final, foi 

realizada uma representação esquemática para cada campus (com base em esquemas de 
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representação do SEL propostos pelo grupo QUAPÁ-SEL e AMORIM, 2015), sendo possível 

interpretar quais seus principais ELs e como estes se conectam.  

 

3.4 Questões éticas  

 

Como a pesquisa envolve o contato com usuários dos campi foi necessária a 

submissão dos instrumentos (painel de especialistas, questionário e entrevista), juntamente 

com o projeto de pesquisa, ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) das IFES participantes, 

UFPB e UFRN, os quis avaliaram o estudo quanto a possíveis riscos envolvendo os 

respondentes. A partir da emissão das certidões de aprovação (Anexo A e B) por parte desses 

Comitês a pesquisa iniciou a aplicação dos instrumentos. 

Foi considerado fator de exclusão entre a população respondente a idade inferior a 18 

anos (obviamente apenas no caso de estudantes), pois de acordo com o Comitê de Ética, 

somente o responsável legal pelo menor poderia assinar o TCLE (Apêndice E), autorizando a 

participação na pesquisa, o que elevaria o tempo do estudo.  Entende-se que essa exclusão não 

altera a representatividade dos dados, uma vez que a quantidade de estudantes universitários 

com menos de 18 anos é muito reduzida. 
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4.1 Estudos iniciais 

 

O campus I da UFPB (C1-UFPB) localiza-se no bairro Castelo Branco, Zona Leste da 

cidade de João Pessoa – PB (Figura 7) e limita-se com a Mata do Buraquinho – área de Mata 

Atlântica, e com uma extensa APP, além de se encontrar próximo ao bairro dos Bancários e 

da Rodovia Federal BR 230 (Figura 8).  

 

Figura 7: Mapa do campus I da UFPB inserido na malha urbana da cidade de João Pessoa - PB. 

 
Fonte: Mapas trabalhados pela autora a partir de mapa base do campus I da UFPB, cedido pela PU 

(2015). 
 

O C1-UFPB foi criado em 1955 e federalizado em 1960. Na época, o MEC 

encomendou a Rudolph Atcon o estudo ―Rumo a Reformulação Estrutural da Universidade 

Brasileira‖, que foi realizado entre junho e setembro de 1965, através de visitas as principais 

universidades do país, no intuito de comparar as realidades encontradas e para analisar os 

planejamentos já propostos para sua melhoria (ATCON, 1966). A UFPB foi uma das 

universidades visitadas por Atcon, que informou 

 

Em termos de instalações físicas vigentes, a UFPB é parecida à UFRN. Cai dentro 

da mesma categoria das mais recentes universidades, as que, na última década, 

incorporaram faculdades profissionais isoladas já existentes que não eram nem bem 

montadas ou equipadas nem muito eficientes. [...] Também, como em Natal, a 

Faculdade de Medicina liderou o processo da incorporação e é até hoje a mais 

desenvolvida e melhor dotada de todas as demais que compõem a UFPB. Tem 
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também edifícios em construção, como o da Reitoria, por exemplo [...] (ATCON, 

1966, p.36). 

 

E destaca o espírito coletivo de renovação e mudança que encontrou na Instituição, 

que já tinham grupos de planejamento seriamente preocupados com a melhoria do ensino, a 

reformulação administrativa e a organização da nova Cidade universitária.  

 

[...] em João Pessoa as autoridades responsáveis pelo planejamento de integração 

têm ideias bem mais claras sobre a natureza e os propósitos dos institutos, do que a 

vasta maioria dos ambientes universitários visitados. [...] Muito embora os institutos 

existentes de química, física e matemática não tenham avançado materialmente, a 

orientação que se pretende dar a eles é bastante acertada. Mais acertado ainda é o 

conceito de começar as construções da nova cidade universitária com prédios 

simples, tipo pavilhões (ATCON, 1966, p.38). 

 

Contudo, esses grupos necessitavam de uma contínua e acertada orientação, assim 

como as demais universidades visitadas (ATCON, 1966). 

Apesar das dificuldades enfrentadas, nesses quase 60 anos de federalização, a UFPB 

consolidou seu campus principal (SARMENTO, 2012), que possui atualmente uma área total 

de 161,75 ha, aos quais estão incorporados núcleos de preservação permanente, resultando 

113,2 ha de espaços ocupáveis, que congregam 13 centros de ensino, dos quais 11 funcionam 

no C1, no bairro Castelo Branco, e dois funcionam na unidade Unidade Lynaldo Cavalcanti, 

no bairro de Mangabeira. O C1 conta ainda com a Central de Aulas (CA), setores de vivência 

(Centro de Vivência - CV, Restaurante Universitário - RU, Residência Universitária, Capela 

ecumênica, pátios), setores administrativos (Reitoria, Prefeitura Universitária - PU, 

departamentos, coordenações), setores de serviços (Hospital Universitário, Biblioteca Central 

- BC, bibliotecas setoriais, creche, agências bancárias, farmácia, lanchonetes, copiadora, 

correio) e setor esportivo (campo de futebol, quadras, ginásios, piscinas), com grandes áreas 

construídas e bolsões de Mata Atlântica preservada (Figura 8).   

O C1 apresenta 10 acessos, sendo 6 providos de guaritas e de uso misto, para acesso 

de pedestres e veículos, e 4 acessos exclusivos para pedestres, próximo a paradas de ônibus 

(Figura 8), que circula apenas no seu entorno imediato.  Os centros de ensino são interligados 

por calçadas, passarelas térreas e cobertas e faixas de pedestres. A topografia é, em sua 

maioria, plana, apresentando apenas declividade a Sudeste, próximo ao Hospital Universitário 

Lauro Wanderley (HULW).  
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Figura 8: Imagem aérea com inserção do campus I da UFPB no bairro Castelo Branco e as áreas limite e a indicação dos principais setores e acessos da Instituição. 

 
Fonte: Google Earth (2016), editado pela autora. 

Legenda: 1-Administração do CT; 2- Blocos de 

sala de aula do CT; 3-Biblioteca Setorial do CT; 

4-LABEME (Laboratório de Ensaios de Ensaios 

de Materiais e Estruturas); 5- Centro Acadêmico 

das Engenharias; 6-Centro de Ciências Jurídicas 

(CCJ); 7- CEAR; 8 - Central de Aulas (CA); 9 - 

CCSA; 10-CE; 11-CCHLA; 12 - Sala de 

Concertos Radegundes Feitosa; 13 - CCTA; 14 - 

Caixa Econômica Federal (CEF); 15 - 

Almoxarifado Central; 16 - Sindicato dos 

trabalhadores do Ensino Superior (SINTESP); 17 

- Bloco Mídias Digitais; 18 - TV UFPB; 19 - 

Centro de Treinamento do Servidor; 20 – Capela 

ecumênica; 21 - DCE; 22 - CODISMA; 23 – 

CREDUNI (em construção); 24 - Restaurante 

Universitário; 25 - Centro de Vivências (CV); 26 

- Banco do Brasil; 27 - Biblioteca Central; 28 – 

Centro de Cultura e Arte (em construção); 29 – 

Reitoria; 30 - Setor de Segurança do Campus;  

31 - Salas do curso de Educação Física; 32 - 

UFPB Virtual; 33 - Banco Santander (exclusivo 

para professores, alunos e funcionários da 

UFPB); 34 – Superintendência de Tecnologia da 

Informação (STI); 35 - Prefeitura Universitária 

(PU); 36 - Clínica de Fisioterapia; 37 - Quadra 

polivalente; 38 – Mini campo de futebol;  39 – 

Vila Olímpica (Campo de Futebol e Pista de 

Atletismo); 40 - Ginásio de esporte; 41 – 

Piscinas; 42 - Quadra de tênis; 43 – Creche; 44 – 

Ginásios; 45 - Escola Técnica de Enfermagem; 

46 - Residência Universitária; 47 - Salas de aula 

e laboratórios do CCS; 48-Administração do 

CCS; 49-Hospital Universitário Lauro 

Wanderley; 50 - Centro de Ciências Médicas; 51 

- Biblioteca Setorial do CCS;  52 - Salas de aula 

e Laboratórios do CCEN; 53 - Administração 

CCEN; 54 – Biblioteca Setorial do CCEN; 55 - 

Centro de Biotecnologia(CBIOTEC). 
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O processo de ocupação do Campus evoluiu gradativamente nos últimos anos, tendo 

se acentuado no final da última década, com o advento do Programa REUNI, quando a UFPB 

intensificou obras e criou novos cursos, aumentando o número de vagas, visando, cada vez 

mais, a inclusão no ensino superior. Destacando que, o Programa REUNI UFPB foi projetado 

para o período de 2007 a 2011, de modo que a partir do ano de 2012 os investimentos 

realizados foram para concluir ou dar andamento ao que foi previsto até 2011. 

No período entre 2007 e 2012 a UFPB aumentou em 62% o número de estudantes de 

graduação, o quadro de docentes cresceu 26% e o de servidores em 12% (Tabela 3) (UFPB, 

2012). 

 

Tabela 3: Tabela da evolução dos cursos e da população da UFPB com o Programa REUNI.  
Variável acadêmica/ Ano 2008 2012 

Cursos de graduação presencial  57 130 

Cursos / programas de pós-graduação “stricto sensu”  49 79 / 56 

Número de alunos nos cursos de graduação  17.086 27.818 

Número de alunos nos cursos de pós-graduação  2.335 3.315 

Número de docentes do quadro permanente  1.458 1.838 

Número de servidores técnicos administrativos  3.620 4.065 

Fonte: UFPB (2012). 
 

O Plano da UFPB para o REUNI também previa para o C1 a construção de 34.125 m² 

de novas edificações, tendo superado esse montante, uma vez que foram executadas 

43.118,68m² de novas edificações (Tabela 4), ações estruturantes que serviram de base física 

à implantação dos mais de 30 novos cursos do Plano REUNI-UFPB para o C1 (UFPB, 2012). 

Estas ações provocaram considerável adensamento construtivo e populacional no processo de 

expansão urbana do C1, pois, como seus limites estão fortemente demarcados, sua área total 

não é ampliável, o que se refletiu na ocupação de ELs, anteriormente existentes, por 

construções. Esta situação pode ser identificada a partir do mapa de evolução de ocupação do 

Campus desde sua criação até a atualidade (Figura 9) (Apêndice H), pois entre 2015 e 2016 

não houve a inserção de edificações. 

 

Tabela 4: Tabela com quantitativo em m
2
 e custos na execução das edificações programadas e 

realizadas a partir do REUNI no campus I da UFPB. 
Campus / Centro  Programado REUNI Realizado REUNI 2008 a 2012 

 em m2 em R$ 1,00 em m2 em R$ 1,00 

Campus I- CCSA  3.300,00 1.815.000,00 6.658,90 4.569.222,77 

Campus I- CCHLA  6.000,00 3.300.000,00 5.879,40 5.050.358,81 

Campus I- CE  3.305,00 1.817.750,00 4.654,66 2.778.489,52 

Campus I- CCJ  2.000,00 1.100.000,00 2.933,00 2.432.706,00 

Campus I- CT  5.614,00 3.087.700,00 7.474,56 4.509.776,95 

Campus I - CCEN  2.613,00 1.437.150,00 2.301,90 1.978.324,56 

Campus I -CCS  4.244,00 2.334.200,00 4.906,00 3.142.580,71 

Campus I-CCM  3.340,00 1.837.000,00 4.275,00 3.147.845,79 

Campus I- CTDR  3.709,00 2.039.950,00 4.035,26 2.899.424,29 

TOTAL 34.125,00 18.768.750,00 43.118,68 30.508.729,40 

Fonte: UFPB (2012). 



92 

 

 

 

Figura 9: Mapa de evolução do campus I da UFPB, a partir da década de 1970 até 2014.  

 
Fonte: Mapa trabalhado pela autora a partir de imagens e mapas cedidos pela Prefeitura Universitária da UFPB. 
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Até o ano de 2016 o C1-UFPB, dos seus 161,75ha, tinha 12,42% de ELs ocupados por 

edificações, os quais se distribuem de forma mais acentuada em algumas épocas e em outras 

de forma mais moderada (Tabela 5). 

 

Tabela 5: Tabela com quantitativo da evolução da ocupação do campus I da UFPB entre meados da 

década de 1970 até 2014. 
  

Período 
Porcentagem de 

ocupação de cada 
período 

Porcentagem de 
ocupação sobre o 

valor total ocupado 

Porcentagem de evolução 
da ocupação acumulada 

em cada período 

 Meados da década de 1970 2,29% 18,44% 18,44% 

 Fim da década de 1970 1,92% 15,46% 33.9% 

 Fim da década de 1980 2,79% 22,46% 56,36% 

 Fim da década de 1990 1,30% 10,47% 66,83% 

 Fim de 2006 1,42% 11,43% 78,26% 

 Fim de 2014 2,70%   21,74% 100% 

TOTAL 12,42%   100%  

Fonte: Autora (2015). 

 

A partir da tabela 5, observa-se que o período mais intenso de ocupação por 

edificações no C1 foi o final da década de 1980, quando 22,65% das edificações atuais foram 

implantadas. Sendo quase alcançado mais de trinta anos depois, após o período REUNI, 

quando no final de 2014 a Instituição implantou 21,1% das edificações existentes (2016).  

Sobre a infraestrutura, recentemente a Comissão Própria de Avaliação da Instituição 

publicou o Relatório de Autoavaliação Institucional da UFPB (UFPB, 2014), com dados 

referentes ao ano de 2013, no qual foram avaliadas as dimensões comunicação com a 

sociedade e infraestrutura. O processo de avaliação foi realizado por questionário eletrônico e 

obteve a participação de 6,2% dos 31.837 alunos de Graduação e de Pós-Graduação; 42% dos 

2.248 docentes e 29,9 % dos 2.558 servidores técnico administrativos. Na dimensão 

comunicação com a sociedade destacaram-se a insuficiente disponibilização de acessos à 

internet e a baixa velocidade e recorrente instabilidade nas conexões com existentes. Sobre a 

dimensão infraestrutura foram indicadas, dentre outras questões, a carência de espaços de 

convivência e lazer; a inexistência ou inadequação de recursos de acessibilidade; a baixa 

qualidade de conforto térmico, acústico e lumínico em muitos dos ambientes da Instituição; 

instalações sanitárias abaixo da qualidade média esperada pelos usuários; além da deficiência 

de segurança pessoal, patrimonial. Esses dados já apontam um panorama inicial sobre alguns 

dos indicadores analisados nesta tese. 

Apesar dos dados apresentados, na UFPB se verificam diversas ações em prol da 

melhoria da mobilidade e acessibilidade dos usuários, a partir do trabalho realizado pelo 
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Laboratório de Acessibilidade (LACESSE) – que faz um diagnóstico das estruturas de 

circulação de pedestres e propõe a inserção de rotas acessíveis – e do Comitê de Inclusão e 

Acessibilidade (CIA), formado por um grupo interdisciplinar, que atende, em especial, às 

pessoas com deficiência usuárias do C1. Questiona-se, no entanto, a qualidade dos ELs 

existentes.   

Ao longo de sua ocupação o C1-UFPB passou por alguns planos diretores 

(SARMENTO, 2012). O documento hoje em uso, embora não esteja oficialmente aprovado 

pelo Conselho Universitário estabelece, dentre outras questões: 

1) Projeto de arborização e urbanização dos espaços públicos livres coletivos; 

2) Programa de integração dos equipamentos e serviços afins com os demais espaços 

públicos existentes no C1, tais como: parques, praças; 

3) Cadastramento e classificação dos espaços livres coletivos urbanos do C1; 

4) Criação de órgão responsável pelo gerenciamento das áreas verdes, praças, parques 

e jardins com atribuição de elaborar projetos, orientar e fiscalizar a implantação e 

manutenção destas áreas; 

5) Elaboração de Plano de Circulação e Transportes que oriente de forma integrada 

ações a curto, médio e longo prazo a serem aplicadas no sistema de transporte, trânsito 

e vias públicas; 

6) Estímulo e desenvolvimento de políticas que promovam acesso do usuário aos 

órgãos e setores da universidade. 

Sobre o gerenciamento das áreas verdes, em 2013 foi criada a Comissão de Gestão 

Ambiental da UFPB, para diagnosticar e formular estratégias de enfrentamento do passivo 

ambiental da Instituição, mediante a elaboração de programas de gestão ambiental. No 

entanto, os demais itens ainda estão pendentes, e espera-se que esta pesquisa contribua com a 

demanda.  

 

 

4.2 Situação atual  
 

 

Em termos gerais, são diversos os usos no C1-UFPB (Figura 10): 

 Manutenção: Se distribui ao longo do campus, visto que cada centro de ensino tem 

uma equipe de apoio à limpeza e manutenção, que conta com um espaço de apoio 

próximo a sua área de atuação;   



95 

 

 

 

 Garagem: Uso concentrado situado a Nordeste do C1; 

 Esporte: Localiza-se no setor Norte, região onde predominam instalações voltadas 

para a prática esportivas; 

 Residência universitária: Localizada a Nordeste, bem próxima ao setor esportivo, 

está a Residência Universitária Masculina e Feminina (RUMF). Outra unidade da 

residência, apenas feminina, está localizada no centro da cidade, João Pessoa-PB;  

 Cinema, teatro e multimídia: As edificações com função de entretenimento (cinema 

e teatro) e multimídia apresentam maior concentração a Sudeste, embora ao Sul 

também tenha um edifício que se encaixe nessa situação, o Bloco Multimídia do 

CT.  

 Serviços: Se distribuem por todo o campus, apresentando maior concentração no 

sentido Centro-Oeste, área de localização do CV.  

 Obras: São diversas as obras em andamento, que se espalham por todo o campus;   

 APP: As APPs ―abraçam‖ os diversos setores do C1, distribuindo-se ao longo de 

toda a área;  

 Hospital: O HULW é o único hospital existente no campus, localizando-se a Leste;  

 Bibliotecas: Diversas bibliotecas setoriais estão distribuídas nos centros de ensino. 

Nessa categoria se destaca a BC, localizada no centro do campus, bem próxima ao 

CV.  

 Administrativo: Os edifícios administrativos se misturam entre os diversos edifícios 

do campus, neste último destaca-se a Reitoria na direção Centro-Norte do campus.  

 Aulas, ambiente dos professores e laboratórios: Salas de aulas, ambientes de 

professores e laboratórios em uma mesma edificação, apesar de estarem espalhados 

por todo o campus, apresentam maior concentração ao Sul.  

Quanto à verticalização, esta se iniciou já na criação do C1-UFPB, com a construção 

do HULW, que é o edifício mais alto do campus, com térreo mais sete pavimentos. Porém, 

este processo continuou de forma lenta até os dias os de hoje, sendo apenas (Figura 11):  

 Um com térreo mais quatro pavimentos: Edifício em obras no Centro de 

Biotecnologia - CBIOTEC;   

 Dois edifícios com térreo mais três pavimentos: Reitoria e o edifício em obras no 

Centro de Energias Alternativas e Renováveis - CEAR;  
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 Muitos (em obra) com térreo mais dois pavimentos: Ambulatório do HULW, 

Centro de Ciências Médicas (CCM), RUMF, Bloco de Terapia Ocupacional e 

Fonoaudiologia, Edifício no Centro de Ciências da Saúde (CCS), novo edifício da 

PU (em obra), Pós-Graduação em Fisioterapia (ainda sem funcionamento), BC, 

Bloco conhecido como ―Abacatão‖ no Centro de Comunicação Turismo e Arte 

(CCTA), Bloco de salas de aula no CCTA (em obra), Bloco de salas de aula no 

Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA) (em obra), Bloco de ambientes de 

professores no Centro de Ciências Humanas Letras e Artes (CCHLA), Bloco 

Multimídia do CT, Bloco J no CT, Bloco KLM no CT, Bloco de uso misto no 

CCHLA, Bloco de uso misto no CCHLA (em obra);  

Os demais edifícios são térreo mais um pavimento ou apenas térreo, como os blocos 

de salas de aula do CT, CCSA, CE, CCHLA, CCS e da CA (Figura 11). 

A topografia do C1, conforme mencionado, apresenta maior declividade a Sudeste 

(Figura 11). 

No sentido de realizar um diagnóstico geral do C1-UFPB, foram realizadas visitas 

exploratórias (walkthrough) entre os meses de junho e agosto de 2015. Para descrição do 

resultado destas, o campus foi dividido em seis zonas (Figura 12): 

 Zona 1: Formada pelo Centro de Tecnologia (CT) e pelo Centro de Ciências 

Jurídicas (CCJ), que foram assim integrados peça proximidade física. 

 Zona 2: Abrange o Centro de Energias Alternativas e Renováveis (CEAR), o 

CCSA, o Centro de Educação (CE), o CCHLA, o CCTA e a Central de Aulas (CA). 

Além da proximidade física, tais centros foram integrados pois parte deles integra o 

Conjunto Humanístico (CCSA, CE e CCHLA) 

 Zona 3: Concentra edifícios administrativos e de serviços;  

 Zona 4: Agrega o complexo esportivo, a residência universitária, a escola técnica de 

saúde, a creche e a garagem; 

 Zona 5: Abriga o CCS, o CCM, a Clínica Escola de Fisioterapia, o HULW e a PU.  

 Zona 6: Formada pelo Centro de Ciências Extas e da Natureza (CCEN) e  

CBIOTEC. 

Destaca-se que as zonas foram assim distribuídas buscando integrar ao máximo os 

usos e as áreas de conhecimentos dos diversos cursos oferecidos; além da proximidade física.
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Figura 10: Mapa de uso e ocupação do campus I da UFPB. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015) sobre base cedida pela PU (2015). 
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 Figura 11: Mapa de gabarito em confronto com mapa topográfico do campus I da UFPB. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015) sobre base cedida pela PU (2015). 
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Figura 12: Mapa do campus I da UFPB dividido por zonas. 

 
Fonte: PU (2015), editado pela autora (2015).  
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 ZONA 01 (Figura 13) – Compreende dois centros de ensino: o Centro de 

Tecnologia (CT) e o Centro de Ciências Jurídicas (CCJ). 

O CT abriga os cursos das engenharias e o de arquitetura e urbanismo. Projeto do 

Arquiteto e Engenheiro Leonardo Stucket, o CT conta com blocos de salas de aula e 

laboratórios, edifício multimídia (Figura 13a), biblioteca setorial, e um bloco administrativo, 

com pátio interno (Figura 13b) e jardins.   

Os estacionamentos formais (Figura 13c) do CT ocupam uma extensa área, 

complementada por outros quatro estacionamentos informais localizados bem próximos a 

blocos de sala de aulas/laboratórios. Já as passarelas e calçadas necessitam de melhorias para 

reparar muitas deficiências: piso desnivelado e com quebras, passarela com telhado quebrado, 

falta de cobertura em alguns trechos (Figura 13d) e ausência de rampas; problemas que 

incidem sobre a mobilidade do pedestre.  

Entre todos os blocos de aula de aula do CT existiam árvores com bancos no entorno 

(Figura 13e), porém, a partir de um recente reforma (que está parada), em muitos desses 

espaços foi retirado o mobiliário, tornando-os apenas área de passagem (Figura 13f). No CT o 

EL mais representativo e também o mais frequentado é o pátio do CT (Figura 13g), que está 

no térreo de um edifício de laboratórios e ambientes de professores. O local possui bancos 

fixos e uma lanchonete, com mesas e bancos móveis.  

O CCJ no C1-UFPB abriga o curso de Direito e possui em um único bloco (térreo 

mais um pavimento) todas as funções administrativas e acadêmicas; há ainda um pequeno 

edifício separado, que abriga o diretório acadêmico estudantil. Seu único estacionamento 

formal (figura 13h) é bem arborizado, porém as vagas reservadas não estão sinalizadas 

adequadamente. O centro também possui estacionamento informal no seu entorno. O edifício 

do CCJ possui uma praça central com jardins e bancos. Conta ainda com escadas e rampas 

para o acesso ao pavimento superior, e possui calçadas em bom estado de conservação. 

 

 ZONA 02 (Figura 14) – Abrange o Centro de Energias Alternativas e Renováveis 

(CEAR), o Centro de Ciências Sociais e Aplicadas (CCSA), o Centro de Educação (CE), o 

Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA), o Centro de Comunicação, Turismo e 

Arte (CCTA) e a Central de Aulas (CA). 

O CEAR abriga dois cursos: engenharia elétrica e engenharia de energias renováveis. 

Sua estrutura, em um único bloco com térreo mais três pavimentos (Figura 14a), comportará 
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administração, salas de aulas e laboratórios; seu estacionamento não foi construído 

(levantamento em 2015). 

O Conjunto humanístico, formado por três centros de ensino (CCSA, CE E CCHLA), 

foi construído no final da década de 1970 e abriga diversos cursos das áreas de humanas e 

ciências sociais aplicadas. A configuração espacial dos blocos administrativos e de salas de 

aulas é praticamente a mesma nos três centros – um conjunto de blocos de salas de aula de um 

lado e blocos administrativos do outro, intercalados com jardins. Entre os ELs destacam-se os 

jardins (Figura 14b) (localizados junto à fachada principal dos edifícios administrativos), que 

apresentam boa arborização e tratamento paisagístico, sendo muito frequentados pelos alunos. 

Além desses, os pátios, que estão sob os blocos de ambientes de professores, possuem 

diversos serviços (lanchonetes, copiadoras, livrarias), que também atraem muitos usuários. Os 

pátios (Figura 14c) são ainda muito utilizados para apresentações culturais, assim como o 

pequeno anfiteatro do CE (Figura 14d), único do campus. 

Interligando os três centros de ensino há passarelas e calçadas em bom estado de 

conservação. Há um grande estacionamento formal para atender o conjunto humanístico 

(Figura 14e). O acesso do pedestre aos edifícios é feito por faixas de pedestres, que interligam 

o estacionamento aos centros. Entre alguns edifícios da área existem becos (Figura 14f), que 

se requalificados poderiam servir a circulação de pessoas.  

O CCTA conta com estacionamentos formais (figura 14g) e informais, pouco 

arborizados e com sinalização deficiente. Calçadas, passarelas e faixas de pedestre (Figura 

14h) atendem boa parte da área, que conta ainda com jardins, pátios, praças, rampas, 

escadarias e becos. 

A CA conta com nove blocos com pavimento térreo, conectados por passarelas e 

calçadas. Seus estacionamentos são formais e possuem boa arborização, mas a sinalização 

horizontal é confusa, em especial nas vagas para pessoas com deficiência. As lanchonetes e 

copiadoras (Figura 14i) são bem frequentados pela comunidade universitária, principalmente 

pela sua localização (próximo a muitos centros de ensino do campus). Entre os blocos de sala 

de aula existem jardins com um bom tratamento paisagístico, promovendo o verde na área 

(Figura 14j). 
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Figura 13: Mapa da Zona 01 do campus I da UFPB, com destaque para: a) Pátio do Bloco Administrativo do CT; b) Estacionamento do CT; c) Antiga área entre 

blocos de salas de aulas do CT; d)Novos espaços entre blocos no CT; e)Praça do CT; f)Estacionamento do CBIOTEC; g)Horto no CBIOTEC; h)Estacionamento do 

CCJ.  

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015). 
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Figura 14: Mapa Zona 02 do campus I da UFPB, com destaque para: a) Bloco do CEAR; b)Jardim em frente ao CE; c)Pátio do CE; d)Anfiteatro do CE; e) 

Estacionamento formal do Conjunto humanístico; f)Beco no CCHLA; g)Faixa de pedestre para acesso ao CCTA; h)Estacionamento formal no CCTA; i)Lanchonete 

na CA; j)Jardim entre blocos na CA. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015). 
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 ZONA 03 (Figura 15) – Nessa zona se encontra o Centro de Vivência – CV 

(Figura 15a), o RU, a Capela ecumênica, a Reitoria e diversos órgãos complementares a esta 

(almoxarifado central, agencia bancária, sindicatos, TV UFPB, gráfica, dentre outros), a 

Biblioteca Central (Figura 15b) e Superintendência de Tecnologia da Informação – STI. 

A zona apresenta grandes áreas verdes (Figura 15c) e razoável fluxo de pessoas e de 

veículos, e até caminhões de carga, devido à presença do almoxarifado central e do RU, que 

terceiriza a alimentação dos usuários. As vias estão sinalizadas e grande parte das calçadas 

tem boa qualidade (Figuras 15d e 15e); mas há muitos ELs necessitando de requalificação 

(Figura 15f). Há estacionamentos formais nos órgãos que prestam serviços à comunidade 

universitária e aos visitantes (Figura 15g).  

Na zona merece destaque o CV, por ser um espaço de uso comum a toda comunidade 

universitária, pela localização central no campus e por abrigar diversos usos e serviços: 

agências bancárias, lanchonetes, restaurantes, Diretório Central dos Estudantes (DCE), 

ADUFPB, sebo, entre outros, além propiciar apresentações culturais em sua ampla área livre 

(Figura 15h). 

 

 ZONA 04 (Figura 16) – Concentra o complexo esportivo, a residência 

universitária, a escola técnica de saúde, a creche e a garagem. 

No complexo esportivo diversas atividades físicas podem ser desenvolvidas; e estão 

disponíveis para a comunidade universitária e visitantes. A zona é arborizada e conta com 

calçadas em bom estado de conservação. Diversos ELs estão presentes e são utilizados pela 

comunidade, a exemplo da praça do coreto (Figura 16a). Na área há um amplo 

estacionamento formal (Figura 16b) e uma moderna vila olímpica inaugurada em 2012 

(Figura 16c). Há ainda grande quantidade de terrenos com possibilidade de uso futuro, para 

recreações ou afins, eles estão localizados na parte esportiva, no entorno do campo de futebol 

e entre blocos de sala de aula. 

A Residência Universitária está próxima ao HULW e paradas de ônibus. No entorno 

do edifício da residência (Figuras 16d) há muitos espaços a serem requalificados, com 

potencial para a prática de esporte e lazer pelos estudantes ali  residentes. 

A garagem é uma área de uso exclusivamente administrativo, que abriga os veículos 

da universidade, em João Pessoa (Figura 16e), e está localizada próxima ao HULW. Nesse 

espaço são muitos os terrenos arborizados, mas sem tratamento adequado, como o campo de 

futebol, que está servindo para o abandono de automóveis quebrados (Figuras 16f).  
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Figura 15: Mapa Zona 03 do campus I da UFPB, com destaque para: a) Centro de Vivência; b) Biblioteca Central; c) ÁPP; d)Vias sinalizada; e)Boas calçadas; f) 

EL a ser requalificado; g)Estacionamento formal; h)EL no Centro de Vivência.  

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015). 
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Figura 16: Mapa Zona 04 do campus I da UFPB, com destaque para: a)Praça do Coreto; b)Estacionamento formal; c)Vila Olímpica; d)Entorno da residência 

universitária; e)Garagem; f)Campo de futebol utilizado como depósito de veículos quebrados. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015). 
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 ZONA 05 (Figura 17) – Abriga o Centro de Ciências da Saúde (CCS), o Centro 

de Ciências Médicas (CCM), a Clínica Escola de Fisioterapia, o Hospital Universitário Lauro 

Wanderley (HULW) e a Prefeitura Universitária.  

No CCS funcionam os cursos da área de saúde, além de diversos serviços oferecidos 

no HULW e na Clínica de Fisioterapia. De modo que, o centro recebe grande quantidade de 

visitantes diariamente; sendo também considerável o número de veículos estacionados nos 

estacionamentos formais e informais (Figura 17a). Parte da zona possui calçadas em boas 

condições físicas (Figura 17b) e outras precisam de melhorias (Figura 17c e 17d). Na zona 

também havia o acúmulo de materiais de construção (Figura 17e).  

No CCS há um extenso bosque, que interliga o bloco administrativo, salas de aula e o 

HULW, cercado por densa vegetação e com mobiliário (Figura 17f).  

 

 ZONA 06 (Figura 18) – Essa zona é formada pelo Centro de Ciências Extas e da 

Natureza (CCEN), que atende os cursos de química, biologia, geociências e geografia, e o 

CBIOTEC, que tem o curso de biotecnologia. 

Cercado por bolsões de Mata Atlântica, o CCEN é um dos centros que possuem 

maiores trechos de área verde. Contando com diversas praças, que promovem o convívio 

entre seus usuários, alguns desses espaços possuem mobiliário em bom estado de conservação 

(Figura 18a), mas boa parte carece de melhorias (Figuras 18b).  

O CCEN, depois de sua última requalificação, em 2014, possui vagas de 

estacionamento formal suficiente para atender a demanda do centro (Figura 18c). Porém, 

ainda possui alguns estacionamentos informais (Figura 18d) junto as edificações.  

As passarelas e calçadas do CCEN (Figura 18e) também passaram por reformas 

recentes, porém, a rota acessível implantada não atende todas as exigências descritas pela 

NBR 9050 (ABNT, 2015). Também há trechos onde prédios avançaram sobre as calçadas, 

levando o pedestre a circular na via junto com veículos (Figura 18f). 

O CBIOTEC é um dos mais recentes centros criados na UFPB. O centro apresenta 

muitos terrenos vazios. Os estacionamentos formais e informais são bem arborizados (Figura 

18g), mas necessitam de melhorias físicas, em especial na acessibilidade do mesmo.  

No CBIOTEC há um horto (Figura 18h), que ocupa uma grande área do centro e faz 

limite com uma das vias que circunda o campus, esse EL é bem cuidado e se faz necessário 

para as pesquisas do centro.  
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Figura 17: Mapa Zona 05 do campus I da UFPB, com destaque para: a) Veículos estacionados nos estacionamentos formais; b) Calçadas em boas condições físicas; 

c)Calçada quebrada; d)Calçada com largura reduzida por mobiliário; e)Bosque com mobiliário; F)Acúmulo de material de construção. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015). 
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Figura 18: Mapa Zona 06 do campus I da UFPB, com destaque para: a) Mobiliário em bom estado de conservação; b) EL a ser requalificado; c)Estacionamento 

formal; d)Estacionamento informal; e)Passarela no CCEN; f) Prédios que avançaram sobre as calçadas; g)Estacionamentos arborizados; h)Horto no CBIOTEC. 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2015). 
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4.3 Espaço físico  

 

Nesta fase da pesquisa foi realizada pesquisa de campo (para levantamento, 

classificação e categorização dos ELs do campus). Na produção dos mapas foi utilizada como 

base uma planta topográfica em AutoCAD (cedida pela DEP/PU/UFPB); o arquivo foi 

atualizado a partir de levantamento in loco realizado em junho e julho de 2015. Partindo da 

realidade encontrada, os ELs foram classificados e categorizados segundo as indicações de 

Macedo et al (2009). Os mapas do C1-UFPB, contendo as diversas categorias de ELs 

identificadas, foram gerados no software QGiz (versão 2.8).  

Os ELs do campus foram classificados nas seguintes categorias (Quadro 4): 

 De caráter ambiental: APPs e Bosques Urbanos; 

 De práticas sociais: Pátios; Jardins; Praças; Coreto; Quadras; Campos; Piscinas; 

Anfiteatros; Centro de Vivência. 

 De circulação de pedestres: Passarelas; Calçadas; Rampas; Escadaria. 

 De circulação de veículos: Estacionamentos formais; Estacionamentos informais; 

Canteiros; Rotatórias; Paradas de ônibus; Rua. 

 Outros (espaços de transição, produtivos ou não): Hortos; Becos; Terrenos Vazios; 

Potenciais. 

 

Quadro 4: Quadro com listagem dos tipos de espaços livres do campus I da UFPB.  
CATEGORIAS ELs TIPOS CARACTERÍSTICAS 

De caráter ambiental APP Remanescentes da Mata Atlântica com a presença de mobiliário 
(ou não). Bosque 

Viveiros de plantas e hortos Arborizados com vegetação de médio e grande porte. 

De práticas sociais Pátio Ajardinados ou não. Em geral com mobiliário. 

Jardim Arborizados com vegetação de médio porte ou rasteira. 

Praças (contemplativas, recreativas, 
mistas, para exposições/feira, 
alimentação, sobre pilotis, etc.). 

Pavimentadas, ajardinadas, com vegetação de diversos portes, 
com mobiliário, cobertas (ou não). 

Coreto Estrutura de madeira ou alvenaria com mobiliário. 

Quadra Esportiva Polivalente (ou não). 

Campo de futebol Com vegetação rasteira. 

Piscinas Pavimentada, ajardinada ou não. 

Centro de Vivência Pavimentados, ajardinados, mobiliados (ou não). 

Anfiteatro Em geral pavimentadas. Com mobiliário. 

De circulação de 
veículos e pedestres 
ou associados a 
sistemas de 
circulação 

Rua Em geral pavimentados.  
Arborizados ou não. Estacionamento formal e informal 

Passarela e Calçada 

Faixa de pedestre 

Escadaria e Rampa Em geral pavimentadas. 

Canteiro central, rotatória Arborizados ou não. 

Parada de ônibus Em geral pavimentadas. Com mobiliário ou não.  

 Outros  
(Espaços de transição, 
produtivos ou não) 

Beco Pavimentados ou não. 

Terreno vazio Arborizados e com vegetação (ou não). 
Usados para atividades temporárias (feiras, apresentações) 

Potencial Com instalações de recreação em caráter incipiente (ou não). 

Fonte: Elaborado com base em Macedo et al (2009) e pesquisa de campo no campus I da UFPB (2015). 
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Partindo dessa classificação, foram mapeados os ELs do C1-UFPB, que originou em 

um mapa geral (Figura 19), no qual todos os espaços estão demarcados. A partir deste mapa 

foram elaborados outros cinco mapas (Figuras 27, 28, 29, 30, 31), representado cada uma das 

categorias de ELs identificadas. Observando o mapa geral de ELs (Figura26) têm-se áreas 

com concentração de edificações à Sudoeste, e áreas ocupadas por ELs potenciais, localizados 

a Noroeste e ao Norte, no setor esportivo. Destacam-se ainda grandes áreas de preservação 

permanente, distribuídas em sua extensão.  

Os ELs da categoria de circulação de veículos representam 14,43% da área do C1, 

sendo distribuídos entre: estacionamentos formais e informais, rotatórias, canteiros, paradas 

de ônibus e ruas (Figura 20); sendo esta última o tipo de EL em maior número na categoria 

(6,64%) (Quadro 5). Apesar da quantidade de estacionamentos formais existentes (5,83%), 

alguns ELs estão sendo utilizados como estacionamentos informais (0,99%). As rotatórias 

estão, quase sempre, entre vias perpendiculares; e os canteiros, em geral arborizados, 

percorrem ruas, dividindo-as. Quanto às paradas de ônibus, estas se apresentam bem 

distribuídas, atendendo a todos os centros de ensino; mas apenas no perímetro externo do 

campus, visto que não há uma linha de transporte público interna.    

 

Quadro 5: Quadro da área dos espaços livres na categoria de circulação de veículos no campus I da 

UFPB. 

 ELs de circulação de veículos 

 Tipos de ELS Área (%) 

 Estacionamento formal 5,83 

 Estacionamento informal 0,99 

 Rotatória 0,31 

 Canteiro 0,62 

 Parada de ônibus 0,04 

 Rua 6,64 

 TOTAL 14,43 

Fonte: Pesquisa de campo (2015). 
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Figura 19: Mapa geral dos espaços livres do campus I da UFPB.  

 
 Fonte: Pesquisa de campo (2015) sobre base cedida pela PU (2015).  
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Figura 20: Mapa espaços livres de circulação de veículos do campus I UFPB.  

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015) sobre base cedida pela PU (2015).  
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O mapa dos ELs de circulação de pedestres (Figura 21) traz um panorama da 

disposição das calçadas, passarelas térreas, rampas e escadarias do campus. Essas estruturas 

recobrem boa parte da área do C1 (6,82%) (Quadro 6); sendo representadas, principalmente, 

por caçadas (6,21%), as quais estão, muitas delas, adequadas à circulação de pedestres. No 

entanto, algumas requerem maior investimento em manutenção, com vistas a contribuir com a 

mobilidade dos usuários, em espacial, das pessoas com deficiência (SARMENTO, 2012).  
 

Quadro 6: Quadro da área dos espaços livres na categoria de circulação de pedestres no campus I da 

UFPB. 

 ELs de circulação de pedestres 

 Tipos de ELS Área (%) 

 Calçada 6,21 

 Passarela 0,50 

 Rampa 0,05 

 Escadaria 0,02 

 Faixa de pedestre 0,04 

 TOTAL 6,82 

Fonte: Pesquisa de campo (2015). 

 

O mapeamento dos ELs na categoria práticas sociais identificou os ELs: campo, 

anfiteatro, coreto, jardim, praça (de alimentação, contemplativas, recreativas, mistas, para 

exposição/feiras), piscina, pátio, quadra esportiva e centro de vivência (Figura 22); que 

compõem 9,16% da área do C1 (Quadro 7). Os jardins existentes possuem boa manutenção, 

em especial no setor humanístico, à Sudoeste. O setor esportivo, que contempla uma vila 

olímpica inaugurada em 2012, ocupa extensa área ao Norte de C1, é bem aproveitado pelos 

alunos e comunidade externa, que frequenta o campus em busca dos serviços oferecidos. O 

Centro de Vivências é um EL que favorece o encontro da comunidade, visto que agrega 

diversos serviços (restaurante, lanchonetes, agências bancárias, copiadoras, sebo, banca de 

revistas, além de uma extensa área para apresentações) em uma área delimitada e central do 

campus.  Os pátios estão na maioria sobre pilotis, com alguns serviços e possibilidades de 

eventos. Quanto ao anfiteatro há apenas um localizado a Sudoeste, no Centro de Educação. 

 

Quadro 7: Quadro da área dos espaços livres na categoria de práticas sociais no campus I da UFPB. 

 ELs de práticas sociais 

 Tipos de ELS Área (%) 

 Campo 1,92 

 Anfiteatro 0,01 

 Coreto 0,03 

 Jardim 5,46 

 Praça 0,74 

 Piscina 0,04 

 Pátio 0,16 

 Quadra 0,65 

 Centro de Vivência 0,15 

 TOTAL 9,16 

Fonte: Pesquisa de campo (2015). 
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Figura 21: Mapa espaços livres de circulação de pedestres do campus I da UFPB.  

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015) sobre base cedida pela PU (2015).  

b) 

c) 
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Figura 22: Mapa espaços livres de práticas sociais do campus I da UFPB.  

 
 Fonte: Pesquisa de campo (2015) sobre base cedida pela PU.  

a) 
b) 
c) 
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O Mapa de ELs de caráter ambiental mapeia três categorias: as APPs, o horto e os 

bosques (Figura 23), que recobrem mais da metade da área do campus (51,46%) (Quadro 8); 

sendo este último tipo de EL (bosque) muito utilizado pelos usuários do campus, em especial 

no CCS (a Nordeste), em razão da facilidade de acesso. Sobre as APPs, a UFPB possui 40 ha 

de Mata Atlântica preservada distribuída em frações internas e 41 ha na área externa, contígua 

ao campus; o que representa 50,3% da área do C1 formado por espaços que favorecem a 

biodiversidade de muitas espécies nativas da flora e fauna locais. Já os hortos do campus são 

dois, um no Centro de Biotecnologia, a Sudeste, onde são cultivadas espécies principalmente 

para pesquisas científicas; e outro na Prefeitura Universitária (área central), onde se cultivam 

mudas para os jardins do campus. 

 

Quadro 8: Quadro da área dos espaços livres na categoria de caráter ambiental no campus I da UFPB. 

 ELs de caráter ambiental 

 Tipos de ELs Área (%) 

 APP 50,3 

 Bosque 0,93 

 Horto 0,23 

 TOTAL 51,46 

Fonte: Pesquisa de campo (2015). 

 

No C1há muitos ELs classificados como outros (de transição, produtivos ou não - 

Figura 24), com um número considerável de ELs potenciais (3,72% - Quadro 9), alguns 

terrenos vazios e outros poucos becos. Nos ELs potenciais são diversas as possibilidades para 

potencializar o uso, em especial para ELs voltados para práticas sociais; já nos becos vê-se a 

possibilidade de revitalização para circulação de pedestres, visto que muitos não apresentam 

qualquer pavimentação. Já sobre os terrenos vazios, se observa uma maior quantidade à 

Sudoeste (Figura 24). 

 

Quadro 9: Quadro do percentual dos tipos de espaços livres na categoria outros no campus I da 

UFPB. 
 Outros ELs 

 Tipos de ELs Área (%) 

 Beco 0,13 

 Terreno Vazio 1,86 

 Potenciais 3,72 

 TOTAL 5,71 

Fonte: Pesquisa de campo (2015). 
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Figura 23: Mapa espaços livres de caráter ambiental do campus I da UFPB. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015) sobre base cedida pela PU (2015). 
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Figura 24: Mapa Outros espaços livres (de transição, produtivos ou não) do campus I da UFPB. 

  
Fonte: Pesquisa de campo (2015) sobre base cedida pela PU (2015). 

a) b) c) 
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Analisando os mapas de ELs do campus verifica-se que, conforme indicado na figura 

25, 51,46% dos ELs do C1 estão na categoria ambiental  

(dos quais 50,3% são de APPs), 14,43% são de circulação de veículos, 12,42% são ocupados 

por edificações, 9,16% são voltados às práticas sociais, 6,82% representam estruturas de 

circulação de pedestres e 5,71% estão na categoria outros ELs.  

 

Figura 25: Gráfico do percentual da área por categorias de espaços livres no campus I da UFPB. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015). 

 

A partir desses dados, e considerando as edificações (12,42% - Tabela 5) como 

espaços não livres, uma vez que seu uso é controlado ou restrito, e as APPs (50,3%) cujo 

acesso também é acesso restrito, visto que são cercadas, pode-se afirmar que 37,28% dos 

espaços do C1-UFPB são totalmente livres ao acesso da comunidade.    

 

4.4 A voz do usuário  

 

Para identificar a percepção do usuário sobre os ELs do C1-UFPB foram aplicados 

380 questionários. Conforme Tabela 2 (item 5.2.2.1), a distribuição do número de usuários 

questionados ocorreu de forma proporcional entre a população fixa do C1, sendo composta 

por 316 discentes (264 de graduação e 52 de pós-graduação), 26 docentes e 38 técnicos. 

Dentre esses usuários, apenas 7 indicaram ter alguma deficiência
8
 (6 discentes e 1 técnico). 

A população questionada foi composta por 56% do gênero feminino e 44% do gênero 

masculino. A idade média dos respondentes (63%) está entre 18 e 25 anos (Figura 26), que é a 

faixa etária da maioria dos discentes da Instituição.  

 

 

 

                                                           
8
 Os respondentes com deficiência foram: 4 discentes e 1 técnico com deficiência física; e 2 discentes com 

deficiência auditiva. Não ocorreram registros de pessoas com deficiência entre os docentes. 
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Figura 26: Gráfico da faixa etária dos usuários questionados no campus I da UFPB. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015). 

 

Registrou-se 67% dos participantes nascidos na região Nordeste, destes 74,5% é da 

Paraíba; as demais regiões obtiveram percentuais bem reduzidos: 1,5% do Norte; 5% do 

Sudeste; 1,5% dividiram-se entre Sul, Centro-Oeste e outros países; e 25% não responderam à 

questão. 

Em se tratando do bairro que reside, grande parte dos respondentes (45,3%) habita na 

Zona Leste, mesma região em que está localizado o C1-UFPB (Figura 27). 

 

Figura 27: Gráfico da área de moradia dos usuários questionados no campus I da UFPB. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015). 

 

Sobre o curso ou setor ao qual o respondente está vinculado, estes foram divididos em 

zonas (Figura 12). Verificando-se que, a maior parte dos participantes (37,4%) está vinculada 

à zona 02, que abriga cinco centros de ensino (CEAR, o CCSA, o CE, o CCHLA e o CCTA), 

além da central de aulas (CA) (Figura 28). Destaca-se que a zona 04 não aparece no gráfico, 

pois não tem nenhum centro de ensino, visto que concentra as instalações desportivas do C1, 

portanto, não apresentando nenhum respondente diretamente vinculado. O menor quantitativo 

obtido para a zona 03 se deve ao fato da área comportar funções administrativas, só 

acomodando funcionários.    
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Figura 28: Gráfico da zona de vínculo dos usuários questionados no campus I da UFPB. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015). 

 

O tempo de vínculo com o campus variou entre menos de 1 ano (6%), de 1 a 2 anos 

(32%), de 3 a 4 anos (26%), de 5 a 10 anos (24%) e de mais de 10 anos (8%); 4% não 

respondeu à questão. Os percentuais referentes a menos de 5 anos são impulsionados pelos 

discentes de graduação (máximo de 4-5 anos), pois quando considerados os discentes de pós-

graduação 58% tem vínculo entre 5 a 10 anos, ou seja, fizeram graduação e fazem pós na 

Instituição. Entre os técnicos, 45% tem vínculo a mais de 10 anos.  Já entre os docentes 70% 

tem vínculo a mais de 5 anos. 

Apesar de grande parte dos respondentes ter menos de 5 anos de vínculo com a 

Instituição, quando considerada a frequência de visitas para o exercício da sua rotina de 

atividades, seja para trabalho ou estudo, 82% dos questionados indicou frequentar diariamente 

o Campus, apenas 14% vem em dias alternados, 2% vem raramente e 2% não respondeu. Essa 

constância nas visitas da maioria dos usuários ao campus já indica que a amostra reúne 

condições para avaliar os ELs do local. 

Os respondentes costumam circular por diversos locais da UFPB.  Muitos deles 

indicaram visitar vários locais do campus, uma vez que há cursos com aulas distribuídas em 

mais de um centro de ensino. Os lugares mais frequentados por eles estão localizados nas 

zonas 01, 02, 03, 05 e 06 (Figura 29); o que demonstra congruência com as zonas de vínculo 

da amostra (Figura 28). Merecendo destaque a zona 03, que tem 5,8% da amostra vinculada, 

mas é frequentada por 20,7% dos respondentes; fato justificado por concentrar edifícios de 

uso comum, como a Biblioteca Central (BC), o Centro de Vivência (CV) e o Restaurante 

Universitário (RU).  
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Figura 29: Gráfico das zonas do campus I da UFPB mais frequentadas pelos usuários questionados. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015).  

  

Passando para as questões sobre a dimensão mobilidade campus/cidade, quando 

consultados sobre o principal meio de locomoção entre sua residência e o C1, 13% utiliza a 

caminhada, 1,65% utiliza bicicleta, 6% vem de motocicleta, 35% utiliza automóvel, a maioria 

(42%) vem de ônibus e 2,4% não respondeu (Figura 30).  

 

Figura 30: Gráfico do principal meio de locomoção trajeto casa-campus I da UFPB. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015). 

 

Observando por estrato (Figura 31), vê-se que o automóvel é o meio mais utilizado 

pelos técnicos e docentes, enquanto que os estudantes se deslocam para o campus, em sua 

maioria, utilizando o ônibus.  

 

Figura 31: Gráfico do principal meio de locomoção casa-campus por estrato no campus I da UFPB.  

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015). 
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Comentando a qualidade das estruturas (vias e calçadas) utilizadas durante o percurso 

casa-campus, 47,5% considera regular, 24% boa, 17% ruim, 5,3% ótima e 5% péssima. 

Especificamente no tocante às paradas de ônibus, 41,6% disse que a quantidade é suficiente, 

para 32% é insuficiente, 23,4% não sabe avaliar e 3% não respondeu.  

Em se tratando da qualidade do transporte público oferecido, 35% indicou ser regular, 

28% considerou ruim, 14% boa, 11% péssimo e 11% não sabe avaliar.  

Adentrando na dimensão ambiental dos ELs do C1-UFPB, elaborou um panorama dos 

indicadores abordados, no qual foi calculada a média (entre 0-4) (Figura 32) para cada um dos 

itens. As médias variaram entre 1,46 e 3,38, o que demonstra que os usuários não observaram 

excelência em nenhum índice. 

 
Figura 32: Gráfico de Paretto com as médias da qualidade ambiental no campus I da UFPB. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015). 

 

Observa-se (Figura 32) que os indicadores que envolvem ruído receberam melhor 

pontuação, uma vez que o nível deste foi visto como médio por mais da metade dos 

participantes (54%), baixo por 33% e alto por apenas 7,4%. E a quantidade foi apontada como 

regular (50,8%) ou pequena (24%) pela maioria, sendo a quantidade de ruído grande para 

apenas 16% dos respondentes.  

Os indicadores limpeza urbana e arborização e sombreamento receberam pontuação 

muito próxima (2,29 e 2,27, respectivamente) (Figura 32), pois grande parcela dos usuários 

considerou boa (48,4%) ou regular (32,6%) a limpeza urbana. Assim como a arborização e o 

sombreamento, vistos entre bons (38%) e regulares (31%), tendo ainda 17% apontado serem 

ótimos.  
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A ventilação e a manutenção geral dos ELs ainda receberam pontuação mediana (2,18 

e 2, respectivamente) (Figura 32), pelo fato de muitos usuários (40,5%) terem avaliado como 

regular a ventilação nos ELs e 39% ter informado serem ventilados; apesar disso 10,5% 

informou serem pouco ventilados. Em relação à manutenção geral, 45,8% a viu como regular 

e 28,4% como boa; porém, 17,6% ainda disse ser ruim. 

Já o indicador temperatura do ELs recebeu média 1,78 (Figura 32), que advém dos 

55% dos participantes que a apontaram regular, 32% disse serem quentes os ELs e 9% muito 

quentes. Ninguém considerou os ELs muito frios. 

Por fim, a qualidade da água dos bebedouros e a iluminação noturna receberam 

menores médias (1,47 e 1,46, respectivamente) (Figura 32). Tendo a qualidade da água 

recebido avaliação ruim (33%), péssima (26,5%) ou regular (24%) pela maioria dos 

participantes. Do mesmo modo, a iluminação noturna, apontada como ruim (44%), regular 

(22%) ou péssima (20%); o que demostra a necessidade de melhorias mais urgentes voltadas a 

esses indicadores. 

Passando para a dimensão mobilidade interna/estacionamento, quando perguntados 

sobre o principal meio de locomoção que utilizam para se deslocar pelo C1-UFPB, 75,8% da 

amostra revelou utilizar a caminhada, para 18,4% o automóvel é o principal meio de 

locomoção, 3,2% utiliza motocicleta, 1,8% se desloca de bicicleta (Figura 33). 

 

Figura 33: Gráfico do principal meio de locomoção utilizado no deslocamento dentro do campus I da 

UFPB.  

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015). 

 

Quando questionados sobre a quantidade de calçadas no deslocamento pelo campus 

enquanto pedestres, 55,5% consideraram suficiente, para 36,6% é insuficiente e 7,4% não 

soube avaliar. Em se tratando da qualidade das calçadas existentes 43,4% considerou regular, 

25% disse ser boa, 20% apontou ser ruim, 6,3% considerou péssima, 2,4% não soube avaliar, 

para 1,6% estava ótima e 1,3% não responderam. 
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Em relação à quantidade das vias 69,2% considerou suficiente, 18,4% viu como 

insuficiente, 10,8% não soube avaliar e 1,6% não respondeu. Sobre a qualidade das vias, 

42,1% considerou regular, 41,8% boa, 6% ruim, 5,8% ótima, 2% relatou ser péssima, 1,3% 

não soube avaliar e 1% não respondeu. 

A condição dos estacionamentos recebeu classificação bem variada: 34,2% avaliou 

como regular, 22,6% considerou boa, para 20,8% é ruim, 9,7% não soube avaliar, 9,2% disse 

ser péssima e 5% considerou ótima. Quando consultados sobre a quantidade de vagas 52,1% 

considerou insuficiente e 22,1% disseram ser suficiente, os demais não responderam ou não 

souberam avaliar. 

Quando abordados sobre a facilidade na identificação das vagas para pessoas com 

deficiência nos estacionamentos a maioria da amostra (65,3%) disse não serem facilmente 

identificadas. 

Falando, de modo geral, sobre a infraestrutura do campus para o atendimento às 

pessoas com deficiência, 75,8% dos respondentes afirmaram que o campus ainda não está 

adequado para receber esse público, 16% não sabe avaliar, 6,6% acredita que o campus 

apresenta infraestrutura necessária para recebê-los e 1,6% não respondeu. 

Sobre os elementos que dificultam o deslocamento pelo campus, os usuários indicaram 

como principais: os veículos estacionados de modo irregular, as obras e a falta de 

sombreamento (Figura 34). 

 

Figura 34: Gráfico dos elementos que dificultam o deslocamento pelo campus I da UFPB.  

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015). 

 

Entrando na questão da segurança, 55,5% da amostra se considera pouco segura no 

campus, 26,5% se sente segura e 16% se sente insegura. Apesar da maioria da amostra se não 

se sentir totalmente segura, quando questionados se já tinham sido assaltados no campus, 

97,9% respondeu negativamente. Dentre as pessoas que já foram assaltadas (1,3%), os locais 

mais citados foram: portão principal do CE, CCS e estacionamentos.  
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Embora a maior parte dos participantes tenha sido diretamente assaltada, 66,8% destes 

tem conhecimento de algum setor do campus em que alguém já foi furtado, sendo os locais 

mais apontados: CT, CCEN, CCS, CCHLA (Figura 35). 

 

Figura 35: Gráfico dos setores assaltados no campus I da UFPB citados pelos usuários questionados. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015). 

 

Quanto à quantidade de seguranças, os participantes, em sua maioria (78,2%) 

consideraram insuficiente. 

Sobre já ter sofrido algum acidente de trânsito no campus, apenas 2,1% afirmou ter 

passado por essa situação, informando como locais em que aconteceu: em frente a BC; 

estacionamento do CT, estacionamento do HULW, CCHLA. Ainda sobre o assunto, ao serem 

consultados se já presenciaram algum acidente de trânsito no campus, 20,8% responderam 

positivamente, sendo os locais mais indicados: rotatórias, CCHLA e CCS (Figura 36).  

 

Figura 36: Gráfico dos setores do campus I da UFPB mais citados nas ocorrências de trânsito. 

 
 Fonte: Pesquisa de campo (2015). 

 

Falando sobre os serviços de apoio, a questão sobre qual EL mais frequenta gerou 

grande diversidade de respostas, as quais foram classificadas, em um primeiro momento, por 

locai específicos: CV, Praça do CT, Praça da Alegria-CCHLA, Bosque-CCS, Praça do CE, 
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Praça do CCSA, Praça da CA, Praça do CCEN, Coreto do Setor Esportivo, Praça do CCTA) 

(Figura 37). Os demais foram unificados em categorias amplas, por terem sido citados de 

modo genérico, sem especificar áreas localizadas no campus:  

 ELs não específicos: são praças, lanchonetes e estacionamentos não específicos; 

 Outros: são espaços que não tiveram pontuação considerável em seu setor; 

 Nenhum ou não respondeu: essa parcela afirmou não frequentar nenhum EL ou não 

respondeu a questão; 

 

Figura 37: Gráfico dos espaços livres frequentados pelos usuários questionados no campus I da UFPB. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015). 

 

No sentido de verificar se os ELs utilizados pelos respondentes se concentram na zona 

a que se vinculam , foi realizado o cruzamento de dados entre as resposta sobre o centro de 

origem e o EL que mais frequenta. Percebe-se (pela linha diagonal em destaque – Quadro 10) 

que os usuários vinculados a determinado centro tendem a permanecer nos ELs do próprio 

centro ou nos ELs de centros próximos, não ocorrendo grandes deslocamentos; o que 

acontece especialmente no CT, quando 70% das pessoas vinculadas a esse centro indicaram 

frequentar os ELs do próprio CT, sendo apenas uma pequena parcela dos usuários vinculados 

ao CCEN (8%) também frequentadora dos ELs do CT.  

Sobre os usuários que estão vinculados a outros centros vale ressaltar o uso de ELs do 

CCHLA, que, além de serem frequentados por seus alunos, professores e funcionários, 

também são visitados por parte das pessoas vinculadas a outros centros (por exemplo, CCM: 

9%; CCTA: 18% e CE: 7%) (Quadro 10). Contudo, o CV destaca-se como o EL mais 

utilizado não apenas por pessoas vinculadas às edificações próximas (no caso da reitoria: 

32%), como também aos centros de ensino (CCEN: 18%; CCHLA: 24%; CCS: 11%; CCTA: 
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41%); o que vem a reafirmar a representatividade deste EL para a comunidade universitária 

do C1.  

Sobre os usuários que indicaram frequentar outros ELs (CCJ, CBIOTEC, PU, BC e 

RU) ou não identificaram ELs (tendo citado ELs genéricos ou nenhum EL), estes se 

distribuem entre diversos centros do C1. Sendo interessante destacar o CCM e o CE como 

centros que receberam maior citação de pessoas que não frequentam nenhum EL ou EL 

genéricos (43% e 47%, respectivamente) (Quadro 10), o que pode indicar que os centros tem 

carência desses espaços ou não tem ELs aos quais os usuários possam se apropriar.   

 

Quadro 10: Quadro da relação - em dados percentuais - entre o local que os usuários estão vinculados e os 

ELS que frequentam no campus I da UFPB.  

 

 

LOCAL DE VÍNCULO  

 
  

CCEN CCHLA CCM CCS CCSA CCTA CE CT Reitoria CV Outros 
Não 

Ident. 
Total ELs 

LO
C

A
LI

ZA
Ç

Ã
O

 D
O

 E
SP

A
Ç

O
 L

IV
R

E 

CCEN 24 
      

2 
    

3 

CCHLA 
 

49 9 2 2 18 7 1 
  

18 
 

10 

CCM 
  

22 
         

1 

CCS 
 

2 22 68 
      

9 
 

11 

CCSA 
    

31 
     

9 
 

5 

CCTA 
     

14 
      

1 

CE 3 10 
  

11 
 

40 
   

9 
 

5 

CT 8 
      

70 
    

17 

Reitoria 
    

4 
  

1 23 
   

2 

CV 18 24 4 11 4 41 7 6 32 
 

9 25 14 

Outros 24 4 
  

17 9 
 

6 14 
 

27 25 9 

Não Ident. 24 12 43 19 31 18 47 14 32 
 

18 50 23 

 Total locais 
de vínculo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
100 100 100 

Fonte: Pesquisa de campo (2015). 

 

Sobre a quantidade de ELs existentes no campus houve praticamente um empate, pois 

44,5% acredita ser suficiente e 40% insuficiente. 

Por sua vez, a qualidade dos ELs foi considerada regular por 50,8%, 20,5% indicou ser 

boa, 18,1% ruim, 5,3% não soube avaliar, 2,4% não respondeu, 1,6% disse ser péssima e 

1,3% ótima.  

Quando consultados sobre o mobiliário presente nesses espaços, a maioria indica estar 

entre ruim e regular (35,8% e 35,5%, respectivamente), 12,1% indicou ser péssimo, 8,7% 

disse não saber avaliar. Já em relação à quantidade do mobiliário, 68,4% julgou ser 

insuficiente, 19,2% não soube avaliar e 11,6% considerou suficiente. 

Sobre a prática de atividade física no campus, grande parte dos usuários (92,9%) não o 

faz. Dentre os praticantes (6,6%), a maioria (84%) indicou se exercitar no setor esportivo 
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(quadras, academia, quadra de tênis, pista de atletismo, campo de futebol, nas barras) ou pelas 

vias e calçadas (prática da caminhada).  

Sobre os ELs para apresentações, 45% dos participantes apontaram ELs propícios para 

essa atividade, já 33,4% não identificou esses espaços, 20% não soube avaliar e 0,8% não 

respondeu a questão. Dentre o percentual que identifica ELs para apresentações, os espaços 

mais citados foram: CV, Praça do CCHLA e CCHLA (Figura 38): 

 

Figura 38: Gráfico dos espaços livres para apresentações artísticas no campus I da UFPB. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015). 

 

Dentre os respondentes apenas 24% afirmou existir ELs obstruídos. Em geral, 

apresentando como causas: obras, barreiras físicas, entulhos e veículos estacionados em local 

irregular (Figura 39). As barreiras físicas mais citadas foram: buracos, ausência de rampas, 

desníveis acentuados, lixeiras, cavaletes ou tapumes de obras e mobiliário quebrado 

interrompendo o percurso, dentre outros.  

 

Figura 39: Gráfico das causas de obstrução dos espaços livres no campus I da UFPB. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015). 

 

Quando questionados sobre se algum EL que frequentava foi recentemente ocupado 

por outro uso, 59% dos participantes responderam negativamente, 26% não soube avaliar, 
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13,2% identificaram ELs recentemente ocupados e 1,8% não responderam. Dentre os usuários 

que responderam de forma positiva (13,2%), foram citadas: CV, obras e estacionamentos 

(Figura 40).  

 

Figura 40: Gráfico dos espaços livres ocupados por outro uso no campus I da UFPB. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015). 

 

O CV (20%) teve um de seus acessos reduzido com a construção de duas novas 

edificações (Cooperativa Cultural e Distribuidora de Material Escolar da UFPB de 

Responsabilidade LTDA - CODISMA e Crédito Mútuo dos Servidores das Instituições 

Públicas de Ensino Superior do Estado da Paraíba LTDA - CREDUNI); muitos usuários não 

chegaram a citar um espaço específico, mas indicaram a causa da ocupação, que seriam obras 

diversas (canteiro de obras, ruas e áreas verdes com construções, novas edificações, calçadas 

tomadas por obras e materiais); 16% dos usuários citaram os diversos centros de ensino ou 

espaços ocupados por atividades temporárias, a exemplo de feiras; os estacionamentos foram 

citados por 10% em razão de alguns ELs existentes terem sido destinados para esse uso, como 

o estacionamento do CCM, ou pelo fato de estacionamentos terem sido destinados à 

implantação de novos edifícios; o antigo DCE foi citado em razão de uma parte de sua antiga 

área ter sido destinada a ampliação de uma agência bancária; diversas praças também 

passaram por alterações, com a redução da área livre a partir da construção de quiosques fixos 

ou bloco administrativo, como a Praça do CCSA, que teve metade de sua área reduzida para 

implantação de um edifício; a praça cívica do CT foi indicada por 6% pois nessa área, onde 

havia um anfiteatro, foi construído um Bloco Multimídia; a Praça da Alegria foi citada pelo 

fato da construção de quiosques fixos.  

Os ELs reformados foram identificados por 11,3% da amostra, já 65,5% não 

identificou ELs reformados no campus e 22,4% não soube avaliar a questão. Dentre as 

pessoas que responderam de forma positiva (11,3%), 86% informaram quais são esses 

espaços (Figura 41); destacando, entre eles, o CCEN. 
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Figura 41: Gráfico dos espaços livres reformados no campus I da UFPB. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015). 

 

Dentre os respondentes as indicações foram diversas, de modo que foi possível 

resumir indicando apenas os centros de ensino, o CCEN foi indicado por maior parte da 

amostra que identifica reforma na Praça próxima ao bloco de Geografia e nas calçadas e 

estacionamento do centro; em setores diversos, a exemplo de passarelas e calçadas; no CT, 

em trechos de jardins, no CTH (Bloco H do CT - Bloco de Arquitetura) e na antiga praça 

cívica, que após receber o Bloco Multimídia, conforme citado, recebeu também um banco na 

área restante; no CCTA, em sua área livre; na Praça do CCSA; nos ELs do CCS (bosque e nas 

proximidades do laboratório de anatomia e do HULW); nas proximidades do DCE; e próximo 

ao RU. 

Quando consultados sobre a quantidade dos serviços oferecidos no campus, os 

usuários indicaram ser suficiente o número de lanchonetes, copiadoras e agencias bancárias, 

mas apontaram déficit no número de restaurantes, papelarias e farmácias (Figura 42).  Nessa 

questão ainda havia espaço para o usuário indicar outro serviço que sente falta e que não 

estava citado no questionário. Dos respondentes apenas 7,4% indicou outro serviço. Nesse 

percentual foi indicada a ausência de bicicletário, posto médico, posto policial, farmácias, 

caixas eletrônicos, representantes bancários, cafeterias e restaurantes.  De modo específico foi 

citado que no CCTA não existe nenhuma copiadora. Mas a maioria dos usuários citou a 

ausência de restaurantes: ―As lanchonetes são todas iguais! Não tem uma de comidas naturais, 

ou qualquer outra especificação diferente‖; ―Há predominância de lanches e não refeições 

(completas).‖; ―Não existe restaurante, existe lanchonete adaptada.‖; ―Mesmo os serviços que 

são suficientes são mal distribuídos.‖; ―Aqui o problema é de quem presta o serviço e não da 

universidade em si.‖ (falas dos respondentes). 
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Figura 42: Gráfico sobre a suficiência dos serviços oferecidos no campus I da UFPB.  

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015). 

 

Outros usuários ainda aproveitaram o espaço para alertar sobre a segurança: ―Falta 

entre tantos serviços um policiamento efetivo‖.  

De modo geral, a partir dos questionários aplicados no C1-UFPB, percebe-se que os 

usuários não consideram boa a qualidade ambiental dos ELs, que são vistos também como 

insuficientes.  

 

4.5 Espaço em uso  
 

Com base nas respostas dos usuários (Figura 37) e no sentido de distribuir 

democraticamente a avaliação, foram analisados, a partir da Planilha de Avaliação QA, dez 

ELs no C1-UFPB (Figura 43), distribuídos nas seguintes categorias: 

 Praça: EL descoberto, arborizado, com mobiliário ou equipamento urbano, podendo 

ter atividade comercial ou não. Nesta categoria foi avaliada a Praça da Geografia, 

no CCEN, e a Praça do Coreto, no CCS; 

 Pátio: ELs cobertos localizados na área térrea de edifícios, em formato retangular, 

com as laterais abertas, com atividade comercial ou não. Nesta categoria foram 

avaliados: o pátio do CT, o pátio do CCSA, o pátio do CE e o pátio do CCHLA. 

 Estacionamento: EL descoberto, arborizado ou não; se configurando, em especial, 

como EL de passagem. Foram avaliados os estacionamentos do CCTA e Reitoria; 

 Bosque: EL descoberto, arborizado e com mobiliário. Nesta categoria foi avaliado o 

Bosque do CCS; 

 Centro de Convivência: edifício com extenso EL coberto (geralmente utilizado para 

circulação e apresentações) e grande concentração e diversidade de serviços. Nesta 

categoria foi avaliado o Centro de Vivência do C1-UFPB. 

Esses ELs foram avaliados a partir de visitas técnicas realizadas entre os dias 14 de 

outubro e 04 de dezembro de 2015; sendo complementadas com informações obtidas junto à 
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Comissão de Gestão Ambiental-CGA e ao Setor de Manutenção da Prefeitura Universitária, 

que forneceram dados, a partir de conversas informais, sobre indicadores referentes à 

dimensão Ambiental (limpeza e manutenção geral). Para a dimensão segurança foram obtidas 

informações junto ao setor de segurança do C1-UFPB, que disponibilizou as ocorrências no 

C1 no ano 2015, as quais foram sintetizadas em um mapa (Figura 44) com a localização das 

76 ocorrências (ano 2015) divididas nas categorias: 

 Furto a pessoas: Abordagem direta de pessoas; 

 Arrombamento ou furto de veículos ou acessórios: Casos de arrombamento de 

automóveis, com roubo de acessórios do interior; e casos de roubo de bicicleta ou 

motocicletas; 

 Furto/Dano/Vandalismo contra o patrimônio/edifício: Casos de roubo de 

equipamentos; pichações; e arrombamento de edifícios; 

 Calourada/Festa (com consumo de drogas e/ou bebidas): shows/comemorações 

entre estudantes com consumo de drogas lícitas e ilícitas; 

 Consumo drogas: consumo de drogas lícitas e ilícitas; 

 Abordagem/Apreensão de suspeitos: casos de abordagem com/sem apreensão de 

suspeitos; 

 Agressão: casos de agressão contra estudantes ou contra vigilantes; 

 Perturbação da ordem pública: pessoas embriagadas ou sem vestes circulando pelo 

campus ou em algum edifício; 

 Invasão/Ocupação irregular: pessoas pernoitando no campus;  

 Acidente de trânsito: casos de acidentes entre veículos;  

 Incêndio: focos de incêndio localizados, com ou sem danos.  

As ocorrências se distribuem por todos os ELs que serão, a seguir, avaliados, mas, 

apresentam maior concentração no Pátio do CCHLA e no CV, principalmente pelas 

calouradas/festas (com consumo de drogas e/ou álcool); no estacionamento do CCTA, com 

muitos casos de furto/dano/vandalismo contra o patrimônio/edifício; e no estacionamento da 

reitoria, que concentrou grande parte dos acidentes de trânsito naquele ano, além de 

arrombamentos ou furto de veículos ou acessórios. Esse retrato não reflete o problema vivido 

apenas no ano 2015, visto que, Santos (2011), já relatava um total de 1.025 ocorrências no 

C1, entre os anos 2002 e 2010, com indicações de investimentos em segurança física e 

recursos humanos; o que ainda se faz necessário, conforme já observado pelos usuários do C1 

e como veremos a seguir, em cada um dos dez ELs avaliados. 
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Figura 43: Mapa com destaque para os 10 espaços livres avaliados no campus I da UFPB. 

 
Fonte: PU (2015), editado pela autora (2016). 
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Figura 44: Mapa do campus I da UFPB com ocorrências de segurança e de acidentes de trânsito no ano 2015. 

 
   Fonte: Dados fornecidos pelo setor de segurança do campus I (2015), sobre base fornecida pela PU (2015), editado pela autora (2016). 
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4.5.1 Praça  

 

Dentre os ELs avaliados os que se caracteriza como praça são a praça do CCEN e a 

praça do Coreto no CCS. 

A Praça do CCEN, também conhecida como Praça da Geografia, teve avaliação 

realizada em 17 de outubro de 2015, das 15:15h às 17:15h. A praça localiza-se em uma área 

entre blocos de ambientes de professores e departamentos estando apenas um dos lados 

voltado para uma área livre, com vegetação (Figura 45). Ao chegar ao local percebe-se um 

cuidado especial com pequenos detalhes, pois no espaço há uma cortina de garrafas pet, que 

foram reutilizadas para vasos de plantas (Figura 45a); há vasinhos presos em bancos; e 

casinhas de madeira e borboletas de plástico presas às árvores. Segundo um funcionário da 

limpeza, esse trabalho é feito pelo pessoal de um departamento localizado em frente ao EL. 

A praça apresenta boa ventilação, proporciona temperaturas agradáveis, com 

incidência de sol amenizada pela vegetação presente no local. É bem arborizada, com árvores 

de grande e médio porte, e bastante vegetação de pequeno porte (Figura 45b). Bem próximo à 

praça (sentido Nordeste) ainda há uma área de bosque (Figura 45c). 

O revestimento de piso do local varia entre: piso cimentício, trechos com brita e outros 

com vegetação (Figura 45d). A cor predominante no ambiente é a cinza do piso, o verde da 

vegetação e as paredes das edificações do entorno em tijolo aparente.  

No EL não há luminárias ou poste de iluminação, mas, nas edificações de entorno há 

treze luminárias, com algumas lâmpadas queimadas; e um refletor voltado para a lateral 

aberta da praça. Toda essa iluminação incide sobre a praça no período noturno, mas ainda de 

forma insuficiente. Nas paredes da circulação do entorno existem oito tomadas.  

De modo geral, pode-se considerar a limpeza regular no espaço, que apresentou, no 

momento da análise, folhas secas na área vegetada, mesas empoeiradas e o acúmulo de 

equipamentos quebrados nas proximidades (Figura 45e).  A praça não tem lixeira, mas junto a 

uma das edificações do entorno há duas lixeiras e um recipiente para recolher pilhas e baterias 

(Figura 45f). A limpeza e a rega das plantas são feitas por funcionários terceirizados.    

No EL não é necessário elevar a voz em uma conversação, apesar de este permitir a 

visão da via que circunda o campus e de ser rota para muitos passantes. Há também muitas 

pessoas conversando no EL ou na circulação das edificações do entorno. 
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Sobre a manutenção, no geral, a praça está regular, pois tem necessidade de 

manutenção no piso, que estava solto (Figura 45g), com quebras e desníveis; além da inserção 

de postes de iluminação; e troca das lâmpadas queimadas do entorno. 

O EL é muito utilizado pela comunidade universitária da área, tanto do gênero 

masculino, quanto do feminino, das mais variadas idades, sendo predominante a presença de 

jovens, quase sempre em grupo. Durante a observação havia três grupos de jovens estudando, 

e no entorno havia pessoas conversando.  

O CCEN conta com apenas um vigilante atuando na segurança da área, que não tem 

câmera de segurança. De acordo com o setor de segurança do C1, ano de 2015, foram diversas 

as ocorrências no CCEN (Figura 44): calouradas com consumo de álcool e drogas ilícitas; 

furto de uma bicicleta; furto a pessoas (dois casos na parada de ônibus do centro – um contra 

uma aluna e outra contra uma funcionária; um caso no estacionamento – roubo de bolsa por 

motoqueiro); ocupação irregular (um aluno estava dormindo no centro); e um incêndio com 

dano a computadores. 

O EL apresentar acesso plano às edificações do entorno, com calçada em uma das 

quatro laterais e circulação de edifícios nas demais, com acesso direto para o EL. Essas 

estruturas de circulação apresentam condições físicas e largura adequada (tendo a calçada 

2,18m e as circulações 3,44m), e interligam o EL às edificações e ELs próximos, 

proporcionando continuidade no percurso. Junto ao EL não há faixas de pedestres ou 

semáforos, pois o mesmo não tem acesso direto para vias.  

O EL pode ser visto a uma distância considerável apenas de um dos lados, ou seja, por 

quem passa na via externa à UFPB, pois pelos outros lados ele está cercado por edificações.  

Junto ao EL não há obras, mas próximo existe uma obra inacabada, que interfere em 

um dos acessos à praça, que seria o percurso mais curto para quem vem da parada de ônibus 

ou do estacionamento de motocicletas e automóveis; o qual não apresenta vaga reservada para 

pessoas com deficiência ou rampa de acesso à passarela.    

Sobre o mobiliário, há cinco mesas com dois bancos fixos em cada uma (Figura 45h), 

que condicionam a circulação para uma rota linear, que cruza a praça. Também há mobiliário 

móvel na circulação das edificações do entorno, o que permite que os usuários também se 

sentem à sombra da circulação com a visão para o EL (Figura 45i). Não há pontos comerciais 

no EL. O principal ponto de convívio do espaço é a área do mobiliário, muito utilizada para 

estudo, leitura, conversa e interação.   



139 

 

 

 

Figura 45: Planta baixa esquemática da praça do CCEN no campus I da UFPB, com destaque para: a)Cortina de garrafas pet; b)Vegetação de pequeno e grande 

porte; c)Área de bosque; d)Trecho piso em brita; e)Acúmulo de equipamentos; f)Coletor de pilhas e baterias; g)Piso solto; h)Mobiliário fixo; i)Mobiliário na 

circulação do entorno. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015) sobre base fornecida pela PU (2015), editado pela autora (2016).
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O outro EL avaliado nesta categoria foi a praça do Coreto (Figura 46), em 26 de 

novembro de 2015, das 10:40h às 12:15h. O EL apresenta diversas árvores de grande porte 

(Figura 46a) e um coreto (Figura 46b), construído em madeira envernizada em formato 

octogonal e coberto com telha cerâmica e piso em granilite cinza.   

A praça é ventilada, não apresentando incidência direta de sol (amenizada pela 

sombra das árvores). Já a iluminação é deficiente, pois o coreto tem apenas dois pontos de luz 

sem lâmpadas e uma luminária longa com duas lâmpadas, mas só uma delas funciona; e no 

entorno há apenas um poste com duas lâmpadas. No coreto também há tomadas danificadas.  

Pode-se dizer que a manutenção geral do EL é regular, pois não há lixeiras na área, a 

manutenção elétrica e a limpeza são insuficientes, e ainda há pichações no local.  

Durante a observação apenas uma jovem lanchava no local (Figura 46c); o que pode 

indicar uma pouca utilização da área, mas, segundo uma funcionária terceirizada (com seis 

anos de trabalho na Instituição), o coreto é bastante utilizado, principalmente para atividades 

desportivas do curso de educação física com grupos de jovens e idosos. Assim como para a 

prática de atividades ilícitas (consumo de bebida alcóolica e drogas ilícitas), quase sempre à 

noite e nos finais de semana. A funcionária informou que é comum encontrar resquícios 

(garrafas, restos de cigarros, etc.) dessas atividades pela manhã.  

A vigilância no EL deixa a desejar, pois não há presença de gestão permanente, mas 

apenas pessoas da limpeza e usuários circulando pelo local. No setor esportivo há apenas um 

vigilante, e este fica em uma guarita distante, não sendo possível ver o que acontece no EL. 

Há cerca de dois meses dessa avaliação, foi registrado, pelo setor de segurança do campus, 

um assalto em frente ao EL (Figura 44).  

A acessibilidade também não é adequada, pois, apesar de haver calçadas no entorno, 

verificam-se descontinuidade em alguns pontos. No estacionamento há duas vagas reservadas, 

mas estas não possuem rampa de acesso à calçada (Figura 46d). Apesar de o EL não ter faixa 

de pedestre para acesso direto, não há registros de acidentes entre veículos ou atropelamentos 

na via próxima, que apresenta tráfego leve.    

A via junto ao EL interliga muitas das edificações do entorno, mas caso o usuário 

precise se deslocar de automóvel do EL até a área da piscina, por exemplo, ele deverá sair do 

campus e fazer o percurso pelo anel externo à Universidade, pois não há uma via interligando 

esses dois pontos.  
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Durante a análise foram identificadas pessoas saindo de edifícios do entorno e 

circulando nas proximidades do EL. As edificações do entorno são os ginásios, a cerca de 

quatro minutos de caminhada, feita em trechos sem calçadas. Não estão acontecendo obras 

nas proximidades, mas há dois contêineres junto ao EL, aparentemente sem uso (Figura 46e). 

O EL pode ser visto a certa distância, mas, em razão da quantidade de árvores (Figura 

46f), só é possível ver o que acontece no local quando se está mais próximo a ele.  

O usuário pode chegar ao EL por diversos modos: ônibus, automóvel, bicicleta, 

motocicleta; mas as oportunidades não são as mesmas para todas as possibilidades, pois junto 

ao EL há estacionamento para automóveis, mas não há espaço específico para motocicletas ou 

bicicletas. Já para usuários do transporte público são duas as paradas próximas ao EL, mas 

para chegar até elas o usuário faz uma caminhada por trechos com desníveis, piso com 

quebras e ausência de faixas de pedestre.  

No EL ou no seu entorno imediato não há atividade comercial de qualquer natureza. 

De modo que, a área como um todo é propícia ao encontro, convívio e atividades de lazer 

(leitura, descanso, conversas, contemplação da natureza, dentre outras).  

O mobiliário urbano do local concentra-se no coreto, que tem sete bancos localizados 

entre pilares; em um dos lados não há banco, para permitir o acesso, que está condicionado a 

uma única entrada (não voltada para o estacionamento).  O EL não apresenta qualquer tipo de 

sinalização; mas apenas as vagas reservadas no estacionamento próximo apresentam pintura 

no piso. De modo que, o principal ponto de referência da área é o coreto presente na área.  

De forma geral, ainda com as dificuldades apontadas, a primeira impressão do EL é 

boa, se tratando de um local convidativo, ventilado, calmo e sombreado. 
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Figura 46: Planta baixa esquemática da praça do coreto no campus I da UFPB, com destaque para: a)Vegetação de grande porte; b)Coreto; c)Usuária lanchando 

no coreto; d)Estacionamento sem rapa de acesso a calçada; e)Contêineres; f)EL a distância. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015) sobre base fornecida pela PU (2015), editado pela autora (2016).
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4.5.2 Pátio   

 

Caracterizam-se nessa categoria os pátios do: do CT, do CE, do CCSA e do CCHLA; 

que, em sua maioria, apresentam atividades comerciais, à exceção do CCSA.    

A avaliação do pátio do CT ocorreu em 14 de outubro de 2015, das 10:00h às 11:30h; 

e foi complementada em 10 de novembro de 2015, das 15:00h às 15:30h. O pátio (Figura 47) 

localiza-se no térreo de um edifício (Figura 47a), que recebe salas para ambiente dos 

professores, laboratórios diversos, copiadora, bebedouro e banheiros. As laterais do EL são 

abertas, sendo um dos lados um estacionamento (Figura 47b) e do outro uma extensa área que 

fazia parte da praça cívica existente antes da construção do Edifício de Multimídia do CT 

(Figura 47c); e as extremidades são fechadas, sendo um dos lados uma lanchonete (a única do 

centro) (Figura 47d) e no outro a entrada para laboratórios e salas do térreo e primeiro piso da 

edificação. 

O pátio apresenta boa ventilação, o que proporciona temperatura amena. No EL não há 

vegetação, mas próximo a lateral Sul há três árvores de grande porte (Figura 47e), que 

amenizam a incidência de sol no período da manhã. O piso é do tipo cimentado, a cobertura é 

em laje pré-moldada e as paredes das extremidades são em tijolo aparente.  

A iluminação artificial do local apresenta algumas lâmpadas queimadas ou faltando. 

Contudo, o espaço se mantém razoavelmente iluminado no período noturno (o que foi 

constatado em visitas esporádicas ao local); mas, o mesmo não acontece nas passarelas de 

acesso, que não apresentam pontos de luz.  

Apesar de haver muitos passantes no EL (pois se trata de uma rota de acesso para 

muitas edificações do CT), não é necessário elevar a voz em uma conversação. No local 

também permanecem muitas pessoas conversando e/ou lanchando, além de automóveis 

circulando no estacionamento próximo. Durante a avaliação registrou-se no pátio a presença 

de trinta homens e doze mulheres (desde jovens a idosos, sendo os primeiros a maioria), 

estando em sua maioria em grupo, principalmente junto à lanchonete e a entrada do ambiente 

dos professores. Também estava sendo exposto um veículo do curso de Engenharia Mecânica 

do UFPE, o que indica a disponibilidade do local em receber atividades culturais (Figura 47f). 

De modo geral, pode-se considerar a limpeza dá área satisfatória; visto que no pátio há 

lixeiras; e a limpeza e coleta são feitas diariamente. Já a manutenção não apresenta boas 
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condições, sendo identificado: infiltrações, lodo, restos de cartazes e ferragem exposta nos 

pilares; calhas quebradas; piso danificado; mobiliário improvisado e bancos com rachaduras.    

No EL não há um gestor permanentemente, sendo a segurança feita por apenas um 

vigilante e três patrulheiros, que realizam rondas em motocicletas por todo o campus. Não há 

câmeras de segurança no pátio. Porém, o vigilante relatou que nas proximidades há muitas 

câmeras já instaladas, mas ainda sem funcionamento. O EL não apresenta sinais de dano ao 

patrimônio e dados fornecidos pelo setor de segurança do C1 também não indicam 

ocorrências no pátio, mas nas proximidades (Figura 44), onde se registrou (em 2015): furto de 

patrimônio (condensadores de ar) na Biblioteca Setorial e no bloco de engenharia de 

produção; calourada com consumo de álcool e drogas ilícitas; um caso de agressão física entre 

um casal na guarita do centro; e dois incêndios em laboratórios.  

Quanto à acessibilidade, no EL inexistem rampas de acesso em muitos pontos, e estas, 

quando existem não se adequam a NBR 9050 (ABNT, 2015); nas passarelas de acesso o piso 

de placas cimentícias apresenta juntas largas (cerca de 2 cm) e sem rejunte. Há ainda calçadas 

laterais com dimensões muito reduzidas, apenas 78 cm. Existem calçadas e/ou passarelas 

interligando as edificações e/ou ELs próximos, proporcionando continuidade no percurso, 

mas estas estruturas necessitam manutenção, pois apresentam cobertura e piso com quebras 

(Figura 47g) e pilar reduzindo a largura da passarela (Figura 47h).   

É possível chegar ao EL por diversos meios de transporte: automóvel, bicicleta, 

motocicleta, caminhando ou de ônibus. Porém, verifica-se o acesso facilitado por meio de 

automóvel, motocicleta ou bicicleta, pois estes veículos contam com estacionamento próximo. 

Valendo destacar que o estacionamento não conta com vaga reservada ou rampa para acesso 

direto ao local. Já para o usuário do transporte público faz-se necessário percorrer trechos de 

passarelas, calçadas e faixa de pedestre, nem sempre em boas condições físicas. 

Como já citado, o EL tem uma lanchonete (aberta das 6h às 18h), que, apesar de 

contar com mobiliário móvel (mesas e cadeiras), este não interfere na utilização e circulação 

da área. Próximo à lanchonete e na entrada do ambiente dos professores há mobiliário 

improvisado, para apoio dos usuários que utilizam as tomadas próximas para carregar 

computadores ou celulares. O local também apresenta mobiliário fixo (14 bancos) entre os 

pilares (Figura 47i). Sobre a sinalização, esta se resume a apenas uma placa instalada na 

entrada das salas dos professores e laboratórios, além de muitas placas de formatura.  
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Figura 47: Planta baixa esquemática do pátio do CT no campus I da UFPB, com destaque para: a) Área do pátio; b)Estacionamento lateral; c)área lateral da antiga 

praça cívica com o atual Edifício Multimídia; d)Lanchonete; e) Lateral arborizada; f)Exposição; g)Passarela danificada; h)Pilar reduzindo área de circulação; 

i)Bancos entre pilares. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015) sobre base fornecida pela PU (2015), editado pela autora (2016).
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O segundo EL deste item é o pátio do CCSA (Figura 48), que teve sua avaliação 

realizada em 10 de novembro de 2015, das 16:00h às 17:00h. O pátio localiza-se no térreo de 

um edifício (Figura 48a), que recebe salas para ambiente dos professores e banheiros. As 

laterais são abertas com vista para jardins, em ambos os lados (Figura 48b e 48c); na 

extremidade Leste está a entrada para o ambiente dos professores (térreo) (Figura 48d) e 

primeiro piso da edificação; do outro lado (extremidade Oeste) há uma entrada para salas de 

aula e primeiro piso da edificação (Figura 48e); esta entrada, que cruza toda a edificação, 

possibilita o acesso dos usuários que vem especialmente do estacionamento. Nos pilares 

centrais do pátio há dois painéis para exposição de cartazes e informações semanais dos 

cursos do centro (Figura 48a).  

 O pátio é bem ventilado, não apresentando incidência de sol durante a análise; o 

piso é do tipo cimentício, em boas condições físicas; laje pré-moldada; e as paredes das 

extremidades são em tijolo aparente. Inserida no EL há uma pequena área arborizada (com 

3x3m coberta por vegetação rasteira e de pequeno porte). Nas laterais há cinco árvores, sendo 

três de grande porte na lateral Norte e duas de pequeno porte na lateral Sul. Nesta lateral há 

também um trecho com mobiliário fixo (mesas e bancos) muito utilizado pelos usuários.  

Não há bebedouros no pátio, mas apenas nas passarelas de acesso. Contudo, uma 

funcionária da limpeza não considera satisfatória a qualidade da água, que, segundo ela, é 

salobra.  

A iluminação artificial no local é feita por dezoito luminárias; e por outras quatro no 

entorno. De modo que, o EL se mantém bem iluminado no período noturno. Nas passarelas de 

acesso há luminárias do tipo ―tartaruga‖, que garantem a iluminação dos acessos (embora 

algumas lâmpadas estejam queimadas), que é complementada pela incidência da iluminação 

do EL. O pátio do CCSA disponibiliza wifi aos seus usuários, mas segundo o vigilante da área 

o serviço não é estável.  Há disponíveis aos usuários cinco tomadas junto aos pilares das 

laterais do pátio, que são muito utilizadas para carregar notebooks e celulares (Figura 48f). 

De modo geral, é satisfatória a limpeza no espaço, que tem duas lixeiras e conta com 

uma funcionária terceirizada para varrição. A manutenção também é boa, o que favorece sua 

utilização. Durante a análise foi identificada a presença de seis pessoas do gênero feminino e 

quatro do masculino no local, esses usuários (predominantemente jovens) realizavam 

atividades diversas: descansavam, estudavam, conversavam (Figura 48g e 48h).      
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No EL não há índices de assalto diretamente contra pessoas, o setor de segurança do 

C1 informou para a área (ano 2015) (Figura 44): um caso de furto de patrimônio (dois 

condensadores de ar) e de acessório de um veículo no estacionamento; a realização de uma 

festividade com consumo de álcool de drogas ilícitas; e um incêndio em um quadro de energia 

no Bloco de Aulas II. A única presença de gestão identificada no EL foi do vigilante. Este 

profissional circula diversas vezes pela área, contando com o apoio de patrulheiros. O EL 

apresenta uma câmera de segurança, mas sem funcionamento. 

Apesar de não terem sido identificadas calçadas nas laterais do EL, este apresenta boa 

acessibilidade, pois tem conexão plana com as passarelas (Figura 48i); que estão em boas 

condições físicas e localizadas próximas a entrada do ambiente dos professores e das 

edificações do entorno, o que facilita a mobilidade dos usuários.  

É possível chegar ao EL por diversos meios de transporte: automóvel, bicicleta, 

motocicleta, caminhando ou de ônibus. Porém, verifica-se o acesso facilitado por meio de 

motocicleta, pois estes veículos contam com estacionamento próximo ao EL. 

Este é o único pátio avaliado que não apresenta atividade comercial, apesar disso, nas 

proximidades há serviços de copiadoras e lanchonetes.  

Na área há mobiliário fixo (11 bancos em bom estado físico) intercalado entre pilares, 

nas laterais e centro do pátio, condicionando a circulação do usuário. Apesar de apresentar-se 

suficiente para a demanda, o mobiliário, assim disposto, não favorece a conversação em 

grupo, pois os usuários apenas se sentam um do lado do outro. Acredita-se que por esse 

motivo foram identificadas pessoas em grupo utilizando as laterais do pátio, pois, além de 

arborizadas, contam com bancos e mesas de apoio, o que facilita o convívio e a interação.  

A sinalização é mínima, pois há apenas a indicação ―ambiente dos professores‖ 

adesivada na porta de acesso (extremidade Leste da praça), que está sempre aberta, o que 

causa uma ―quebra‖ na informação, dificultando sua leitura.  

De forma ampla, o EL é muito silencioso, sendo possível escutar até o canto dos 

pássaros, o que favorece desde a leitura até a contemplação da natureza, especialmente nos 

bancos laterais. Pela tranquilidade no local as pessoas tendem até a diminuir o tom de voz em 

uma conversação, para contribuir com a sensação de calma que o lugar transmite.  
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Figura 48: Planta baixa esquemática do pátio do CCSA no campus I da UFPB, com destaque para: a) Área do pátio; b)Lateral Sul; c)Lateral Norte; d)Extremidade 

Oeste; e)Extremidade Leste; f) Discente utilizando tomada; g)Discentes conversando no pátio; h)Discente estudando no pátio; i)Passarela de acesso.  

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015) sobre base fornecida pela PU (2015), editado pela autora (2016)..
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O terceiro EL da categoria é o pátio do CE (Figura 49), avaliado em 13 de novembro 

de 2015, das 10:40h às 12:15h. O pátio localiza-se no térreo de um edifício (Figura 49a), que 

recebe usos diversos: salas de professores, de reuniões, laboratórios, biblioteca e banheiros. 

Uma lateral e uma extremidade são abertas, com jardins, esta última permite uma ampla visão 

para um jardim, uma via e um estacionamento; na outra extremidade está o acesso às salas dos 

professores (térreo) e primeiro piso da edificação. Na outra lateral há cinco boxes comerciais 

intercalados com áreas abertas (Figura 49b e 49c).  

A ventilação é regular e a incidência do sol é moderada, o que pode ser atribuído ao 

fechamento de parte de uma das laterais com os boxes; o revestimento do piso é do tipo 

cimentício, em boas condições físicas; e a laje parte pré-moldada e parte plana. Os boxes são 

revestidos em tijolo aparente alaranjado (Figura 49d). 

O pátio não é arborizado, mas no seu entorno verificam-se cinco árvores, sendo três de 

médio e duas de grande porte. Na lateral Sul há uma área descoberta com mobiliário (mesas e 

cadeiras fixas) atuando como um anexo do EL (Figura 49a).  

A iluminação natural é prejudicada pela localização dos boxes comerciais. Porém, a 

iluminação artificial se mostra suficiente. As luminárias das passarelas também garantem a 

iluminação dos acessos. Estão disponíveis aos usuários wifi e duas tomadas.  

Observa-se que o EL é fonte de ruídos, pois havia barulho de pessoas lanchando ou 

almoçando (principal prática identificada durante a observação) (Figura 49e), circulando, 

comprando livros, conversando ou preparando alimentos. Além disso, estava havendo uma 

obra (manutenção elétrica e hidráulica) na frente do EL. Contudo, ainda era possível 

conversar em tom de voz moderado. Na área havia mais pessoas do gênero feminino, com 

faixa etária bem variada, indo desde crianças a idosos, com predominância de jovens em 

grupo.  

A limpeza do EL é feita por uma funcionária terceirizada, que é responsável apenas 

por parte da área, pois cada comerciante limpa na frente do seu comércio.  De modo geral, a 

manutenção do EL não é satisfatória, pois há pichações e vazamento na área, esta última 

proveniente de um ar-condicionado instalado no primeiro piso do edifício (Figura 49f), que 

deixa um dos bancos sempre molhado, impossibilitando o uso. 

Em 2015 o setor de segurança não registrou ocorrências no EL, mas no CE ocorreu 

(Figura 44): a invasão de um banheiro feminino e o furto de objetos de veículos no 

estacionamento.  O EL tem uma câmera de segurança, mas sem uso. A segurança fica a cargo 

de um só profissional (responsável pelo CE e CCHLA).  
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Sobre a acessibilidade, o EL apresenta calçadas no entorno com largura reduzida, além 

de obstruções (ampliação de um dos boxes comerciais, acúmulo de mobiliário, engradado de 

bebida ou carrinhos de apoio). Para o acesso na extremidade aberta do pátio há uma rampa 

improvisada. Porém, apesar do percurso ser maior, a forma de acesso mais plana e sem 

obstáculos seria pelas passarelas, que estão em boas condições e conectam as edificações 

próximas.  

Assim como no pátio do CCSA, é possível chegar ao EL por diversos meios de 

transporte. Entretanto, verifica-se o acesso facilitado por meio de motocicleta, que conta com 

estacionamento próximo ao EL. Já para o usuário que vem de automóvel ou de ônibus é 

necessário percorrer trechos de calçadas, passarelas e vias. Destacando que o estacionamento 

possui vagas para pessoas com deficiência, mas sem a sinalização adequada.  

A disposição do mobiliário (móvel e fixo) delimita as principais rotas de circulação: 

área central do pátio; área em frente aos boxes; e em frente à entrada do ambiente dos 

professores, que durante a análise estava reduzida em razão de uma feira de livros (Figura 

49g). No restante da área há muito mobiliário móvel para atender as lanchonetes, locais de 

maior concentração de usuários. Em conversa com uma comerciante (atuante há oito anos no 

local), soube-se que no projeto do pátio existiam mesas e cadeiras fixas para os boxes, mas a 

administração do CE preferiu não os implantar, pois ocorrem muitos eventos e apresentações, 

e nesse momento o mobiliário móvel, hoje distribuído, é retirado. Desse modo, há apenas 

quinze bancos fixos entre pilares.  

Muitos usuários se deslocam das edificações próximas para usufruir dos serviços 

oferecidos no EL, uma vez que no EL há cinco pontos comerciais: lanchonete, copiadora, 

café/livraria, sorveteria e lanchonete/restaurante; que funcionam, em grande parte, nos três 

turnos (manhã, tarde e noite).  Há ainda um ponto comercial improvisado, apenas com um 

balcão e estante, localizado junto à lanchonete e a passarela, reduzindo a circulação (Figura 

49h).   

  Sobre a sinalização, esta se mostra em maior quantidade (se comparada aos ELs 

anteriores), pois há uma placa indicando setores próximos e uma coibindo a colagem de 

cartazes; uma sinalização informal na copiadora; e uma pintura com o nome da lanchonete. 

Porém, não há qualquer sinalização em braile. Em razão da quantidade considerável de pontos 

comerciais no EL, pode-se dizer que são muitos os pontos de referência do local.    
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Figura 49:Planta baixa esquemática do pátio do CE no campus I da UFPB, com destaque para: a)Vista geral do pátio; b) Lateral Norte, com boxes 

comerciais; c)Espaço entre boxes; d)Fachada de um dos boxes; e)Usuários do EL lanchando/almoçando; f)Ar-condicionado com vazamento, impossibilitando uso de 

mobiliário; g)Feira de livros; h)Comércio informal reduzindo circulação. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015) sobre base fornecida pela PU (2015), editado pela autora (2016). 
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Passando para o CCHLA, tem-se o pátio deste centro (popularmente conhecido entre 

os usuários como praça da Alegria) (Figura 50), que foi avaliado em 16 de novembro de 2015, 

das 10:40h às 12:15h; e complementada em 20 de novembro de 2015, das 11:30h às 12:00h. 

O pátio localiza-se no térreo de um edifício (Figura 50a), que recebe salas para professores e 

banheiros. Uma das laterais é aberta para uma área com mobiliário fixo (mesas e bancos) 

(Figura 50b), bicicletário e vegetação; e na outra cerca de 1/3 é aberta, pois há uma 

lanchonete (Figura 50c) e uma livraria (Figura 50d). Já nas extremidades, em um dos lados 

está a entrada para o edifício e bancos de apoio (Figura 50e); já a outra extremidade é aberta 

com acesso para um jardim e com visibilidade para uma via e um estacionamento (Figura 

50f). 

O pátio é ventilado com temperaturas amenas e incidência de sol, com pouca 

intensidade, nas laterais. O piso é do tipo cimentício, laje pré-moldada e paredes em tijolo 

aparente na cor vermelha.  

No EL está inserida uma área (3x3m) com vegetação rasteira. Nas laterais há cinco 

árvores de grande porte; e na extremidade aberta há um jardim com árvores de grande e 

médio porte, que contribuem para uma permanência agradável no local.   

A iluminação artificial está em perfeito funcionamento, assim como as luminárias das 

passarelas de acesso. Há ainda quatro tomadas junto aos pilares e wifi com acesso livre. 

No EL ou nas proximidades não há fonte intensa de ruído, mas apenas o som de 

pessoas conversando, lanchando ou circulando; pois o local está bem próximo a uma das 

entradas do campus, sendo rota de acesso (entrada e saída) de pedestres. No momento da 

avaliação a maioria dos usuários era formada por jovens do gênero masculino em grupo. 

Registrou-se a presença de grupos consumindo drogas ilícitas. 

De modo geral, pode-se considerar que o EL apresenta boa impressão em relação à 

limpeza, feita diariamente por uma funcionária terceirizada; a qual informou que o EL é 

pintado todo ano, mas em 2015 essa prática já havia ocorrido duas vezes, em razão de 

pichações constantes. 

Quanto à segurança no CCHLA há vigilante, que também atua no CE. E no pátio são 

duas as câmeras de segurança, mas sem funcionamento.  Em conversa com uma comerciante 

da área soube-se de uma tentativa de arrombamento da lanchonete e de uma briga entre 

usuários do local, que praticavam atos ilícitos (consumo de drogas), sendo necessário acionar 

força policial. Segundo dados do setor de segurança do C1, em 2015, no CCHLA, foram 
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registrados (Figura 44): calouradas com consumo de álcool e drogas ilícitas; furto de 

patrimônio; um caso de agressão a alunas; uma apreensão por desacato à segurança; invasão 

no banheiro feminino; além do furto de uma bicicleta e de um retrovisor de um veículo. 

Sobre a acessibilidade o EL apresenta rampa de acesso entre a passarela e o pátio, mas 

esse percurso, apesar de apresentar boa largura (2,25m) é reduzido pela presença de um 

comércio informal e de bicicletas estacionadas junto aos pilares (Figura 50g); o trecho 

também apresenta desgaste no rejunte do piso, o que pode dificultar a mobilidade dos 

usuários, em especial dos que tem alguma deficiência motora. Há ainda um expositor de 

cartazes na principal rota de acesso ao jardim.  No geral, as passarelas estão em boas 

condições físicas, interligam as edificações e os ELs próximos e proporcionando continuidade 

no percurso.  

É possível chegar ao EL por diversos meios. Contudo, os ciclistas e motociclistas tem 

estacionamento próximo ou no próprio EL (Figura 50h). Já os usuários de automóveis têm 

que percorrer trechos de calçada, passarela e faixa de pedestres; estando esta última 

desnivelada em relação à calçada e com emendas. No estacionamento para carros as vagas 

para pessoas com deficiência estão próximas ao pátio, mas distante da faixa de pedestres; 

apresentando sinalização deficiente e sem rampa de acesso à calçada.   

Conforme citado, no EL há dois boxes: uma lanchonete (que ampliou parte de sua área 

para o jardim do pátio (Figura 50i)); e uma livraria; funcionando manhã e tarde. Há também 

comércio informal (Figura 50j e 50k) ocupando bancos e reduzindo a área de circulação  

No EL são constantes as apresentações culturais. Em apoio a essas atividades o espaço 

tem um datashow com tela de projeção, presos no teto; e mobiliário fixo (catorze bancos). A 

lanchonete ainda distribui, em toda sua lateral, mesas e cadeias. A disposição do mobiliário 

fixo condiciona a circulação de pedestres em duas rotas transversais, em frente à entrada do 

ambiente dos professores e em frente à lanchonete e livraria. Os bancos fixos localizados na 

lateral do pátio contam com mesa de apoio para a área externa (Figura 50b); que também tem 

mesas e bancos fixos, telefone público, além do bicicletário.  Os trechos com maior 

concentração de usuários são a lateral da lanchonete e a área anexa, na lateral com mobiliário.  

Quanto à sinalização, há a indicação do nome do pátio em uma das vigas e outra 

pintura indicando a entrada para o ambiente dos professores. O principal ponto de referência é 

o próprio EL, que é muito conhecido entre os usuários do C1. 
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Figura 50: Planta baixa esquemática do pátio do CCHLA no campus I da UFPB, com destaque para: a) Pátio localizado no térreo de um edifício; b)Lateral 

do pátio aberta; c) Lanchonete;  d)Livraria; e)Vista para jardim e estacionamento; f)Entrada do ambiente dos professores; g)Comércio informal e bicicleta na 

circulação; h) Bicicletário na lateral do pátio; i)Ampliação da lanchonete sobre área de jardim; j)e k)Comércio informal. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015) sobre base fornecida pela PU (2015), editado pela autora (2016). 
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4.5.3 Estacionamento 

 

Foram dois os estacionamentos avaliados, o do CCTA e o da Reitoria.  

O estacionamento do CCTA (Figura 51) foi avaliado em 20 de novembro de 2015, das 

10:30h às 12:15h. O EL possui 47 vagas para automóveis e está localizado em uma área 

próxima a uma das saídas da UFPB, que tem acesso direto para uma parada de ônibus (Figura 

51a), o que faz com que a área seja rota de circulação para muitos usuários.  No seu entorno 

há vários edifícios: cinema, centros acadêmicos, blocos de salas de aula e administrativo 

(coordenações e departamentos); e parte da grade que delimita a área do campus. No EL, além 

do estacionamento, funcionam três lanchonetes, sendo uma em um extremo (Figura 51b) e 

duas no outro.  

O estacionamento não apresenta boa ventilação e tem incidência de sol, em grande 

parte, durante todo o dia, pois a vegetação está concentrada apenas no entorno da área, 

deixando a área central sem qualquer sombreamento (Figura 51c). 

A iluminação artificial é feita por quatro postes com duas lâmpadas um poste com uma 

lâmpada; que se mostram insuficientes para iluminar toda a área, em especial na saída para a 

parada de ônibus.  

Apesar de o EL não ter lixeira, nem mesmo nas lanchonetes, este se mostrou limpo em 

relação à sujeira de menor escala, mas, bem próximo, em uma área ao lado de uma das 

lanchonetes há bastante lixo (folhas secas, restos de poda e sacos de lixo) (Figura 51d).  

No EL há fontes de ruído, fruto de pessoas caminhando, lanchando e conversando, e 

veículos circulando e estacionando na área; mas a principal e intensa fonte de ruídos advêm 

da via e da parada de ônibus junto ao EL, pois o fluxo de veículos e de pessoas, 

respectivamente, nesses espaços e intenso.  

Sobre a manutenção, de modo geral, o estacionamento do CCTA não apresenta boas 

condições, pois seu piso tem quebras; há um imenso buraco no meio do estacionamento, 

interrompendo o acesso a 22 vagas, e material obstruindo parte de uma calçada (Figura 51e); 

tampas de concessionárias desniveladas; mobiliário quebrado; pichações; além do lixo 

acumulado.   

A segurança de todo o CCTA é feita apenas por um segurança e três patrulheiros, estes 

últimos realizam rondas por todo o campus. As duas câmeras de segurança existentes não 

funcionam. O setor de segurança do C1(ano 2015) informou que em 2015duas motocicletas 
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foram furtadas no estacionamento; e nos arredores registraram-se: calouradas com consumo 

de álcool e drogas ilícitas; furto de patrimônio (quatro datas show e instrumento musical); 

dano ao patrimônio (elevador danificado); arrombamento de uma das lanchonetes com 

apreensão do invasor; e furto do celular de uma servidora (Figura 44).  

O EL não apresenta boa acessibilidade, pois, além da falta de manutenção verificada, 

na área existe apenas uma rampa de acesso entre o estacionamento e a calçada, e esta estrutura 

não está próxima à vaga reservada existente, que, além de mal sinalizada, está obstruída pela 

obra inacabada. Registram-se um maior número de rampas apenas entre as edificações do 

entorno e a calçada. Existem calçadas circundando o local e interligando as edificações e ELs 

próximos, proporcionando continuidade no percurso, mas estas estruturas, além de 

necessitarem de manutenção, ainda apresentam trechos com dimensões reduzidas, apenas 

1,10m, pela presença de caixa para manutenção telefônica, postes e orelhões (Figura 51f). 

Não há estacionamento específico para motocicletas e bicicletas.   

Como citado, o EL tem três lanchonetes (funcionando duas nos três turnos e uma 

apenas manhã e tarde), das quais duas expandiram sua área coberta colocando tendas e 

mobiliário móvel. Apesar disso, essa ampliação não interfere na utilização e circulação da 

área, pois não obstrui as principais rotas utilizadas pelos passantes, sendo a principal delas a 

de acesso à parada de ônibus.  

O mobiliário fixo identificado se concentra em uma área próxima a parada de ônibus, 

à sombra de uma árvore, onde estão três bancos, estando um deles quebrado e sem condições 

de uso (Figura 51g), há ainda quatro orelhões junto a esta área de convívio.    

A sinalização da área se resumiu a apenas uma pintura em um dos blocos do entorno 

indicando a sigla do centro (CCTA) e a uma placa indicando a proibição do abandono de 

animais no campus; sendo o principal ponto de referência da área a parada de ônibus. Há 

sinais de intervenções artísticas na área: um trabalho em crochê no tronco de uma das árvores 

(Figura 51h); e grafites na parede do edifício dos Centros Acadêmicos (Figura 51i).  

De modo geral, o EL é muito utilizado pela comunidade universitária, principalmente 

para estacionar veículos, circular e lanchar ou conversar à sombra das lanchonetes. Verificou-

se ainda uma aula de campo acontecendo próximo ao EL, em um local onde há maior 

concentração de vegetação (Figura 51j). Durante a análise havia um equilíbrio entre pessoas 

(sozinhas e em grupo) de ambos os gêneros utilizando o espaço, de diferentes faixas etárias, 

porém, com predominância de jovens.  
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Figura 51: Planta baixa esquemática do estacionamento do CCTA no campus I da UFPB, com destaque para: a)Acesso para parada de ônibus; 

b)Lanchonete; c)Sombreamento somente no entorno da área; d)Lixo acumulado; e)Buraco em um dos acessos de veículos; f)Barreiras físicas na calçada; g)Área 

com mobiliário quebrado; h)Trabalho de  crochê em árvore; i)Grafite em edifício; j)Aula próximo ao EL. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015) sobre base fornecida pela PU (2015), editado pela autora (2016). 
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No estacionamento da Reitoria (Figura 52) a avaliação foi realizada em 4 de dezembro 

de 2015, das 10:00h às 12:30h. Caracterizado como um EL de circulação, o estacionamento 

esta localizado em um terreno atrás (com 302 vagas) (Figura 52a e 52b) e em uma das laterais 

(com 152 vagas) (Figura 52c) do prédio da reitoria da UFPB, com vagas apenas para 

automóveis. No entorno do EL estão, além da reitoria, a STI (Superintendência de Tecnologia 

da Informação), o edifício da UFPB Virtual, blocos de salas de aula do curso de educação 

física e algumas lanchonetes.  

O EL é ventilado e arborizado, mas com muita incidência solar na área central das 

duas áreas, pois algumas árvores ainda são de pequeno porte (foram recém-plantadas). As 

cores predominantes no local são o preto do piso em asfalto na área por trás da reitoria, o 

cinza do piso em paralelepípedo na área lateral, o verde da vegetação e o vermelho do tijolo 

aparente das fachadas de grande parte das edificações do entorno.  

O estacionamento é iluminado por dezessete postes (com duas lâmpadas cada) 

localizados nos canteiros centrais da área asfaltada e 12 postes (sendo nove com duas 

lâmpadas e três com uma lâmpada) na área em paralelepípedo.  

O EL é contornado por vias que possibilitam o acesso às edificações do campus. Em 

razão do fluxo intenso de veículos é constante o barulho de buzinas. Nas extremidades 

também há duas rotatórias para melhor controle do tráfego.  

A primeira impressão do EL é positiva, pois este se apresenta limpo, com canteiros 

pintados e ajardinados e vagas demarcadas com pintura recente. Segundo um funcionário da 

manutenção (limpeza) presente, apesar de não conter lixeiras, o local é varrido uma vez por 

dia. Porém, foi identificado um vazamento de água no estacionamento lateral, que persistiu 

durante toda a observação, sem nenhuma solução.  

O tráfego de veículos é intenso na via entre os estacionamentos e na lateral Sul 

próximo a STI, sendo ambas de mão dupla e interligadas por uma rotatória. Segundo o 

funcionário presente no local, ele já presenciou acidente de trânsito na rotatória oposta, 

próxima à saída Norte do campus (dados do setor de segurança do C1 informam a ocorrência 

de quatro acidentes entre veículos no ano de 2015 no EL – Figura 44).  

No auxílio ao pedestre há cinco faixas no entorno da área, mas muitas não têm rampa 

para acesso à calçada. As calçadas estão presentes apenas no entorno do estacionamento da 

lateral da reitoria, mas com diversas barreiras físicas: tapumes de obras, poste de iluminação 

reduzindo a largura da calçada e quebras no piso. Essa situação dificulta a mobilidade do 

pedestre, em espacial da pessoa com deficiência, conforme verificado durante a observação: 

pela falta da calçada um cadeirante circulou pela via (Figura 52d) e pela rotatória, mas no 
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momento em que chegou próximo a uma calçada não havia rampa de acesso, o que o levou a 

continuar circulando na via, junto aos veículos. Observou-se também uma pessoa com 

deficiência visual circulando com a ajuda de um vidente (Figura 52e), pois na área não há 

qualquer sinalização tátil. Junto ao estacionamento por trás da reitoria há uma vala para 

escoamento da água da chuva, mas esta não conta com nenhuma grelha de proteção (Figura 

52f).  

No EL não estavam acontecendo obras, mas junto ao estacionamento lateral, em frente 

à reitoria, está em andamento a obra do Centro de Cultura e Arte da UFPB, que obstruiu parte 

das vagas para pessoas com deficiência e da calçada do estacionamento lateral (Figura 52g), 

onde foram improvisadas rampas de acesso (Figura 52h). Já no estacionamento por trás da 

reitoria há vagas reservadas desobstruídas e com acesso direto para a faixa de pedestre e 

entrada da fachada posterior da reitoria; mas, sinalizadas apenas com pintura no piso.  

Sobre a segurança identificam-se apenas quatro câmeras instaladas em postes de 

iluminação, mas sem funcionamento. Quanto aos vigilantes, estes não estão presentes no 

local; havia apenas um profissional na entrada dos fundos da reitoria. No EL se registrou, em 

2015 (Figura 44), casos de furtos de objetos no interior de veículos.  

Durante a análise foram identificadas pessoas tanto chegando ao EL, quanto saindo de 

edifícios do entorno e circulando pela área, seja para acessar seu veículo ou se dirigir a outra 

edificação; alguns também conversavam rapidamente à sombra de uma das árvores. A maioria 

destes estava sozinha, eram idosos e estacionavam seus veículos, seguindo em direção à 

reitoria; já os que estavam em grupo eram, quase sempre, jovens, e utilizam a área para 

circulação.  

O usuário pode chegar ao EL por ônibus, automóvel, bicicleta, motocicleta. Porém, as 

oportunidades não são as mesmas para todos os meios, pois junto no EL há estacionamento 

para automóveis, mas não há estacionamento para bicicletas ou motocicletas, que no caso 

desta última ocupam vagas de automóveis. Já para usuários do transporte público, como o EL 

está em uma posição central no campus, há várias opções de parada, seja na saída do CCTA, 

do CCEN, do HULW ou do setor esportivo.   

No EL não há qualquer atividade comercial. Porém, nas proximidades há uma 

copiadora e lanchonetes. O EL não contempla instalações para a prática de atividade física ou 

apresentações culturais, registra-se apenas a possibilidade do encontro entre usuários.   
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Figura 52: Planta baixa esquemática do estacionamento da reitoria no campus I da UFPB, com destaque para: a) e b)Estacionamento atrás da reitoria; 

c)Estacionamento na lateral da reitoria; d)Pela falta de calçada cadeirante circula da via; e)Pessoa com deficiência visual circulando com ajuda; f)Vala sem grelha 

de proteção; g)Obra obstruindo calçada e vagas; h)Rampa improvisada. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015) sobre base fornecida pela PU (2015), editado pela autora (2016). 
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4.5.4 Bosque 

 

Nesta categoria foi avaliado o bosque do CCS (Figura 53), em 02 de dezembro de 

2015, das 10:00h às 12:15h. Localizado entre o bloco administrativo do CCS, bloco de salas 

de aula, RUMF e HULW, o bosque abriga uma vegetação densa e de grande porte (Figura 

53a). O espaço não é cercado, o que permite o acesso direto da população (Figura 53b), que 

conta com três áreas de convivência (com mesas e bancos em argamassa armada) (Figura53c) 

e uma área de contemplação/oração, com imagens católicas e bancos em madeira (Figura60d). 

No bosque há uma passarela (em formato L, com quatro bancos em argamassa armada) 

cruzando as laterais entre o bloco administrativo e o HULW, e em toda a área há inúmeros 

caminhos informais entre as árvores. O bosque apresenta forma retangular, sendo apenas um 

dos lados com calçada e nos demais o acesso é direto para um estacionamento formal.  

O EL é agradável, apresentando-se bem ventilado, com incidência de sol apenas entre 

as árvores, que sombreiam boa parte da área. Em piso cimentado estão: a passarela formal, os 

espaços de convivência, e a calçada; o restante da área apresenta terra batida.  

Quanto à iluminação, na passarela existem oito lâmpadas, com fiação exposta (sem 

luminárias), e dois refletores e um poste com uma lâmpada na área de contemplação. Os 

espaços de convívio não apresentam qualquer tipo de iluminação.  

De modo geral, pode-se considerar a manutenção do EL regular, pois foram 

identificadas muitas podas e telhas quebradas acumuladas. Essa situação foi justificada por 

um funcionário, que informou que as telhas da passarela foram retiradas para a poda de 

algumas árvores, por isso o acúmulo do material, mas ainda seria feita a coleta e a troca de 

muitas das telhas que não estavam mais em condições de uso; mas o serviço estava parado no 

momento da observação do local. Foram identificas ainda pichações, poeira e pintura 

desgastada no mobiliário das áreas de convívio. Contudo, o EL é regularmente limpo, 

contando com lixeiras fixas distribuídas na passarela e áreas de convívio. Sobre os ruídos 

externos observou-se o barulho de veículos circulando e de buzinas.  

O tráfego de veículos é mais intenso em uma das laterais do bosque, junto à via da 

calçada, que é de mão dupla; nas demais vias o sentido é único. Nos dois acessos de veículos 

ao estacionamento há faixas de pedestre elevadas, mas estas apresentam nível diferente da 

calçada, sendo necessário o um rebaixe de parte da calçada para a junção. Próximo à área, no 

estacionamento do CCS, registra-se apenas um caso de abalroamento entre veículos (ano 
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2015) (Figura 44).  Na via de maior fluxo há uma faixa de pedestre, interligando a passarela 

do bosque à calçada próxima ao HULW. 

De acordo com um funcionário local, a segurança da área é feita por quatro vigilantes, 

que são responsáveis por toda a área do CCS, mas durante a permanência no local não foram 

identificadas a presença desses profissionais ou de outro tipo de gestão.  Também não há 

câmeras de segurança no EL.  Conforme dados do setor de segurança do C1, no ano de 2015 

(Figura 44) não foram registradas ocorrências no EL, mas nas proximidades: calouradas com 

consumo de álcool e drogas ilícitas; arrombamento e dano ao patrimônio; e casos de agressão 

e desacato; roubo de arma de vigilante; roubo de celular; queda de galho de árvore sobre 

veículo e furto de acessório de veículo no estacionamento do hospital. 

Quanto à acessibilidade, há uma vaga para pessoa com deficiência no estacionamento, 

mas esta não tem área de transição e está distante da rampa de acesso à passarela (Figura 53e).  

Já a passarela que cruza o bosque apresenta rampa de acesso nas extremidades, conexão com 

a calçada e boa dimensão (largura mínima de 1,50m); mas, tem um desnível de 26cm entre a 

calçada e o bosque. 

O usuário pode chegar ao EL por diversos meios: ônibus, automóvel, bicicleta, 

motocicleta; mas as oportunidades não são as mesmas para todos, pois junto ao EL há 

estacionamento para automóveis, mas não há estacionamento para motocicletas ou bicicletas, 

o que tem ocasionado muitas barreiras atitudinais, como o estacionamento destes veículos 

sobre a passarela e/ou calçada. Já para usuários do transporte público a parada é bem próxima, 

na entrada do HULW, estando a cerca de quatro minutos de caminhada. 

A sinalização do EL é bastante reduzida, pois apenas a vaga reservada tem pintura no 

piso e placa indicativa; e no piso da calçada e junto ao bosque (na lateral próxima a RUMF) 

há a indicação do centro. De modo que, o principal ponto de referência da área é o próprio EL 

ou as edificações do entorno. 

Contudo, apesar das deficiências apontadas, a primeira impressão do EL é boa, pois se 

trata de um lugar tranquilo, ventilado, sombreado e agradável em meio a tantos espaços 

edificados, sendo possível conversar em tom de voz normal, estudar, fazer uma oração, 

circular à sombra e até ouvir o canto dos pássaros; o que é feito por muitas pessoas, visto que 

durante a observação havia usuários, na maioria mulheres jovens sozinhas, utilizando a área 

de contemplação, convívio e os bancos da passarela. Já os grupos de usuários, entre jovens e 

idosos, foram identificados saindo de edifícios do entorno e circulando, em especial, pelos 

caminhos informais do EL, em meio à vegetação.  
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Figura 53: Planta baixa esquemática do bosque do CCS no campus I da UFPB, com destaque para: a)Vista geral do bosque; b)Usuários circulando no bosque; 

c)Áreas de convivência; d)área de contemplação/oração; e)Rampa de acesso à passarela. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015) sobre base fornecida pela PU (2015), editado pela autora (2016). 
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4.5.5 Centro de Convivência 

 

O centro de convivência da UFPB, mais conhecido entre os usuários do C1 como 

Centro de Vivência (CV) (Figura 54), foi avaliado em 25 de novembro de 2015, das 10:30h às 

12:30h. Trata-se de um EL de grande representatividade no C1, visto que foi apontado por 

quase 15% dos usuários do campus (Figura 37) como sendo o EL mais frequentado por eles e 

por 47% (Figura 38) como sendo o EL mais propício a apresentações artísticas. Sarmento 

(2012), apoiando-se na sintaxe espacial, ainda aponta que o CV está na área mais integrada do 

espaço urbano do C1, no núcleo central, que indica maiores níveis de acessibilidade.   

Segundo Coutinho et al (2010), o CV do C1-UFPB foi projetado pelos arquitetos 

Armando Carvalho e Hélio Costa Lima e inaugurado em 1979, estando ladeado pelo 

Restaurante Universitário, CODISMA e CREDUNI (em obras) (Figura 54); nas proximidades 

também estão a BC e a Reitoria, além de extensas APPs. O CV trata-se de um edifício em sua 

maioria aberto e de uso comum a todos os centros. 

No CV identifica-se a incidência de sol (principalmente no início da tarde) em 

pequenos trechos descobertos: área atrás da lanchonete (Figura 54a) e jardim junto aos bancos 

na entrada do RU (Figura 54b). Trata-se de um EL ventilado, porém, em conversa com 

comerciantes do local, soube-se que a ventilação ainda era maior antes da construção de duas 

edificações (CODISMA e CREDUNI) em parte de um dos acessos.  

Verificou-se que no local tanto a iluminação natural e artificial não são suficientes, 

pois à tarde, durante uma apresentação (Figura 54c), as luminárias estavam ligadas e das cerca 

de cento e trinta luminárias a maioria tinha lâmpadas queimadas. Quanto às tomadas, há onze 

pontos distribuídos em pilares ou junto aos bancos (mobiliário). O piso do local é em granilite 

cinza, os pilares também são nessa mesma cor, as paredes são brancas com detalhes em tijolo 

aparente ou cerâmica 10x10cm azul. 

O CV conta com equipe terceirizada e comerciantes para mantê-lo limpo. Entretanto, 

verificou-se o acúmulo de entulho no EL e no seu entorno, fruto das obras em andamento.  

Além disso, foram identificadas infiltrações no teto e paredes, teto empoeirado, restos de 

cartazes colados nos pilares, luminárias quebradas, pichações, além das muitas lâmpadas 

queimadas.   

O EL é fonte de ruído, fruto da circulação e conversa de usuários, do preparo de 

alimentos na lanchonete e do barulho das obras; o que leva as pessoas elevarem um pouco a 

voz em uma conversação.  



165 

 

 

 

Durante a avaliação muitas pessoas utilizam o EL, com equilíbrio entre gêneros, de 

faixas etárias variadas, mas com predomínio de jovens em grupo. A maioria dos que estavam 

sozinhos apenas circulavam pela área. Não havia presença de vigilante fixo no EL, mas 

apenas no momento do almoço quatro se dividiam nas duas entradas do RU, que é uma 

edificação junto ao EL. Uma das comerciantes informou que durante a noite há um vigilante 

no local. Apesar do EL não ter câmeras de segurança ou a presença de um gestor permanente, 

são muitos os comerciantes trabalhando e observando diariamente a área. Dados do setor de 

segurança do C1 (ano 2015) (Figura 44) informam ocorrências no local: diversas calouradas 

com consumo de álcool e/ou drogas ilícitas (em uma dessas festividades, em dez/2015, foram 

diversas as ocorrências: dano ao patrimônio; arrombamento de veículo; brigas; assalto a 

pessoas; tentativa de roubo de arma do vigilante; e apreensão de menor); apreensão de pessoa 

consumindo drogas ilícitas e outro pichando paredes; além do furto de uma bicicleta. 

Especificamente sobre a acessibilidade, o EL tem escadas e rampas de acesso com 

corrimão, tanto para o térreo, quanto para o primeiro piso. A calçada da fachada frontal foi 

contemplada com um trecho de rota acessível, que se estende até a BC, porém verificam-se 

barreiras atitudinais (motocicletas estacionadas sobre a rota). Já na fachada posterior a calçada 

interliga o CV a CODISMA, DCE e a Capela ecumênica. As calçadas existentes, em especial 

a frontal, permitem a circulação de pessoas com deficiência; porém, ainda acompanhadas, o 

que foi verificado durante a análise. Não há registros de acidentes entre veículos ou 

atropelamentos nas vias do entorno, acredita-se que a faixa de pedestre, que conecta o EL ao 

estacionamento e aos ELs e edificações próximas, contribui com essa situação. Verifica-se a 

necessidade de uma área de carga e descarga junto ao EL, pois diariamente são feitas entregas 

no local em veículos estacionados em um dos lados da via, que é de mão dupla e de tráfego 

intenso, o que pode ocasionar acidentes. Na frente do EL, próximo a faixa de pedestres, 

localiza-se a ainda a área de entrada e saída de veículos do estacionamento, que conta com 

uma vaga reservada, com rampa de acesso à calçada, que interliga a faixa de pedestre e a 

calçada do CV.  

São diversos os meios para se chegar ao EL: automóvel, bicicleta, motocicleta, 

caminhando ou de ônibus; no caso deste último o acesso é dificultado, pois, pela localização 

central do EL no campus o usuário tem que percorrer trechos de calçadas e passarelas para se 

chegar a uma das paradas do entorno do C1; já para usuários de automóveis a dificuldade está 

em conseguir vaga no estacionamento, pois dependendo do horário, está se torna uma tarefa 

difícil; já para quem utiliza motocicleta ou bicicleta não há estacionamento específico, o que 

leva muitos usuários a estacionar em local irregular.  
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No EL há muitos pontos comerciais (funcionando manhã e tarde): duas bancas, sendo 

uma de revistas e outra lanchonete; duas papelarias; duas copiadoras; um ponto de recarga de 

crédito de passagem em transporte público municipal; dois bancos; um sebo de livros; uma 

lanchonete/restaurante; um correio; uma farmácia
9
 (sem funcionamento); e um ponto 

comercial fechado. Além do comércio informal, em sua maioria do gênero alimentício, que se 

distribui por trechos de grande fluxo de pedestres, quase sempre obstruindo parte da área de 

circulação. No primeiro piso do edifício funciona a Associação dos docentes de Universidades 

Federais da Paraíba (ADUF-PB). Apesar de uma das agências bancárias (recentemente 

reformada e ampliada) instalada no CV ocupar uma extensa área do edifício, muitos usuários 

aguardam a abertura do banco na entrada da agência, o que causa filas quase sempre antes da 

abertura; filas também são comuns na entrada do RU (Figura 54d) e no posto de recarga de 

crédito de passagens. Em conversa com um comerciante local soube-se que na área que foi 

utilizada para a ampliação da agência bancária antes funcionavam uma livraria universitária e 

uma lanchonete, além de uma área aberta e voltada para a APP, o que favorecia bastante a 

ventilação. Hoje este corredor é utilizado para estacionamento informal de motocicletas ou 

comercio informal (Figura 54e).  

Há mobiliário instalado no EL: bancos fixos, dois bebedouros (com vazamento e bicas 

quebradas, porém, ainda em uso) (Figura 54f) e quatro telefones públicos. Porém, este 

mobiliário não supre a necessidade local, pois são muitas as mesas e cadeiras móveis 

espalhadas nas lanchonetes (Figura 54g). Já a localização concentrada dos bancos fixos em 

um único trecho deixa o restante da área deficiente de espaços de apoio.  

Podendo ser visto a uma distância considerável, pela sua dimensão, o CV apresentou 

pouca sinalização, tendo apenas placas nos pontos comerciais e na ADUF-PB; o que indica 

que o principal ponto de referência da área é o próprio EL ou os serviços que ele agrega, em 

especial, os que se localizam na fachada do CV.  

Registram-se como principais pontos de encontro e convívio do EL (além da 

mencionada aglomeração nas filas) as lanchonetes, onde muitos usuários se reúnem para 

lanchar, conversar; além de apresentações culturais, que acontecem com frequência.  

Frente à quantidade de informações sobre as categorias de ELs avaliados, montou-se 

um quadro resumo (Quadro 11), dividido a partir das dimensões/indicadores analisados, os 

quais foram classificados conforme seu potencial de utilização em: favorável, regular e 

desfavorável, a partir dos dados obtidos na aplicação da planilha de avaliação da QA. 

                                                           
9
 A Farmácia Escola da UFPB foi reaberta em 2016.  
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Figura 54: Planta baixa esquemática do Centro de Vivência do campus I da UFPB, com destaque para: a) Área descoberta atrás da lanchonete; b)Área descoberta 

junto ao RU; c)Apresentação de dança; d)Filas na entrada do RU; e)Corredor com comércio informal; f)Bebedouros; g)Mobiliário móvel na lanchonete. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015) sobre base fornecida pela PU (2015), editado pela autora (2016). 
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Quadro 11: Quadro resumo da aplicação da Planilha de Avaliação da QA nos categorias de espaços livres avaliados no campus I da UFPB.  
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Fonte: Pesquisa de campo (2015). 

 

 Legenda 

 Potencial desfavorável de utilização 
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No quadro acima identificam-se aspectos positivos e negativos sobre os diversos 

indicadores avaliados nos ELs. Positivamente destacam-se: a ventilação natural; o baixo 

índice de crimes diretamente contra pessoas; a rede interna de circulação de pedestres, que, 

por recobrir boa parte do campus, permite um amplo raio de acesso para pedestres e a 

interligação de edificações e ELs; e a diversidade de opções de uso identificadas nos ELs, 

indo desde um momento de descanso até a possibilidade de apresentações/exposições 

culturais.  Porém, negativamente são apontados: a manutenção geral dos ELs, onde incidem, 

além da limpeza, questões relacionadas à infraestrutura; a vigilância, pelo baixo número de 

pessoal especializado e não funcionamento do monitoramento eletrônico; a condição de 

acessibilidade para pessoas com deficiência, visto que foram identificadas barreiras físicas e 

atitudinais, que dificultam a mobilidade desse usuário, reduzindo seu raio de acesso; e outro 

fator que incide de forma negativa e a falta de sinalização, que é bastante reduzida ou inexiste 

em muitos dos ELs. Destaca-se que muitos desses aspectos já corroboram, inclusive, com a 

opinião dos usuários questionados. Contudo, tais dimensões/indicadores foram ainda 

avaliados sob o ponto de vista de arquitetos atuantes no C1-UFPB; profissionais que lidam 

diariamente com intervenções no espaço urbano do campus.  

 

4.6 A voz dos projetistas  

 

No sentido de verificar como aconteceu a atual ocupação dos ELs do C1-UFPB foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas com três arquitetos, que atuam no campus há mais de 

5 anos. Para manter o anonimato das participantes, suas falas serão identificadas a partir de 

siglas (A1, A2, A3). 

Os entrevistados informaram que as intervenções no C1 não seguem qualquer 

documento específico, pois a última versão do plano diretor existente, que data de 2007, não 

foi aprovada. Com isso, todos os entrevistados reconhecem a necessidade da normativa 

interna, como mostram os comentários a seguir. 

 

Ainda continua nessa situação, não tem nada oficial [...]. Eu mesmo nunca cheguei a 

ler na integra esse documento (A2). 

 

[...] no momento em que ele não foi aprovado no CONSUNI, uma minuta de 

documento não tem valor, não tem validade. Porque ele não foi apresentado nem 

para gente que entrou depois, [...], então a gente nunca sentou para fazer uma leitura 

desse documento, porque como ele não foi aprovado no CONSUNI a gente não 

trouxe para o nosso cotidiano. [...] o plano diretor seria a ferramenta de proteção do 

espaço livre, ou de preservação dos espaços livres, ou de recuos (A3). 
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É uma falta muito grande que a gente tem, porque acaba fugindo dos parâmetros [...] 

(A1). 

 

Consultado sobre o motivo pelo qual esse documento ordenador não foi aprovado pelo 

conselho universitário, visto que antecede a época do REUNI, sendo imprescindível para 

ocupação e ordenamento do território, um dos profissionais afirmou:  

 

Eu confesso que desconheço exatamente o porquê, [...] o que o pessoal comentava 

antigamente é que algumas coisas aqui, digamos assim... Iam limitar as ações da 

reitoria, agora até onde isso tem fundamento eu realmente não tenho como lhe 

comprovar [...]. Até porque tem a questão territorial, esses anexos mostram alguns 

mapas de onde se poderia ou não construir. E que ia contra o interesse de alguns, o 

que o REUNI... Na verdade, contra os interesses da gestão e aí por isso que isso aí 

não foi para frente, porque ele ia limitar [...] (A2). 

 

O comentário acima indica que, caso o documento tivesse sido aprovado representaria 

um entrave para muitas das ações do REUNI, impossibilitando o alcance de muitas das metas 

previstas, em especial na questão de ocupação do território, visto que os mapas anexos 

abordam essa questão. Sobre o assunto um dos arquitetos acrescenta:  

 

[...] eu penso que [...] esse plano diretor ele não foi aprovado exatamente porque [...] 

delimitava aonde poderia construir ou não, e isso ia exatamente contra o interesse 

administrativo da gestão, por isso que a gente tem tantos absurdos em tantas áreas 

(A2). 

 

Frente à inexistência de um plano diretor, os entrevistados indicaram que no momento 

de escolher um espaço físico para a implantação de uma nova edificação a indicação quase 

sempre parte da gestão da instituição:  

 

Por muito tempo isso vinha de cima para baixo, praticamente a demanda chegava 

com já [...] o terreno definido por uma pessoa que não era técnica [...]. Aí claro que 

algumas vezes a gente tentava barrar, às vezes a gente conseguia, outras vezes a 

gente não conseguia, vinha realmente a ordem e a gente tinha que obedecer (A3).  

 

Para tanto, durante parte da gestão do reitorado de 2004 e 2012 foi instaurado um setor 

de arquitetura na reitoria, à parte da DEP da PU, o qual ficou responsável por boa parte das 

novas edificações existentes no C1, dentre as quais: 

 Centro de Ciências Médicas (CCM): área que contém extenso edifício que abriga 

o curso de medicina, o qual, conforme os participantes, ―[...] desconsiderou a visão 

que tinha lá da mata.‖ (A2), visto que, ―[...] não teve discussão nenhuma [...]‖ (A3) 

sobre sua implantação. 

 Centro de Energias Alternativas e Renováveis (CEAR, em construção): edifício 

que ocupou uma área onde existia uma estação meteorológica, o qual, segundo um dos 

arquitetos, foi parte de  
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[...] uma movimentação para fazer existir o centro [...]. Então toda uma área que não 

seria ocupada passou a ser ocupada [...]. Isso fez com que os prédios do CCHLA, 

que saíram daqui, ocupassem de uma forma bem desordenada. Teve aquela 

verticalização, mas sem uma padronização do alinhamento dos prédios. Você vê que 

um prédio ele saca um pouco em relação ao outro, aí depois tem outro prédio que ele 

recua (A3). 

 

 Centro de Ciências Jurídicas (CCJ): concentra suas atividades em um único 

edifício, o qual já apresenta estrutura necessitando de ampliação. No entanto, o centro 

acadêmico do curso foi implantado na lateral do bloco principal, área possível de ser 

utilizada em uma expansão. Segundo um dos entrevistados a ampliação está em fase 

de estudo, com a intenção de ocupar o pátio frontal com um edifício sobre pilotis com 

uma abertura central, o que ainda proporcionaria o uso do EL.  

 Centro de Comunicação, Turismo e Artes (CCTA): área na qual, de acordo com 

um dos arquitetos entrevistados, em 2006, foi elaborado um projeto para implantação, 

com ampliação gradativa do CCTA, mas o mesmo foi engavetado. No local foi 

executado um projeto vindo da reitoria, que  

 

[...] não contempla as áreas verdes e é cheio de becos [...] o problema realmente é a 

qualidade arquitetônica e urbanística do local. O local não é um local agradável de 

conviver. A gente ainda conseguiu preservar um pequeno trecho de jardins ali, que 

queriam colocar outros prédios (A2). 

 

 Centro de Arte e Cultura (CAC - em construção): ocupando uma área central da 

universidade, onde funcionava um extenso estacionamento, uma lanchonete, além de 

uma via de circulação de veículos. Atualmente o projeto apresenta muitos problemas, 

que estão sendo analisados pela divisão de projetos da PU.  

 

Ali era um estacionamento arborizado, que tinha tudo para ser uma grande praça [...] 

esse projeto específico do Centro de Arte e Cultura [...] contemplava uma série de 

erros técnicos gravíssimos, [...] não contemplava, por exemplo, exatamente uma 

parte de arborização, um empraçamento que fosse agradável. É um equipamento que 

vai ser utilizado por mais de mil pessoas [...] quando estiver em pleno uso, quando o 

auditório estiver sendo utilizado, quando sua sala de conserto estiver sendo utilizada. 

Não prevê o estacionamento, esse é um público que vem externo à universidade [...]. 

[...] era para ser construído sobre pilotis, que se utilizasse um empraçamento 

embaixo dele, que ele tivesse um pavimento abaixo, um subsolo, que permitisse ter 

um edifício garagem [...] O prédio simplesmente ignora, dá as costas para a mata.  

Então assim ele tem uma série de problemas [...] (A2). 

 

 Bloco D do CCSA (em construção): edifício que abriga salas de aulas e 

atualmente em fase de conclusão, e, segundo um dos entrevistados, sua locação 

 

[...] está na faixa de recuo da área de preservação paisagística, a gente definiu aqui 

aquilo como área de preservação paisagística, negamos o projeto de ser implantado 

[...], porque a ideia era demolir o que existia para verticalizar[...]. Não tinha para 

onde correr, a gente precisava verticalizar, para atender ao Programa REUNI (A3).  
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Tais exemplos demonstram que muitos edifícios representativos no campus, incluindo 

centros de ensino, no caso dos dois primeiros, foram projetados fora da DEP. Um dos 

arquitetos informou que muitos desses edifícios apresentam problemas, que ainda estão sendo 

resolvidos, visto que o setor paralelo de arquitetura, criado temporariamente, deixou de existir 

no final do antigo reitorado, em 2012, e, segundo os arquitetos, o trabalho ocorria de modo 

independente entre os dois setores, o que, em várias situações, possibilitou que houvessem 

projetos diferentes sendo desenvolvidos pelos dois setores para uma mesma área. 

 

Tivemos muitos problemas, porque acontece também o seguinte, a toque de caixa 

todo mundo teria o mesmo problema se tivesse se predisposto a fazer isso [...]. O 

processo REUNI tinha esse problema[...] você tem que executar o projeto e licitar 

tudo no mesmo ano financeiro, isso é muito difícil às vezes. Você fica com um 

tempo muito exíguo para fazer projeto [...] A gente desenvolveu o projeto num grau 

de detalhamento maior, então a gente tinha uma discussão de responsabilidade sobre 

o projeto, que eu acho que ficou aquém. [...] tinha um projeto que estava sendo 

desenvolvido aqui, aí no meio do caminho deixou de ser da arquiteta daqui e foi de 

lá. Tiveram pelos menos 12, contabilizados por mim, 12 projetos que a gente fez 

para a mesma área, que foram feitos aqui e foram feitos lá ocupando o mesmo 

espaço e alguns projetos se perderam. Projetos perdidos! Uns foram construídos do 

nosso e outros foram construídos deles. Aí tinha essa correlação de força dos 

centros, as disputas de área (A3). 

  

Após esse período de grandes obras, decorrente principalmente do REUNI, os 

participantes ressaltaram que chegou o momento de legalização do que foi construído ou 

ainda se encontra em construção, visto que a UFPB está com 46 obras paradas em processo de 

legalização (ano 2015), com a previsão de novas obras somente para 2017.  

No que tange as legalizações são diversas as pendências, dentre as quais A2 destaca: 

―Todos os projetos de saúde deveriam passar pela vigilância sanitária, e eu particularmente 

desconheço. Eu não tenho conhecimento que nenhum dos projetos foi aprovado junto à 

vigilância sanitária.‖. A equipe estava ciente de todos os trâmites legais para aprovação de um 

projeto, ―[...] porque sabe que a qualquer instante isso ia acontecer, a gente sempre olhou e 

observou isso, só que nunca fez a submissão, porque o processo administrativo impedia [...].‖ 

(A2).  

 

[...] aqui na divisão de projetos a gente cedeu a algumas pressões que não sei se a 

gente teria condições de não ter cedido, até porque a maioria estava em estágio 

probatório e acaba cedendo. Mas hoje a gente já tem mais força para poder fazer 

aquilo que realmente a gente acredita que é correto (A2).  

 

Sobre os recuos entre edificações os arquitetos informaram que o limite da 

universidade não é apenas o território cercado, mas vai além, abrangendo boa parte da área de 

mata em sua borda, incluindo a via que circula a área cercada. Um dos profissionais ainda 
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acrescentou que em relação ao Código de Obras de JP a universidade está dentro de uma zona 

de grandes equipamentos, que exige um recuo frontal de 12 metros, e considerando os limites 

oficiais, demarcados na escritura da Instituição, esse limite está sendo atendido em quase toda 

a extensão; mas, após o alargamento da via em frente ao CT e ao Conjunto Humanístico, a 

partir da cessão de área à Prefeitura Municipal de João Pessoa (obra entregue a população da 

capital em 2009) a cerca da UFPB foi recuada, o que deixou prédios com 5 m de recuo, outros 

com 3m, e outros com apenas 1,5m, que é o caso da Biblioteca setorial do CCHLA.  

 

Sobre os outros recuos, na verdade a gente tentar manter o bom senso. Olhar para 

ver se não vai impedir muito a ventilação, impedir muito insolação das edificações. 

Tentar no mínimo, no mínimo, quando não tem parâmetro nenhum a respeito a 

deixar pelo menos 5 m. A gente já fez algumas coisas, por ex., hoje eu estou com 

uns prédios fazendo estudo para que quando a gente projetasse um prédio, entre um 

e outro, projetasse de uma forma tal que não viesse [...] construir entre aqueles 

prédios. Então assim.... De fato, parte muito hoje do bom senso, só que o bom senso 

que é para um não é para outro. Sempre a gente tem que tomar uma decisão que é 

mais duvidosa a gente junta a equipe para poder fazer (A2). 

 

Ainda sobre os recuos um dos profissionais citou o caso da ampliação da RUMF, 

situação que ele aponta arrependimento e que hoje certamente não faria novamente. No 

sentido de preservar o uso residencial na área atual, uma vez que a ideia inicial seria um 

anexo próximo à reitoria, o arquiteto propôs a ampliação do edifício já existente, mas para 

manter a quantidade de unidades foi necessário ―[...] avançar sobre o recuo [...]‖ (A3), porém,  

 

[...] isso não criou um impacto tão grande porque ele une os 2 blocos[...]. Só que o 

segundo bloco da ponta[...] interrompe a calçada do lado oposto. Se você entra pela 

residência a calçada interrompe no prédio. [...] no sentido da acessibilidade eu 

interrompi um acesso (A3).  

 

Outra situação que merece destaque em relação aos recuos é o CCEN, centro que não 

apresenta recuo entre muitos de seus blocos, com edifícios implantados até mesmo junto de 

uma via, que já não apresenta calçada em um dos lados. Destacando que, segundo um dos 

arquitetos, apesar do CCEN ser unidade gestora, e ter autonomia para realizar compras e 

serviços, a maior parte dos edifícios do centro foi projetada pela DEP. Com relação aos recuos 

nesse centro,  

 

[...] não respeitam a calçada mesmo, eles vão para cima da calçada. E o lado oposto 

também não tem calçada, que eu acho que deveria ter, mesmo sendo uma zona de 

mata, acaba numa maior confusão, mais eu acho que devia recuar no mínimo 1,2m 

do gradio para ter a calçada do lado de lá (A3).  

 

Em se tratando da verticalização das edificações, os arquitetos mencionaram que essa 

é uma preocupação, e identificaram algumas questões que dificultaram esse processo, dentre 

os quais destacaram:  
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 As demandas, mesmo sendo de um mesmo centro, não chegam concentradas, mas 

em separado, o que dificulta a integração em um mesmo edifício. Sobre essa questão 

A1 informa: ―[...] do jeito que não tem um planejamento para a universidade, não tem 

um levantamento para o centro [...]. Então o planejamento é a base de tudo [...]‖;  

 As verbas quando chegam, quase sempre eram divididas pelos gestores no sentido 

de atender a todos a partir dessas construções pontuais.  

 

[...]eu acredito que tenha sido um grande erro de gestão, de visão urbanística do 

gestor, que vinham as verbas e ele[...] espedaçava as verbas para tentar atender a 

várias pessoas, em vez de pegar a verba que vinha e concentrar exatamente em 

edifícios de uso comum de maior porte[...]. Para possibilitar a verticalização era 

necessário um jogo de administração muito grande para que você consiga colocar, 

por exemplo, várias verbas em um só edifício [...]. Existe, tem meios legais de se 

fazer isso, mas o negócio é que realmente dá um ‗trabalho maior‘ para você 

justificar, mas[...]. Não se tinha essa visão (A2). 

  

 As verbas não eram suficientes para permitir construções com diversos 

pavimentos.  Sobre essa questão, A2 cita:  

 

Hoje eu vejo 2 coisas assim, uma questão administrativa, que isso pesa muito, muito 

mesmo, e a própria verticalização talvez ela seja mais impedida por uma questão 

financeira, porque você construir para cima de fato, de forma generalizada ela é mais 

cara do que você construir um prédio térreo[...], mas também eu penso que assim 

existia um pouco exatamente dessa falta de um olhar urbanístico da gestão e a força 

dos que tem isso em relação à gestão. Então praticamente são questões de fato 

administrativas. Muitas e muitas vezes a gente recebeu a pressão: Não, eu quero 

construir aqui e vai ser aqui! E acabou sem discussão! A gente tinha que fazer 

inclusive porque a gente estava em estágio probatório. Antigamente não tinha essa 

história não. Era isso e pronto! (A2).  

 

Os pontos citados indicam que a verticalização no C1 só não ocorreu em maior 

proporção em função da gestão administrativa, visto que os entrevistados chegaram a fazer 

estudos e discutir no sentido de preservar ELs, principalmente a partir da implantação de 

edifícios sobre pilotis. Porém, segundo um dos profissionais: ―[...] A grande reinvindicação 

nossa é que a gente possa propor dentro dos aspectos que a gente acha que tem que ser 

valorizado, mas de uma maneira geral não é uma preocupação institucional [...]‖ (A1). Um 

dos arquitetos ainda informa que a horizontalização ocorreu muito porque se acreditava que 

ainda existiam muitos espaços, mas caso o plano diretor estivesse aprovado, este impediria a 

ocupação de muitas das áreas, o que não era interesse da gestão.  

Pela falta do plano diretor também não há um gabarito a ser seguido no campus:  

 

Não existe nenhuma norma que vá limitar isso. Hoje a gente tem o maior edifício 

aqui dentro da universidade que é o HU, são sete pavimentos. [...]. Hoje 

praticamente os prédios tem se limitado a ter térreo mais três, que era história para o 

não atendimento [...] das necessidades, a princípio, do elevador (A2). 

 



175 

 

 

 

Também pela falta de um documento de orientação, a Instituição não conta com dados 

sobre distribuição ou percentual de ocupação dos ELs, não havendo indicação sobre qual EL 

deve ser preservado (com exceção das APPs) e quais espaços ainda podem ser ocupados. 

Sobre a inexistência desses dados um dos arquitetos citou:  

 

Não tem porque primeiro não tem um plano que defina isso, segundo que fica muito 

a mercê do gestor, onde a gente achava que não devia, tipo o estacionamento do 

complexo esportivo nessa gestão a gente fez 4 projetos gigantes para lá: um Sarinha, 

que seria uma estrutura[...] para reabilitação; um CRAS, que era um projeto[...] 

gigante, que era um hospital dia para atender aos estudantes e família de primeiro 

grau; um laboratório de pesquisa de células tronco. São coisas muito bacanas, mas 

qual foi a discussão que teve para aquela área ali? Nenhuma (A3).  

 

Destacando que esses projetos não serão construídos, pois, segundo este profissional, 

não chegaram a ser licitados.  

Em face dessa situação os arquitetos citaram que a maior preocupação em relação aos 

ELs é com a criação de estacionamentos, em razão do aumento de veículos circulando no 

campus, mas, segundo A1, ―[...] essa não deveria ser uma preocupação.‖. E cita o caso do 

CCEN, que teve o estacionamento reformado visando o aumento do número de vagas. Outro 

profissional ainda acrescenta: ―[...] nesses últimos anos a preocupação foi sempre as 

edificações, pouco se pensou nos ELs, exceto nas áreas de estacionamento, o que é uma 

pena!‖ (A2). Nem mesmo os ELs no entorno das novas edificações são contemplados, pois as 

―[...] verbas como elas vem muito reduzidas acaba que o orçamento não contempla o entorno, 

nem sequer o entorno imediato da edificação, que deveria contemplar.‖ (A2), citando o caso 

de um prédio no qual não foi possível construir sequer a calçada do contorno. 

Assim sendo, no que tange aos ELs criados ou reformados os entrevistados indicaram 

que não foram criados novos, mas apenas reformados, são alguns exemplos:  

 No CT foram reformados os espaços entre os blocos de salas de aulas, mas a obra 

permanece inacabada e parada. Antes da intervenção existiam canteiros em volta de 

grandes árvores, o que o caracterizava como um espaço propício ao descaso.  

 A reurbanização da RUMF, com a reforma da quadra e de toda a parte externa, 

com o empraçamento do terreno dos fundos do edifício, mas a obra permanece 

inacabada e parada. 

 A urbanização do parque esportivo, que segundo A2 ―[...]deveria ter sido feito de 

uma forma melhor [...].‖, sendo licitada e executada sem projeto executivo.  

 A reurbanização com o redimensionamento das vagas no estacionamento do 

CCEN (a obra foi concluída).  

 A ocupação da praça do CE a partir da construção de boxes comerciais fixos. 
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Uma das razões citadas para a não criação de novos ELs foi o veto da gestão (2004-

2012) a qualquer projeto com pilotis, recurso que permitiria atender à necessidade com a nova 

edificação, mantendo EL para convívio e permanência, além de permitir a visão da área de 

mata, que integra boa parte do campus. 

Desse modo, foram ocupados ―Muitos, muitos mesmo! Muitos ELs‖ (A2). As áreas 

que primeiros foram ocupadas foram de estacionamento, como aconteceu com o edifício de 

terapia ocupacional e fonoaudiologia, que ocupou área de estacionamento no CCS, ―[...] esses 

estacionamentos [...] contemplavam árvores [...]. Eram ELs, de circulação também de 

pedestres. ‖ (A2). Mas não somente estacionamentos foram ocupados, existem outras áreas 

que foram ocupadas ou tem estudos nesse sentido, a exemplo dos espaços entre os blocos de 

sala de aula do CT (estudos) e de um trecho nas proximidades da caixa d‘água junto ao RU 

(estudos). Um dos arquitetos ainda observou que os principais prédios projetados pela equipe 

da reitoria não contemplam áreas de convivência, ―[...]O prédio no máximo um corredor em 

que você mal consegue ter uma recepção, um hall. Por exemplo, um bloco de sala de aulas 

para 300 pessoas e onde essas pessoas vão ficar no intervalo entre uma aula e outra? ‖ (A2). 

Mesmo assim, A2 indica que os ELs no C1 estão presentes ―[...] praticamente em 

todos os setores, se você olhar, por exemplo, o CCS tem áreas fantásticas entre os blocos que 

dariam para se ter projetos de características muito boas. Tem aqueles coretos que se tivesse 

um tratamento melhor poderiam se transformar.‖. Porém, segundo o arquiteto, para dois 

desses espaços já estão previstas a implantação de novas edificações. O profissional atribui 

muitas dessas ocupações à pressão administrativa, citando ainda o CCEN, onde ―[...] existiam 

as áreas entre os blocos, que eram as áreas de empraçamento em que se cedeu à pressão, aí é 

um pouco mais antigo, mais que se cedeu à pressão e você já não vê os espaços vazios entre 

os blocos do CCEN.‖. Ainda sobre a imposição administrativa A2 mencionou um fato sobre a 

redução das áreas de canteiro: 

 

[...] essa via principal que você sai da prefeitura e vai em direção da reitoria, você 

tinha a calçada, entre a calçada e a rua antes era previsto um canteiro, o que eu foi 

que a gestão antiga fez? Mandou concretar, por que? Para reduzir a área de jardins, 

porque dava trabalho de manutenção. A gente já teve aqui coisas tentando fazer 

nesse sentido [...]. Mas enfim, em termos de ELs a gente, na universidade, tem 

muitos que precisariam ter projetos, ter projetos de paisagismo, um cuidado maior, 

um tratamento maior, mas hoje não é prioridade (A2). 

 

Já sobre a compatibilização entre o meio ambiente e a ampliação da infraestrutura, os 

entrevistados ressaltam que a universidade apresenta boa parcela de área de mata preservada 

apesar das novas construções, um deles chega a citar a cobertura de 60% do território, mas 

conforme citado (item 7.3, fig. 50) é de 51,22%, que não deixa de ser um percentual 
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considerável, o qual um dos entrevistados (A3) atribui à preservação, visto que, ―[...] nada 

dessa floresta que você vê nessa reserva foi sempre uma floresta, muitos delas se você pegar 

fotos antigas era uma vegetação bem escassa.‖ (A3).  

Atuante na preservação ambiental na UFPB funciona a CGA, a qual, para A2, é uma 

comissão que ―[...] aqui funciona relativamente bem, é extremamente rigorosa.‖, citando um 

caso em que a comissão negou o a supressão vegetal para construção em determinada área, 

sendo o projeto então submetido à SUDEMA (Superintendência de Administração do Meio 

Ambiente da Paraíba), que aprovou a supressão para construção, uma vez que essa 

Superintendência observa, segundo A2, se a vegetação da área é nativa da Mata Atlântica, e 

caso não seja ela autoriza a retirada, sem atentar para a QA que a vegetação imprime ao local.  

Dessa forma, árvores acabam sendo retiradas para dar lugar a novos edifícios, a exemplo do 

bloco de Mídias Digitais e da ampliação do RU, tendo este último ocupado área de mata 

fechada, conforme citado por A3. Porém, um dos arquitetos ainda informa que também é ideia 

da equipe:  

 

[...] tentar preservar ao máximo as árvores que não estão dentro da reserva, porque 

[...]. A árvore que está dentro da reserva você não vai viver lá, você não vai ficar na 

sombra dessa árvore, a ideia é preservar as árvores que estão nesse conjunto, mas 

tem hora que a demanda... Qual é para mim um dos maiores problemas? 

Planejamento em longo prazo (A3).  

  

E aí ele aponta questões advindas do REUNI, que ilustram um pouco do acelerado 

processo de ocupação sem tempo hábil para o planejamento necessário:  

 

[...] só liberavam o dinheiro se você criasse a turma, na hora que você cria uma 

turma você já criou o problema, você precisa executar o projeto e executar a obra o 

mais rápido possível porque se você for botar, fazer planejamento, para fazer o 

projeto, para legalizar, para começar a obra, a turma se forma, e você quando uma 

turma se formou significa que você já teve todas as entradas, você coloca esses 

meninos aonde? E todos os recursos chegam muito partidos [...] (A3). 

 

A partir dessa última fala entende-se porque a prioridade atualmente na DEP é a 

acessibilidade, visto que o acesso às novas edificações ficou muitas vezes pendente, pois o 

―[...] o dinheiro vinha para executar o prédio e somente só [...]‖ (A3), não sendo possível 

atender a iluminação, sinalização, acessibilidade ao edifício a partir dos estacionamentos, 

calçadas, passarelas. Segundo A3, ―[...] isso nem entrava que não tinha dinheiro.‖, fazendo 

referência apenas ao acesso, pois para uma sinalização em Braille seria necessário um 

processo licitatório específico.  

De tal maneira que a Universidade vem respondendo a muitos processos, inclusive no 

Ministério Público. Mas, conforme A2,  
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[...] a universidade hoje já conhece os seus problemas e agora está tentando 

viabilizar as soluções [...]. Os processos são inúmeros para remoção de barreiras 

arquitetônicas, tudinho! Está tudo hoje dependendo de a gente conseguir viabilizar 

todas essas regularizações [...]. Como é que a gente está trabalhando efetivamente? 

Primeira meta: viabilizar as rotas acessíveis, então a gente hoje está refazendo os 

projetos. É tanto que o LACESSE está participando adequando os projetos também 

a mudança da norma, mas essa é nossa primeira meta, acessibilidade, hoje dentro da 

prefeitura universitária [...] a prioridade é rota acessível (A2). 

 

Esse profissional chegou a comentar casos de acidentes no campus, muitos 

ocasionados também por barreiras atitudinais, sendo a principal o estacionamento de 

motocicletas e bicicletas sobre passarelas de circulação de pedestres. Uma questão de projeto 

que poderia contribuir com essa situação seria a locação de vagas para motocicletas nos 

estacionamentos, mas, segundo A2,  

 

[...] a gente não tinha o costume de se fazer isso, os projetos de arquitetura antes não 

tinham. É tanto que hoje a gente voltou nesses redimensionamentos a prever 

estacionamento para motos [...] tanto bicicletário quanto para moto. A gente tem 

projeto para ser orçado (A2). 

 

Uma contribuição para a orientação e mobilidade de usuários no campus seria uma 

sinalização eficiente, para tanto os entrevistados informaram que já existe um projeto de 

sinalização pronto, que, segundo A3, contempla apenas 5 totens e placas de identificação dos 

diversos setores, não incluindo qualquer sinalização em Braille.  

Além disso, esse projeto não se integra ao projeto de rota acessível que está sendo 

elaborado para o campus, pois: 

 

Foram duas coisas pensadas em separado. [...] não se comunicam! [...]. Você chega 

num centro eles mandaram fazer a sinalização de um tipo, chega no outro fizeram 

uma sinalização de outro, por conta própria, às vezes fazem uma rampa 

completamente fora de padrão. Mas isso [...]. Eu não culpo porque muitas vezes eles 

mandam a solicitação para cá e ela fica na fila e não sai (A1). 
 

Conforme A2 o projeto de sinalização já existente só não foi implantado devido a um 

erro de comunicação identificado no processo de pregão, que foi cancelado, visto que 

caracterizaria um superfaturamento, o que, de acordo com o entrevistado: 

 

[...] são realidades exatamente dessa pressa. Eu tenho visto que tudo tem sido muito 

em virtude da agonia de se querer fazer de todo jeito [...]. Então, eu penso que é 

muito em virtude disso, existe essa questão política, mas a gente aqui não é político, 

a gente aqui é técnico, exatamente por conta disso que a gente tem tentado ser firme 

nas nossas decisões de não fazer as coisas de todo jeito (A2). 

 

Ainda sobre a acessibilidade, A3 destaca o benefício do uso de plataformas tanto para 

a mobilidade do usuário como para a redução da ocupação de áreas, mas chama a atenção 

para a dificuldade de implantação desse tipo de equipamento na Instituição:  
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A gente está na era da modernidade, a gente anda com celular, a gente faz tudo e a 

gente não consegue colocar uma plataforma, [...]. Aqui na universidade todos tinham 

plataformas, foi feito pregão, e não foi instalado. [...] a gente tem carro aqui, a gente 

tem tudo, porque a gente não pode ter uma plataforma, não é uma mega tecnologia. 

Para subir elevador é muito melhor, plataforma é muito melhor. Mas aí assim.... 

Ah... vive quebrando quando falta luz! Quando falta luz era para ter sistema de 

gerador aqui, a gente está falando de uma estrutura de uma universidade desse porte, 

ficou 45 dias o CCEN sem luz, acabou com todo o material químico de lá, perdeu 

tudo. Ficou 45 dias sem luz em química, um problema no transformador e não tinha 

outro. Esse tipo de coisa não deveria ser o nosso elemento baseador (A3). 

 

Outro fator que não acompanhou a grande quantidade de obras foi o quantitativo de 

fiscais, que para A1 é mínima, representado um dos grandes problemas da PU. Conforme A2, 

hoje a PU tem um quadro de 12 engenheiros e no momento em que um maior número de 

obras estava em andamento havia fiscais que chegavam a ter 20 obras, sendo ―[...] impossível 

você fiscalizar com qualidade.‖ (A2). O entrevistado cita que para a literatura a situação ideal 

seria um engenheiro para cada 3 obras, 3 mil m
2 

ou obras somando no máximo 3 milhões de 

reais, precisando o quantitativo de fiscais mais que dobrar para atender a demanda.  Por isso, 

ele atribui a falta de fiscalização ao grande volume de trabalho.  Ações estão sendo tomadas 

no sentido de minimizar a situação, pois, segundo A2, eles estão tentando implantar uma 

equipe multidisciplinar de fiscalização, composta por um engenheiro civil, um arquiteto e um 

engenheiro eletricista, sendo necessário ainda um engenheiro mecânico, mas infelizmente não 

há profissionais dessa área no setor de fiscalização. Há previsão de contratação de mais 2 

engenheiros e mais um arquiteto, o que não se enquadra ainda na situação atual, mas já 

representa uma contribuição para a fiscalização das obras na instituição.  

Segundo os profissionais, a iluminação externa dos ELs, calçadas, passarelas e entorno 

dos blocos fica a cargo da divisão de manutenção localizada na PU. Como também, cada 

centro de ensino tem, quase sempre, algum profissional especializado na realização de 

pequenos reparos na área. Essa realidade é corrente mesmo no entorno das novas edificações, 

visto que, conforme A2, ―[...] não existe um projeto que seja integrador [...]‖: 

 

Deveria vir do setor de arquitetura contemplando essa iluminação do entorno 

imediato das edificações e deveriam ter [...] projetos de urbanização contemplando 

essa iluminação. Na verdade, isso nunca foi feito, o que existe hoje é o que existiu 

desde sempre. Quando existe uma ou outra solicitação: Ah essa área está escura! 

Vamos lá aí a gente vai lá e dá um jeitinho de iluminar (A2). 

 

Segundo A3, apenas em situações que requerem uma iluminação mais cênica pode 

ocorrer contribuição do setor de arquitetura. 
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Em se tratando do tratamento da água do campus os profissionais informaram que a 

Instituição recebe água vinda da concessionária e de vários poços artesianos, os quais tem sua 

qualidade monitorada. Já sobre o esgotamento sanitário:  

 

O esgoto ele não atende toda a universidade. A universidade ela é atendida pelo 

esgoto, mas têm algumas poucas áreas que não atende, e aí essas edificações que não 

são contempladas elas têm fossa séptica. Mas praticamente quase toda a 

universidade ela é atendida pela rede coletora de esgoto. Na verdade, a gente está 

fazendo um estudo para ver como ampliar isso. Porque isso inclusive faz parte, por 

exemplo, de uma das exigências para o licenciamento dos prédios, então precisa 

indicar a destinação final [...] (A2). 

 

Ainda sobre o esgotamento sanitário A3 chama atenção para a necessidade de um 

tratamento diferenciado de resíduos, pois muitos laboratórios trabalham com resíduos 

químicos. 

Sobre a manutenção dos ELs um dos profissionais (A1) informa que os centros de 

ensino muitas vezes consultam o setor de arquitetura, como também mandam suas demandas, 

mas como são muitas as solicitações alguns chegam a buscar apenas uma orientação e tentam 

solucionar a situação por meio de pequenos reparos junto ao centro mesmo. 

Já sobre a manutenção do paisagismo nos ELs do campus há uma equipe no setor de 

manutenção mobilizada em realizar esse serviço. No entanto, os arquitetos informam que o 

trabalho está sendo realizado sem nenhuma orientação profissional, pois o setor não conta 

com nenhum paisagista, necessidade que já foi comunicada a administração central, segundo 

A2. 

Quanto ao sistema de reciclagem de lixo no campus há coletores tanto para lixo 

comum quanto para lixo reciclável, este último, segundo A2, é recolhido por uma associação 

de catadores, e, em especial, as lâmpadas fluorescentes são recolhidas para um depósito no 

campus (ação fruto de um projeto da CGA).  

Adentrando no quesito segurança, os profissionais apontam que esta, apesar de não ser 

um pré-requisito de projeto, trata-se de uma preocupação constante. Um dos profissionais 

(A2) acrescenta que discussões sobre o tema vêm sendo realizadas na Instituição: 

 

Eu já falei várias vezes, inclusive exaustivamente. A gente já participou de várias 

reuniões, inclusive com a reitora, com o pessoal do CCHLA, do conjunto 

humanístico, inclusive com a polícia militar, porque é uma ilusão viu essa história 

que a polícia militar não pode entrar aqui, isso é uma ilusão (A2). 

 

Outro profissional acrescenta: ―[...] nosso problema aqui é depredação, a gente tem que fazer 

projeto pensando no vandalismo.‖ (A3), o que leva os profissionais a projetar já pensando em 

um controle maior de acesso aos edifícios:  
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Aqui a gente tem um problema de segurança mesmo, por causa disso, de ser um 

campus aberto, e é triste que a gente não possa ser assim, sinceramente. As salas de 

aula do CT, os CAs, cada sala tem um gradil, então você não tem uma centralidade, 

agora até vai ter nessa proposta que a gente tem de verticalização, mas sinceramente 

não era isso que eu acho o melhor não. No CCJ essa ampliação que a gente está 

fazendo da pós a ideia era de a circulação vertical ser gradeada. O da PU agente 

marcou a entrada, tem a marcação bem grande da entrada, tem a simbologia e ela 

fecha, tem um pátio do auditório, o auditório você fecha, mas o pátio não. Eu achei 

que o pátio, que é a única parte de pilotis que tem, podia ficar liberado para o uso 

coletivo, para o uso das pessoas além da PU. O auditório você fecha e a sala da 

gente a gente fecha. Agora o que é que acontece, o segurança que estiver dentro da 

PU ele não vai estar vendo o auditório, o cara arrombar o auditório, mas é isso que 

eu estou dizendo, ficar lidando com vandalismo e isolar? É a gente podia isolar o 

pátio, mas eu fico pensando e tem hora que eu cedo o princípio do coletivo, que para 

mim, às vezes, é mais importante, mas tem hora que é terrível! E outra coisa, para 

você ter um prédio com uma entrada só você precisa ter um prédio com uma 

estrutura. Como esse prédio é térreo todas as portas com caminho então você precisa 

fechar (A3). 

 

A fala do arquiteto cita vários exemplos do quanto é preocupante a questão de 

segurança já no momento de concepção do projeto. 

Já sobre o ordenamento do trânsito de veículos e pedestres um dos profissionais 

informou que a DEP  

 

[...] nunca parou para fazer um estudo, por exemplo, vamos analisar para saber se é 

viável fazer um binário aqui dentro da universidade, de repente essa rua você vai, 

essa daqui você volta, você tem que fazer isso, ou até mesmo se fosse o caso de 

abertura de novas ruas, saber se é viável ou não, o fechamento de algumas das vias 

(A2). 

 

Por isso, muitas das mudanças são realizadas pela seção de sinalização de vias, vinculada ao 

setor de manutenção da PU, a partir das solicitações dos centros, e sem o conhecimento da 

DEP, apesar dos arquitetos reconhecerem que essas implantações deveriam partir desse setor.  

Vale destacar um caso de fechamento de via a partir da implantação do CAC, em frente à 

reitoria. Para a integração desse novo edifício (ainda em construção) à reitoria A2 informa 

sobre a intenção de criar uma área livre com empraçamento, mas ainda não há nenhum 

projeto finalizado em relação a isso.  

Em se tratando da QV proporcionada aos usuários nos ELs do campus os profissionais 

consideram que a Instituição apresenta espaços pontuais que favorecem a permanência do 

usuário:  

 

[...] A gente tem alguns pontos aqui dentro da universidade que são agradáveis pra 

você permanecer, conversar, alguns inclusive improvisados, a exemplo do CCEN, 

que tem uns trechos extremamente gostosos ali na mata, que botaram uns 

banquinhos de concreto, que é improvisado, você vê que alguém chegou lá e decidiu 

botar aquilo dali... Eu mesmo já permaneci umas 2 ou 3 vezes num banquinho 

daqueles conversando e é muito gostoso, porque a mata é muito interessante de se 

ver. A gente tem muitos potenciais inclusive aqui de aproveitamento mais efetivo, 

de área de mata inclusive. [...]. Por isso que eu estou dizendo, em alguns pontos 
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específicos da universidade eu acho que a gente tem essa qualidade, mas no seu 

todo, se você analisar o todo da universidade seria não. Mas como eu disse, a gente 

tem alguns pontos que eu acredito que tem essa qualidade, por exemplo, aquele 

jardim lá do conjunto humanístico ele inclusive pode ser melhor utilizado, se tivesse 

um estudo um pouquinho melhor, para você ter áreas de apoio, sejam bancos, até 

mesmo para que a pessoa possa deitar, um ou dois bancos embaixo de uma árvore 

mais frondosa [...] não são nem decisões muitos caras ou difíceis de contemplar. ...o 

próprio parque esportivo tem [...] uns banquinhos que são também extremamente 

agradáveis, você consegue, por exemplo, está olhando a pista de atletismo e a área 

da piscina (A2). 
 

Do mesmo modo, A3 também cita espaços pontuais, os quais considera agradáveis 

para o convívio: no CCEN - a praça da Geografia e a lanchonete próxima a reitoria; no CCTA 

- o espaço entre árvores por trás do bloco do curso de música; e o setor esportivo como um 

todo. Esse profissional está sempre em contato com as dependências do campus, pois ele, 

além de caminhar nos ELs, também pratica esportes na Instituição:  

  
Naquele percurso da piscina [...]. Às vezes eu venho de bicicleta ali por trás, às 

vezes eu venho caminhando e venho ali por trás [...]. Eu jogo bola todo sábado ali 

[...].  Eu acho assim, que a universidade é plana, então poderia ter várias pessoas 

vivenciando ela nos finais de semana, andar de bicicleta, de skate aqui dentro (A3). 

 

Eu ando a universidade toda. Eu como no CCM, e vou dizer o CCM lá dentro é um 

gueto, você tem televisão, não sei o que, é um gueto! Mas fora dela ali no CCS, do 

lado desses 4 blocos não tem um espaço, só tem um espaço que tem sempre 

estudante, que era o antigo CA de medicina que agora é o CA de farmácia, que tem 

uns banquinhos, é um espaço agradável. [...]. Eu passo pelo CCEN todo dia, do 

mesmo jeito que tem essa ilhazinha no CCS, você tem umas ilhazinhas pequenas no 

CCEN, mas são pequenas ilhas. [...]. No CT você tem muita gente, mas não tem 

vida. [...] Ali embaixo do ambiente dos professores tem vida, as pessoas estão 

sempre sentadas ali, conversando, aquela pracinha é como uma pracinha do conjunto 

humanístico, mas só tem ela, mas ela tem essa vida, você vê as pessoas estão sempre 

ali conversando, trabalhando. [...] E acho que tem pouca vida em um lugar que é 

maravilhoso, que é o complexo esportivo, que tem aqueles pátios, tem um 

bosquezinho gostoso (A3). 

 

Porém, o profissional considera o conjunto humanístico como o melhor espaço de convívio no 

campus:  

 

[...] no conjunto humanístico [...] você tem várias áreas para ficar com bancos, 

mesmo sendo com aqueles boxes nas praças de alimentação, mas você tem espaço 

tranquilo, tem espaço mais movimentado, agitado. [...] é um espaço pequeno que 

você pode tratar. E se você quiser comer debaixo das árvores você atravessa a rua e 

está lá debaixo das árvores na central de aulas, que apesar da central de aulas ser só 

corredor, mas tem aquele outro corredor central que as pessoas ficam porque tem 

uns banquinhos nele e é agradável […] (A3). 

 

Ainda sobre ELs para convívio o profissional cita o CV, fazendo referência as novas 

edificações implantadas junto ao edifício: 

 
Eu gosto muito do CV, [...]. A papelaria me incomodou muito o que ela fez, muito, 

muito, principalmente porque me envolve. A CODISMA me incomodou médio, 
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porque quando ela fez aquilo na calçada eu fiquei triste porque ela ultrapassou o limite 

dela e quando ela avançou o limite porque era recuada. A papelaria eu fiquei 

horrorizado, e a CREDUNI também é bizarro, mas ainda assim eu acho um espaço 

gotosíssimo (A3).  

 

Segundo este profissional primeiro foi construído o DCE, seguido da CODISMA, da 

papelaria e da CREDUNI. O DCE foi construído em um terreno vazio, porém causou uma 

barreira ―[...]em relação à perspectiva paisagística de quem está no CV [...]. Você do CV tinha 

a visão de um vazio, que era o estacionamento, uma calçada e a capela. [...] Veio o prédio do 

DCE com dois pavimentos, então ele já criou essa obstrução.― (A3).  

 

[...] criou a barreira e criou um canto. Hoje em dia eu nem acho tanto problema, eu 

achei que ficou um espaço em que o DCE ganhou mais vida do que onde era, em 

relação à vida comunitária, e criou uma calçadinha, que eu acho que o prédio avança 

muito sobre a calçadinha, podia ser um pouco menor, mas é o que? Pressão dos 

estudantes! Quando veio a CODISMA veio o prédio [...] em diagonal, porque ele 

segue a mesma face do vazio [...]. Eles queriam chegar na cerca, e aí eu disse que 

não podia, porque era o recuo. [...]Só que eles vão, modificam a obra e avança o 

prédio, porque ali onde tem as janelas era uma jardineira [...] (A3). 

 

Após a construção da CODISMA (com alteração do projeto e ampliação da área 

construída) veio a obra da papelaria, que ocupou um espaço entre a CODISMA e o CV. 

Segundo A3 o projeto da papelaria mantinha o mesmo padrão construtivo da CODISMA e 

ainda tinha um recuo de 1,5m para o CV e pé-direito bem mais baixo. Porém, a obra, que foi 

executada com recursos particulares, também sofreu alteração de projeto, avançando até o 

CV, com elevação do seu pé-direito. A3 atribui parte dessa situação a falta de uma estrutura 

de fiscalização e embargo na Instituição, que pudesse acompanhar e evitar ocupações 

irregulares dessa natureza. Sobre a CREDUNI: 

 

[...] Do lado oposto, que essa para mim é a pior situação, não tem o prédio do 

UNICRED/CREDUNI [...]? [...] Além de fazer com dois andares ele botou na área 

de passagem mesmo, ali tinha calçada, ali você passava. Ele restringiu calçada. [...] 

um estudo de implantação, eu discordei, mas aí foi uma possibilidade de 

implantação, nessa possibilidade de implantação não estava prevendo quantos 

andares era, quando eu vi a obra já estava executando, não sabia nem que tinha sido 

aprovado. Aí eu fui passei na prefeitura e pedi para o pessoal embargar a obra, 

porque a gente não tinha referência sobre a aprovação. Porque que estavam 

construindo aquele negócio ali se não tinha licitação? Aí embargou, mas depois o 

pessoal desembargou aí... (A3). 

 

A papelaria e a CREDUNI são as únicas edificações que chegaram a encostar no teto 

do CV, o que incide de forma negativa sobre a iluminação e ventilação do local: ―É escureceu 

mesmo. Sabe o que é mais incrível, se você perceber nenhum dos outros blocos que estão no 

CV chega no teto, nem as lanchonetes, nenhum chega no teto, aí vem esses dois blocos vai e 

encosta em cima. ‖ (A3). 
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De forma geral os profissionais reconhecem a necessidade de melhorias em diversas 

áreas do campus. Nesse sentido, A2 cita como exemplo a antiga praça cívica do CT, que foi 

parte ocupada por um bloco multimídia e o restante da continua sem tratamento: 

 

―[...] aquela praça do CT, eu penso que ela ainda é fruto de um grande estudo lá na 

frente. Ela precisa ser estudada e ser requalificada, a verdade é essa! [...]. Agora tudo 

é uma questão de tempo, e de força de vontade e de estudo. A gente tem muitas 

áreas que podem ser requalificadas‖ (A2). 

 

 

4.7 Principais “lições” aprendidas 

 

Os dados decorrentes da aplicação das técnicas empregadas na APO do C1-UFPB 

foram resumidos em um mapa de descobertas (Figura 55), que registrou graficamente os 

resultados.  

No mapa (Figura 55) se observam itens que expressaram a mesma opinião: na 

dimensão segurança dos ELs do C1 (como um todo) os poucos vigilantes foram vistos como 

fator negativo tanto pelos questionários, quanto pela planilha. Já na dimensão serviços de 

apoio, na zona 03 (na cor vermelha), que engloba boa parte da área administrativa, os ELs 

ocupados por outro uso foram apontados como fator negativo nos questionários e nas 

entrevistas; nessa mesma zona tanto o walkthrough quanto os questionários observaram a boa 

quantidade de ELs para apresentações e serviços; o que não acontece na zona 01, na qual os 

serviços são visto como poucos. Na zona 06(em amarelo), foram indicados, tanto nos 

questionários como nas entrevistas, os ELs reformados. Os dados coincidentes demonstram 

uma sintonia na percepção, nos fatores citados, entre os usuários questionados e os técnicos.   

De modo geral, nos ELs do C1 identificam-se maior número de fatores negativos 

indicados pelas entrevistas na dimensão ambiental, muitos desses decorrentes da falta do 

plano diretor. Nos setores verifica-se uma indicação mais expressiva sobre fatores de ordem 

ambiental e de serviços de apoio. Já os ELs avaliados individualmente apresentam uma 

mescla entre os resultados da planilha, complementada com questões citadas pelos arquitetos 

entrevistados (Figura 55). 

Na relação com a cidade o C1 apresenta muitas possibilidades de acesso, seja por 

transporte público (com diversas paradas no entorno) ou veículo particular (com 

estacionamento próximo a boa parte dos ELs). Contudo, torna-se necessária maior atenção à 

acessibilidade para o meio pedonal e por meio da bicicleta, no sentido de proporcionar uma 

mobilidade segura para esses usuários.  
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Tratando especificamente sobre as técnicas aplicadas, o mapeamento dos ELs do C1-

UFPB (em sua evolução histórica e na atualidade) se mostrou fundamental à compreensão das 

transformações físicas, pelas quais o C1 vem passando, nesses seus 60 anos de existência 

(comemorados em 2015). 

Os mapas de ELs remanescentes apontam, apesar do recente adensamento construtivo, 

para um SEL com uma área considerável, parte em boas condições e parte necessitando de 

requalificação, em especial os ELs potenciais, os quais deveriam ser valorizados em função de 

sua evidente importância para a comunidade universitária, que deveria ser incentivada a 

apropriar-se mais fortemente destes espaços. Os itens avaliados pela amostra, tanto na 

dimensão ambiental, mobilidade/interna e estacionamentos e serviços de apoio, também 

apontam nessa direção, visto que ressaltam um campus ainda com muitos ELs, mas com a 

necessidade de ações que possam incidir sobre as deficiências do ambiente, no sentido de 

manter os ELs existentes, aprimorando sua QA e tornando-os ainda convidativos aos usuários. 

Os ELs avaliados no C1-UFPB apresentam grande potencial de utilização pela 

comunidade universitária, porém apresentam indicação de manutenção em diversos aspectos; 

e, em especial, um maior rigor no uso do espaço, de modo que comércio formal ou informal, 

novas edificações ou a ampliação de outras não venham a descaracterizar a edificação 

original, como aconteceu no CV, reduzindo a ventilação, iluminação, segurança e acesso 

proporcionado ao usuário, questões essenciais para uma vivência sadia no local. Nesse 

sentido, um maior cuidado com o ordenamento e ocupação dos espaços poderia resultar em 

um SEL mais adequado ao ambiente universitário.  

O C1-UFPB apresenta um SEL interligado por vias, calçadas e passarelas, mas não 

planejado como um conjunto, acredita-se que devido à falta do documento regulatório. Do 

mesmo modo, são muito incipientes as intervenções nos ELs existentes, o que compromete a 

qualidade ambiental do território.  

Desse modo, aponta-se a necessidade de, ao definirem planos para ocupação da área 

do campus nos próximos anos, os gestores da Instituição garantirem a permanência e 

qualificação do SEL existente como elemento essencial à manutenção da QA do campus, e 

consequentemente, da QV de seus usuários. 
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Fonte: Pesquisa de campo (2015). 

Figura 55: Mapa de descobertas do C1-UFPB. 
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5.1 Estudos iniciais 

 

Criado em 25 de junho de 1958 e federalizada em 18 de dezembro de 1960, o campus 

central da UFRN (CC-UFRN) está localizado no Bairro de Lagoa Nova, Região 

Administrativa Sul da cidade de Natal-RN (Figura 56). Seus limites são: bairro Nova 

Descoberta, conjunto Potilândia, Mirassol e dos Professores (Cidade Jardim), BR-101 (no 

bairro Candelária), Parque das Dunas (Zona de Proteção Ambiental: ZPA-2)
10

 e quartel do 7º 

Batalhão de Engenharia de Combate.  

 

Figura 56: Mapa do Brasil, do Estado do Rio Grande do Norte, sua capital – Natal, e do campus central 

da UFRN, respectivamente. 

 
Fonte: Autora (2017) sobre base cedida pela SIN (2016). 

 

Apesar de já ser uma realidade legal, em visita à UFRN (assim como na UFPB), em 

1965, Rudolph Atcon informava que a ideia de integrar em um campus universitário todas as 

áreas de ensino ainda não era bem vista. 

De certo modo justificada, a ideia exposta é que Natal, como cidade relativamente 

pequena, necessitava sentir a presença das escolas do ensino superior integradas nela 

e não concentradas numa cidade universitária, separadas da zona urbana. 

Considerou-se igualmente o fato de que o até hoje evidente fracasso das cidades 

universitárias no resto do país não representa exatamente um estímulo para imitar o 

que os outros estados tinham feito ou deixado de fazer a esse respeito. Estive de 

                                                           
10

 Sendo a primeira Unidade de Conservação Ambiental implantada no Estado do Rio Grande do Norte, o Parque 

Estadual Dunas de Natal ―Jornalista Luiz Maria Alves‖ criado em 1977, ou o Parque das Dunas, como ficou 

conhecido, possui 1.172 hectares de mata nativa, sendo parte integrante da Reserva da Biosfera da Mata 

Atlântica Brasileira, e exerce uma grande importância para a qualidade de vida da população da cidade de Natal 

(BRASIL, 2011). 
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acordo com esse raciocínio, mas assinalei também que, contra essa posição, poderia 

argumentar-se no seguinte sentido:  

a) Apuradas as razões que impediram até hoje a implementação efetiva do conceito 

da cidade universitária no resto do país, poder-se-iam evitar os erros cometidos, que 

se vinculam grandemente a uma falta de real desejo, a uma falta de planejamento, a 

uma falta de conceitos claros sobre a necessidade da integração universitária e à 

existência prejudicial de uma sentida tendência ao monumentalismo inecessário, 

custoso e antifuncional.  

b) A imperiosa necessidade de integrar todas as atividades universitárias, em 

conformidade com uma já crescente consciência no país do que deve fazer e ser a 

universidade moderna, no referente ao ensino, à pesquisa e a um serviço geral à 

comunidade inteira.  

c) Na medida em que a explosão demográfica fizer crescer a todas as cidades, o 

presente desejo de integrar as faculdades com a vida urbana perderá seu efeito, por 

diluição de contatos diretos e pela expansão da vida comunitária. Então, o único 

modo de ficar integrada a universidade com a vida da cidade, seria através de um 

"campus" no seu meio e não nos subúrbios da futura já crescida capital. Por isso, 

então, a imperiosa urgência de reservar os correspondentes terrenos já, ainda que sua 

utilização demore mais uma ou duas décadas (ATCON, 1966. P.31-32). 

 

Frente ao impasse, o autor sugeriu a união das duas posições, a partir do 

desenvolvimento das faculdades já integradas à vida urbana de Natal. E, ao mesmo tempo, a 

busca por um terreno adequado a uma integração futura, ideia já defendida pela Divisão de 

Obras da Universidade na época, que tinha ideias claras quanto à construção de edifícios 

simples e funcionais.  

 

De todos os modos, o tempo próprio para este planejamento a longo prazo e para a 

aquisição dos terrenos necessários é agora, porque o aumento da população 

obviamente atingirá também o Rio Grande do Norte e sua capital, fazendo então, 

cada vez mais difícil a realização da indispensável integração (ATCON, 1966, p.32). 

 

Com o passar dos anos, e após a atuação de diversos profissionais em diferentes 

épocas, a integração da Instituição em um campus universitário se concretizou (CARVALHO, 

2005). Hoje, o CC congrega boa parte dos edifícios da UFRN (praticamente todas as áreas do 

conhecimento) no seu espaço de 123 ha, que agrega ainda edifícios administrativos e de 

serviços.  O campus conta com entradas de uso misto (para pedestres e veículos) e algumas 

apenas para pedestres, com acesso direto para os bairros concentrados na região Sudoeste 

(Figura 57); além de paradas de ônibus no seu entorno imediato e no sentido Centro-Norte; 

uma vez que, o transporte coletivo municipal circula na área perimetral do campus, assim 

como o serviço gratuito de um ônibus circular, que, além de contornar o campus, tem pontos 

de parada na reitoria, no setor esportivo e ponto final no restaurante universitário (Figura 57).  
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Figura 57: Imagem aérea com inserção do campus central da UFRN no bairro Lagoa Nova e as áreas limite e indicação dos principais setores e acessos da 

Instituição. 

 
Fonte: Google Earth (2016), editado pela autora. 

Legenda: 1-Instituto Metrópole Digital – 

IMD; 2-Residência Universitária; 3-

Restaurante Universitário; 4-Escola de 

Enfermagem; 5-Ginásio I; 6-Parque 

Aquático e Núcleo de Yoga; 7-Dep. de 

Fisioterapia; 8-Campo de Futebol e Pista 

de Atletismo; 9-Dep. de Ed. Física; 10-

Ginásio II; 11-Setor de Aulas I; 12-

COMUNICA/Tv Universitária; 13-

Centro de Ciências Sociais Aplicadas-

CCSA; 14-Setor de Aulas V; 15-Centro 

de Ciências Humanas, Letras e Artes-

CCHLA; 16-Centro de Convivência 

Djalma Marinho-CCDM;17-Biblioteca 

Central Zilá Mamede-BCZM; 18-Centro 

de Educação-CE; 19-Instituto 

Internacional de Física-IFF; 20-Setor de 

Aulas II; 21-Dep. de Geologia; 22-

Núcleo de Tecnologia e Indústria-NTI; 

23-Dep. de Física; 24-Complexo 

Tecnológico de Engenharia-CTEC; 25-

Centro de Tecnologia-CT; 26- Escola de 

Ciência e Tecnologia-ECT; 27-Setor de 

Aulas IV; 28-Anfiteatro CCET; 29-

Centro de Ciências Exatas e da Terra-

CCET; 30-Setor de Aulas III; 31-Centro 

de Biociências-CB; 32-Instituto de 

Medicina Tropical; 33-Museu de 

Ciências Morfológicas; 34-Subestação 

69; 35-Nuplan; 36-Reitoria; 37-Div. de 

Material e Patrimônio-DMP; 38-Escola 

de Música; 39-Estação Climatológica; 

40-Secretaria de Educação à Distância-

SEDIS; 41-Capela Ecumênica; 42-

Anfiteatro/Praça Cívica; 43-Dep. de 
Artes/Funpec/ETA; 44-Comperve.  
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Segundo Onofre (2008), o CC vem conservando edificações do início de sua 

construção, ao passo que o crescimento ao longo dos anos vem dispondo de novos prédios, 

ocupando progressivamente os grandes vácuos iniciais.   

O final da última década imprimiu muitas mudanças à UFRN. O CC ampliou o 

número de vagas para o ingresso de estudantes, com um crescimento de 53% no ensino da 

graduação entre 2008 e 2012 e de aproximadamente 40% para a pós-graduação – mestrado e 

doutorado, situação que gerou um aumento estimado de 2.700 novas vagas, sendo necessária 

a contratação e aperfeiçoamento de recursos humanos (professores e funcionários), como 

também da ampliação de espaços físicos disponíveis (salas de aula, laboratórios, 

equipamentos, instalações administrativas, unidades de serviço e bibliotecas) (Tabela 6). Tais 

ações se intensificaram especialmente em razão do Programa REUNI (UFRN, 2012).  

 

Tabela 6: Tabela das áreas de edificações pactuadas e executadas no período 2008-2012 na UFRN. 
 Área 

pactuada 
(m2) 

2008 2009 2010 2011 2012 

Pactuado Executada Pactuado Executada Pactuado Executada Pactuado Executada Pactuado Executada 

Áreas 30.583,00 14.350,23 17.059,00 16.765,61 2.300,00 22.803,52 0,00 4.745,90 49.942,00 58.465,26 

Fonte: UFRN (2012). 

 

Consoante à criação de novos cursos, a exemplo do novo modelo de formação 

acadêmica do Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T) e da ampliação de vagas em 

cursos existentes, a UFRN também realizou concursos para 344 docentes e para 447 técnicos 

(UFRN, 2012).  

No período a UFRN tinha como uma de suas metas implantar uma infraestrutura capaz 

de atender às demandas associadas à expansão, e ações voltadas à assistência estudantil 

(restaurante universitário, residências etc.). O investimento estimado para a UFRN, advindo 

do REUNI, foi de quase 82 milhões de reais, sendo mais de 52 milhões destinados apenas às 

edificações (em vários campi) (UFRN, 2012). No mapa (Figura 58) pode-se perceber a 

ocupação do solo no CC UFRN desde sua criação até os dias atuais (Apêndice I).   

Desde 2010 a universidade conta com a ação continuada da Comissão Permanente de 

Apoio aos Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais (CAENE), que tem como 

uma de suas metas o fomento de acessibilidade física, visando garantir a permanência e a 

conclusão, com sucesso, do estudante com Necessidade Educacional Especial (NEE). 

Há também na Biblioteca Central Zilá Mamede (BCZM), desde 2011, o Laboratório 

de Acessibilidade, o qual compete: promover e disseminar acessibilidade e usabilidade da 

informação às pessoas com necessidades educacionais especiais.   
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Figura 58: Mapa de evolução da ocupação do campus central da UFRN, a partir da década de 1970 até 2016.  

  
Fonte: Mapa trabalhado pela autora a partir de mapas cedidos pela Comissão de Gestão do Espaço Físico da UFRN (2014).
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Até o ano de 2016 o CC-UFRN, dos seus 123 ha, tinha 14,88% de ELs ocupados por 

edificações, os quais se distribuem de forma mais acentuada no início da formação do campus 

e no restante do período de forma mais moderada (Tabela 7). 

 

Tabela 7: Tabela com quantitativo da evolução da ocupação do campus central da UFRN entre meados da 

década de 1970 até 2016. 
  

Período 
Porcentagem de 

ocupação de cada 
período 

Porcentagem de 
ocupação sobre o 

valor total ocupado 

Porcentagem de evolução 
da ocupação acumulada 

em cada período 

 Meados da década de 1970 4,67 31,38 31,38 

 Fim da década de 1970 2,81 18,88 50,26 

 Fim da década de 1980 1,88 12,63 62,89 

 Fim da década de 1990 1,35 9,07 71,96 

 Fim de 2006 2,53 17,00 88,96 

 Fim de 2014 1,04 7,00 95,96 

 Fim de 2016 0,6 4,03 100% 

TOTAL 14,88% 100%  
Fonte: Autora (2017). 

 

Observa-se que o período da ação do REUNI no CC não intensificou a ocupação de 

ELs, visto que, entre 2006-2014 houve um crescimento de apenas 6,9% de ocupação no 

campus. Pode-se atribuir esse número a criação, em 2013, da Comissão de Gestão do Espaço 

Físico da UFRN, que visa elaborar e propor uma política e diretrizes para ocupação do espaço 

físico na UFRN; sendo composta pelo superintendente de infraestrutura, como presidente, e 

por mais quatro membros, de livre escolha do Reitor (que, em geral elege um grupo 

interdisciplinar). A Comissão tem por atribuições (UFRN, 2015):  

a) Propor diretrizes para o uso dos espaços físicos da Universidade; 

b) Analisar e emitir parecer sobre projetos de intervenção no espaço físico e sobre a 

implantação de novas edificações a serem construídas na UFRN; 

c) Preservar e garantir que os critérios de zoneamento e características das edificações 

contidos nos Planos Diretores dos campi da Universidade sejam obedecidos; 

d) Desenvolver outras atividades correlatas. 

Já tendo sido desenvolvidos projetos relacionados à mobilidade (sinalização, 

trânsito/estacionamento, ciclovias, passarelas e rotas) e aos espaços de convivência.   A 

Instituição tem ainda um Plano de Mobilidade, que determina, dentre outras ações, a 

implantação de rotas acessíveis no CC; o que já vem sendo realizado. 
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5.2 Situação atual  
 

 

Em termos gerais, são diversos os usos no CC-UFRN (Figura 59): 

 Manutenção: Se distribuem por todo o campus em apoio aos diversos setores. 

Porém apresentam-se em maior número na direção Centro-Norte; 

 Esporte: As instalações voltadas para a prática esportivas predominam na região 

Nordeste do CC; 

 Residência universitária: São quatro edificações, de maior porte, para a graduação, 

localizadas ao Norte do CC, e uma e outra, de menor porte, mais ao centro, para a 

pós-graduação; 

 Cinema, teatro e multimídia: A principal edificação com função de entretenimento 

está a Oeste do CC, o anfiteatro; na área está também a capela, a escola de música e 

o Departamento de Arte; 

 Serviços: Estão distribuídos por todo o campus, porém, apresentam maior 

concentração na área central, integrados no Centro de Convivência. Ao Norte há 

ainda o Restaurante Universitário. 

 Obras: Apresentam-se em pequeno número, sendo algumas ao Norte e outras 

poucas na área central, próximo a BCZM; 

 Garagem: Concentra-se a Noroeste do campus; 

 Bibliotecas: A Biblioteca Central Zilá Mamede localiza-se na área central do CC, e 

distribuídas pelo campus há bibliotecas setoriais; 

 Administrativo: Os edifícios administrativos se distribuem pelo campus, 

apresentando-se em maior quantidade na área central, com destaque para a Reitoria, 

e se expandindo na direção Sudoeste. 

 Aulas, ambiente dos professores e laboratórios: São muitos os edifícios distribuídos 

pelo campus ocupados por salas de aulas, ambientes de professores, laboratórios e 

administrativo, porém, apresentam-se em maior número na região Sudeste.  

 Edificações planejadas: No CC algumas edificações estão sendo previstas, 

principalmente na região Norte e Sul. 

Quanto à verticalização, observa-se (Figura 60) que o CC apresenta maior 

concentração de edifícios térreos, representados, principalmente, por conjuntos de blocos de 

salas de aulas na região Sudeste, os quais já contam também com edifícios anexos de mais 

pavimentos. Entre os edifícios térreos mais dois pavimentos se destaca o CB, ao Sul. Já os 

edifícios de térreo mais três se pulverizam no quadrante Sudeste; e, em menor proporção, 
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estão os edifícios térreos mais quatro, sendo um ao Sul e outro ao Norte. Sendo necessário 

apontar que, boa parte dos edifícios com mais pavimentos datam da última década (Figura 

58), ou seja, ao período REUNI é possível atribuir boa parte da verticalização do CC. 

Quanto à topografia, esta apresenta variações de nível por todo o CC, com maior 

declividade na direção Centro-Norte (Figura 60). 

Sobre o campus, como um todo, foram feitas visitas exploratórias no mês de agosto de 

2016, no sentido de realizar um diagnóstico geral da área; sendo a descrição do resultado 

dividida em seis zonas, conforme demarcação da SIN (Figura 61): 

 Zona 01: Abrange o Núcleo Permanente de Concursos (COMPERVE), o 

Departamento de Artes (DEART), a Secretaria de Educação à Distância, a estação 

climatológica, o Departamento de Atenção à Saúde do Servidor (DAS), a Praça 

Cívica/Anfiteatro, o Núcleo de Educação Infantil (NEI), a Capela e a Escola de 

Música (EMUFRN).   

 Zona 02: Abrange o Núcleo de Pesquisa em Alimentos e Medicamentos 

(NUPLAN), a Gráfica da UFRN, o Arquivo Geral, o Laboratório de Biotecnologia 

e Conservação de Espécies Nativas (LABCEN), o Laboratório de Entomologia 

(LABENT), o Museu de Ciências Morfológicas e o Centro de Biociências (CB).  

Além da Trilha dos saguis e um horto.  

 Zona 03: Localizam-se os Setores III e IV (blocos de salas de aula), o Centro de 

Ciências Exatas e da Terra (CCET), o Centro de Tecnologia (CT), a Escola de 

Ciências e Tecnologia (ECT), o Complexo Tecnológico de Engenharia (CTEC), o 

Núcleo de Tecnologia Industrial (NTI) e o Instituto Internacional de Física (IIF). 

 Zona 04: Composta pelos Setores I, II e V (blocos de salas de aula), o Centro de 

Ciências Humanas Letras e Artes (CCHLA), o Centro de Educação (CE), o Centro 

de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) e a Superintendência de Comunicação 

(COMUNICA/TVU). 

 Zona 05: Estão o complexo esportivo, o Restaurante Universitário, as Residências 

Universitárias, a SIN, a Escola de Enfermagem e o Instituto Metrópole Digital 

(IMD). 

 Zona Central: Recobre a área da reitoria, o Centro de Convivência Djalma Marinho 

(CCDM) e a BCZM. 
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Figura 59: Mapa de uso e ocupação do campus central da UFRN. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016) sobre base cedida pela SIN (2016). 
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 Figura 60: Mapa de gabarito em confronto com o mapa topográfico do campus central da UFRN. 

 
 Fonte: Pesquisa de campo (2016) sobre base cedida pela SIN (2016). 
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Figura 61: Mapa do campus central da UFRN dividido por zonas. 

 
Fonte: SIN (2016), editado pela autora (2016). 
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 ZONA 01 (Figura 62) – Abrange o Núcleo Permanente de Concursos 

(COMPERVE), o Departamento de Artes (DEART), a Secretaria de Educação à Distância, a 

estação climatológica, o Departamento de Atenção à Saúde do Servidor (DAS), a Praça 

Cívica/Anfiteatro, o Núcleo de Educação Infantil (NEI), a Capela e a Escola de Música.    

Na zona são muitos os ELs ajardinados (Figura 62a), em especial nas proximidades da 

capela (Figura 62b). Há também espaço para eventos e apresentações, a Praça Cívica, com 

palco e arquibancadas (Figura 62c). O estacionamento na área é extenso; ele abriga 

anualmente a Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura da UFRN (CIENTEC). 

No DEART há estacionamentos formais e informais (Figuras 62d e 62e) e um dos 

edifícios conta com um pequeno anfiteatro em sua entrada (Figura 62f). Há também ELs 

arborizados e uma praça junto a um dos edifícios (Figura 62g). Porém, observam-se restos de 

materiais de construção em alguns terrenos (Figura 62h). 

Sobre a acessibilidade, na zona há faixas de pedestres (Figura 62i), paradas de ônibus; 

mas, improvisos ainda persistem: circulação com largura reduzida e rampas inadequadas à 

normativa (Figura 62j).  

 

ZONA 02 (Figura 63) – Abrange o Núcleo de Pesquisa em Alimentos e 

Medicamentos (NUPLAN), a Gráfica da UFRN, o Arquivo Geral, o Laboratório de 

Biotecnologia e Conservação de Espécies Nativas (LABCEN), o Laboratório de Entomologia 

(LABENT), o Museu de Ciências Morfológicas e o Centro de Biociências (CB).  Na zona há 

um considerável espaço verde, a Trilha dos saguis (Figura 63a), e um horto.  

No edifício do CB há um pátio (Figura 63b) e alguns edifícios anexos, muitos com 

jardins entre eles (Figura 63c); também são muitos os bancos de apoio ao longo dos 

corredores (Figura 63d). Há plataforma para facilitar o acesso aos andares superiores da 

edificação. No edifício ainda funcionam serviços, como uma lanchonete e copiadora.  

A zona conta com estacionamento formal e informal (Figura 63e e 63f), bastante 

utilizado; sendo parte do estacionamento formal controlada por cancela e posto de segurança 

(Figura 63g). Há uma parada de ônibus bem próxima a esse estacionamento com acesso por 

rampa e escadaria (Figura 63h). As calçadas e ciclovias estão dispostas por boa parte da zona. 

Apenas o estacionamento do NUPLAN apresenta-se pouco utilizado (Figura 63i).  

Observam-se trechos ajardinados e bem cuidados na zona (Figura 63j), porém há 

espaços que necessitam de manutenção (Figura 63k). Já a área para a coleta de resíduos 

apresentou muito lixo é acumulado do lado de fora da baia (Figura 63l).  
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Figura 62: Mapa da Zona 01 do campus central da UFRN, com destaque para: a) Jardim na zona 01; b) Capela; c) Praça Cívica; d) e e) Estacionamento formal e 

informal no DEART, respectivamente; f) Anfiteatro na entrada de um dos edifícios do DEART; g) Praça no DEART; h) Acúmulo de material de construção; i) 

Faixa de pedestre na Escola de Música; j) Rampa improvisada no DEART. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016). 
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Figura 63: Mapa da Zona 02 do campus central da UFRN, com destaque para: a) Área da Trilha dos Saguis; b) Pátio do CB; c) Jardim entre blocos no CB; 

d)Bancos ao longo dos corredores do CB; e) e f) Estacionamento formal e informal no CB, respectivamente; g) Estacionamento com entrada controlada no CB; h) 

Parada de ônibus no CB; i) Estacionamento do NUPLAN; j) Trechos ajardinados no CB; k) Trecho com necessidade de manutenção; l) Baia mal utilizada. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016). 
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 ZONA 03 (Figura 64) – Na zona 03 localizam-se o Setor III (blocos de salas de 

aula), o Centro de Ciências Exatas e da Terra (CCET), o Setor IV (blocos de salas de aula), o 

Centro de Tecnologia, a Escola de Ciências e Tecnologia (ECT), o Complexo Tecnológico de 

Engenharia (CTEC), o Núcleo de Tecnologia Industrial (NTI) e o Instituto Internacional de 

Física (IIF). 

No setor III funciona boa parte das aulas dos cursos vinculados ao CCET em seus oito 

blocos de salas de aula, tendo, no pilotis de um deles, um espaço reservado para estudo dos 

alunos. Em um dos blocos também há uma copiadora. Nos corredores do setor há mobiliário 

(Figura 64a), o que propicia o encontro e o convívio entre os usuários. As calçadas do setor 

estão, no geral, em boas condições, e algumas contam com rota acessível (Figura 64b). 

Porém, alguns trechos são interrompidos, tendo continuidade a partir de rotas informais. 

No CCET há o curso de geologia e seus diversos laboratórios, assim como o curso de 

física e química, porém, com uma quantidade menor de laboratórios. Alguns laboratórios 

dividem um mesmo edifício, como o Laboratório de Cimentos e o Laboratório de Meio 

Ambiente; outros têm prédio próprio, como o Laboratório de Química. O centro conta com 

uma praça arborizada, sombreada, com mobiliário e um coreto central (Figura 64c), localizada 

junto ao edifício administrativo. Porém, há espaços que carecem de manutenção (Figura 64d); 

e outros com restos de material de construção, de escritório e até de eletrônicos (Figura 64e).  

O setor IV conta com nove blocos, que atendem aos cursos vinculados ao CT. Os 

estacionamentos formais estão em boa parte da área (Figura 64f), e contam com área para 

motocicletas e bicicletas (Figura 64g). Porém, os estacionamentos informais ainda persistem. 

Na zona alguns ELs se destacam pela intensidade no uso: os trechos gramados 

próximo ou entre os blocos de salas de aula (Figura 64h); e a praça do CT, recentemente 

reformada. No entorno dessa praça há blocos de sala de aula, o edifício administrativo do CT 

e um bloco menor, utilizado pelo curso de arquitetura e urbanismo. Próximo ao CT há 

também uma copiadora e uma lanchonete. 

A movimentação de usuários também é intensa no edifício do ECT (Figura 64i), pois 

este apresenta uma circulação cruzada, que facilita o acesso a uma das paradas de ônibus da 

zona. O recém-inaugurado (em agosto de 2016) CTEC apresenta um trecho em pilotis (Figura 

64j), porém, sem mobiliário.    

Na zona alguns trechos demonstram necessidade de manutenção, com a vegetação 

bastante crescida (Figura 64k); e outros trechos indicam a necessidade de ampliação das 

calçadas, pois apresentam trilhas abertas pelos usuários (Figuras 64l).   
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Figura 64: Mapa da Zona 03 do campus central da UFRN , com destaque para: a)Corredor com mobiliário no setor III; b)Rota acessível no CT; c)Praça no CCET; 

d)Trecho sem manutenção no CT; e) Lixo eletrônico mal descartado; f)Trecho gramado e mobiliário no setor IV; g)Estacionamento formal no setor IV; 

h)Bicicletário no setor IV; i)Trecho gramado entre blocos do setor IV; j) Pilotis no CTEC; k)Trecho com necessidade de manutenção; l)Trilha aberta pelos 

usuários.   

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016). 
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 ZONA 04 (Figura 65) – Composta pelo Setor II (blocos de salas de aula), o 

Centro de Ciências Humanas Letras e Artes (CCHLA), o Centro de Educação (CE), o Setor V 

(blocos de salas de aula), o Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA), o Setor I (blocos 

de salas de aula) e a Superintendência de Comunicação (COMUNICA/TVU). 

O CCHLA concentra grande parte de suas atividades no Setor II, que abriga nove 

blocos de salas de aula, interligados por um corredor, com mobiliário (Figura 65a). Há 

também pequenas edificações, algumas com intervenções artísticas (Figura 65b); uma 

copiadora; duas lanchonetes, mas uma está fechada. Junto à lanchonete que está em 

funcionamento há uma extensa praça com mobiliário, mas com pouca vegetação (Figura 65c). 

Identificam-se ainda estacionamentos formais e informais e circulações por toda a área 

(Figura 65d e 65e). Assim como no CE, que concentra boa parte de suas atividades em um 

edifício com lanchonete, estacionamento (Figura 65f) e áreas arborizadas no entorno (Figura 

65g). 

No Setor V se concentram as atividades do CCSA, em nove blocos, com uma 

copiadora em um deles. O setor comtempla ainda o edifício administrativo (entre o setor I e o 

setor V), uma lanchonete, estacionamento formal e ELs arborizados (Figura65h). 

No Setor I há oito blocos de salas de aula, lanchonete, praças (Figura 65i), além de 

extensas áreas arborizadas (Figura 65j e 65k) e de estacionamento no entorno (Figura 65l). No 

setor também há a sede do DCE. 

 

 ZONA 05 (Figura 66) – Abriga o campo de futebol, a pista de atletismo, o 

ginásio, o parque aquático (com três piscinas), o Restaurante Universitário, as Residências de 

Graduação e Pós-Graduação, a Superintendência de Infraestrutura (SIN), Bloco da Escola de 

Enfermagem e o Instituto Metrópole Digital (IMD). 

O complexo esportivo ocupa grande parte da zona, com espaços, quase sempre, em boas 

condições físicas. Contudo, ainda há áreas com necessidade de melhorias, como uma quadra 

descoberta sem acesso formal e com bastante vegetação no entorno (Figura 66a).  

Os desníveis da zona são vencidos por escadarias (Figura 66b) ou rampas. As calçadas e 

ciclovia recobrem boa parte da área. Já os estacionamentos formais estão distribuídos nos 

diversos setores, alguns com vagas para motocicletas e bicicletas (Figura 66c).  

Além do Restaurante Universitário, há uma lanchonete abaixo da escadaria de um dos 

ginásios (Figura 66d). Próximo ao restaurante está o ponto final do ônibus, que circula 

gratuitamente pelo campus (entorno e interior); ao todo são oito ônibus. 



205 

 

 

Na zona há ELs arborizados e convidativos ao uso, como a pracinha da Escola de 

Enfermagem (Figura 66e), e o gramado, na lateral da SIN (Figura 66f), que é muito utilizado 

pelos usuários para descanso. A Residência Universitária da graduação também apresenta 

extensa área de praça (Figura 66g).  

 

 ZONA CENTRAL (Figura 67) – Encontra-se a Reitoria, o Centro de 

Convivência Djalma Marinho (CCDM) e a Biblioteca Central Zilá Mamede (BCZM). 

Na reitoria há um extenso espelho d‘água (Figura 67a) junto à fachada principal; no 

entorno do edifício identificou-se uma área verde com muitas árvores de grande e médio porte 

(Figura 67b); circulações com jardim (Figura 67c) e estacionamento formal (com vaga 

reservada) (Figura 67d) e informal (Figura 67e). Nas proximidades também há parada de 

ônibus. 

A BCZM tem acesso por rota acessível e estacionamento formal em pilotis (Figura 

67f) e nas proximidades, porém, muitos motoristas ainda estacionam junto ao edifício, 

reduzindo a área de circulação de veículos na via principal (Figura 67g). 

No CCDM são diversas as possibilidades: há uma extensa área de circulação (Figura 

67h), podendo ser utilizada também para apresentações, que acontecem com frequência; há 

serviços de restaurante (Figura 67i), lanchonetes (Figura 67j), lojas de artesanato, livrarias, 

farmácia, agência bancária, recarga de passagem e emissão de carteira estudantil, dentre 

outros. O CCDM conta ainda com áreas ajardinadas (Figura 67k), estacionamento formal e 

informal e paradas de ônibus nas proximidades. Destaca-se que são muitas as motos 

estacionadas de forma irregular no CCDM (Figura 67l). 
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Figura 65: Mapa da Zona 04 do campus central da UFRN, com destaque para: a) Corredor do Setor II; b)Grafite em edificação do CCHLA; c)Praça com vegetação 

escassa no CCHLA; d) e e)Circulações no CCHLA; f) Estacionamento do CE; g)Jardins no entorno do CE; h)Praça no Setor V; i)Praça no Setor I; j) e k)ELs 

arborizados no Setor I; l) Estacionamento do Setor I.  

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016). 
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Figura 66: Mapa da Zona 05 do campus central da UFRN, com destaque para: a) Quadra com bastante vegetação no entorno no complexo esportivo; b)Escadarias 

no complexo esportivo; c) Bicicletário no estacionamento; d)Lanchonete abaixo da escadaria de acesso do ginásio do complexo esportivo; e)Praça em frente ao Bloco 

de Enfermagem; f)Gramado na lateral da SIN: g)Praça na residência universitária da graduação. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016). 
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Figura 67: Mapa da Zona Central do campus central da UFRN, com destaque para: a) Espelho d’água na reitoria; b)Área arborizada no entorno da reitoria; c) 

Circulação com jardim próximo a reitoria; d) Estacionamento com vaga reservada na reitoria; e) Estacionamento informal próximo à reitoria; f) Estacionamento 

formal em pilotis na BCZM; g)Estacionamento irregular reduzindo a área de circulação de veículos; h) Área de circulação no CCDM; i)Restaurante no CCDM; 

j)Lanchonetes no CCDM; k)Jardins no CCDM; l)Motos estacionadas de forma irregular no CCDM. 

 
 Fonte: Pesquisa de campo (2016). 
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5.3 Espaço físico  

 

Nesta fase da pesquisa foi realizada pesquisa de campo (para levantamento, 

classificação e categorização dos ELs do campus). Na produção dos mapas foi utilizada como 

base uma planta topográfica em AutoCAD (cedida pela SIN/UFRN); o arquivo foi atualizado 

a partir de levantamento in loco realizado em junho e julho de 2015. Partindo da realidade 

encontrada, os ELs foram classificados e categorizados segundo as indicações de Macedo et 

al (2009). Os mapas do CC-UFRN, contendo as diversas categorias de ELs identificadas, 

foram gerados no software QGiz (versão 2.8).  

Os ELs do campus foram classificados nas seguintes categorias (Quadro 12): 

 De caráter ambiental: APPs; Áreas não edificáveis; e Horto. 

 De práticas sociais: Campo; Anfiteatro; Jardim; Praça; Piscina; Pátio; Quadra; 

Centro de Convivência; Coreto. 

 De circulação de veículos: Rua; Estacionamento formal; Estacionamento informal; 

Rotatória; Canteiro; Parada de ônibus;  

 De circulação de pedestres: Passarela; Calçada; Rampa; Escadaria; Faixa de 

Pedestre. 

 Outros (espaços de transição, produtivos ou não): Terreno Vazio; Potenciais; 

Espelho d‘água. 

 

Quadro 12: Quadro com listagem dos tipos de espaços livres do campus central da UFRN. 
CATEGORIAS ELs TIPOS CARACTERÍSTICAS 

De caráter ambiental APA Remanescentes da Mata Atlântica com a presença de mobiliário (ou não). 

Viveiros de plantas e hortos Arborizados com vegetação de médio e grande porte. 

Áreas não edificáveis  

De práticas sociais Campo de futebol Com vegetação rasteira. 

Anfiteatro  

Jardim Arborizados com vegetação de médio porte ou rasteira. 

Praças (contemplativas, recreativas, 
mistas, para exposições/feira, 
alimentação, sobre pilotis, etc.). 

Pavimentadas, ajardinadas, com vegetação de diversos portes, com mobiliário, 
cobertas (ou não). 

Piscinas Pavimentada, ajardinada ou não. 

Pátio Ajardinados ou não. Em geral com mobiliário. 

Quadra Esportiva Polivalente (ou não). 

Centro de Convivência Pavimentados, ajardinados, mobiliados (ou não). 

Coreto Estrutura de madeira ou alvenaria com mobiliário. 

De circulação de veículos 
e pedestres ou 
associados a sistemas de 
circulação 

Rua, Ciclovia Em geral pavimentados.  
Arborizados ou não. Estacionamento formal e informal 

Passarela e Calçada 

Escadaria e Rampa Em geral pavimentadas. 

Canteiro central e Rotatória Arborizados ou não. 

Parada de ônibus Em geral pavimentadas. Com mobiliário ou não.  

Faixa de pedestre  

Outros  
(Espaços de transição, 
produtivos ou não) 

Estação Climatológica Com vegetação rasteira.  

Terreno vazio Arborizados e com vegetação (ou não). Usados para atividades temporárias (feiras, 
apresentações) 

Potencial  

Espelho d’água  

Fonte: Elaborado com base em Macedo et al (2009) e pesquisa de campo (2016). 
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Partindo dessa classificação, foram mapeados os ELs do CC UFRN, que originou em 

um mapa geral (Figura 68), no qual todos os espaços estão demarcados. A partir deste mapa 

foram elaborados outros cinco mapas (Figuras 76, 77, 78, 79 e 80), representado cada uma das 

categorias de ELs identificadas. Observando o mapa geral de ELs (Figura 68) têm-se grandes 

áreas ocupadas por edificações, principalmente no quadrante Sudeste e uma concentração de 

ELs potenciais a Sudoeste; e APP a Centro-Norte.  

Considerável área do CC está voltada para os ELs da categoria de circulação de 

veículos (31,3% - Quadro 13); composta por: estacionamentos formais e informais, rotatórias, 

canteiros, paradas de ônibus, ciclovias e ruas (Figura 69), sendo este última o maior 

percentual da categoria (16,71% - Quadro 13); seguida dos estacionamentos formais, que se 

dispõem principalmente no quadrante Sudeste, junto aos edifícios; verificam-se ainda alguns 

poucos estacionamentos formais na direção Centro-Sul do CC. As rotatórias se distribuem no 

interior do campus e no seu entorno imediato, organizando, em especial, o acesso cidade-

campus e campus-cidade, assim como os canteiros, que dividem os fluxos nas ruas da 

Universidade. As paradas de ônibus também estão tanto no entorno imediato quanto no 

interior do campus, que possibilita o acesso do transporte público.  A ciclovia, inauguradas 

em 2015, se estende pelas diversas zonas do CC, mas ainda ocupa menos de 1% da área do 

campus (Quadro 13).   

 
Quadro 13: Quadro da área dos espaços livres na categoria de circulação de veículos no campus central 

da UFRN. 

 ELs de circulação de veículos 

 Tipos de ELS Área (%) 

 Estacionamento formal 8,90 

 Estacionamento informal 0,50 

 Rotatória 0,43 

 Canteiro 4,00 

 Parada de ônibus 0,06 

 Ciclovia 0,70 

 Rua 16,71 

 TOTAL 31,30 

Fonte: Pesquisa de campo (2016). 
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Figura 68: Mapa geral dos espaços livres do campus central da UFRN. 

  
 Fonte: Pesquisa de campo (2016) sobre base cedida pela SIN (2016). 



212 

 

 

Figura 69: Mapa de espaços livres de circulação de veículos do campus central da UFRN. 

 
 Fonte: Pesquisa de campo (2016) sobre base cedida pela SIN (2016). 
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O mapa dos ELs de circulação de pedestres (Figura 70) traz a distribuição das 

calçadas, passarelas térreas, rampas, escadarias e faixa de pedestre do campus. Essas 

estruturas se distribuem por todo o CC; sendo algumas calçadas e faixas de pedestres já 

contempladas por rota acessível.  Já as escadarias e rampas estão em especial nos setores com 

maiores desníveis, localizados ao Norte. Os ELs dessa categoria se distribuem em apenas 

4,69% do CC, sendo a maior parte formada pelas calçadas (Quadro 14). 

 

Quadro 14: Quadro da área dos espaços livres na categoria de circulação de pedestres no campus central 

da UFRN. 

 ELs de circulação de pedestres 

 Tipos de ELS Área (%) 

 Calçada 4,47 

 Passarela 0,02 

 Rampa 0,04 

 Escadaria 0,07 

 Faixa de pedestre 0,09 

 TOTAL 4,69 

Fonte: Pesquisa de campo (2016). 

 

O mapeamento dos ELs na categoria práticas sociais identificou os ELs: pátio, jardins, 

praças (de alimentação, contemplativas, recreativas, mistas, para exposição/feiras), coreto, 

quadra esportiva, campos de futebol, piscinas, centro de convivência e anfiteatro (Figura 71), 

dispostos em 17,07% da área do CC (Quadro 15). Os jardins se apresentam em maior número 

na categoria (12,21% - Quadro 15), e estão distribuídos, principalmente, no entorno das 

edificações e nas praças (no geral descobertas), as quais apresentam maior concentração no 

quadrante Sudeste. Os pátios estão presentes em alguns edifícios, como no Centro de 

Biotecnologia, a Sudoeste. A área esportiva contempla diversas instalações, concentradas a 

Nordeste do CC. O centro de convivência está na área central. Já o anfiteatro, com 

considerável área de arquibancada e palco, está a Noroeste do campus.   

 

Quadro 15: Quadro da área dos espaços livres na categoria de práticas sociais no campus central da 

UFRN. 

 ELs de práticas sociais 

 Tipos de ELS Área (%) 

 Anfiteatro 0,44  

 Campo 1,94  

 Jardim 12,21 

 Praça 0,97  

 Piscina 0,40 

 Quadra 0,06 

 Pátio 0,50 

 Centro de Convivência 0,55 

 Coreto 0,006 

 TOTAL 17,07 

Fonte: Pesquisa de campo (2016). 
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Figura 70: Mapa de espaços livres de circulação de pedestres do campus central da UFRN. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016) sobre base cedida pela SIN (2016). 
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Figura 71: Mapa de espaços de práticas sociais do campus central da UFRN. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016) sobre base cedida pela SIN (2016). 
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O Mapa de ELs de caráter ambiental mapeia três categorias: as APPs, o horto e as 

áreas não edificáveis (Figura 72). Há uma APP no campus, localizada no sentido Centro-

Norte, que ocupa 5,51% da área (Quadro 16); um horto, localizado ao Sul, no Centro de 

Biotecnologia; e duas áreas não edificáveis, uma ao Sul e outra a Nordeste.  

 

Quadro 16: Quadro da área dos espaços livres na categoria de caráter ambiental no campus central da 

UFRN. 

 ELs de caráter ambiental 

 Tipos de ELs Área (%) 

 APA 5,50 

 Não edificante 2,70 

 Horto 0,24 

 TOTAL 8,44 

Fonte: Pesquisa de campo (2016). 

 

No campus há muitos ELs classificados como ―outros‖ (de transição, produtivos ou 

não) (Figura 73), que correspondem a 23,1% da área do CC; desses uma considerável área 

(17,24%) são ELs potenciais (Quadro 17), há alguns terrenos vazios (principalmente na 

direção Norte); e um espelho d‘água na zona central, junto à reitoria.  

 

Quadro 17: Quadro da área dos espaços livres na categoria outros no campus central da UFRN. 
 Outros ELs 

 Tipos de ELs Área (%) 

 Terreno Vazio 5,80 

 Potenciais 17,24 

 Espelho d’água 0,11 

 Estação Climatológica 0,47 

 TOTAL 23,62 

Fonte: Pesquisa de campo (2016). 
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Figura 72: Mapa de espaços livres de caráter ambiental do campus central da UFRN. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016) sobre base cedida pela SIN (2016). 
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Figura 73: Mapa Outros espaços livres (de transição, produtivos ou não) do campus central da UFRN. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016) sobre base cedida pela SIN (2016). 
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Analisando os mapas de ELs do CC-UFRN, verifica-se, conforme indicado na Figura 

74, predominância de ELs voltados à circulação de veículos (31,3%), seguido de outros ELs 

(23,62%) e, em menor número, ELs categorizados como para práticas sociais (17,07%), 

ambientais (8,44%) e voltados para circulação de pedestres (apenas 4,69%). As edificações 

ocupam 14,88% da área do campus. 

 

Figura 74: Gráfico do percentual da área por categoria de espaços livres no campus central da UFRN. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016). 

 

A partir desses dados, e considerando que apenas as edificações (14,88% - Tabela 7) 

são espaços não livres, pois seu uso é controlado ou restrito, pode-se afirmar que 85,12% 

dos espaços do CC-UFRN permitem o livre acesso da comunidade.    

 

5.4 A voz do usuário  

 

Para estudar a percepção do usuário sobre os ELs do CC-UFRN foram aplicados 

1.210 questionários on line. A população questionada foi composta por 959 discentes, sendo 

688 de graduação e 271 de pós-graduação, 102 docentes, 136 técnicos e 13 usuários com 

outras funções (estudante de curso técnico). Dentre esses usuários, apenas 26 pessoas 

indicaram (2,15%) ter alguma deficiência, sendo 11 com deficiência física e 6 com 

deficiência visual, 2 com deficiência cognitiva e 3 com deficiência auditiva.  

Dentre os respondentes, 55,12% é do gênero feminino, 44,46% é do gênero 

masculino e 0,41% se declararam não binários. Já a média de idade ficou entre 18-25 anos 

para 47,11%, que é a faixa da maior parcela dos usuários questionados, os discentes (Figura 

75).   
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Figura 75: Gráfico da faixa etária dos usuários questionados no campus central da UFRN. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016). 

 

Sobre a região de origem dos respondentes, 86,28% nasceu na região Nordeste e 

8,51% na região Sudeste, as demais regiões e até outros países receberam percentual 

reduzidos: Norte: 0,99%; Centro-Oeste: 1,65%; Sul: 1,74%; Outros países: 0,41%; e não 

responderam a questão: 0,41%. Dentre os nascidos no Nordeste, 71,57% são do Rio Grande 

do Norte, e desses, 53,8% são da capital, Natal. 

Quanto ao bairro que reside, grande parte dos participantes habita a Zona Sul, 

43,55%, que é a mesma zona do CC-UFRN (Figura 76).  

 

Figura 76: Gráfico da área de moradia dos usuários respondentes no campus central da UFRN. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016). 

 

Sobre a zona (Figura 61) a qual o respondente está vinculado, a maior parte (39,65%) 

está vinculada a zona 04, que abriga o CCHLA, o CE, o CCSA e a Superintendência de 

Comunicação (COMUNICA/TVU) (Figura 77). As zonas 02, 03 e 04 receberam maior 

percentual em razão do maior extrato de usuários vinculados, os discentes. Já as demais 

zonas apresentam maior número de pessoal administrativo. E as unidades fora do CC: CCS 

(11,24%), a Escola de Saúde da UFRN (ESUFRN – 0,99%) e o Instituto do Cérebro (ICE); 

mas ainda na cidade de Natal/RN, foram consideradas por fazerem parte do campus, tendo 
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as pessoas a elas vinculadas acesso as edificações de uso comum a toda a comunidade 

universitária do CC, a exemplo da BCZM e do RU. 

 

Figura 77: Gráfico da zona de vínculo dos usuários respondentes no campus central da UFRN. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016). 

 

O tempo de vínculo com o campus variou entre: 1-3 anos (25,70%); 3-5 anos 

(23,97%); e de 5-10 anos (25,70%). Os demais períodos receberam entre 0,6% e 4% de 

menção. Os dados demonstram que mais da metade dos respondentes tem uma vivência de 

mais de três anos no campus. Além disso, 66,78% deles frequentam diariamente o CC e 

25,04% vem em dias alternados. Tais dados (tempo de vinculo e frequência de visitas) 

indicam que o grupo tem condições para avaliação da área. 

São diversos os locais de circulação no CC. Visando resumir a informação, estes 

foram concentrados em zonas (Figura 78), já indicadas anteriormente (Figura 61). Verifica-

se que os locais mais frequentados estão localizados nas zonas 03 e 04 do CC (Figura 78), 

que são também as zonas com maior número de respondentes vinculados. Sendo interessante 

citar que, apesar de 4,46% dos usuários estar vinculada a zona 05 e de 2,98% a zona central 

(Figura 77), 12,98% afirmou frequentar a zona 05 e 8,02% a zona central (Figura 78); o que 

indica que nessas zonas existem edificações ou ELs que atraem visitantes, como o RU, na 

zona 05; e o CCDM, na zona central. 

 

Figura 78: Gráfico das zonas do campus central da UFRN mais frequentadas pelos usuários 

respondentes. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016). 
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Abordando a dimensão campus/cidade, quando consultados sobre o principal meio 

de locomoção entre sua residência e o CC, os participantes informaram utilizar 

principalmente o automóvel (47,44%) e o ônibus (43,22%); e, com percentuais menores: a 

motocicleta (3,8%), a modalidade pedonal (4,13%) e a bicicleta (1,4%) (Figura 79).   

 

Figura 79: Gráfico do principal meio de locomoção trajeto casa-campus central da UFRN. 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2016). 

 

Observando por estrato (Figura 80), vê-se que o automóvel é o meio mais utilizado 

pelos técnicos administrativos, docentes, outros e discentes de pós-graduação; enquanto que 

os discentes de graduação se deslocam para o campus, em sua maioria, utilizando o ônibus.  

 

Figura 80: Gráfico do principal meio de locomoção casa-campus por estrato no campus central da 

UFRN. 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2016). 

 

A qualidade das estruturas (vias e calçadas) utilizadas durante o percurso casa-

campus foi tida como regular (45,54%), boa (30,99%), ruim (17,11%) e péssima (4,38%); 

sendo considerada ótima por apenas 1,82%. Já as paradas de ônibus são suficientes para 

45,37%, insuficientes para 27,69% e 26,94% disse não saber avaliar, provavelmente por não 
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serem usuários de transporte público. Apesar do bom número de paradas apontado, a 

qualidade do transporte coletivo não é bem avaliada: 35,04% considerou ruim, 26,61% 

péssima, 20,58% regular, 12,40% não soube avaliar, e apenas 4,88% indicou ser boa.    

Para a dimensão ambiental elaborou-se um panorama dos indicadores avaliados, 

sendo calculada a média (entre 0-4) (Figura 81) para cada um dos itens. As médias variaram 

entre 1,53 e 3,58, o que demonstra a necessidade de melhorias em todos os itens (Figura 81). 

 

Figura 81: Gráfico de Paretto com as médias da qualidade ambiental no campus central da UFRN. 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2016). 

 

Observa-se (Figura 81) que o indicador nível de ruído obteve melhor pontuação 

(3,58), pois foi apontado, pela maioria dos respondentes, entre baixo (49%) e médio (42%); 

tendo apenas 4% considerado alto; o que não aconteceu com a quantidade de ruído, que 

recebeu pontuação 2,1, em razão de ser apontada como regular por 43% e grande por 10%. 

A ventilação e limpeza urbana nos ELs receberam pontuação próxima (2,43 e 2,32, 

respectivamente) (Figura 81), uma vez que parcela considerável dos respondentes (48%) 

considerou os ELs ventilados e 34% disseram que a ventilação é regular. Do mesmo modo, a                        

limpeza urbana recebeu avaliação entre boa (51%) e regular (30%) pela maioria dos 

participantes.  

Já a manutenção geral e a arborização e o sombreamento dos ELs obtiveram 2,12 e 

2,07, respectivamente (Figura 81); que advém dos 41% que consideraram a manutenção 

regular, dos 39% que apontaram ser boa; e dos 11% que disseram ser ruim. Quanto à 

arborização e sombreamento, estes foram avaliados entre bons (33%) ou regulares (36%) 

pela maioria dos respondentes; porém, 17% indicou ser ruim. 
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Os indicadores qualidade da água, temperatura e iluminação noturna receberam 

menores médias (entre 1,76 e 1,53) (Figura 81). Pois, apesar da qualidade da água dos 

bebedouros ter sido vista entre regular (29%) e boa (27%) por mais da metade das pessoas; 

20% ainda consideram-na ruim e para 10% é péssima. Sobre a temperatura, 54% disse que 

esta é regular, mas 35% disse ser quente e 8% muito quente. Ninguém considerou os ELs 

frios ou muito frios. Do mesmo modo, a iluminação noturna foi considerada ruim por 37%, 

regular por 27% e para 20% é péssima. 

Passando para os indicadores da dimensão mobilidade interna/estacionamento, 

quando perguntados sobre o principal meio de locomoção que utilizam para se deslocar pelo 

campus, metade das pessoas (52,64%) informou deslocar-se a pé; 24,71% utiliza o 

automóvel; 20,08% utiliza o transporte público; 2,07% se deslocam com motocicleta; e 

apenas 0,5% se deslocam de bicicleta (Figura 82).  

 
Figura 82: Gráfico do principal meio de locomoção utilizado no deslocamento dentro do campus central 

da UFRN.  

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016). 

 

Quando questionados sobre a quantidade de calçadas no deslocamento pelo campus 

enquanto pedestres, 58,93% considera que essas estruturas são suficientes no CC; mas, 

34,30% ainda as veem como insuficientes; e 6,78% não soube avaliar. Em se tratando da 

qualidade das calçadas do CC, 42,15% as veem como regulares, 32,89% disse que são boas, 

15,87% acha ruim, 3,39% disse que são ótimas, para 3,22% são péssimas; 2,48% não 

avaliou. A partir desses dados, pode-se dizer que as calçadas do CC estão em bom número, 

mas precisam de melhorias na qualidade. 

Sobre as vias, a quantidade foi considerada suficiente por 65,62%; tendo sido 

considerada insuficiente por 24,462%; e 9,92% disse não saber avaliar. Os usuários também 

foram questionados sobre a qualidade das vias, a qual, para 43,22% é considerada regular, 

para 35,70% é boa, para 11,32% é ruim, 2,56% acha ótima e 2,48% disse ser péssima; 
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4,71% não soube avaliar; o que indica que, para a maioria dos respondentes, as vias se 

dispõem em bom número no CC, com qualidade entre regular e boa. 

Passando para o transporte público que circula no campus, os respondentes 

consideram que a qualidade está entre ruim (32,23%), regular (21,23%) ou péssima 

(26,61%); tendo apenas 4,88% visto como boa e 0,33% como ótima; 14,13% disse não saber 

avaliar.  

  Quanto aos estacionamentos, a qualidade está entre boa (22,31%), regular (35,37%) 

ou ruim (20,17%) para a maior parte das pessoas; que considerou em menor número a 

qualidade péssima (7,27%); e alguns poucos (2,23%) a veem como ótima; 12.64% não 

respondeu. Já em relação ao número de vagas que esses espaços disponibilizam, 59,5% disse 

ser insuficientes, para 21,74% são suficientes; e 18,76% não soube avaliar. E, mais 

especificamente sobre as vagas para pessoas com deficiência, 45,62% vê como insuficiente, 

para 29,92% estão em bom número e 24,46% disse não saber avaliar. 

Ainda sobre a pessoa com deficiência, os respondentes expressaram, em sua maioria 

(58,43%), que o CC ainda não conta com infraestrutura física para receber esse público. 

Contudo, 18,10% aponta que o campus está adequado a recebê-los; e 23,47% não soube 

avaliar. 

Concluindo a dimensão mobilidade interna/estacionamento, os usuários apontaram 

os elementos que dificultam o deslocamento pelo campus, os mais citados foram: veículos 

estacionados de modo irregular (55,62%); os desníveis (12,98%) e a falta de sombreamento 

(8,6%) (Figura 83). Além desse, foram mencionados: o Circular; a Insegurança; as 

Distâncias; a Falta de iluminação; as Calçadas; as Ciclovias; as Vias estreitas; mas, esses 

receberam menos de 1% de citação.   

 

Figura 83: Gráfico dos elementos que dificultam o deslocamento pelo campus central da UFRN.  

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016). 
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Entrando na dimensão segurança, 52,40% dos questionados responderam que se 

sentem apenas um pouco seguros na Instituição; já outros 28,83% se sentem inseguros; e 

somente 18,1% afirmou sentir-se seguro. Apesar disso, 93,97% das pessoas afirmaram não 

terem sido assaltos no CC. Contudo, muitos (84,21%) afirmam ter conhecimento de algum 

setor do campus que já tenha sido furtado, sendo as paradas de ônibus o local mais indicado. 

Quanto ao efetivo de seguranças para o campus, 83,39% afirmou não ser suficiente e 

apenas 2,89% considerou suficiente. 

Sobre já ter sofrido algum acidente de trânsito no CC, apenas 6,12% afirmou já ter 

passado por essa situação, chegando a informar o lugar; sendo a área da zona central, nas 

proximidades da reitoria e da BCZM, o mais citado. Sobre o assunto um respondente ainda 

sugeriu a realização de campanha educativa para os motoristas. 

 

[...] um motorista quase me acertou por andar em alta velocidade. Creio que 

deveria haver forte campanha para conscientizar os motoristas dentro do Campus, 

que devem andar devagar, que pedestres tem preferência e que não devem 

estacionar onde e como quiserem seus veículos; mas nos estacionamentos, de 

forma a ocupar apenas uma vaga. Falta noção de coletividade entre os motoristas 

no Campus [...]. 

 

Quanto ao fato de já terem presenciado um acidente de trânsito, 69,09% respondeu 

positivamente, sendo as rotatórias apontadas como o principal local de ocorrência.  As 

ciclovias também foram colocadas por alguns participantes como causa ou possibilidade 

para a ocorrência de acidentes:  

 

[...] os obstáculos que colocaram para atrapalhar os retornos no campus entre a via 

e a ciclovia causam muitos danos nos veículos. (fala de respondente);   

[...] com a ciclovia o espaço para virar fica insuficiente para alguns tipos de 

veículos, que tem de dar ré para completar o retorno. Já vi gente colidir nas 

proteções da ciclovia (fala de respondente). 

 

Passando para a dimensão Serviços de apoio, quando questionados sob sobre qual EL 

mais frequenta, uma diversidade de respostas surgiu (Figura 84): CCDM (25,95%), ELs 

genéricos (11,49%), Praça Setor 1 (5,62%), Jardim do CCHLA (4,63%), Nenhum (4,55%), 

Praça do Setor 4 (4,46%), Praça do CT (4,3%), BCZM (2,98%), Praça do CCSA (2,98%), 

Pátio do  CB (2,81%), Praça do Setor 2 (2,64%), Praça do Setor 5 (2,64%), Praça do  CCET 

(2,15%), Entorno do RU (1,9%), Corredor Setor 4 (1,82%), Corredor do Setor 1 (1,65%), 

Entrada da ECT (1,49%), Entorno do CB (1,4%), Corredor do  Setor 2 (1,24%) e Reitoria 

(1,07%).  
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Figura 84: Gráfico dos espaços livres mais frequentados no campus central da UFRN. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016). 

 

Além desses ELs (Figura 84), formam ainda citados, com percentual menor que 1%, 

outros ELs do CC: Cantina do Setor 3 e 4 (0,91%), Entorno do DEART (0,83%), Entorno da 

Saúde (0,83%), Corredor do Setor 5 (0,83%), Bloco Arquitetura (0,74%), IMD (0,74%), 

Entorno do campo (0,66%), Anfiteatro Praça Cívica (0,58%), Entorno do COMUNICA 

(0,58%), Entorno do Ginásio 1 (0,58%), Cantina do ECT (0,58%), Corredor do Setor 3 

(0,5%), Entorno do CE (0,41%), Jardim da SIN (0,33%),  Entorno do DEF (0,33%), Entorno 

do DFTE (0,33%), Entorno da Reitoria (0,33%), Entorno do DFST (0,25%), Parada de 

Ônibus (0,91%), Pátio do DGEOL (0,41%), Piscinas (0,25%), Pátios do NTI (0,17%) e 

Entorno da EMUFRN (0,17%).            

No sentido de verificar se os ELs utilizados se concentram na zona em que estão 

inseridos, foi realizado o cruzamento de dados entre as resposta sobre o centro de origem e o 

EL que mais frequenta (Quadro 18). Observa-se que os ELs são utilizados pelos 

respondentes que já estão vinculados a área, não ocorrendo deslocamento acentuado entre 

centros em direção a ELs mais distantes, a não ser pelo CCDM, que se destaca como o EL 

mais utilizado por pessoas de todos os centros, que se deslocam de seu lugar de vínculo para 

usufruir desse espaço.  

Sobre os usuários que indicaram frequentar outros ELs (Anfiteatro, BCZM, RU, 

SIN) ou não identificaram um EL (EL genérico, paradas de ônibus ou nenhum EL), estes se 

distribuem entre diversos centros do CC; sendo interessante destacar, em especial, que 

alguns usuários não frequentam nenhum EL, o que pode indicar que essas pessoas se 

deslocam para o campus apenas para realizar sua atividade principal, estudar ou trabalhar, 

não permanecendo nos ELs destes centros (Quadro 18).  
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Quadro 18: Quadro da relação - em dados percentuais - entre o centro em que os usuários estão 

vinculados e os Els que frequentam. 
 

  LOCAL DE VÍNCULO  

 
  CB CCET CCHLA CCS CCSA CE CT ECT EM IMD REITORIA CCDM Outros Não Ident. Total ELS 

LO
C

A
LI

ZA
Ç

Ã
O

 D
O

 E
SP

A
Ç

O
 L

IV
R

E 

CB 35 1 
 

5 
  

1 
   

3 
   

4 

CCET 
 

29 1 1 
  

4 
       

3 

CCHLA 3 3 39 4 2 5 1 3 11 
 

8 
  

25 10 

CCS 
 

1 2 16 0 
 

1 
   

6 
 

7 25 3 

CCSA 3 3 13 4 51 20 2 1 
 

9 3 
   

14 

CE 
 

1 
   

10 
        

0 

CT 6 11 
 

1 1 
 

56 32 
 

4 3 
 

7 
 

13 

ECT 3 
  

1 
  

2 22 
 

4 
    

2 

EM 
   

1 
         

13 0 

IMD 
 

1 
       

17 
    

1 

Reitoria 4 1 1 2 1 
  

1 
  

3 
 

7 
 

1 

CCDM 29 30 20 39 19 32 15 22 22 37 69 
 

57 13 26 

Outros 
 

5 6 13 6 5 2 7 11 13 
  

7 
 

6 

Não Ident. 17 13 18 14 19 29 17 12 56 15 6 
 

14 25 17 

 Total locais  
de Vínculo 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
100 100 100 

Fonte: Pesquisa de campo (2016). 

 

Sobre a quantidade de ELs existentes no campus os valores entre os que consideram 

o número suficiente (45%) e insuficiente (42%) foram muito próximos. Já sobre a qualidade 

dos ELs, 48% afirmou ser regular, 29% disse ser boa, 13% considera ruim, 3% acha péssima 

e apenas 2% acha ótima; 5% não soube avaliar. E, de modo mais específico, sobre a 

qualidade do mobiliário desses espaços, a maioria (42%) disse que é regular, 22% disse ser 

ruim, 17% vê como bom, 5% disse ser péssimo e para somente 1% é ótimo; 13% não soube 

avaliar. Ainda sobre o mobiliário, 67% considerou que a quantidade existente nos ELs ainda 

é insuficiente; sendo suficiente para 17%; e 16% não soube avaliar. 

Sobre a prática de atividade física no campus, grande parte dos participantes 

(90,74%) disse não praticar, enquanto o restante (9,26%) afirmou usufruir dos espaços 

esportivos do CC. Dentre os espaços citados nessa prática estão: os arredores do campo 

(2,73%), o anel viário (1,40%), ciclovia (1,16%), espaços genéricos (1,16%), as piscinas 

(1,07%), o campo de futebol (0,66%), a quadra de vôlei de areia (0,33%), o DEF (0,25%), o 

ginásio (0,17%) e as praças (0,17%).  

Sobre os ELs para apresentações, 48,02% identifica esses ELs no CC; mas, 34,05% 

disse não identificar; e 17,93% não soube avaliar. Dentre os ELs citados como propícios a 

apresentações, os mais citados foram: o Anfiteatro Praça Cívica (23,43%) e o CCDM 

(9,66%) (Figura 85). 
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Figura 85: Gráfico dos espaços livres identificados para apresentações no campus central da UFRN. 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2016). 

 

Sobre os ELs com acesso obstruído, grande parte dos questionados (64,55%) não 

soube avaliar se esses ELs existem no CC, 17,6% afirmou que essa situação não acontece no 

campus, e 17,85% identifica ELs obstruídos, tendo como causas: obras/entulho (7,02%), 

veículos estacionados (3,14%), acesso fechado (1,74%), estrutura ruim (1,07%), 

areia/vegetação alta (0,91%), falta acessibilidade para pessoas com deficiência (0,66%), lixo 

(0,50%), desníveis (0,41%) e falta de manutenção (0,25%); 84,30% não respondeu.     

Quando questionados sobre se algum EL que frequentava foi recentemente ocupado 

por outro uso, 62,07% afirmou que não, nenhum EL que utilizava passou a ter outro uso; 

tendo apenas 4,88% respondido positivamente o questionamento; e 33,06% não soube 

avaliar.  Dentre os que responderam de forma positiva, foram diversos os ELs citados, sendo 

os principais: ELs ocupados por estacionamento formal ou irregular ou por edifícios; 

estacionamentos ocupados por novas edificações ou por material de obras da construção 

civil; e os ELs ocupados por ciclovias. Sobre a ocupação de ELs por estacionamentos ou 

edificações, um respondente citou: ―Boa parte dos estacionamentos se transformou em 

edifícios.‖; outro indicou uma área verde ocupada por edifício: ―Bioparque. Um prédio para 

o departamento de Ecologia tomou o lugar de cerca de 60 árvores nativas plantadas uma 

década antes por um projeto da própria universidade.‖. Ainda sobre a ocupação de ELs, um 

dos questionados aponta: ―Construíram vários prédios novos na UFRN nos últimos anos. 

Não que isso seja ruim, mas algumas árvores foram cortadas e não houve preocupação em 

remanejar a cobertura vegetal. De forma que todo o campus está ficando mais quente.‖. Já 

sobre as ciclovias, um respondente percebeu a substituição de parte da área verde para 
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implantação dessas estruturas. E de forma mais específica, foram indicados: a ocupação da 

lateral do setor 4 por pelo ECT/Estacionamento; a Lateral do Centro de Biociências por 

novo prédio do CB; a ocupação de parte da Trilha dos Saguis no CB pela Estação de 

Energia; área do entorno do campo por ciclovia; e ocupação de parte do CCDM. 

Quanto à reforma de ELs no CC, 48,84% afirma não ter ocorrido; 24,38% identifica 

ELs reformados; e 26,78% não soube avaliar. Os principais ELs em que os usuários 

identificaram reforma foram: a Praça do CT (4,63%), a Praça do Setor 2 (4,21%), o entorno 

do CCHLA (2,98%), ELs genéricos (2,64%); e a Praça do Setor 1 (1,32%); os demais ELs 

receberam menos de 1% de citação (Figura 86).  

 

Figura 86: Gráfico dos espaços livres identificados como reformados no campus central da UFRN. 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2016).  
 

Quando consultados sobre a quantidade dos serviços oferecidos no campus, os 

usuários indicaram ser suficiente o número de lanchonetes e agencias bancárias, mas 

apontaram déficit no número de restaurantes, papelarias, copiadoras e farmácias (Figura 87).   

 

Figura 87: Gráfico sobre a suficiência dos serviços oferecidos no campus central da UFRN. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016). 
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De forma ampla, a aplicação dos questionários no CC-UFRN demonstrou que os 

usuários não consideram boa a qualidade ambiental dos ELs, que são vistos também como 

insuficientes.  

 

5.5 Espaço em uso  
 

Com base nas respostas dos usuários (Figura 84), como também no sentido de 

distribuir democraticamente a avaliação, foram analisados, a partir da Planilha de Avaliação 

da QA, dez ELs no CC-UFRN (Figura 88), distribuídos nas seguintes categorias: 

 Praça: caracterizam-se como ELs descobertos, podendo ter atividade comercial ou 

não. Nesta categoria foram avaliados: Praça do CT; Praça do CCET; Praça Setor 

V; Praça do Setor I; e Praça DEART; 

 Pátio: EL descoberto, arborizado, com mobiliário, podendo ter atividade 

comercial ou não e circulação coberta no entorno. Nesta categoria foi avaliado o 

Pátio do CB; 

 Circulação: estruturas de circulação cobertas ou descobertas, com mobiliário ou 

não. Neta categoria foram avaliados: Corredor Setor III; Entorno do CCHLA; e 

Entrada do RU; 

 Centro de Convivência: edifício com extenso EL coberto (geralmente utilizado 

para circulação e apresentações) e grande concentração e diversidade de serviços. 

Nesta categoria foi avaliado o Centro de Convivência Djalma Marinho; 

Esses ELs foram avaliados a partir de visitas técnicas realizadas entre os dias 01 de 

novembro e 23 de novembro de 2016; sendo complementadas com informações obtidas 

junto à Diretoria de Meio Ambiente-DMA e a Diretoria de Manutenção-DIMAN, que 

forneceram dados, a partir de conversas informais, sobre indicadores referentes à dimensão 

Ambiental (arborização, limpeza e manutenção geral). Para a dimensão segurança foram 

obtidas informações junto à Divisão de Segurança e Patrimônio-DSP, que disponibilizou as 

ocorrências no CC no ano 2016, as quais foram sintetizadas em um mapa (Figura 89) com a 

localização das 509 ocorrências, as quais foram divididas nas categorias (previamente 

definidas pela DSP, sendo algumas aqui agrupadas para sintetizar as informações por 

categorias): 

 Assalto: caso de tentativa ou assalto a mão armada diretamente a usuários do CC; 

 Arrombamento/ Furto ou dano a veículos ou terceiros: envolve desde casos de 

pequenos danos a veículos até o furto do mesmo; 
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 Arrombamento/ Furto ou Dano ao patrimônio/edifício: vai de casos de edifícios, 

salas e janelas abertos até o de furto de equipamentos;   

 Delito com drogas: envolve casos de pessoas consumindo drogas no CC; 

 Detenção de suspeitos: casos de abordagem com a detenção de suspeitos; 

 Ameaça a vida: envolve desde casos de agressão e sequestro, até ameaça por arma 

de fogo;  

 Acidente: envolve desde casos de acidente de trabalho até acidentes de trânsito;  

 Colisão de veículos; 

 Condução a hospital; 

 Outras ocorrências: casos de pernoites de veículos particulares no interior do 

campus, objetos encontrados e devolvidos, inibições de prática criminosa, alarmes 

acionados, manifestações da comunidade universitária, fechaduras danificadas, 

princípios de incêndios, veículos abandonados e identificação de pessoal.   

As ocorrências se distribuem por todos os ELs que serão, a seguir, avaliados (Figura 

85); mas, apresentam maior concentração na Praça do Setor I, na Praça do Setor V e no CB. 

Nos setores onde estão localizadas essas praças verificam-se muitos casos de arrombamento/ 

furto ou dano a veículos ou terceiros; além de casos de assalto no Setor 5. Já no CB, há uma 

concentração de casos de arrombamento/ furto ou dano ao patrimônio/edifício (Figura 89).  

De modo geral, são muitos os casos de colisão entre veículos distribuídos por todo o 

CC, os quais aconteceram, com maior frequência, nas rotatórias, e casos de assalto da 

Residência Universitária, bem como, a condução de pessoas a hospitais.  

Frente às inúmeras ocorrências, o CC já conta com sistema de monitoramento por 

câmeras em diversos ELs, como foi identificado durante a aplicação da planilha da QA nos 

10 ELs, descrita a seguir. 
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Figura 88: Mapa do campus central da UFRN com destaque para os 10 espaços livres avaliados. 

 
 Fonte: Pesquisa de campo (2016) sobre base cedida pela SIN (2016). 
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Figura 89: Mapa do campus central da UFRN com ocorrências de segurança e de acidentes de trânsito no ano 2016. 

 
Fonte: Dados fornecidos pela Divisão de Segurança e Patrimônio (DSP-UFRN) (2016), sobre base cedida pela SIN (2016), editado pela autora (2017). 
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5.5.1 Praça 

 

Enquadram-se nesta categoria as praças: do CT, do CCET, do Setor V, do Setor I e do 

DEART; por serem ELs descobertos, arborizados, com atividade comercial ou não.  

A avaliação da praça do CT (Figura 90) ocorreu em 01 de novembro de 2016, das 

11:15h às 11:45h, sendo complementada no mesmo dia das 13:45h às 14:10h. O EL está 

localizado em uma área ampla do CT, com edificações no entorno (Bloco administrativo do 

CT, bloco de salas de aula do setor IV e bloco de arquitetura) e estacionamento (Figura90a); 

cruzando o espaço há uma passarela coberta com rota acessível (Figura 90b). A praça é 

ventilada, com incidência de sol apenas entra as árvores, que sombreiam boa parte da área; a 

qual apresenta trechos de piso em grama, intertravado, areia ou cimentado; no geral em boas 

condições físicas, estando desgastadas apenas algumas áreas gramadas. A iluminação 

artificial é garantida por postes e luminárias em bom estado de funcionamento; o que não foi 

identificado no estacionamento próximo, que necessita de mais iluminação.   

Apesar de não ter sido identificada a presença de um gestor permanente ou vigilante, 

no geral, o local apresentou boa manutenção e limpeza; sem sinais de danos contra o 

patrimônio. Haviam câmeras instaladas, contudo, estavam voltadas para o estacionamento.  

A mobilidade no EL pode ser exercida por passarela coberta, que possibilita acessar as 

edificações do entorno. Pequenos desníveis são vencidos por rampas. O estacionamento 

próximo (Figura 90a) conta com vagas reservadas para idosos e pessoas com deficiência, e 

permitem o acesso ao EL por calçadas.  Também há estacionamento reservado para 

motocicletas e bicicletas (Figura 90c e 90d). O acesso só não é direto para os usuários de 

ônibus, que têm que percorrer alguns metros de calçadas para chegar até a parada próxima. 

No EL não há atividade comercial. Quanto ao mobiliário, além dos postes de 

iluminação, lixeiras, no EL há uma área com mesas e bancos em argamassa armada em boas 

condições físicas, mas insuficientes, pois também eram utilizadas cadeiras do tipo de 

escritório (Figura 90e). É possível a prática de apresentações no local, que, quase sempre, são 

fruto de trabalho dos alunos de arquitetura. Não foram identificadas placas de sinalização.  

O EL é rota de circulação de muitos usuários, que vem do estacionamento ou do 

corredor do setor IV em direção ao bloco administrativo ou de arquitetura. Usuários também 

concentram-se na área com mobiliário para conversar, estudar ou jogar (Figura 90f); durante a 

análise havia dez jovens do gênero masculino sentados nessa área. Pessoas de mais idade 

costumam circular pela local, geralmente para acessar as edificações próximas. 
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Figura 90: Planta baixa esquemática da Praça do CT no campus central da UFRN, com destaque para: a)Estacionamento do CT; b)Rota acessível cruzando o EL; 

c)Estacionamento para motocicletas; d)Estacionamento para bicicletas; e)Mobiliário de escritório o EL; f)Usuários concentrados na área do mobiliário. 

 
Fonte: Pesquisa de campo(2016) sobre base fornecida pela SIN (2016), editado pela autora (2016). 
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A praça do CCET foi visitada em 06 de novembro de 2016, entre às 14:50h e 15:35h. 

A praça, inaugurada em 2011, está localizada em uma área considerável do CCET (Figura 

91), cercada em duas das quatro laterais por bloco administrativo e biblioteca setorial do 

CCET. Quanto às outras duas laterais, em uma delas há uma via e na outra um 

estacionamento, mas como o EL está em um nível mais alto em relação à via e ao 

estacionamento, o acesso é feito por escada ou rampa (Figura 91a).  

A praça é ventilada e arborizada, com a incidência de sol filtrada pelas árvores (Figura 

91b). O revestimento do piso apresenta trechos cimentados, nas rotas de circulação; em brita, 

nas áreas com mesas e bancos; gramado, com vegetação rasteira; e em terra batida, em um 

trecho com árvores de grande porte. Já a iluminação artificial é garantida por postes, 

distribuídos pela área, e refletores, nas edificações do entorno. 

O EL, de modo geral, se mostrou com boa manutenção, com jardins cuidados e 

lixeiras em diversos pontos. Segundo um funcionário terceirizado da limpeza, presente no 

local, a limpeza e a manutenção dos jardins são diariamente realizadas.  

Sobre a segurança, o EL não tem câmeras ou vigilante, mas apenas um porteiro e um 

setor responsável pela manutenção, localizados no edifício administrativo do CCET. Apesar 

disso, o EL não apresenta sinais de danos contra o patrimônio. 

A mobilidade do usuário enquanto pedestre é possível ser exercida com segurança 

pelas calçadas (Figura 91c), que têm boa dimensão e conectam edificações e ELs próximos, 

mas na área das mesas o acesso é dificultado pela instabilidade do piso em brita (Figura 91d). 

Já o estacionamento tem vaga reservada com acesso ao EL por rampa e o tráfego na via 

próxima é de baixa intensidade; fatores que tornam o acesso facilitado, em especial, por meio 

do automóvel. Para os ciclistas não há estacionamento específico (Figura 91e).  

No centro do EL há um coreto em alvenaria (Figura 91f), com acesso por rampa ou 

escada e tomadas, mas sem qualquer mobiliário de apoio, o que leva as pessoas que o 

frequentam a terem que sentar no chão. Sobre o mobiliário disposto na praça, este não 

interfere na circulação, pois os bancos em madeira localizam-se nas laterais das calçadas e 

mesas com bancos em argamassa armada tem área delimitada. Quanto à sinalização, está se 

resume a placas indicativas nas entradas das edificações do entorno.   

Apesar das dificuldades apontadas, o EL é agradável, tranquilo e convidativo, com 

diversas pessoas de ambos os gêneros utilizando, sendo a maioria formada por jovens, que 

permanecem estudando principalmente na área com mobiliário; visto que são disponibilizadas 

tomadas nas bases das mesas (Figura 91g), além do wifi liberado na área.  



238 

 

 

Figura 91: Planta baixa esquemática da Praça do CCET no campus central da UFRN, com destaque para: a)Rampa de acesso ao EL; b)Arborização na praça; 

c)Circulação; d)Piso em brita na área com mobiliário; e)Bicicletas estacionadas em local irregular; f)Coreto; g)Tomada na base da mesa. 

 
Fonte: Pesquisa de campo(2016) sobre base fornecida pela SIN (2016), editado pela autora (2016). 
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A praça do Setor V foi avaliada no dia 09 de novembro de 2016, entre às 10:30h e 

11:20h. O EL (Figura 92) ocupa uma extensa área próxima ao CCHLA, podendo ser visto a 

uma distância considerável (Figura 92a); tem acesso direto para blocos de sala de aula do 

Setor V e para um estacionamento. No centro da área há uma lanchonete (Figura 92b). 

O EL tem piso revestido com grama nos jardins e placas cimentícias nas circulações, 

nas quais se verificou a necessidade de manutenção, visto que há trechos com placas soltas 

em razão do crescimento das raízes de algumas árvores. Outra situação para manutenção foi 

identificada na iluminação artificial, que conta com postes distribuídos por todo o EL, mas 

alguns estão quebrados. Já sobre a limpeza, foram identificadas lixeiras quebradas e o 

acúmulo de lixo em diversos trechos e em uma das lixeiras, o que indica que no EL a varrição 

e a coleta não são regulares. 

A segurança da área é feita por rondas e três câmeras localizadas no estacionamento, 

monitoradas pela Divisão de Segurança e Patrimônio (DSP) do campus.  

Para acesso ao EL, pequenos desníveis são vencidos por rampas; sendo apenas um 

desnível acentuado, contudo, pode ser vencido por rampa ou escadaria. Há pisos de alerta nas 

laterais das calçadas, que apresentam dimensões generosas e se recobrem por boa parte do 

EL, conectando-o a edificações e estacionamento próximo (Figura 92c). Mas a vaga reservada 

no estacionamento tem piso em paralelepípedo, o que dificulta a mobilidade do usuário. A via 

mais próxima ao EL é a que o interliga a BCZM; e a parada de ônibus está a alguns minutos 

de caminhada por trechos de calçadas.  

No EL há um ponto comercial que não interfere na circulação, visto que apresenta área 

delimitada para disposição de mobiliário móvel e calçada em todo o entorno. Quanto ao 

mobiliário fixo, muitos bancos em madeira e mesas e bancos em argamassa armada (em boas 

condições físicas) (Figura 92d), se distribuem por toda a praça, estando alguns concentrados 

em trechos cobertos (Figura 92e). No tocante a sinalização, as placas identificadas estão 

apenas nos blocos de salas de aula do entorno, de modo que a lanchonete atua como um ponto 

de referência do local. 

Apesar das questões de manutenção apontadas, o EL causa uma primeira impressão 

muito positiva para o usuário, pois se trata de um espaço ventilado, com considerável 

vegetação (de rasteira à grande porte) muito bem cuidada. Tanto, que apresentou um 

equilíbrio entre usuários de ambos os gêneros e idades, tanto sozinhos quanto em grupo, 

concentrados principalmente na área de mobiliário com cobertura, próximo a lanchonete, para 

as mais diversas atividades: conversar, jogar, estudar ou namorar. 
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Figura 92: Planta baixa esquemática da Praça do Setor V no campus central da UFRN, com destaque para: a)Vista geral da Praça do Setor V; b)Lanchonete; 

c)Calçada de acesso ao estacionamento; d)Mobiliário distribuído no EL; e)Mobiliário concentrado em trecho coberto. 

 
Fonte: Pesquisa de campo(2016) sobre base fornecida pela SIN (2016), editado pela autora (2016). 
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A praça do Setor I passou por análise em 08 de novembro de 2016, das 13:05h às 

13:45h. O EL é amplo (Figura 93), com blocos de salas de aula (Figura 93a) e o edifício do 

DCE (Figura 93b) em parte do seu entorno; no centro da área há uma lanchonete (Figura 93c).  

A praça está em um nível mais elevado em relação ao estacionamento, que é bem próximo, 

mas há rampas e escadarias para acesso (Figura 93d).  

O EL se mostrou bem arborizado e ventilado; são muitas as árvores de grande porte no 

local (Figura 93e), que apresenta trechos de piso gramado, cimentado ou em terra batida.  

A iluminação artificial é feita por postes e refletores, porém, verifica-se que alguns 

não funcionam. Quanto à limpeza, estava satisfatória no EL, mas no DCE, que tem circulação 

voltada para o EL, eram muitas as folhas acumuladas e restos de cartazes nos pilares. Segundo 

a uma funcionária da lanchonete, a limpeza do entorno do comércio é de responsabilidade do 

proprietário, já no restante da área é realizada por pessoal terceirizado, em regime de escala.   

A segurança é feita por um vigilante que é responsável por todo o setor I, mesmo 

assim não havia presença de gestor durante a análise. Não foram identificadas câmeras de 

segurança no EL, e havia sinais de danos contra o patrimônio: pichações e mobiliário 

quebrado (Figura 93f). De acordo com a funcionária da lanchonete, o estabelecimento (que 

funciona das 07:00h às 21:00h) já chegou a ser assaltado cinco vezes em apenas um ano, 

sendo prestada queixa na DSP, mas nada foi resolvido, segundo ela; que relatou a ocorrência 

de manifestações próximo ao DCE, inclusive com pessoas sem roupa.  

Conforme citado, os desníveis do EL são vencidos por rampas; as calçadas, no geral 

em boas condições físicas, se distribuem por toda parte, conectando o EL a edificações e 

estacionamento, que apresenta vaga reservada (Figura 93g). Os pedestres que dependem do 

ônibus devem percorrer alguns trechos de calçada para acessar a parada mais próxima. 

Junto ao EL há uma obra (Figura 93h), que segundo a funcionária, traz muitos insetos 

e ratos para a lanchonete, além de interferir no visual da área. No EL há mobiliário fixo: 

lixeiras, mesas e bancos de argamassa armada, postes de iluminação e bebedouros; mas esta 

ainda é insuficiente, pois a lanchonete distribui bastante mobiliário móvel em seu entorno. A 

sinalização está presente em três placas, que identificam os setores próximos. O mobiliário 

fixo está, em sua maioria à sombra das árvores (Figura 93i), mas alguns se concentram sob 

um caramanchão (com cupim) instalado no EL (Figura 93j).  

O EL é fonte de ruído, fruto dos usuários que circulam, conversam e lancham na área; 

ruídos provenientes da lanchonete também contribuem. Mesmo assim, no EL havia um 

equilíbrio de usuários de ambos os gêneros, idade e companhia, em especial, na lanchonete. 
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Figura 93: Planta baixa esquemática da Praça do Setor I no campus central da UFRN, com destaque para: a)Blocos de sala da aula; b)Edifício do DCE; 

c)Lanchonete; d)Escadaria de acesso ao estacionamento; e)Vegetação de grande porte; f)Mobiliário quebrado; g)Rampa entre estacionamento e EL; h)Obra 

próxima ao EL; i)Mobiliário fixo; j)Caramanchão com mobiliário.  

 
Fonte: Pesquisa de campo(2016) sobre base fornecida pela SIN (2016), editado pela autora (2016). 
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A praça do DEART foi visitada em 10 de novembro de 2016, entre às 10:10h até às 

10:50h. O EL (Figura 94) está entre a fachada frontal do edifício do DEART, e uma via 

(Figura 94a), sem faixa de pedestre, e estacionamento formal e informal (Figura 94b).   

O espaço é ventilado e arborizado, com vegetação de pequeno à grande porte, e 

incidência solar entre as árvores (Figura 94c); o piso apresenta trechos em placas cimentícias 

ou grama. A iluminação artificial é feita por postes e luminárias, porém, registram-se postes 

sem acender; além de tomadas nas mesas, também sem funcionar. Diferente de grande parte 

do EL (Figura 94d), uma de suas extremidades não têm qualquer tipo de vegetação (Figura 

94e). Quanto aos ruídos, estes acontecem no EL a partir da circulação e interação entre 

usuários, e no entorno, pelo trânsito intenso da Av. Salgado Filho, que fica nas proximidades. 

Sobre a segurança, havia sinais de danos ao patrimônio (pichações) no EL (Figura 

94f); que, apesar disso, tem, permanentemente, a presença de um vigilante; um gestor durante 

o dia e duas câmeras de segurança.  

No tocante à acessibilidade, o EL tem calçada com piso de alerta para acesso ao 

edifício do DEART, contudo, barreiras físicas persistem: caixas de ar-condicionado na altura 

do pedestre (Figura 94g) e blocos de concreto (Figura 94h).  Nas proximidades há 

estacionamento informal e formal, mas sem vagas reservadas, ou local específico para 

bicicletas e motocicletas; e o acesso a duas paradas de ônibus é feito por um percurso 

rampado e largura reduzida e por trechos em areia. E como o EL não tem qualquer placa de 

sinalização, pode-se dizer que as edificações são os principais pontos de referência do local.  

 A lanchonete do EL (Figura 94i) funciona de manhã até a noite. A bancada deste 

comércio não apresenta duas alturas, e seu funcionamento causa, muitas vezes, obstrução de 

parte do EL, em razão de fila de clientes aguardando atendimento. Já o mobiliário é composto 

por bancos em madeira ou bancos e conjuntos de mesa e banco em argamassa armada, que 

suprem a necessidade do local; que também apresenta algumas esculturas (Figura 94j). 

Por fim, pode-se dizer que o visitante que chegar à área tem uma primeira impressão 

positiva, pois os jardins estão bem cuidados e a limpeza estava satisfatória; também há 

lixeiras distribuídas pelo espaço e a coleta é regular. E o piso está em boa condição, assim 

como o mobiliário. Em face disso, foram muitos os usuários se deslocando das edificações 

próximas para o EL; que apresentou equilíbrio de público de ambos os gêneros, tanto 

sozinhos quanto em grupo, com predominância de jovens; em atividades diversas: conversar, 

namorar, jogar, ler, lanchar; e se concentrando no mobiliário em frente à lanchonete (Figura 

94k). Verificou-se ainda a possibilidade de acontecerem apresentações artísticas no EL.  
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Figura 94: Planta baixa esquemática da Praça do DEART no campus central da UFRN, com destaque para: a)Via em frente a Praça do DEART; b)Estacionamento 

informal; c)Arborização no EL; d)Extremidade sem arborização; e)Extremidade arborizada; f)Pichações; g) Caixas de ar-condicionado na altura do pedestre; 

h)Bloco de concreto na calçada; i)Lanchonete; j)Mobiliário e esculturas no EL; k)Usuários na Praça. 

 
Fonte: Pesquisa de campo(2016) sobre base fornecida pela SIN (2016), editado pela autora (2016). 
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5.5.2 Pátio  

 

O pátio do CB foi avaliado em 03 de novembro de 2016, entre às 12:50h até 13:40h. 

Por ser um EL inserido em um edifício (Figura 95), tem uso controlado, pois permite o livre 

acesso de usuários durante os turnos da manhã, tarde e parte da noite, mas após o final das 

aulas noturnas o edifício do CB é fechado, só reabrindo na manhã seguinte. O EL apresenta 

trechos cobertos (Figura 95a) e descobertos com mobiliário (Figura 95b), estes últimos quase 

sempre ajardinados; estacionamento bem próximo, bicicletário (Figura 95c), bebedouro, 

banheiro masculino e feminino e pontos comerciais (lanchonete e copiadora) (Figura 95d e 

95e).   

O pátio tem boa ventilação, incidência de sol nas áreas descobertas, por entre a 

vegetação (árvores de grande porte e arbustiva). O piso divide-se entre intertravado e terra 

batida, na área descoberta (Figura 95b), e granilite, na área coberta (Figura 95a). O edifício do 

CB, no qual o pátio está inserido, é revestido em tijolo aparente. A iluminação artificial é 

garantida por diversas luminárias, refletores e postes; sendo necessária a utilização também 

durante o dia, visto que na lanchonete haviam algumas luminárias ligadas durante a análise 

(Figura 95d). Os ruídos identificados são provenientes de conversas entre usuários, passantes, 

dos pontos comerciais e dos aparelhos de ar-condicionado no entorno do EL. 

Quanto à limpeza, a varrição e a coleta são realizadas diariamente por dois jardineiros, 

e as folhas são recolhidas para produção de adubo. Além desses profissionais, no zelo pela 

manutenção do edifício do CB há um setor específico, com um gestor permanente, que conta 

também com dois eletricistas.  

O acesso pelo estacionamento principal é feito por escadarias, o que impossibilita a 

mobilidade de todos os usuários, em especial de cadeirantes, que, caso necessitem acessar o 

EL, precisam vir pelo estacionamento localizado atrás do CB (com vaga reservada e bem 

sinalizada) e acessar uma plataforma, pois o pátio está em um nível diferente. Mas, os 

corredores apresentam boas condições físicas e interligam diversos setores; valendo destacar 

apenas uma obra no anfiteatro do CB, que tem acesso direto para o pátio, o que estava 

causando, momentaneamente, o acúmulo de móveis em um corredor.  

Para os usuários que desejam acessar o EL por transporte público, há uma parada 

próxima (com rampa e faixa de pedestre), mas as calçadas do entorno do CB apresentam 

barreiras físicas: largura reduzida, quebras e piso irregular.  

A segurança é feita por um vigilante fixo, que tem ponto de apoio abaixo de uma 

escadaria. Há também duas câmeras no local.  
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A lanchonete e a copiadora funcionam nos três turnos. Também estava ocorrendo uma 

feira de livros durante a análise (Figura 95f). Verificou-se que os pontos comerciais 

condicionam a circulação, pois a lanchonete localiza-se em uma área central da área coberta e 

a copiadora ocupa uma considerável área em sua lateral (Figura 95).  

O mobiliário do EL é composto por bebedouro, lixeiras, bancos em madeira ou bancos 

ou conjuntos de mesas e bancos em argamassa armada e painéis para cartazes; que se 

distribuem nas laterais das circulações e em volta dos pontos comerciais, e apresentam, no 

geral, boas condições físicas. A sinalização do local está presente apenas em alguns setores do 

entorno. 

São muitos os usuários no EL, com equilíbrio entre gêneros e sozinhos ou em grupo, 

sendo a maioria formada por jovens. As pessoas utilizam o espaço para se deslocar entre os 

diversos setores do edifício, também permanecem conversando ou estudando nas mesas, ou 

lanchado ou aguardando cópias nos pontos comerciais (Figura 95g). O espaço descoberto 

(Figura 95h) é propício ao descanso, leitura e contemplação da natureza. Contudo, a área de 

mobiliário no entorno da lanchonete é a mais utilizada (Figura 95i).  
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Figura 95: Planta baixa esquemática do Pátio do CB no campus central da UFRN, com destaque para: a)Parte do trecho coberto no EL; b) Parte do trecho 

descoberto com mobiliário no EL; c)Bicicletário; d)Lanchonete; e)Copiadora; f)Feira de livros; f)Usuários nos pontos comerciais; h)Trecho área descoberta; 

i)Usuários utilizando mobiliário próximo a lanchonete. 

 
Fonte: Pesquisa de campo(2016) sobre base fornecida pela SIN (2016), editado pela autora (2016). 
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5.5.3 Circulação 

 

Na categoria circulação foram avaliados o corredor do Setor III, a área no entorno do 

CCHLA e a entrada do RU. O corredor do setor III (Figura 96) passou por análise no dia 03 

de novembro de 2016, das 10:20h até às 11:30h. O EL é ventilado e coberto, apresentando 

incidência de sol apenas nas laterais, que tem blocos de salas de aula (oito ao todo, que 

compõem o Setor III) (Figura 96a) intercalados com áreas de jardim (Figura 96b). Em uma 

das extremidades há um espaço reservado para estudo, com mobiliário e um jardim ao fundo 

(Figura 96c); já no outro extremo há um estacionamento para motos e bicicletas (Figura 96d). 

O piso é revestido com placas cimentícias na circulação e brita em parte da área do 

mobiliário, que se dispõem nas laterais do corredor. A vegetação de maior porte está nas áreas 

livres e ajardinadas entre os laterais e no corredor a vegetação está em vasos. A iluminação é 

feita por luminárias distribuídas nas vigas, estando algumas com fiação exposta. 

Sobre a limpeza, a varrição e coleta são realizadas diariamente. O espaço também 

conta com gestão permanente e câmeras com monitoramento em uma sala no próprio setor, 

que zelam pela segurança da área; mas o vigilante se faz presente apenas no período noturno.  

Durante a visita foi possível conversar com uma funcionária da limpeza, que informou 

que as lixeiras do EL foram trocadas em 2015, mas estas já estão enferrujadas. E algumas das 

lixeiras antigas ainda permanecem acumuladas no EL, aguardando coleta (Figura 96e). 

Quanto à acessibilidade, nos blocos laterais há rampas para acessar o corredor, que 

tem piso nivelado na área de circulação. Porém, verifica-se dificuldade de acesso à área do 

mobiliário, em razão do piso em brita.  Do mesmo modo, o estacionamento junto ao EL 

também não é adequado, pois não há via de acesso direto, sendo necessário passar por trecho 

de calçada para chegar até ele.  Já quem utiliza o automóvel ou transporte público tem que 

percorrer trechos de calçadas para chegar ao EL, tendo o usuário deste último que caminhar 

um pouco mais. No bloco de sala de aula junto ao ambiente de estudo está uma plataforma 

(Figura 96f), para acesso ao pavimento superior do edifício.  

Entre os itens de mobiliário estão: bancos, mesas com bancos, lixeiras, orelhão, 

bebedouros e painéis informativos; em condição física regular. E a sinalização indica cada um 

dos blocos de sala de aula e seus banheiros. No corredor não há qualquer atividade comercial, 

mas em um dos blocos do setor há uma copiadora.  

O EL apresenta ruídos fruto da circulação e conversas entre usuários (principalmente 

no intervalo das aulas); que apresentam equilíbrio entre gêneros e companhia; mas a maioria é 

formada por jovens; que se concentram nos bancos laterais do EL (Figura 96g).  
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Figura 96: Planta baixa esquemática do corredor do Setor III no campus central da UFRN, com destaque para: a)Corredor bloco de salas de aula; b)área de 

jardim; c)Espaço de estudos; d)Estacionamento para bicicletas e motocicletas; e)Lixeiras acumuladas; f)Plataforma de acesso; g)Usuários concentrados na área 

com mobiliário. 

 
Fonte: Pesquisa de campo(2016) sobre base fornecida pela SIN (2016), editado pela autora (2016). 
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A área no entorno do CCHLA foi visitada em 08 de novembro de 2016, das 11:00h  às 

12:00h. A área é extensa (Figura 97), visto que contorna boa parte dos edifícios do centro, 

apresentando espaços de circulação e descanso, com mobiliário; também é contornado por 

vias, estacionamentos e áreas ajardinadas (Figura 97a).  

O local é ventilado e bastante arborizado com árvores de grande porte; o piso é 

revestido por placas cimentícias; e a iluminação se distribui por toda a área, indo desde 

luminárias e refletores nas edificações a postes baixos e altos na circulação, contudo, a 

iluminação dos postes altos chega a ser encoberta pela copa das árvores e alguns postes baixos 

estavam quebrados. O EL tem poucas lixeiras e apenas um funcionário para limpeza, que é 

realizada conforme a demanda. Esse funcionário também é responsável pela manutenção dos 

jardins, mas, segundo ele, como a área é grande para limpeza, sobra pouco tempo para 

manutenção dos jardins, sendo necessário um reforço de pessoal.  

Apesar dos problemas relacionados à iluminação e limpeza, o funcionário informou 

que o EL estava passando por uma ampliação do número de luminárias; e se mantinha limpo. 

No EL as fontes de ruído provêm da circulação e conversa entre usuários; já no 

entorno, vem dos carros circulando nos estacionamentos e vias e dos aparelhos de ar-

condicionado das edificações do CCHLA.  

Entre os usuários observou-se equilíbrio de gêneros e de companhia (sozinhos e em 

grupo), mas com mais jovens permanecendo no local (Figura 97b) e pessoas mais velhas 

apenas circulando. Verificou-se apenas um vigilante no estacionamento e duas câmeras. 

O EL conecta diversos edifícios e tem faixa de pedestre para acesso a edificações e 

ELs próximos, tem boas condições físicas, com piso de alerta nas laterais da calçada e o 

estacionamento tem vagas reservadas com acesso direto e por rampa. Porém, apesar de 

considerável número de vagas, ainda persistem motocicletas estacionadas na circulação 

(Figura 97c).  Verifica-se ainda a dificuldade para o usuário de transporte público, pois para 

acessar a parada mais próxima, faz-se necessário alguns minutos de caminhada. 

O EL não tem ponto de comércio, o que torna a área com mobiliário o principal ponto 

de encontro e convívio. O mobiliário é composto por bancos em madeira e mesas com bancos 

em argamassa armada, e apresenta boa quantidade e qualidade; mas, verifica-se que este se 

encontra, em alguns pontos, reduzindo a área de circulação e locado sobre o piso de alerta, 

que não foi ajustado para receber o equipamento. Já sobre a sinalização, destacam-se as placas 

indicativas do centro e nos edifícios e outras direcionadas apenas para o trânsito de veículos 

(Figura 97d).     
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Figura 97: Planta baixa esquemática do entorno do CCHLA no campus central da UFRN, com destaque para: a)Parte entorno CCHLA; b)Motocicletas sobre 

calçada; c)Usuários no EL; d)Sinalização. 

 
Fonte: Pesquisa de campo(2016) sobre base fornecida pela SIN (2016), editado pela autora (2016). 
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Entrada do RU teve sua visita em 01 de novembro de 2016, das 12:45h até às 13:10h. 

O EL (Figura 98) localiza-se entre o edifício do restaurante (Figura 98a) e um amplo 

estacionamento (Figura 98b); com acesso direto também para paradas de ônibus e uma via 

(Figura 98c).   

A área é ventilada, mas com incidência de sol, o que foi amenizada com a colocação 

de tendas ao longo do percurso (Figura 98d). O revestimento do piso é em placa cimentícia, 

terra batida ou areia, com vegetação nestas últimas. A iluminação artificial é feita por 

refletores e luminárias presos apenas na estrutura do restaurante; a área vegetada não 

apresenta postes. Sobre a limpeza percebe-se que acontece regularmente e há também lixeiras 

seletivas (Figura 98e).  

No RU, apesar de haver dois vigilantes no portão de entrada e câmeras de 

monitoramento, foram identificadas pichações nas paredes do edifício (Figura 98f).  

Calçadas, vias (com faixas de pedestres) e ciclovias interligam o EL às edificações 

próximas; o estacionamento tem vagas reservadas (Figura 98b), com acesso por rampa ou 

escada (Figura 98g). Apesar disso, verificou-se que o acesso para quem vem da parada de 

ônibus é feito por piso em areia (Figura 98h) e o estacionamento não conta com bicicletário. 

Já sobre o mobiliário, verificou-se no EL uma concentração de bancos (trecho em terra) na 

principal rota de circulação dos usuários que chegam ao RU de ônibus (Figura 98i). 

Além desse mobiliário, há também uns poucos bancos no trecho em placas 

cimentícias, mas estes não suprem a necessidade, visto que alguns usuários permanecem de pé 

(Figura 98j) ou chegam a sentar-se nos degraus da escada de acesso ao estacionamento. 

Ruídos advêm tanto do EL quanto do seu entorno e incluem desde carros e ônibus 

circulando no estacionamento ou na via até conversas e circulação de pessoas; visto que são 

muitos os usuários no local (com um equilíbrio entre gêneros, indo desde pessoas sozinhas e 

em grupo, mas na maioria jovens); que utilizam diariamente os serviços do RU.  
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Figura 98: Planta baixa esquemática da entrada do RU no campus central da UFRN, com destaque para: a)Lateral do edifício do restaurante; 

b)Estacionamento; c)Parada de ônibus; d)Tendas na estrada do restaurante; e)Lixeiras; f)Pichação na fachada do restaurante; g)Escada entre estacionamento e 

restaurante; h)Percurso em areai entre a parada de ônibus e o restaurante;  i)Mobiliário em rota de circulação; j)Usuários conversando em pé no EL. 

 
Fonte: Pesquisa de campo(2016) sobre base fornecida pela SIN (2016), editado pela autora (2016). 
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5.5.4 Centro de Convivência  

 

O CCDM foi avaliado em 23 de novembro de 2016, entre as 9:50h e 11:15h. Trata-se 

de um edifício com amplo EL coberto (que é a parte do EL aqui analisada) (Figura 99), 

geralmente utilizado para circulação ou apresentações culturais. São diversos os serviços 

oferecidos: livrarias (Figura 99a); farmácia; restaurante (Figura 99b); feirinha (com 

lanchonetes e lojinhas de artesanato) (Figura 99c); recarga de passagem; agências bancárias, 

além de setores administrativos; que atraem diariamente muitos visitantes ao local. Sua 

localização central no campus também colabora com o acesso de usuários dos mais diversos 

setores da Instituição; estando também próximo a uma parada de ônibus, e contando com 

estacionamento formal (e informal) no entorno.  

O EL tem ventilação regular e, apesar de ser coberto, apresenta incidência de sol nas 

laterais, entre os pontos comerciais; a vegetação está apenas no entorno do edifício; e o piso é 

revestido por blocos intertravados ou paralelepípedo.  

O usuário que chega ao local pode ter uma impressão negativa da área, pois apresenta 

pouca iluminação natural, visto que as edificações comerciais impedem parte da incidência 

solar. Já a artificial se dá por diversas luminárias disposta no teto do EL, as quais garantem a 

iluminação no período noturno; o que não acontece no entorno do CCDM, que, segundo um 

funcionário da limpeza, é escuro.  Sobre a limpeza, o espaço mostrou-se limpo, uma vez que 

passa por limpeza diariamente; e ainda conta com um administrador.  

O EL é fonte de ruídos em função das diversas atividades ali exercidas: conversas, 

circulação, alimentação, comércio; além dos ruídos externos (circulação de veículos), 

provenientes do estacionamento.  

Como citado, o CCDM tem muitos usuários, havendo equilíbrio entre gêneros, como 

também entre usuários sozinhos e em grupo; também verificou-se a permanência de pessoas 

idosas no local, e que os usuários mais jovens geralmente utilizam a área apenas como 

passagem, que á a principal atividade exercida no local.   

Quanto à segurança, apesar de o EL não ter segurança fixo, foram identificadas cerca 

de 20 câmeras de monitoramento; mas, mesmo assim, alguns locais ainda apresentam sinais 

de danos ao patrimônio, a partir de pichações.   

O EL é plano, tem rampa de acesso, mas, trechos do piso podem dificultar a 

mobilidade dos usuários, causando trepidações, visto que parte da circulação é em piso 

intertravado (Figura 99d) ou paralelepípedo, sendo este último o revestimento do 

estacionamento formal. A sinalização tátil também é restrita a área das agências bancárias.  
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No não há espaço específico para motos ou bicicletas, mas há vagas reservadas, porém, com 

sinalização desgastada. A sinalização no EL está apenas na identificação dos pontos 

comerciais e em uma placa na área externo com o nome do edifício. 

Os diversos pontos comerciais condicionam a circulação no EL, algumas lanchonetes 

ainda chegam a dispor mobiliário móvel nos corredores. Essa situação pode ser fruto do 

pouco mobiliário fixo identificado, que apesar de estar em boa condição física, não supre a 

demanda. Identificam-se ainda algumas lixeiras, telefones públicos e painéis de avisos no 

CCDM.  

 

Diante da quantidade de informações sobre os ELs avaliados no CC-UFRN, montou-

se um quadro resumo (Quadro 19), dividido a partir das categorias e dimensões/indicadores 

analisados, os quais foram classificados conforme seu potencial de utilização em: favorável, 

regular e desfavorável, a partir dos dados obtidos na aplicação da planilha de avaliação da 

QA. 

Podem-se observar aspectos positivos e negativos sobre os diversos indicadores 

analisados (Quadro 19), muitos já corroboram, inclusive, com a opinião dos usuários 

questionados; como a ventilação nos ELs (aspecto positivo) e a pouca sinalização e a presença 

de barreiras físicas. Contudo, tais dimensões/indicadores foram ainda avaliados sob o ponto 

de vista de arquitetos atuantes no CC-UFRN; profissionais que lidam diariamente com 

intervenções no espaço urbano do campus.  
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Figura 99: Planta baixa esquemática do CCDM no campus central da UFRN, com destaque para: a)Livraria; b)Restaurante; c)Corredor da Feirinha; d)Circulação. 

 
Fonte: Pesquisa de campo(2016) sobre base fornecida pela SIN (2016), editado pela autora (2016). 
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Quadro 19: Quadro resumo da aplicação da Planilha de Avaliação da QA nos categorias de ELs avaliados no campus central da UFRN. 
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Fonte: Pesquisa de campo (2016). 

 Legenda 

 Potencial desfavorável de utilização 

 Potencial regular de utilização 

 Potencial favorável de utilização 

 Não se aplica 
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5.6 A voz dos projetistas  

 

No sentido de verificar como aconteceu a atual ocupação dos ELs do CC-UFRN foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas com dois arquitetos e um engenheiro, que atuam no 

campus há mais de oito anos. Para manter o anonimato das participantes, suas falas serão 

identificadas a partir de siglas (A4, A5 e E1, respectivamente). 

Os entrevistados informaram que as intervenções no CC não costumam seguir as 

determinações do plano diretor (datado de 2007), visto que, a escolha do terreno para novas 

edificações já é, quase sempre, imposta pela direção central. Mas, dois trechos de áreas não 

edificantes são preservados: área de mata, utilizada em pesquisas no CB; e área com 

declividade acentuada, onde ocorre o acúmulo de água, próximo ao Setor 5. 

 

O superintendente dá uma sugestão se dava certo ou não aquele terreno, mas não 

tinha muito critério para implantação dos prédios não. Era assim, tinha uma área 

disponível, era perto do departamento tal... Tanto é que tem muitos prédios foram 

implantados onde eram estacionamentos. Não tinha muito critério técnico, o plano 

diretor sinceramente não influenciou na implantação dos prédios não, só em relação 

a recuos. A gente tenta obedecer aos recuos entre os prédios (A4). 

 

Além do plano diretor na UFRN há uma Comissão de Gestão do Espaço Físico, que, 

segundo A4 ―[...] há muito anos ela não funciona como deveria. [...] Essa comissão não se 

reunia antes do prédio ser projetado, mas depois, quando não tinha muito que ser feito. Se 

essa comissão funcionasse seria ótimo!‖.  

Desse modo, ―[...] as coisas vem muito de cima pra baixo.‖ (A4), ou seja, ―[...] a 

demanda era definida pelo próprio superintendente, junto com o diretor de centro, com a 

reitoria.‖ (A5). Esse último profissional ainda aponta uma forte influência dos docentes nesse 

processo: ―Os professores tem um poder gigantesco.‖ (A5). 

Nesse contexto, um caso atípico foi citado por A5, quando estava prevista a 

implantação de uma lanchonete em determinada área do DEART, mas, após consulta do 

departamento aos alunos, decidiu-se por outro local, democraticamente; o que, segundo o 

arquiteto, geralmente não acontece.   

―Nos últimos anos por força da pressão dos professores o campus perdeu muitos de 

seus espaços livres para estacionamentos. E continua perdendo.‖ (A5). Como também, muitos 

estacionamentos foram ocupados por novas edificações. Sobre última afirmação A5 aponta: a 

ECT (que ainda vai ser ampliada), a subestação 69 e o departamento de políticas públicas, 

construídos sobre área de estacionamento; e o CTEC, que ocupou parte de um 

estacionamento. Já sobre a ampliação de estacionamentos, A4 e E1 consideram que estes 
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espaços estão em falta no campus, e A5 acredita que ainda tem muitas áreas, mas, muitas são 

subaproveitadas durante o dia ou à noite.   

De acordo com E1, que já tem mais de 40 anos de trabalho dedicados à UFRN, 

antigamente ―[...] era difícil locar uma obra, não porque não tinha terreno, porque tinha 

demais, o cara não sabia nem aonde botar, o terreno era livre, hoje você tem problema porque 

você não tem aonde botar, não tem local.‖. Corroborando com essa afirmação A5 diz: ―[...] 

ultimamente como não tem mais espaço físico é uma dificuldade para você locar um edifício 

aqui.― (A5). E aponta situações em que para um mesmo terreno tem mais de um edifício 

previsto, como para uma área do CCS, em que estão previstos três edifícios, podendo ocorrer 

a integração entre dois deles. E cita que o IMD será ampliado com um prédio do mesmo 

tamanho do que já existe. 

Contudo, apesar da apontada falta de área para novas locações, os arquitetos afirmam 

que a permeabilidade e o limite de 20% na taxa de ocupação estão mantidos, com sobra, nas 

seis zonas do CC-UFRN; inclusive na zona três, que é a mais adensada.  

Ainda sobre a ocupação de ELs por novas edificações, está prevista a implantação de 

um Centro de Convenções no CC – complexo com um teatro polivalente, um pavilhão de 

exposições e um edifício garagem, com capacidade para 1.800 lugares no teatro e 2.000 nas 

salas polivalentes, sendo 1000 vagas no edifício garagem e mais 800 vagas no entorno. De 

acordo com os arquitetos, a definição da área para implantação desse equipamento foi feita a 

partir de muita discussão, sendo definido um terreno próximo à reitoria, em função da sua 

dimensão, grande o suficiente para receber uma edificação desse porte, e por estar em uma 

área central do CC, muito próximo do anel viário, possibilitando que o usuário venha para o 

centro de convenções entre no edifício garagem e saia diretamente para a via, sem 

necessariamente ter que entrar no campus. Segundo A5, o projeto já está pronto, e tem a 

proposta de integração com o CCDM por meio de uma grande praça.  

No caso do centro de convenções já há previsão de urbanização da área do entorno, 

mas geralmente há uma limitação de recurso, que se restringe ao edifício.  

 

Essa parte urbana é sempre deficiente, sendo muitas vezes feita pela manutenção do 

campus [...] É muito comum os prédios serem construídos e ficarem perdidos no 

meio do terreno, sem nenhum acesso adequado, por conta da limitação do recurso 

(A4). 

 

Sobre o gabarito (que está limitado a quatro pavimentos), A5 informou que do REUNI 

para cá o CC passou a ter edifícios com mais pavimentos, pois antes tinham no máximo dois. 

Todos os profissionais entrevistados atribuem essa mudança à escassez de áreas. Contudo, 
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alguns edifícios de pequeno porte também foram implantados, provenientes, muitas vezes, de 

projetos de pesquisas de professores. Sobre o assunto, os arquitetos foram questionados sobre 

a possibilidade de unir as demandas, para que pudessem ser feitos edifícios de laboratórios e 

salas de professores, a respeito disso A5 informa que ―[...] as demandas são em tempos 

diferentes, de departamentos e professores que não se entendem.‖. E A4 aponta o CTEC como 

uma experiência nova nesse sentido. 

Quando questionados sobre novos ELs os arquitetos citaram dez pontos de convívio 

que estão sendo criados. Tratam-se de praças com mobiliário e um contêiner cada, que será 

utilizado como quiosque de alimentação. Cinco dos dez contêineres já estão na UFRN, mas 

segundo A5  

 

Para execução dessas pracinhas estávamos esperando também um pregão de blocos 

intertravados, Então, as coisas vão andando casadas, mas não ao mesmo tempo. 

Então uma coisa fica dependendo da outra, como o pregão só foi homologado há 

pouco tempo, os contêineres chegaram e as pracinhas não estavam prontas (A5). 

 

Segundo A4 a implantação dessas praças advém da crescente demanda dos alunos por 

mais pontos de alimentação; visto que, em 2015, foram retirados todos os ambulantes que 

comercializavam no campus, o que reduziu os serviços de alimentação às lanchonetes formais 

existentes nos setores de aula.  

Ao ser questionado se essas praças serão dez novos pontos de convívio na UFRN A5 

informa   

Os pontos de convívio existem. Formais ou não, equipados ou não, eles existem. 

Assim... Por eleição dos alunos, alguns com alguns equipamento, alguns 

formalizados, vamos dizer assim, e outros não.  Mas esses 10 contêineres eles foram 

locados em locais estrategicamente escolhidos em função de induzirem ou 

reforçarem essa convivência, tanto em locais onde essa convivência já está meio 

consolidada, ou em locais onde não está consolidada. Como é o caso do contêiner 

que vai ficar em frente à superintendência de informática, onde não tem nada; [...] 

tem outro previsto para onde hoje tem as tendas no ECT; outro no CB; tem outro na 

esquina da reitoria; e outro na frente do ginásio. Os cinco primeiros são o do setor 2, 

o do setor 1, o da superintendência de informática, o da reitoria e o do DEART ; são 

os 5 primeiros que já estão no local (A5). 

 

Para identificação desses pontos os arquitetos foram a campo e levantaram as 

lanchonetes existentes e se eram suficientes para a demanda. Desse modo, A5 indica que 

foram dois caminhos seguidos: ―[...] um a gente tá trazendo um novo espaço e por outro lado 

a gente tá apenas respondendo a retirada do ambulante do corredor, como é o caso do setor 

2.‖. E ainda acrescenta  

 

 A razão do contêiner também é outra, ele vem para tirar os ambulantes da 

circulação, porque os ambulantes não podem comercializar nada aqui dentro sem 

licitação. [...] Então os alunos, o DCE, pediram que se resolvesse o problema dos 
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ambulantes, e os contêineres são uma resposta para isso. [...] Esses são os primeiros 

dez, mas podem vir mais. Podem dar continuidade. Eles podem ser modificados, 

mudar de lugar, pois os contêineres são móveis (A5). 

 

Pelo exposto, pode-se dizer que esses dez espaços não existiriam se não fosse a 

retirada dos ambulantes; que não existiriam esses dez espaços se não fossem esses 10 

contêineres; que essas dez praças terão a alimentação como principal função; e que elas 

vieram mais por uma pressão por alimentação do que espaços de convivência. A5 concorda 

com tais afirmações, de modo que já está sendo pensada a integração dessas praças com 

outras áreas, no sentido de interligar ELs, como vem sendo feito no CCHLA. 

 

Juntamente com esses quiosques a gente tá querendo puxar áreas verdes junto deles, 

a pracinha. E uma coisa que eu já coloquei para o vice-reitor a ideia de a gente criar 

corredores verdes, de aproveitar a presença do equipamento e puxar um verde, uma 

calçada, além das calçadas que já existem. Por exemplo, aqui no CE, vai ter um aqui 

atrás; eu tenho a cantina do setor 5; aí não tenho mais nada para cá; tem o CE que 

tem uma cantina dentro, que funciona mais como copa, aí para atender a demanda 

do bloco do CE eu ponho esse quiosque aqui. Veja esse espaço aqui ó, contínuo, 

sem arborização, que se liga com essa área, que é uma área verde, que se liga com 

essa área, que é uma área de convivência, mais ou menos arborizada, que é uma 

praça, que se liga com essa, que se liga com essa. Então tentar fazer esses percursos 

de áreas verdes. E essas áreas, uma vez arborizadas, você pode mobiliar, e serve 

para o aluno ficar, acessar internet [...] (A5). 

 

Ainda sobre novos ELs, além da demanda local, A5 aponta uma necessidade 

identificada pelo MEC 

 
Por uma demanda do próprio MEC, porque quando eles avaliam a universidade eles 

avaliam vários pontos, nas últimas avaliações [...] os pontos mais criticados foram 

dois: a falta de espaços de convivência e a falta de acessibilidade. Então isso forçou 

a administração central a ter um olhar voltado para esses espaços, [...] 

concomitantemente, a demanda dos alunos, a reclamação dos alunos por espaços de 

convivência. A questão da alimentação também foi muita pressão dos alunos. Então 

essa questão dos espaços livres, dos espaços de convivência, tanto abertos como os 

fechados, é uma imposição, uma demanda, uma cobrança tanto do MEC, quanto dos 

alunos (A5).  

 
 

E acrescenta que a iniciativa de implantação de novos ELs é recente, pois ―[...] realmente esse 

campus não foi planejado, dos últimos 20 anos para trás ele não teve planejamento nenhum, 

ele foi sendo feito assim: Ah tá precisando do prédio tal vamos botar ali.‖. E cita a UFMG e a 

de Universidade Conception, no Chile, como exemplos programados de implantação e 

ampliação programada de campus, com espaços livres integrados, com continuidade espacial, 

sem carros inclusive. Para o arquiteto o maior erro foi reverter a lógica do planejamento 

inicial dos estacionamentos periféricos e levá-los pra dentro do campus.  
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Quanto aos ELs reformados, A4 informa sobre a previsão de reforma do CCDM para 

2017, que será ampliado e contará com uma praça integrada ao futuro centro de convenções, 

conforme já citado. Pretende-se ainda a criação de um eixo de conexão entre o centro de 

convenções, a biblioteca e a reitoria.  Já sobre as reformas realizadas, A5 cita a praça do CT, a 

reurbanização do CCHLA e a melhora da praça do DEART a partir da construção de um novo 

edifício.  

Nesse processo de ocupação, os profissionais informaram que a fiscalização ambiental 

é feita pela Divisão de Meio Ambiente do CC-UFRN, e, sempre que necessário, são feitas as 

compensações ou transplantes da vegetação. A cargo dessa divisão também estão, dentre 

outras questões, a limpeza e o paisagismo do campus, sendo esse último orientado por um 

biólogo (pois a UFRN não conta com paisagista), que indica as espécies, tendo como 

prioridade a flora nativa. 

Quanto à acessibilidade e mobilidade no CC-UFRN, os arquitetos indicam que essa já 

é uma preocupação há alguns anos, e que ações veem sendo tomadas: implantação de rotas 

acessíveis e ciclovias; e a reforma das paradas de ônibus, onde foram instaladas baias, pisos 

direcionais, rampas e escadas.    

 
As ciclovias e a rota vieram antes da pressão do MEC, que só deu mais força a essa 

questão. Entre 2010 e 2012 nós fizemos o diagnóstico de acessibilidade do campus 

central; levantamento de todos os prédios, 80 e poucos, e não mais que uma dezena 

em construção ou reforma, que nos fizemos posteriormente. Levantamos 14 rotas 

acessíveis. Implantamos 3 ou 4 até agora, e estamos implantando a quinta. Sempre 

da borda para o centro, e tentando priorizar os centros e os setores de aula, locais de 

maior afluência. [...] Todas param no CCDM ou se prolongam até a reitoria. Outra 

prioridade foi a identificação dos centros que a gente tem mais pessoas com 

deficiência (A5). 

 
Sobre as pessoas com deficiência no CC, essas apresentam maior concentração no 

CCHLA, conforme A4. De acordo com A5, muitos dos usuários com deficiência, 

principalmente nos outros campi, já chegaram a acionar o Ministério Público na busca por 

espaços acessíveis na Instituição. De modo que, além do plano de acessibilidade para o CC, 

também já foi feito o plano para Caicó, e o de Currais Novos está sendo preparado. Tais 

instrumentos consideram, além do diagnóstico e da prioridade das intervenções, a 

condicionante econômica. 

Para a criação das ciclovias A4 informa que o anel viário foi estreitado, passando de 

duas faixas de 3,5m para duas de 3m; e E1 ainda acrescenta a supressão de parte do canteiro 

central. Sobre a disposição das ciclovias no CC A5 comenta 
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As ciclovias previam que nós fizéssemos o plano viário todo, mas como no plano 

ciclo viário de Natal essa parte que passa no parque das dunas é contemplada, então 

nós transferimos essa ciclovia que faríamos aqui, aqui pra dentro do campus. Então 

a ciclovia vai desde a residência até o bacharelado; e vem desde a praça cívica até a 

saída sul. E tem uma ciclovia que está pronta, que é a que faz a volta no parque 

esportivo (A5).  

 

Segundo os arquitetos, eles têm participação ativa nas intervenções de trânsito no CC, 

assim como a Divisão de Manutenção, em menor proporção, conforme E1. De modo que, em 

conjunto com o plano de ciclovias vieram novas vias para o CC. 

 

Já foram abertas algumas, por exemplo, aquele acesso do campo de futebol até o 

estacionamento do setor 1 não existia.  Aí nós fizemos um acesso à fisioterapia [...]. 

Tem também previsto um acesso, que vai do estacionamento do setor 5 e 2, 

passando pelo frente ao prédio do CE chegando ao estacionamento do setor 1 (A5). 

  

Ainda de acordo com A5, uma de suas primeiras ações ao ingressar na UFRN foi um 

reordenamento dos estacionamentos. O profissional também participou da Comissão de 

Gestão do Espaço Físico do campus, que propôs, dentre outras ações, uma mão única no 

entorno da BCZM e do CCDM; mas o arquiteto aponta uma resistência de parte da 

comunidade quanto à obediência às leis de trânsito; outro fator negativo, citado por A4, se 

refere à implantação de cancelas em alguns estacionamentos, muitas vezes, sem o 

conhecimento e autorização da SIN: ―As pessoas fazem na marra, por conta própria. Quando 

a gente vê já está lá.‖ (A4).  

Outra questão indispensável à mobilidade dos usuários é a manutenção das calçadas, e 

nesse quesito a UFRN conta com equipe de manutenção. E, A5 acrescenta: ―Em relação aos 

passeios todas as vezes que fazemos uma intervenção já transformamos em rotas acessíveis, 

pertencendo ou não às rotas acessíveis.‖ (A5). Mas, apesar disso, E1 informa que não há um 

padrão a ser seguido nas calçadas, pois existem dimensões diferentes, tendo as mais recentes 

cerca de 2,20m de largura e as mais antigas dimensões inferiores. O profissional ainda 

acrescenta a dificuldade na manutenção das estruturas contempladas por rotas acessíveis, uma 

vez que, na UFRN não há pedras de piso direcional para reposição. 

Sobre a manutenção geral do campus, vale ressaltar que o número de chamados, dos 

mais diversos tipos (hidráulica, elétrica, pedreiro, pintura), chegou a quase oito mil, em 2016, 

conforme E1.   

Quanto à integração das estruturas que compõem o sistema de circulação, A5 afirma: 

―Em relação a esse casamento passeio via, como a gente já tem um campus consolidado, a 

gente tá melhorando. Eu diria que a grande novidade passeio via, é a quantidade de travessias 

elevadas que estamos fazendo agora. O pedestre é a prioridade!‖ (A5). 
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No que se refere ao sombreamento das circulações A5 informa que ―É uma demanda 

de alguns professores, de cobrir, mas nós não concordamos com isso. Nós procuramos 

espaços sombreados; ou implantamos em trechos que tenham a possibilidade de plantar 

árvores no futuro.‖. E A4 aponta uma iniciativa do próprio CT que foi projetada lá mesmo; 

mas que se trata de um pequeno trecho, pois um trecho maior seria complicado. 

Quanto à iluminação dos ELs, os arquitetos informam que não há um projeto 

integrador nesse sentido, e que as intervenções são realizadas de forma pontual: ―[...] o prédio 

é construído e a estrutura urbana vai tentando acompanhar. Era bem como eu disse, o recurso 

vem para o prédio e o entorno ficava sem nada, a estrutura vem chegando depois.‖. E1 ainda 

acrescenta que não há uma manutenção preventiva; e que faltam recursos no apoio à 

manutenção, pois o CC só tem um caminhão, que tem vinte anos, para tudo. Contudo, um 

fator positivo nessa questão foi a implantação da subestação 69, que trouxe redução de quedas 

de energia e de custos para a UFRN. Segundo A5, a partir do funcionamento dessa estação, a 

conta de energia da universidade sofreu uma redução de cerca de 40%. 

Diferente da iluminação, para a sinalização do CC já há um projeto completo, 

integrado, inclusive, com o projeto de rotas acessíveis. Porém, segundo os arquitetos, esse 

projeto já passou, sem sucesso, por duas licitações. Apesar disso, ele será novamente lançado, 

e espera-se que, tão logo, logre êxito.  

Sobre o licenciamento das obras, os arquitetos estão regularizando pendências sobre o 

assunto, tendo sido criada uma comissão de licitação, que já formalizou um Termo de Ajuste 

de Conduta com o corpo de bombeiros; e informaram que estão ocorrendo negociações com a 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB), no intuito de firmar 

acordo; pois ocorreram obras foram executadas sem as licenças necessárias, chegando 

algumas até a serem embargadas. Apesar disso, os profissionais citam apenas duas obras 

paradas no campus, e em razão de falência das construtoras.  

Para a fiscalização das obras a UFRN conta com uma equipe de engenheiros civis, 

que, até por volta de 2014, chegavam a ter acúmulo de trabalho, frente às dezenas de obras em 

andamento no campus no período: ―Teve época de ter cem obras andando, há três anos [...].‖ 

(E1). No decorrer dessas obras os arquitetos informam a possibilidade de ocorrerem 

divergências, seja em razão de alterações feitas pelos ―clientes‖, o que pode, quase sempre, 

elevar os custos; ou por incompatibilidades entre o projeto e a área para locação. 

 

Aqui é muito comum os professores mexerem durante a obra no projeto porque eles 

pedem os projetos e mudam de ideia durante a obra. Porque é muito comum mudar o 

usuário do prédio, a obra daqui que saia, 3, 4 anos, aí já mudou a direção de centro, 
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aí um professor não concorda com o que o outro pediu, tem muito isso. Tanto é que 

a gente tem adotado uns termos de aceitação. Eu posso até arriscar que nenhum 

prédio aqui não foi construído exatamente como foi projetado, desde uma simples 

mudança até mudanças mais drásticas. [...] E o jurídico daqui começou a abrir 

processo de apuração de responsabilidade, por conta dos aditivos (A4). 

 

Acontecem divergências. [...] nos dois sentidos, de quando chega lá para executar 

tem coisas que nós não identificamos no projeto, sobretudo de infraestrutura, às 

vezes uma rede, ou muda a rede ou o projeto, às vezes tem uma árvore, quando é de 

porte não dá para retirar, aí são feitos ajustes (A5). 

 

Sobre o tratamento de resíduos, os profissionais mencionam a existência de uma 

unidade de tratamento de resíduos sólidos, que armazena lâmpadas e papelão, material que é 

recolhido por cooperativas. Tem ainda uma unidade de tratamento de resíduos da construção; 

e uma unidade de resíduos químicos, que está em construção, pois se trata de uma das obras 

paradas, pelo abandono da construtora. Pelo fato desta unidade ainda não estar em 

funcionamento, quando questionados sobre o destino dos resíduos químicos até então, os 

profissionais não souberam responder, mas garantiram que ele não é jogado na rede. 

Passando para a dimensão segurança, E1 aponta esse fator como um complicador no 

uso dos ELs. Corroborando, A4 acrescenta: ―O quantitativo de seguranças já foi maior, mas 

agora está mais frágil isso aí.‖ (A4). E A5 nos diz que, no sentido de manter a segurança 

patrimonial, na hora de projetar ―[...] quanto menos acesso melhor. Isso já é um dado que vem 

integrado no projeto, de preferência um acesso só melhor.‖ Esses relatos indicam uma 

deficiência na segurança do campus, que pode inibir o uso e a integração dos ELs.   

No que se refere à rede de água e esgoto, os arquitetos informaram que a universidade 

é autônoma, tendo sua rede recentemente refeita, contando, inclusive, com uma lagoa de 

captação de água. Sobre o assunto, E1 trouxe mais detalhes, visto que foi um dos fiscais da 

primeira estação de esgoto do campus, construída há vinte anos.  

 

Na época em que ela foi construída todos os prédios foram contemplados, apenas os 

edifícios que estavam em um nível mais baixo não foram contemplados. Há uns 

cinco anos foi construída uma primeira estação elevatória de esgoto. Há dois ou três 

anos foram feitas mais duas estações elevatórias, estando uma já em funcionamento. 

Então assim que a outra entrar em funcionamento toda a universidade será coberta 

(E1). 

 

Já sobre o abastecimento de água, o profissional informa 

 

Na universidade foram perfurados quatro poços antes de 1974, com 200 mil litros 

cada. Ai se parou no tempo com relação a isso. A partir desses 10 anos começou a 

faltar. E tem o desperdício com a rega. Faz uns 2 ou 3 anos que foi construído o R5, 

perto do LARISHA
11

; tem o da BCZM, que tá sendo construído; e o do INPE. Eles 

têm interligações, eu faço manobras. São 7 poços. Além disso, tem o do CB, que é 

                                                           
11

 LARHISA – Laboratório de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental. 
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independente; mas ele tem problema, pois não tem qualidade para consumo humano, 

é utilizado apenas na limpeza (E1).  

 

Segundo E1, no campus há apenas dois pontos da CAERN, no RU e na Residência, 

mas eles não atende na totalidade a essas edificações, pois por estarem em um nível mais 

elevado do terreno, a água não chega a subir nos reservatórios; sendo utilizada apenas em 

caso de necessidade. Ainda sobre a questão, vale destacar que a qualidade da água do CC-

UFRN passa por controle mensal de qualidade, e que os reservatórios são monitorados por 

câmeras de segurança. 

Por fim, os profissionais expressaram suas opiniões sobre os ELs do campus e a QV 

proporcionada aos usuários. 

 

[...] o campus ainda carece de espaços, isso é um problema que todo mundo percebe, 

você tem algumas soluções pontuais, como o próprio CT fez. [...] precisa de espaços 

de convivência. Tanto é que nas avaliações que foram feitas pelo MEC [...] A UFRN 

é bem ranqueada em nível nacional, mas quando chega nesse aspecto de convivência 

a pontuação cai (A4). 

 

A5 ainda acrescenta questões que envolvem a mobilidade e acessibilidade no campus, 

e aponta sugestões a serem implementadas. 

 

O de trânsito é que tá complicado, porque precisa de decisões políticas, não 

simpáticas, que a direção central não consegue tomar [...]. Eu vou lhe dar o meu 

entendimento. Eu implementaria uma política para tirar o carro de dentro do 

campus. Eu já venho falando a muitos anos que a universidade deveria prover o 

sistema de bicicletas grátis. [...] A empresa que gera o sistema do Itaú já se reuniu 

com a gente explicando [...]. Nos já distribuímos 5 pontos possíveis [...] de 

bicicletários: no restaurante, lá no bacharelado, no CCDM, setor 2, DEART. Eu 

acho que a universidade deveria implementar por conta dela um sistema cicloviário 

e um sistema de transporte circular próprio, que não seja o circular, mas de apoio, 

com ônibus a gás, micro-ônibus. Para resolver esse problema do deslocamento 

dentro do campus. Paralelamente e conjuntamente, reforçar ou continuar o sistema 

de rotas acessíveis, porque, assim como numa cidade, se você somar os 

deslocamentos a pé e os micro deslocamentos são 70% do número de viagens, você 

vê o povo andando a pé aqui dentro. Melhorar as calçadas para todo mundo, 

acessibilidade universal, botar a bicicleta e tirar o carro de dentro; e botar o micro-

ônibus. Você atenderia esse miolo do campus que fica descoberto pelo circular. 

Tirar estacionamento de dentro do campus e botar área verde. Em todo canto que 

você vai, em qualquer lugar no mundo, o campus é um lugar pra você ficar com a 

natureza, aqui você tá disputando espaço com os carros (A5). 

 

No que tange a QV proporcionada o arquiteto ressalta dificuldades, mas aponta 

ganho na arborização.  

 
Precisa melhorar bastante. É difícil, são muitos obstáculos, mas precisa melhorar. 

Mais ELs e uma arborização maior. O campus para o que era inicialmente já está 

bem arborizado, o setor 3 era um deserto. Nós ganhamos muito em arborização, mas 

precisamos mais. Então a tendência vai ser sempre essa, plantar mais árvores e tentar 

conquistar mais áreas verdes, preservar o que tem e ganhar mais. É difícil porque 

ninguém que sair desse campus, e muita gente querendo vir pra cá (A5).  



267 

 

 

 

Sobre essa afirmação final, vale destacar que alguns cursos oferecidos pelo CC-UFRN 

funcionam em unidades localizadas na cidade de Natal/RN, mas não integradas fisicamente ao 

campus. 

E, assim como os arquitetos, E1 traz um olhar realista e ao mesmo tempo otimista 

sobre o campus: ―Ele tende a melhorar. Você nunca vai ter o binômio correndo em paralelo. 

[...] você melhora de um lado e piora de outro. Antigamente você ia de um lado para outro, 

hoje não pode, pois tem muito carro, tem a falta de segurança.― (E1). 

As falas dos entrevistados demonstram um olhar consciente sobre a necessidade de 

mais ELs, com QA, para o CC-UFRN, que proporcionem mais opções de utilização pelos 

usuários. Porém, já indicam que estão sendo pensadas soluções no sentido de sanar tais 

problemas e potencializar as iniciativas positivas já praticadas.  

 

5.7 Principais “lições” aprendidas 

 

Em função do grande volume de dados decorrentes da aplicação das técnicas 

empregadas na APO do CC-UFRN, estes foram resumidos em um mapa de descobertas 

(Figura 100), que registra graficamente os resultados.  

No mapa (Figura 100) observam-se itens que expressaram a mesma opinião: na zona 

01 (na cor cinza), que abriga, dentre outros espaços, o anfiteatro/praça cívica, que foi um EL 

apontado para apresentações/eventos tanto pela observação inicial (walkthrough) quanto pelo 

questionário. Já na zona 02, EL ocupado por outro uso foi identificado tanto nos 

questionários, como nas entrevistas, que se trata da implantação da subestação 69, que ocupou 

parte de uma área verde (bosque dos saguis no CB), na visão dos questionários, e um 

estacionamento, segundo os entrevistados. Na zona 03, o questionário e as entrevistas 

verificaram EL reformado e EL ocupado por outro uso, sendo o EL reformado citado a praça 

do CT e entre os ELs ocupados está o CTEC, inaugurado em 2016, construído em área de 

estacionamento.  E na zona 05, que abriga diversos serviços, dentre os quais está o complexo 

esportivo, que foi apontado pelo walkthrough e questionário. Vale destacar ainda que na 

dimensão segurança, do campus como um todo, o número de vigilantes foi considerado 

insuficiente tanto pelo questionário quanto pelas entrevistas, tendo este último indicado que 

esse já é um fator considerado em fase de projeto.  

De modo geral, nos ELs do CC identificam-se maior número de fatores negativos, 

indicados pelas entrevistas, na dimensão ambiental e de mobilidade interna/estacionamento; 
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sendo muitos dos fatores ambientais relacionados à ocupação de ELs ou falta desses; e na 

mobilidade, estão relacionados à implantação das ciclovias e à acessibilidade física.  Porém, 

fatores positivos são ressaltados: manutenção da taxa de permeabilidade e da qualidade da 

água e ampliação da arborização (dimensão ambiental); e o projeto de sinalização integrado a 

um projeto de rotas acessíveis (estando esse último em fase de implantação) (dimensão 

serviços de apoio/mobilidade interna).  

Na relação com a cidade são muitas as possibilidades de acesso, visto que o CC 

apresenta boa quantidade de paradas de ônibus, vias e calçadas; sendo permitido o acesso 

direto ao transporte no próprio campus. Apesar disso, a qualidade do transporte público 

municipal não foi bem avaliada no questionário.    

Tratando especificamente sobre as técnicas aplicadas, o mapeamento da evolução de 

ocupação do CC-UFRN (desde meados de 1970 até a atualidade) se mostrou fundamental à 

compreensão das transformações físicas pelas quais o CC passou desde sua criação, 

apontando numericamente essa evolução, que ocorreu de forma mais intensa no início da 

formação do campus e nas demais décadas de forma moderada, contudo, com um processo de 

verticalização mais acentuado durante o período REUNI, o que também foi mencionado pelos 

profissionais nas entrevistas.  

O mapeamento dos ELs do CC apontou para uma considerável quantidade de ELs 

(68%), que não foi identificada pelos usuários; o que revela que o CC apresenta um SEL 

amplo em área, mas com necessidade de melhorias na sua QA. 
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Figura 100: Mapa de descobertas do campus central da UFRN.  

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016). 
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Como verificado nos dois últimos capítulos, criados na década de 1960, os campi 

universitários analisados passaram por um contínuo processo de expansão. O C1-UFPB viveu 

momentos de maior expansão da infraestrutura física nas três primeiras décadas de sua criação 

(1960/70/80) e no final da última (2010), período em que se intensificou a construção de 

novas edificações, as quais ocuparam antigos ELs. Já o CC-UFRN, após grande ocupação em 

sua primeira década, assistiu um crescimento equilibrado nas décadas seguintes e, na última, 

priorizou o processo de expansão vertical. Nos dois campi ainda há uma ocupação dos ELs 

relativamente baixa, o que embora possa favorecer a QA na área, não necessariamente 

corresponde ao seu uso efetivo.  

 

(...) num campus universitário, a ausência de espaços apropriados dificulta a 

realização de atividades extracurriculares, como artísticas e de extensão, que 

geralmente dão personalidade à população acadêmica e são importantíssimas para a 

formação do cidadão. Os campi deveriam, além de oferecer a formação regular, 

contribuir para a formação do cidadão consciente e capaz de colaborar, com mais 

qualidade, para a sociedade (PINTO, BUFFA, 2009, p.141). 

 

 Partindo da retomada dos dados obtidos nos dois estudos de caso (semelhanças, 

diferenças e contradições, identificadas ao longo da pesquisa), esse capítulo busca analisar o 

que é um Sistema de Espaços Livres (SEL) em campi (qual o seu papel e o que ele representa 

para a QA e QV naquele local) e, com base nessa discussão propor diretrizes para 

intervenções nesses locais. Para tanto, os resultados discutidos nos itens investigados (espaço 

físico, a voz do usuário, espaço em uso, voz dos projetistas) serão reorganizados a fim de 

subsidiar os novos aspectos analisados, desenvolvidos nos itens: qualidade de ELs, SELs em 

campi, gestão de ELs e diretrizes para atuação nesse campo. 

 

6.1 A (falta de) qualidade dos Espaços Livres  

 

Segundo Felsten (2009), ELs qualificados em campi proporcionam momentos de 

descanso e relaxamento aos seus usuários, que diariamente passam por longos períodos de 

atenção e concentração, o que exige momentos de pausa para recuperação da fadiga mental. 

Nesta linha, a literatura aponta que os espaços dotados de qualidade espacial são receptivos, 

dotados de urbanidade e adequados à relação entre as pessoas (AGUIAR, 2016), devendo ser 

valorizados como lugares de encontros, lazer e atividades físicas, a fim de propiciarem 

restauro de atenção e concentração, contribuindo para melhores índices acadêmicos e maior 

sentimento de pertencimento ao lugar (ALBUQUERQUE, SILVA, KUHNEN, 2016). 
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Em campi, a qualidade dos ELs corresponde à garantia de áreas acessíveis, 

sombreadas, limpas, seguras, com mobiliário e serviços de apoio, dentre outras facilidades. 

De modo geral, nos casos estudados os ELs apresentaram condição ―regular‖ no que diz 

respeito às suas dimensões de QA - como sejam: ambiental; mobilidade 

interna/estacionamento e campus/cidade; segurança; e serviços de apoio – ou seja, embora 

exista a possibilidade da comunidade universitária utilizar essas áreas, elas não podem ser 

consideradas como ―de excelência‖, apresentando diversos problemas, que foram 

identificados pelos instrumentos de pesquisa aplicados (walkthrough, questionários, planilha e 

entrevistas). 

 Sobre a dimensão ambiental, a arborização e a ventilação foram consideradas ―boas‖, 

proporcionando algum conforto no uso diurno, embora essa condição não se aplique a todo o 

campus (é eficiente em algumas áreas e praticamente inexistente em outras). Além disso, para 

proporcionar mais atratividade, orientação e segurança na utilização, estas áreas ainda 

carecem de melhor limpeza e manutenção geral, e de melhorias na iluminação noturna. 

Na dimensão mobilidade, os campi apresentam centros de ensino relativamente 

compactos, que concentram as grandes áreas de conhecimento e contam com serviços de 

apoio básicos (copiadoras e lanchonetes) inseridos nos ELs ou proximidades. Vias, passarelas 

e/ou calçadas interligam os ELs a edifícios, em geral localizados a poucos minutos de 

caminhada (ELs avaliados pela planilha). No entanto, caso o usuário precise se deslocar de 

um centro a outro ou acessar uma parada de ônibus, as distâncias geralmente se ampliam, e 

em alguns trechos surgem outras dificuldades, como a presença de barreiras físicas e 

atitudinais e a falta de calçadas. Esses obstáculos incidem sobre a mobilidade dos usuários, 

sobretudo quando seu tempo para o deslocamento é curto, o que os leva, muitas vezes, a 

organizarem seu horário conforme o tempo necessário para deslocar-se. Essa situação torna-se 

mais evidente entre as pessoas com deficiência, as quais acabam por se adequar a um 

ambiente antidemocrático, quando, na verdade, ―todas as cidades deveriam ter espaços onde 

cabem todas as pessoas, diferentes umas das outras‖ (CARVALHO, 2015); pois ―democracia 

é a equidade e a diferença‖ (MAGALHÃES, 2015). 

No tocante à segurança, os campi estudados ainda expõem deficiências, verificadas 

tanto na opinião dos usuários e projetistas, quanto graficamente, pelos mapas de segurança 

das instituições (que indicam, principalmente, casos de furto ou danos a veículos). Merece 

destaque o número de ocorrências registradas com CC-UFRN, média de 42,41 ocorrências 

por mês em 2016, bem superior ao registrado no C1-UFPB (média mensal de 6,3 em 2015). 
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Sobre os serviços de apoio, quase sempre estes se encontram próximos aos centros de 

ensino, sendo a maioria composta por copiadoras e lanchonetes. Opções mais sofisticadas, 

como agências bancárias, restaurantes, farmácia ou ponto recarga do transporte público, são 

mais facilmente encontradas nos centros de convivência.  

Os ELs dos campi avaliados assumem características próprias, conforme sua 

composição. No C1-UFPB são muitos os pátios sobre pilotis, já no CC-UFRN os largos 

corredores, quase sempre com mobiliário, interligam blocos de salas de aula.  A esses espaços 

se juntam, no caso do primeiro, extensas APPs, estacionamentos, praças e circulações, e, no 

segundo, praças, áreas gramadas e estacionamentos. Em ambos os estudos a quantidade de 

ELs potenciais é considerável, os quais, se qualificados, podem assumir a categoria de praças, 

jardins, bosques. Nos campi esses ELs se vinculam por vias, calçadas e passarelas, e ainda, no 

caso da UFRN, por ciclovias. Juntos tais elementos formam o SEL dos campi.   

Apesar de ainda haver considerável área de ELs nos campi, nota-se que muitos deles 

se perderam com o tempo, em especial os espaços entre blocos de salas de aula, inicialmente 

concebidos com grandes áreas ajardinadas, mas que foram gradativamente ocupadas. Alerta-

se que esse processo de ocupação tende a continuar, visto que, segundo Griffith (1994), ao 

longo do tempo diversas pressões intensificam (e intensificarão) o uso dos ELs em campi, tais 

como: 1) aumento do número de matrículas, que criam uma necessidade premente de 

instalações físicas adicionais; 2) demanda por instalações melhoradas para corrigir as 

deficiências existentes; 3) incorporação de novas tecnologias em laboratórios e bibliotecas; 4) 

contínua necessidade de facilitar o acesso aos campi a partir de espaços de estacionamento; 5) 

atribuição de maior valor a edifícios em detrimento ao EL que eles ocupam; 6) sistema de 

ensino superior que recompensa os administradores pela quantidade de área construída em 

vez de priorizar o uso eficiente do espaço; e 7) pressões da comunidade que bloqueiam a 

expansão para o exterior, em bairros vizinhos. 

Tais pressões se aplicam aos campi estudados, se mostrando especialmente evidentes 

na última década, com o advento do REUNI, condição derivada tanto da questão 

mercadológica urbana quanto da vida acadêmica e da política nacional no campo da educação 

que, em algumas situações, volta-se para índices quantitativos e promove a ocupação 

desordenada de áreas extensas, sem atentar para os benefícios sociais e pedagógicos 

promovidos por ELs qualificados.   

A literatura aponta como fatores que promoveriam maior procura por ELs: acesso 

físico, visual e simbólico/social (CARR et al, 1992; ALEX, 2011; GRINOVER, 2016), 
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presença de comércio (ALEX, 2011), opções de lugares para sentar (WHYTE, 1980). 

Retomando tais indicações no contexto dos casos estudados verifica-se que: 

 Seguindo indicações nacionais, as IFES priorizam a acessibilidade física, 

havendo algumas ações já implantadas nesse sentido, como trechos de rotas 

acessíveis e ciclovias, e criação de setores administrativos voltados a questões 

de acessibilidade (CIA-UFPB e CAENE-UFRN), contudo, ainda há muito a ser 

feito no sentido de proporcionar a todos os usuários ELs acessíveis e 

inclusivos.  

 Quanto à visibilidade, constata-se a importância de analisar a presença de 

obstáculos arquitetônicos ou naturais (como topografia e as massas vegetais). 

No C1-UFPB os ELs apresentam-se em sua maioria nivelados, mas, por muitas 

vezes estarem entre edifícios ou cercados por vegetação de grande porte, sua 

visibilidade à distância acaba não sendo boa. Já no CC-UFRN os desníveis 

mais acentuados acarretam diferentes níveis entre ELs e a rua (como acontece 

na Praça do CCET), o que dificulta a visualização do entorno e o acesso 

(sobretudo de pessoas com dificuldade de mobilidade). Nas duas IFES 

verificam-se muitas ELs potenciais em terreno com desnível, o que pode ser 

uma das causas da sua falta de tratamento.   

 No que diz respeito à questão simbólica, nos dois campi a sensação de 

insegurança foi apontada como um fator inibidor ao uso de ELs.   

 A presença de atividades comerciais parece aumentar a percepção do caráter 

aberto dos lugares, a exemplo do que foi verificado nos centros de convivência 

e em outros ELs que contam com pontos comerciais. Por sua vez, a presença 

indiscriminada de ambulantes é associada à insegurança, de modo que as duas 

instituições têm coibido a prática. 

 

6.1.1 Para eles e por eles? Os usuários e a percepção dos espaços livres 

 

Assim como em outros ambientes construídos, no planejamento de um campus é 

imprescindível incluir os usuários no processo de tomada de decisão. 

No C1-UFPB e no CC-UFRN, apesar do estudo técnico mostrar que há usuários 

frequentando os ELs (nos quais exercem diversas atividades, como: conversas, encontros, 

leitura/estudo, contemplação, lanches, apresentações culturais e esportivas, dentre outras), e se 
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deslocando entre eles por meio pedonal (o que lhes proporciona uma forma específica de 

apreciar a cidade - AGUIAR, 2016; CARVALHO, 2015), muitos participantes indicaram que, 

nestas IFES não há ELs em quantidade adequada às suas necessidades; o que contradiz o 

resultado apontado sobre o percentual considerável de ELs nos campi. Então, como explicar 

por que, apesar de presentes, esses ELs não serem percebidos?   

Provavelmente parte desta contradição está relacionada à QA apenas ―regular‖ dos 

ELs dos campi (apontada pelos usuários nos instrumentos aplicados), fazendo com que 

muitos dos espaços existentes não proporcionem condições/possibilidades de uso pela 

comunidade. Assim, é possível afirmar que, embora a quantidade de ELs dos campi esteja 

relacionada à QA genérica da área, os usuários só percebem os ELs qualificados, cuja 

utilização cotidiana é favorecida. 

Outro fator que pode estar relacionado a não percepção de ELs existentes é a ocupação 

de extensa área por APPs cujo uso é restrito, como acontece no C1-UFPB (em que metade da 

área ocupada por ELs é constituída por espaços sem possibilidade de acesso/uso pela 

comunidade). Tal distanciamento faz com que os usuários não desenvolvam o processo de 

apropriação e o sentimento de pertencimento com relação ao lugar (MCFARLAND, 

WALICZEK, ZAJICEK, 2008; ALBUQUERQUE, SILVA, KUHNEN, 2016), de modo que 

esses ELs têm ação apenas indireta sobre a QA vivenciada na Instituição e sobre a QV dos 

usuários. Muitos respondentes chegaram a classifica-los como ―empecilhos à vida no 

campus‖, pois dificultam a mobilidade entre setores (tornando os percursos maiores) e, em 

alguns horários, podem se tornar fontes de sensação de insegurança (locais escuros e não 

protegidos). Nesse sentido, propor algum uso para estas áreas (mesmo controlado e eventual 

ou reduzido) pode torná-las mais perceptíveis como ELs incorporados aos campi. 

Para além deste tipo de indicação, verifica-se que os ELs mais citados/percebidos 

pelos usuários dos campi investigados são aqueles que estão mais próximos aos centros aos 

quais as pessoas estão vinculadas, e aqueles que apresentam maior possibilidade de uso por se 

localizarem em área central. Facilidades como a menor distância e sombreamento aparentam 

estar relacionadas a essa escolha, condição associada ao fato dos campi se localizarem no 

Nordeste brasileiro, região ensolarada na maior parte do ano e que apresenta altas 

temperaturas. Tal realidade faz com que os usuários prefiram ELs sombreados e interligados 

por caminhos cobertos ou com vegetação, como ocorre nos pátios do C1-UFPB.  

Os ELs com pontos comerciais apresentaram maior concentração de usuários em seu 

entorno, a exemplo do que aconteceu nos pátios do CT, CE e CCHLA, do C1-UFPB, e no 

pátio do CB e da praça do Setor I, do CC-UFRN. Já os ELs sem pontos comerciais recebem 
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público voltado ao estudo e contemplação, conforme ocorreu no pátio do CCSA e no bosque 

do CCS, da UFPB, e na praça do CCET, da UFRN.  

Os ELs cobertos também são preferidos e muito utilizados, pois apresentam maior 

possibilidade de uso durante o dia e a noite, enquanto os ELs descobertos apresentam maior 

potencial de utilização durante a noite, quando estão livres da incidência solar. Apesar disso, 

áreas gramadas foram apontadas por alguns usuários como EL preferido, no entanto apenas 

aquelas que se encontram sombreadas (seja por vegetação ou edifícios) nos horários que os 

usuários os procuram – como ocorre nos ELs entre os blocos de salas de aula do Setor III e no 

gramado lateral da SIN, da UFRN.     

Em síntese, a percepção dos ELs e de sua QA relaciona-se à qualidade do espaço e sua 

adequação à maneira como são utilizados, podendo variar ao longo do tempo, a partir dos 

hábitos e cultura locais.  

Um fato importante a destacar é que, nos dois estudos de caso realizados, ao indicar os 

ELs que mais frequentam a maioria dos participantes mencionou o centro de convivência 

como o principal EL de suas Instituições. A princípio, essa pesquisa não havia previsto o 

estudo de áreas edificadas, que, segundo a literatura, não faziam parte dos SELs dos campi em 

avaliação. No entanto, diante da grande menção aos centros de convivência foi necessário 

rever essa postura. De fato, nas duas instituições os centros de convivência são áreas cobertas, 

porém completamente abertas à livre penetração dos transeuntes, que os cruzam durante seus 

percursos entre prédios. Além disso, são setores com muitas possibilidades de ação, já que 

congregam serviços diversos.  

Nesse sentido, a incorporação dos centros de convivência aos ELs de campi altera a 

própria definição de EL e de SEL inicialmente proposta, que sugerimos passar a agregar ELs 

cobertos, porém de livre acesso à população. De fato, podemos considerar tais áreas como 

espaços de transição
12

, uma vez que proporcionam grande área livre coberta integrada ao 

edifício. Tal indicação se aproxima dos estudos sobre o pátio escolar apresentados no livro ―O 

lugar do pátio escolar no sistema de espaços livres: Uso, forma e apropriação‖, organizado 

por Azevedo, Rheingantz e Tângari (2011), no qual vários textos incluem pátios cobertos 

como ELs, considerando-o um ambiente de extensão da sala de aula e outros ambientes de 

ensino. Contudo, os autores alertam que, apesar da permeabilidade espacial, entre alguns 

educadores ainda perdura a visão reducionista limitada à dicotomia ―lado de dentro X lado de 

                                                           
12

 Espaço de transição, ou espaço intermediário, relaciona e define os lugares que articulam e confrontam o 

programa das edificações, estabelecendo vínculo que liga o usuário à realidade física da vida exterior, podendo 

ser coberto, semicoberto ou ainda totalmente descoberto (BRASIL, 2007c). 
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fora‖ (o primeiro representado por espaços voltados à educação formal e o segundo por áreas 

de descanso e liberdade), que desconsidera o potencial das áreas livres para o processo 

educativo. 

 

6.2 Sistema de Espaços Livres: O que priorizar?   

 

O conjunto de ELs de um local forma um Sistema de Espaço Livres (SEL), ou seja, 

―os elementos e as relações que se organizam e estruturam o conjunto de todos os espaços 

livres de um determinado recorte urbano‖ (QUEIROGA el al, 2011, p.13). No contexto de um 

campus, o SEL corresponde ao somatório de seus diversos ELs, os quais, de acordo com 

Griffith (1994), podem ser beneficiados pela agregação de elementos que aumentam a 

integração destas partes entre si, tais como: circulação por meio de plano axial; vistas longas e 

caminhos claros; passagens cobertas; edificações com pilotis; existência de pátios e espaços 

abertos unindo edifícios; presença de vegetação. Assim, os ELs oportunizam a reestruturação 

do território (TARDIN, 2008), do que deriva a importância de refletir sobre sua situação atual 

e seu futuro.  

No SEL do C1-UFPB os ELs que mais se repetem são os estacionamentos, os quais se 

conectam entre si e com outros setores da cidade por meio de extensos eixos de circulação 

(vias, calçadas e passarelas), que cruzam o campus em muitas direções (Figura 101). Para a 

interligação com a cidade o C1 apresenta acessos concentrados no sentido Noroeste-Sul, já 

que, no sentido oposto, parte de uma APP não possibilita o acesso direto aos bairros. Os ELs 

voltados para práticas sociais se apresentam em maior quantidade no sentido Sudoeste, mais 

especificamente no Conjunto Humanístico, que apresenta uma sequência de pátios; a região 

Norte também apresenta alguns ELs para práticas sociais, representados pelo setor esportivo; 

enquanto a região Leste-Nordeste apresenta deficiência nessa categoria. A maioria dos outros 

ELs é do tipo ―potencial‖, e estão pulverizados por todo o território do campus, podendo se 

voltar, preferencialmente, às práticas sociais.  Nesse campus alguns ELs são desconectados do 

sistema, em especial as APPs que, no C1, não permitem o acesso da comunidade (com 

exceção do bosque do CCS, a Nordeste, e alguns no CCEN, a Leste). Apesar de sua não 

conexão ao SEL do C1-UFPB, não se pode minimizar a contribuição das APPs como áreas 

permeáveis e vegetadas, constituindo um ―[...] importante serviço ambiental urbano, ainda 

que não necessariamente estejam conectadas fisicamente‖ (QUEIROGA et al, 2011, p.13). 

Em linhas gerais, pode-se afirmar que a configuração atual do SEL do C1-UFPB 

mostra a interligação de suas partes (Figura 101), possibilitando a circulação de usuários, seja 
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por meio motorizado ou pedonal, embora privilegiando o primeiro. Nota-se desequilíbrio 

entre a quantidade de vias e estacionamentos e ELs voltados a práticas sociais, estando estes 

últimos em número bem inferior. Observa-se, ainda, que as áreas ―reservadas‖ para ocupação 

por novas edificações já não existem em quantidade significativa, pois, para que a QA do 

conjunto se mantenha é essencial que os ELs potenciais sejam mantidos abertos e 

ressignificados, a fim de proporcionarem o uso e apropriação da comunidade.  

 

Figura 101: Relação sistêmica entre os ELs do C1-UFPB - Representação esquemática.  

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 

 

No SEL do CC-UFRN também é evidente a quantidade de estacionamentos e sua 

integração por vias, ciclovias e calçadas distribuídas por toda a área (Figura 102). Para acesso 

à cidade, a via de entorno do CC se conecta aos bairros vizinhos, localizadas na região Norte, 

Sul e Noroeste (nesta última com acesso à Rodovia Federal - BR 101). Os ELs de práticas 

sociais se concentram na área mais adensada do campus, região Centro-Sudeste e, ao Norte 

estão as instalações esportivas. A quantidade de ELs potenciais ainda é relativamente grande, 

os quais deveriam ser adequados a atividades de socialização. Na categoria de outros ELs 

estão os terrenos vazios, localizados, em sua maioria na área periférica do CC, a maior porção 

dos quais na região Norte. Os ELs de caráter ambiental são poucos (sobretudo quando 

comparados ao C1) e estão concentrados em área localizada na região central (trecho cercado, 
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não conectado à estrutura de circulação), ocorrendo também um pequeno horto ao Sul. Apesar 

da restrição ao uso, ressalta-se sua importância para no microclima local (OLIVEIRA et al, 

2015), para o que também é fundamental a presença do Parque das Dunas, contíguo ao CC 

mas não incorporado a ele.    

De modo geral, os principais ELs do SEL do CC-UFRN (Figura 102) são interligados 

por estruturas de circulação, porém estas se apresentam menores e com mais mudanças de 

direção, se comparadas as da UFPB; o que pode prejudicar a visualização dos espaços e, 

consequentemente, a percepção de unidade do sistema pelos usuários. No CC a quantidade de 

estacionamentos também é maior do que a quantidade de ELs de práticas sociais, o que indica 

que os dois campi têm voltado muitas de suas ações para o veículo motorizado, que parece 

proliferar por todas as zonas dos campi. Essa priorização para os estacionamentos (citada, 

inclusive, nas entrevistas com os profissionais das IFES), soma-se à locação relativamente 

restrita de recursos aos acessos a ELs e à criação de ELs de apoio às edificações. Tal realidade 

sinaliza uma anteposição ao meio motorizado, em detrimento ao transporte não motorizado, o 

que é, de certa forma, contraditório, considerando que, na vida cotidiana, para circulação no 

interior dos campi a maioria dos usuários indicou utilizar-se do modo pedonal. Uma ação 

positiva que vai à contramão desse pensamento são as ciclovias no CC, contudo, a bicicleta 

ainda não tem expressiva utilização pela comunidade universitária. 

 

Figura 102: Relação sistêmica entre os ELs do CC-UFRN - Representação esquemática. 

 
Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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Nos dois campi essa situação requer ações coletivas (não apenas dos arquitetos e 

urbanistas, mas dos administradores das instituições), no sentido de voltar o olhar para os 

inúmeros benefícios sociais e pedagógicos que acompanham um SEL voltado a uma vivência 

equilibrada nos campi, seja em atividades de ensino, pesquisa ou extensão. Como a demanda 

por mais estacionamentos deve continuar, é preciso rever essa prática, tendo um olhar sensível 

ao usuário, ou seja, pensar na QV para todos com foco na ambiência e bem-estar. 

Não foi à toa que a rua e suas calçadas foram apontadas no início dessa tese como o 

elemento mais representativo do SEL, sendo sua base de sustentação, em qualquer escala 

(CUSTÓDIO et al, 2011). Atualmente o sistema viário é o principal responsável pela 

interligação do SEL dos campi estudados, quer internamente quer a outros sistemas (local, 

municipal, estadual, regional, e assim por diante), no entanto, sua quantidade e disposição já 

ocupa considerável percentual da área total, de modo que, torna-se essencial repensar tal 

situação e investir em espaços que ampliem a QV dos usuários.   

Sugere-se que, para proporcionar melhor acesso aos demais ELs do sistema, a 

qualidade das calçadas seja melhorada e que parte dos estacionamentos (os informais e os 

subutilizados) sejam transformados em ELs para práticas sociais.  

 

6.3. Espaços Livres: Caminhos para gestão 

 

De acordo com Carvalho (2015) os ELs de campi não devem ser tratados como 

espaços restantes ou remanescentes, e sim como protagonistas da QV de seus usuários. Para 

tanto, segundo Abu-Ghazzeh (1999) é necessário ter cuidado com a implantação de edifícios e 

seus acessos, bem como proteger os espaços especiais (APPs).  

As IFES estudos de caso possuem um setor específico de projeto e outro para 

manutenção, os quais podem ou não se comunicar na tomada de decisões. Sobre o assunto, 

vale retomar a informação dada pelo engenheiro entrevistado no CC-UFRN, que indicou a 

falta de material específico (piso tátil) para reparo de calçadas com rotas acessíveis, em razão 

da Instituição não adquirir; isso indica que projeto, manutenção e gestão ainda não 

―caminham‖ juntos, o que reduz a eficácia de suas ações.  

Nesse campo, os projetistas entrevistados, apesar de demonstrarem cuidado na 

implantação de novos edifícios, com a intenção de preservar os ELs das Instituições, também 

relataram a força da direção central dos campi sobre as decisões técnicas, principalmente na 

última década, quando se tinha um recurso atrelado à expansão física em um período de 
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tempo delimitado (período REUNI, 2008-2012). Isso resultou em novos edifícios 

(laboratórios, salas de aula, bibliotecas), mas evidenciou o pouco trato com os ELs, prática 

que, de acordo com Pinto e Buffa (2009), não se restringe apenas aos campi avaliados. 

 

 [...] a universidade tem uma estrutura rígida de poder e é bastante comum que ela se 

sobreponha às decisões, projetos ou indicações propostas por esses grupos de 

especialistas. [...] as verbas precisam ser aplicadas e gastas com rapidez, e os 

compromissos políticos com os diversos setores da universidade, cumpridos. Assim, 

a qualidade dos espaços e dos edifícios acaba sacrificada (PINTO, BUFFA, 2009, p. 

143-144). 

 

 Quanto às pressões para criar instalações adicionais, Griffith (1994) propõe duas 

opções (aumentar a densidade nos campi centrais, com perda do EL ou encontrar novas terras 

sobre as quais expandirem), decisão que exige um processo de planejamento contínuo. Essa 

situação foi enfrentada pela UFPB, na criação de dois novos centros de ensino em uma 

unidade do C1 localizada em um bairro vizinho (CTDR e CI, criados em 2010 e 2011, 

respectivamente). No CC-UFRN essa prática também se apresenta, com unidades ocupando 

edificações próximas ao campus central.    

Para evitar improvisos nesse campo, Griffith (1994) ressalta a importância dos campi 

terem planos diretores e alerta para a necessidade de sua atualização periódica. Nessa direção, 

o autor propõe alguns elementos essenciais para auxiliar na preservação de ELs campi, dentre 

os quais destacam-se: tratamento do EL como ―terra sagrada‖; manutenção de bancos de ELs; 

restrições de cobertura da área do solo e requisitos da relação de área do piso; requisitos de 

recuo e restrições de altura do edifício e densidade; exigência e declaração de impacto de 

áreas edificadas; remoção/redução de estacionamento de superfície e estradas. 

Como podemos observar nos mapas de evolução de ocupação dos campi da UFPB e 

UFRN, embora a quantidade de ELs ainda seja considerável, ela vem sendo reduzida 

gradativamente, tanto em termos quantitativos, quanto na percepção dos usuários.  

Nos planos ou esboço de plano diretor do CC-UFRN e do C1-UFPB verifica-se pouca 

preocupação específica relativa à atuação sobre os ELs ou SEL. No caso do C1-UFPB há 

menção à importância dos ELs, mas não há estratégias para sua preservação ou locação de 

novos ELs, como praças, parques e bosques. Essa realidade está refletida nos poucos ELs 

reformados nos últimos anos (não tendo sido criado nenhum), que foram apontados pela 

amostra analisada. Quanto ao CC-UFRN, se verificam indicações mais direcionadas para a 

promoção da QA no campus, inclusive com a atuação de uma Comissão de Gestão do Espaço 

Físico, que tem entre suas atribuições avaliar qualquer proposta de intervenção no espaço 
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físico; contudo, esta comissão não tem tido atuação expressiva, conforme os profissionais 

entrevistados na Instituição.   

É válido destacar o trabalho das prefeituras universitárias, que demonstraram, a partir 

de seus entrevistados, esforços para manter os ELs dos campi, apesar das pressões 

administrativas e orçamentárias.  

Sabida a realidade de cada IFES e com base nas indicações dos diversos autores e nos 

estudos de caso trabalhados ao longo desta pesquisa, propõem-se diretrizes de ordenação do 

SEL em campi universitários já consolidados, com vistas à promoção da QV dos usuários e 

QA do SEL (Quadro 20).  

 No campo Ambiental:  

 Tratar o EL como categoria de uso do solo, elemento funcional relacionado à QV da 

comunidade;  

 Manter ou propor percentual máximo de ocupação por zonas; Promover campanhas de 

educação ambiental, como, por exemplo, o plantio de mudas nas APP ou trilhas 

guiadas, de modo que os usuários se apropriem dessas áreas;  

 Promover o plantio de espécies nativas nos canteiros, bordas das circulações e entorno 

imediato de conjuntos de edifícios, ampliando o sombreamento e a relação com o 

lugar;  

 Ampliar pessoal de manutenção em infraestrutura e limpeza;  

 Contratar paisagista;  

 Vincular setor de manutenção ao setor de projetos;  

 Adequar altura de postes, para iluminação não ser encoberta pela copa das árvores; 

 Promover campanhas educativas visando diminuir o descarte inadequado de lixo e 

promover maior cuidado com o mobiliário e a vegetação;  

 Manter ELs existentes e requalificar ELs com deficiências na QA;  

 Proteger a vegetação de pequeno e médio porte;  

 Ampliar rede esgoto;  

 Qualificar ELs em condições ambientais inadequadas;  

 Manter APPs, com objetivo de preservar a flora e fauna nativas;  

 Considerar áreas para futura expansão na área periférica. 

 Com relação à Mobilidade interna/ estacionamento:  

 Promover campanhas educativas visando: reduzir o estacionamento irregular (barreiras 

atitudinais);  
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 Conectar o SEL por estruturas de circulação de pedestres com rotas acessíveis, livres 

de barreiras físicas;  

 Promover transporte por bicicletas, ampliando ou implantando bicicletários e rede de 

ciclovias;  

 Promover a acessibilidade aos ELs isolados, ampliando a integração do sistema;  

 Unificar materiais de pavimentação das circulações;  

 Priorizar a manutenção de estacionamentos periféricos;  

 Transformar estacionamentos subutilizadas ou informais em reservas de ELs ou de 

práticas sociais.  

 No tocante á Mobilidade campus/cidade:  

 Possibilitar a ampliação de rotas de ônibus até pontos chave dos campi;  

 Direcionar os acessos dos campi as principais vias do entorno das instituições, 

ampliando a conexão do SEL do campus com a cidade. 

 Em termos de Segurança:  

 Ampliar controle dos principais acessos dos campi;  

 Investir em monitoramento de segurança. 

 Quanto aos Serviços de apoio:  

 Restringir o comércio formal a áreas específicas, bem como seu mobiliário móvel;  

 Dotar os ELs de mobiliário urbano e a rede de wifi;  

 Ampliar categorias de comércio formal ainda deficiente nos campi (lanchonetes, 

restaurantes, copiadoras, farmácias, dentre outros);  

 Implantar sistema de sinalização universal e integrado, tanto no espaço urbano como 

nos edifícios;  

 Implantar projeto integrado de iluminação, com controle eletrônico de identificação de 

falhas e desligamento de luminárias durante o dia. 

Como muitas das recomendações necessitam de projeto específico, os prazos 

estipulados (curto, aproximadamente 2 anos; médio, de 1 a 5 anos; longo, acima de 5 anos - 

Quadro 20) e as indicações (principal e complementar)  tomaram por base a complexidade do 

problema e o custo a ser despendido em seu enfrentamento. Além disso, ainda é necessário 

considerar os trâmites legais envolvidos para implementação das ações; as quais também 

devem considerar possíveis (re)edições ou (re)criação dos planos diretores das IFES. 
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Quadro 20: Diretrizes para ordenação do sistema de espaços livres em campi. 

 DIMENSÕES AMBIENTAIS 

Ambiental 
Mobilidade interna/ 

estacionamento 

Mobilidade 
campus/ 

cidade 
Segurança 

Serviços de 
apoio 

P
R

A
ZO

 P
A

R
A

 IM
P

LA
N

TA
Ç

Ã
O

 

C
u

rt
o

 

P
ri

n
ci

p
al

 

 Tratar o EL como categoria 
de uso do solo; 
 Manter percentual 
máximo de ocupação por 
zonas; 
 Vincular setor de 
manutenção ao setor de 
projetos; 

 Promover campanhas 
educativas, visando: 
reduzir o 
estacionamento 
irregular. 

 Possibilitar a 
ampliação de 
rotas de ônibus 
até pontos chave 
dos campi. 
  

 Ampliar 
controle dos 
principais 
acessos dos 
campi. 

 Restringir o 
comércio formal 
a áreas 
específicas. 
 

C
o

m
p

le
m

en
ta

r 

 Promover campanhas de 
educação ambiental; 
 Promover o plantio de 
espécies nativas nos 
canteiros e entorno de 
conjuntos de edifícios; 
 Ampliar pessoal de 
manutenção em 
infraestrutura e limpeza; 
 Contratar Paisagista;   
 Adequar altura de postes. 

    

M
é

d
io

 

P
ri

n
ci

p
al

 

 Manter ELs existentes e 
requalificar ELs com 
deficiências na QA; 
 Proteger a vegetação de 
pequeno e médio; 
 Ampliar rede esgoto.   
 

 Conectar o SEL por 
estruturas de circulação 
de pedestres com rotas 
acessíveis; 
 Promover transporte 
por bicicletas; 
 Promover a 
acessibilidade aos ELs 
isolados. 

  Investir em 
monitoramento 
de segurança. 
 

 Implantar 
sistema de 
sinalização 
universal e 
integrado. 
 Dotar os ELs de 
mobiliário e rede 
de wifi. 

C
o

m
p

le
m

en
ta

r 

  Unificar materiais de 
pavimentação das 
circulações. 

 Direcionar os 
acessos dos campi 
as principais vias 
do entorno. 
 

  Ampliar opções 
de comércio 
formal. 
 

Lo
n

go
 

P
ri

n
ci

p
al

 

 Qualificar ELs em 
condições ambientais 
inadequadas; 
 Manter APPs; 
 Considerar áreas para 
futura expansão na área 
periférica. 

 Priorizar a 
manutenção de 
estacionamentos 
periféricos. 

   Implantar 
projeto 
integrado de 
iluminação. 
 

C
o

m
p

le
m

en
ta

r 

  Transformar 
estacionamentos em 
reservas de ELs ou de 
práticas sociais. 

   

Fonte: Fonte: Elaborado pela autora (2017). 
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Este capítulo conclusivo traz um apanhado geral da pesquisa, reporta-se ao problema, 

a hipótese, aos objetivos e a base teórica, elenca os principais resultados alcançados, traz 

indicações para o avanço da discussão, bem como sua aplicabilidade em instituições 

semelhantes, e aponta direções para a continuidade de pesquisas nesse campo. 

O SEL das IFES oferece QA e, consequentemente, QV aos seus usuários? Essa 

questão inicial suscitou a pesquisa realizada, cujo estudo empírico aconteceu por meio de dois 

estudos de caso, acontecidos nos campi centrais da UFRN e da UFPB. Após percorrer o 

caminho metodológico pretendido é possível afirmar que os SELs das instituições avaliadas 

atendem apenas parcialmente às dimensões ambientais analisadas, mas, ainda assim, resultam 

em espaços urbanos que proporcionam possibilidades de uso àquelas comunidades 

universitárias. Isso indica que, se a QA destes SELs for ampliada e se novos ELs qualificados 

forem criados, certamente outras formas de interação serão possíveis e, provavelmente, mais 

usuários passarão a utilizá-los, o que potencializará a QV nos campi.  

No início da pesquisa foram levantadas três hipóteses, e a partir dos instrumentos 

aplicados compreende-se que elas tiveram diferentes performances, com parcelas diferentes 

de confirmação, como segue: 

 A H1 indicou que, após mais de 50 anos de criação dos campi, a crescente 

ocupação faz com que o SEL das IFES apresente poucos e dispersos ELs. Essa 

afirmativa mostrou-se inconsistente, uma vez que, quantitativamente, os campi 

analisados ainda contam com muitos ELs (37,28% no C1-UFPB, e 85,12% no CC-

UFRN), e que estes formam sistemas que atendem (ao menos minimamente) às 

necessidades das instituições a que pertencem.   

 A H2 advertiu que a QA do SEL dos campi das IFES pesquisadas não oferece 

características que contribuam para a QV dos usuários. Nesse sentido verificou-se 

que a QA nos ELs das IFES atende apenas parcialmente as dimensões técnicas 

sugeridas pela literatura. Há elementos positivos que contribuem para a QA do 

campus, sobretudo em termos do conjunto (condições gerais de conforto 

ambiental), porém é necessário maior investimento em elementos diretamente 

ligados às atividades cotidianas dos usuários, como aqueles relacionados à 

mobilidade e segurança. 

 A H3 explicitou que a QA do SEL das IFES não atende aos anseios dos seus 

usuários, oferecendo ELs pouco atrativos à comunidade. Com relação a este 

aspecto notou-se que, nos dois campi há ELs que apresentam atrativos ao uso 

(notadamente sombreamento, ventilação, locais para sentar, rota acessível, pontos 
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comerciais), embora também existam muitos ELs que não tenham tais qualidades 

(falta-lhes sombreamento, vegetação, iluminação, manutenção, calçadas, 

mobiliário, serviços, sinalização). Diante dessa qualidade irregular, contatou-se 

que existe uma quantidade significativa de pessoas que não utiliza e/ou não 

percebe os ELs existentes nos campi.  

Portanto, resumidamente, é possível dizer que, nas duas instituições investigadas, o 

número de ELs é considerável, no entanto sua QA é questionável, de modo que grande parte 

deles acaba não sendo percebida e, consequentemente, utilizada pela comunidade, o que não 

lhes dá o status de lugar. Isso é especialmente evidente no que se refere à presença de APPs 

no campus, pois embora sua influência para a QA da área seja evidente (COSTA et al, 2010), 

eles tornam-se quase imperceptíveis aos usuários enquanto locais para usufruir no cotidiano.  

O aporte teórico foi fundamental para o desenvolvimento do estudo realizado, em 

especial os títulos-base trabalhados nos capítulos da tese, relacionados aos temas: campus 

universitário (PINTO, BUFFA, 2009), espaços livres (TARDIN, 2009; publicações do grupo 

QUAPÁ-SEL/FAU-USP), qualidade de vida e qualidade ambiental (RODRIGUES, 2007; 

ALMEIDA, GUTIERREZ, MARQUES, 2012), suas dimensões e modos de investiga-las 

(MENDES, 1999; VELOSO, ELALI, 2006; RODRIGUES, 2007; GEHL, 2013). 

Ao repensar a trajetória metodológica percorrida, pode-se dizer que o método 

escolhido se mostrou pertinente à avaliação dos campi, podendo inclusive ser aplicado, no 

todo ou em parte, a qualquer outra IFES, visto que os instrumentos utilizados podem ser 

adequados a outros recortes urbanos, complementado por uma planilha com um mapeamento 

centrado no lugar, ou com a substituição das entrevistas por grupos focais (a depender do 

tempo disponível).  

Sobre problemas enfrentados ao longo da pesquisa, destaca-se que as greves ocorridas 

durante sua execução prolongaram algumas das etapas de campo e fizeram com que outras 

fossem adiantadas, pois a presença de usuários nos ELs era essencial. Vale destacar também 

(não como fator limitador, mas como elemento que poderia ter facilitado o estudo) a falta de 

plantas dos ELs e de mais informações oficiais sobre a evolução temporal da ocupação dos 

ELs das Instituições. 

De forma ampla, considera-se que a pesquisa atingiu o objetivo geral pretendido, pois 

possibilitou ―compreender o SEL de duas universidades federais do Nordeste brasileiro 

(UFPB e UFRN), visando traçar diretrizes para contribuir com sua QA‖ (ver capítulos 6 e 7). 

Seus objetivos específicos foram cumpridos, como segue:  
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1) Verificar como se deu a ocupação do espaço nos campi em estudo e os seus ELs 

remanescentes – o que aconteceu por meio de análise técnica, envolvendo 

atividades teóricas (pesquisa bibliográfica e documental para identificação de 

indicadores analisados e evolução da ocupação dos ELs dos campi) e de campo 

(painel de especialista, levantamento e categorização dos ELs nos campi e 

entrevistas com profissionais das Instituições), os quais esclareceram o processo de 

evolução da ocupação das IFES em estudo;  

2) Caracterizar o SEL existente e categorizar seu uso e potencialidades – que 

aconteceu por meio de visitas ao SEL dos campi e ao estudo mais detalhado dos 

ELs mais frequentados pelos participantes da investigação;  

3) Analisar dimensões ambientais para a manutenção da QA do SEL – os estudos 

relativos à este objetivo assumiram um caráter mais analítico, tendo sido alcançados 

quando, a partir da análise das dimensões ambientais nos campi, observou-se que 

estas podem ser aprimoradas, sendo indicado priorizar os indicadores que envolvem 

mobilidade, seguidos dos ambientais, de segurança e apoio; 

4) Identificar a compreensão dos usuários sobre os SEL das IFES pesquisadas, de 

modo a avaliar a adequação destes espaços às suas necessidades/aspirações – para o 

que contribuíram a avaliação perceptiva/comportamental e a aplicação de 

questionários com os usuários;  

5) Traçar diretrizes de ordenação do sistema – objetivo que se traduz na tabela 

apresentada na final do capítulo 8, exibe uma proposta inicial para intervenção no 

SEL de campi, indicando prazos para sua implantação.  

Também é preciso observar que a percepção dos ELs e de sua QA está relacionada à 

maneira como são utilizados, de modo que, ao longo dos anos podem ocorrer adaptações a 

partir dos hábitos e cultura locais. Por isso é importante que seu projeto e gestão incorporem 

conhecimentos sobre o modo como os usuários percebem e utilizam os ELs de campus, a fim 

de criarem ambientes voltados às suas aspirações, pois ―para fazer bons espaços não é preciso 

saber desenho, mas interpretar o que faz as pessoas felizes‖ (CARVALHO, 2015, s/p). 

Entre as contribuições deste estudo destaca-se a própria ampliação do conceito de 

espaço livre em campus que, com base nos resultados obtidos em nossa investigação, passaria 

a incorporar, além de espaços abertos, quaisquer locais sombreados e de livre acesso, como os 

pátios cobertos e os centros de convivência. 

Por fim, espera-se que, para além dos objetivos alcançados, esta tese ressalte a 

importância de se analisar a QA do SEL em campi universitários, no sentido de voltar esses 
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espaços às necessidades humanas, e ao entendimento da sua importância para QV da 

comunidade.   

Nesse sentido, observamos como principal limitação do estudo realizado ter enfocado 

apenas duas universidades do Nordeste brasileiro, o que, embora reduza a amplitude das 

análises empreendidas, ainda assim possibilitou o esboço de conclusões que podem ser 

retomadas no estudo de outros campi em condições semelhantes, não apenas em 

universidades nordestinas, mas em IFES do mesmo porte localizadas no país. 

No campo de SELs em campi brasileiros nota-se, portanto, que há muitas frentes de 

estudo a serem abordadas, o que indica inúmeras possibilidades de avanço da discussão 

iniciada nesta tese. Na continuidade dos estudos recomenda-se que novas investigações se 

reportem aos modos de utilização dos ELs em campi, à configuração espacial do SEL e sua 

utilização pela comunidade, bem como às especificidades do projeto desses espaços.  

Em campi, a presença de espaços livres qualificados, adequados aos usos a que se 

propõem, e geridos de modo eficiente, é essencial para a conformação de SELs condizentes 

com anseios e necessidades daquela comunidade. Como parte da cidade, o campus pode ser 

considerado um microcosmo que a representa e, nesse sentido, investir em seu 

estudo/compreensão é importante para o conhecimento e intervenção na realidade urbana. 
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Caro técnico, 

 

 

Os indicadores relacionados a seguir foram propostos para avaliar a qualidade 

ambiental dos espaços livres em campi de universidades federais no Nordeste Brasileiro 

após a ação do REUNI, para os quais foram estabelecidas duas categorias de informações:  

 Perfil do usuário; onde se pretende a avaliação das dimensões INDIVIDUAL e 

SOCIOECONÔMICA; e seus respectivos indicadores. 

 Perspectiva Ambiental: onde se pretende a avaliação das dimensões AMBIENTAL, 

SEGURANÇA, MOBILIDADE INTERNA/ESTACIONAMENTO, MOBILIDADE CAMPUS/ 

CIDADE e SERVIÇOS DE APOIO; e seus respectivos indicadores. 

Esses itens serão avaliados, podendo ser também agrupados, a fim de revelar a 

qualidade ambiental proporcionada aos usuários dos espaços.  

Peço sua colaboração nesta pesquisa informando sua concordância ou discordância 

em relação aos indicadores sugeridos, onde: -2= Discordo totalmente; -1= Discordo 

parcialmente; 0= Nem concordo, nem discordo; 1= Concordo parcialmente; e 2= Concordo 

totalmente. 

Caso tenha alguma sugestão, pode utilizar a coluna indicada para observações. 

 

 

Porém, antes de responder a Planilha, fale sobre você: 

 

Gênero: F (   )  M (   ) 

Idade (em anos): 

Formação: 

Pós-graduação? 
(   ) Sim Qual?_______________________________________________________________ 
(   ) Não 

Você está vinculado à gestão? 
(   ) Federal (   ) Estadual (   ) Municipal 

Qual instituição? 

Setor? 

Tempo de serviço nessa Instituição (em anos)? 

Com que frequência vem atualmente a este campus universitário? 
(   ) Diariamente (segunda a sexta) 
(   ) Raramente/esporadicamente  
(   ) Dias alternados  

 

Agradeço a colaboração! 
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PAINEL DE ESPECIALISTAS - VALIDAÇÃO DAS DIMENSÕES/INDICADORES 

 

  PERFIL DOS USUÁRIOS 

DIMENSÕES INDICADORES  
SUA OPINIÃO 

 
OBSERVAÇÃO NOME ENTENDIMENTO NOME ENTENDIMENTO 

 

 

 

Traça o perfil 

individual dos 

usuários 

GÊNERO    Indica o gênero dos usuários 
 

 -2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝  

 

IDADE  Corresponde a faixa etária dos 
usuários 

 -2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝ 

EXPERIÊNCIA  
NA CIDADE 

Expressa o tempo que os 
usuários vivem na cidade 

 -2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝ 

ORIGEM Indica a cidade de origem do 
usuário 

 -2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝ 

ESCOLARIDADE Indica o nível de escolaridade do 
usuário 
 

 -2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝ 

 

 

 
Expressa a 
condição 
socioeconômica 
dos usuários  

RENDA  Expressa a renda média do 
usuário  
 

 -2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝ 

 

TRABALHO Indica a principal ocupação do 
usuário 
 

 -2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝ 

MORADIA Informa o bairro de moradia do 
usuário 
 
 

 -2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝ 

PERSPECTIVA AMBIENTAL 

DIMENSÕES INDICADORES   
SUA OPINIÃO 

 
OBSERVAÇÃO NOME ENTENDIMENTO NOME ENTENDIMENTO 

 

 

 

 VENTILAÇÃO  
NATURAL 

Expressa a condição da 
ventilação natural do lugar 

-2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝  

 

TEMPERATURA  Expressa a temperatura média do 
lugar 

 -2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝ 

QUALIDADE  
ÁGUA 

Indica a qualidade da água 
fornecida nos bebedouros  

 -2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝ 

ARBORIZAÇÃO/ 
SOMBREAMENTO  

Expressa a arborização e o 
sombreamento proporcionado 

 -2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝ 

ENERGIA ELÉTRICA/ 
ILUMINAÇÃO 
NOTURNA  

Indica a condição da iluminação 
noturna do lugar 

 -2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝ 

LIMPEZA Informa sobre a condição da 
limpeza urbana 

 -2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝ 

RUÍDOS  Indica o nível de ruído do lugar  -2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝ 

MANUTENÇÃO GERAL Indica a condição de manutenção 
geral do lugar 
 

 -2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝ 

 
 

 

 
Identifica as 
condições de 
segurança 

CRIMES CONTRA 
PESSOAS  

Expressa o número de crimes 
ocorridos contra pessoas 

 -2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝  

 

CRIMES CONTRA  
O PATRIMÔNIO 

Expressa o número de crimes 
ocorridos contra o patrimônio 

 -2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝ 

CONDIÇÕES DE 
TRÁFEGO/ ACIDENTES 

Corresponde ao número de 
acidentes ocorridos 
 

 -2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝ 

VIGILÂNCIA Indica a satisfação do usuário 
com a vigilância; e o quantitativo 
de vigilantes. 

 -2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝ 

A
M

B
IE

N
TA

L 
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 CONDIÇÃO DE 

ACESSIBILIDADE 
Indica a condição de 
acessibilidade proporcionada ao 
usuário 

-2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝ 

 

CONDIÇÃO DE 
ACESSIBILIDADE PARA 
PESSOAS COM 
DEFICIENCIA 

Indica a condição de 
acessibilidade proporcionada ao 
usuário com deficiência 

 -2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝ 

REDE INTERNA PARA 
PEDESTRES / 
CALÇADAS 

Corresponde ao número de vias 
para a circulação de veículos 

 -2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝ 

RAIO DE 
ACESSIBILIDADE PARA 
PEDESTRES 

Expressa o raio de acessibilidade 
para pedestres 

 -2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝ 

RAIO DE 
ACESSIBILIDADE PARA 
PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 

Expressa o raio de acessibilidade 
para pessoas com deficiência 

 -2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝  

REDE RODOVIÁRIA 
INTERNA 

Corresponde ao número de vias 
para a circulação de veículos 

 -2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝ 

OFERTA DE 
ESTACIONAMENTO 

Indica o número de vagas de 
estacionamento 

 -2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝ 

OFERTA DE 
ESTACIONAMENTO 
PARA PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 

Indica o número de vagas de 
estacionamento para pessoas 
com deficiência   

 -2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝ 

DENSIDADE VIÁRIA Expressa o número médio de 
circulação de veículos em relação 
à quantidade de vagas de 
estacionamento  

 -2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝ 

TEMPO  
AGREGADO DE 
DESLOCAMENTO 
ENTRE SETORES 

Corresponde ao tempo médio de 
deslocamento entre setores 

 -2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝ 

OBRAS NO CAMPUS Indica a quantidade de obras em 
execução 

 -2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝ 

PAVIMENTAÇÃO  Expressa a qualidade das 
estruturas de circulação 
pedestres e veículos 

 -2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝ 

 

 

 
Identifica as 
condições 
deslocamento 
entre o campus e 
a cidade 

TRANSPORTES 
PÚBLICOS 

Expressa as opções de transporte 
público para o deslocamento no 
eixo campus-cidade 

 -2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝  

 

SERVIÇO DO EIXO 
CAMPUS-CIDADE  

Indica a qualidade do serviço 
para o deslocamento no eixo 
campus-cidade 

 -2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝ 

PARADA DE ÔNIBUS Corresponde a quantidade de 
paradas disponíveis no entorno 
do campus 

 -2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝ 

 
 
 
 

 

 
Identifica o 
quantitativo e/ou 
a qualidade dos 
serviços de apoio 

COMÉRCIO  Expressa a quantidade de cafés, 
lanchonetes, restaurantes; 
papelarias; copiadoras. 

 -2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝ 

 

AGÊNCIA BANCÁRIA Corresponde ao número de 
correspondentes bancários 

 -2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝ 

FARMÁCIA/ 
SERVIÇOS DE SAÚDE 

Corresponde ao número de 
farmácias e/ou postos de 
saúde/hospitais 

 -2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝ 

LAZER E CULTURA Indica a quantidade espaços 
livres; livrarias e espaços para 
apresentações artísticas 

 -2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝ 

DESPORTO Expressa a quantidade e a 
qualidade dos equipamentos 
para a prática de atividades 
físicas 

 -2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝ 

MOBILIÁRIO URBANO Indica a quantidade e a qualidade 
do mobiliário urbano disponível 

 -2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝ 

SINALIZAÇÃO 
INTERNA 

Corresponde a quantidade e a 
qualidade da sinalização 

 -2       -1         0         1          2 
 ⃝    ⃝    ⃝    ⃝    ⃝ 
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Apêndice B  
Gráficos das respostas do Painel de especialistas 
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Gráfico da opinião dos especialistas sobre a dimensão Individual e seus indicadores. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015). 

 

Gráfico da opinião dos especialistas sobre a dimensão Socioeconômica e seus indicadores. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015). 

 

Gráfico da opinião dos especialistas sobre a dimensão Ambiental e seus indicadores. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015). 

 

Gráfico da opinião dos especialistas sobre a dimensão Segurança e seus indicadores. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015). 
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Gráfico da opinião dos especialistas sobre a dimensão Mobilidade Interna/ Estacionamento e seus 

indicadores. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015). 

 

Gráfico da opinião dos especialistas sobre a dimensão Mobilidade campus-cidade e seus indicadores. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015). 

 

Gráfico da opinião dos especialistas sobre a dimensão Serviços de Apoio e seus indicadores. 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2015). 
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Apêndice C 
Ficha de localização e categorização dos ELs  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
CENTRO DE TECNOLOGIA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 
 

ROTEIRO Nº ____/____  
FICHA DE LOCALIZAÇÃO E CATEGORIZAÇÃO DOS ELs 

Instituição:                                                              Setor: Data:                      

Mapa setor: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos/Croquis: 

Comentários: 
 
 
 
LEGENDA: 
Categoria 

do EL 

De caráter 
Ambiental 

De práticas sociais De circulação de veículos De circulação de pedestres  Outros ELs produtivos ou não 

Tipo de EL APP Bosq
ue  

Hort
o 

Pátio Jardi
m 

Praça Coreto Quadra Campo Piscina Ct. 
Conv. 

Anfiteatro Estac. 
Formal 

Estac. 
Inf. 

Rota
tória 

Canteiro Parada 
Ônibus 

Rua Calçada Passarela Rampa Esca
da 

Faixa Esp. 
D’água 

Beco Terr. 
Vazio 

Est. 
Climat. 

Potenci
al 

Sigla APP BU HT PT JD PÇ CR QD CP PI CV ANF EST EST RT CT PD RU CÇ PAS RP ESC FX EA BC TZ EC PT 
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Apêndice D 
Questionário 
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Apêndice E 
Termo de consentimento livre e esclarecido 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: A qualidade ambiental de espaços livres em campi: Um estudo 

na UFPB e UFRN sob a ótica da Avaliação Pós-Ocupação, que tem como pesquisadora responsável Bruna Ramalho 

Sarmento. 

Esta pesquisa pretende compreender o Sistema de Espaços Livres de universidades federais do Nordeste brasileiro, 

visando traçar diretrizes para contribuir com sua qualidade ambiental, através de estratégias da Avaliação Pós- Ocupação, 

com abordagem de multimétodos.  

O motivo que nos leva a fazer este estudo é diagnosticar aspectos positivos ou a serem melhorados, e traçar 

diretrizes para alimentar projetos futuros para o meio urbano deste Campus Universitário.  

Caso decida participar, você deverá responder a um questionário (com 45 perguntas, que levará cerca de 10 minutos 

para responder) ou a uma entrevista (com gravação de áudio, que levará cerca de 30 minutos). No caso deste último solicito 

autorização para gravação de voz.  

Informamos que durante a realização do questionário e/ou entrevista a previsão de riscos é mínima, ou seja, o risco 

que você corre é semelhante àquele sentido num exame físico ou psicológico de rotina. 

Esclarecemos que sua participação é voluntária, portanto, o (a) Senhor (a) não é obrigado (a) a fornecer as 

informações e/ou colaborar com as atividades solicitadas pela Pesquisadora. Caso decida não participar do estudo, ou 

resolver a qualquer momento desistir do mesmo, não sofrerá nenhum dano, nem haverá modificação na assistência que vem 

recebendo na Instituição.  

O participante poderá a qualquer momento facultar-se a responder qualquer questão que lhe cause desconforto ou 

constrangimento. 

Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Bruna Ramalho Sarmento (83) 

8816-1775. 

Os dados que você irá fornecer serão confidenciais e divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, 

não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe identificar. Esses dados serão guardados pelo pesquisador 

responsável por essa pesquisa em local seguro e por um período de 05 anos. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário Onofre Lopes – CEP/HUOL - Av. Nilo Peçanha, 620 – Petrópolis - CEP 59.012-300 - Natal/RN - Fone: (84) 

3342 5003 – E-mail: cep_huol@yahoo.com.br. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o pesquisador responsável Bruna 

Ramalho Sarmento. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados nessa pesquisa, 

além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, 

concordo em participar da pesquisa A qualidade ambiental de espaços livres em campi: Um estudo na UFPB e UFRN sob a 

ótica da Avaliação Pós-Ocupação, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos e/ou 

publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 Cidade (data). 

 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

  

 

 

Declaração do pesquisador responsável 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo A qualidade ambiental de espaços livres em campi: Um estudo na 

UFPB e UFRN sob a ótica da Avaliação Pós-Ocupação, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente 

os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim 

como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as normas e 

diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo 

o ser humano. 

 

Cidade (data). 

 

 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

Impressão 
datiloscópica 

do participante 
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Apêndice F  
Planilha de qualidade ambiental 
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UNIVERSDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
CENTRO DE TECNOLOGIA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 
 

PLANILHA Nº ____/____  

PLANILHA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL DO EL 
 

EL: DATA: HORÁRIO:  

 

DIMENSÕES INDICADORES QUESTÕES RESPOSTAS OBSERVAÇÕES 
 

VENTILAÇÃO NATURAL É ventilado?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMPERATURA  Há incidência de sol?  

Qual o revestimento do piso?  

Quais as cores?  

QUALIDADE DA 
ÁGUA 

Apresenta bebedouros?  

A água apresenta, aparentemente, boas condições?  

ARBORIZAÇÃO/ 
SOMBREAMENTO  

É arborizado?   

Quantas árvores?   

Vegetação rasteira?  

É sombreado durante todo o dia?  

ENERGIA ELÉTRICA/ 
ILUMINAÇÃO NOTURNA  

Apresenta poste de iluminação ou luminárias? Quantos?  

As lâmpadas funcionam?  

A iluminação noturna é suficiente?  

A iluminação do entorno é suficiente?  

LIMPEZA A primeira impressão do EL é positiva?  

É limpo?  

Quem é o responsável pela manutenção?  

Tem lixeiras? Quantas?  

A coleta é regular?  

RUÍDOS  O EL é fonte de ruídos?  

Há fontes de ruídos próximas?  

As pessoas conseguem conversar com voz normal?  

MANUTENÇÃO GERAL De modo geral apresenta boa manutenção?  
 

 

 
 
 
 

AMBIENTAL 
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CRIMES CONTRA 
PESSOAS  

Há pessoas utilizando?    

Há equilíbrio entre o número de homens e mulheres 

utilizando? 

 

Há pessoas sozinhas e em grupos?  

Presença de pessoas de diferentes idades?  

Há índices de assalto a pessoas?  

CRIMES CONTRA  
O PATRIMÔNIO 

Há índices de danos ao patrimônio?  

Apresenta sinais de danos contra o patrimônio?  

CONDIÇÕES DE 
TRÁFEGO/ ACIDENTES 

Há registro de acidentes entre veículos ou atropelamentos 
nas vias próximas? 

 

Há faixas de pedestres que permitam o acesso?  

VIGILÂNCIA Há vigilantes encarregados da segurança?  

Quando estão de plantão?  

Há alguma presença de gestão?   

Há câmeras de segurança?   

 
 
 

CONDIÇÃO DE 
ACESSIBILIDADE  

O EL está de acordo com as normas de acessibilidade?   

CONDIÇÃO DE 
ACESSIBILIDADE PARA 
PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 

Permite o acesso de pessoas com deficiência? 
 

 

REDE INTERNA PARA 
PEDESTRES / CALÇADAS 

Há calçadas circundantes ao EL?  

As calçadas estão em boas condições físicas?  

RAIO DE ACESSIBILIDADE 
PARA PEDESTRES 

As calçadas conectam ELs próximos? Há continuidade no 
percurso? 

 

As calçadas interligam edificações próximas?  

Há faixas de pedestres?  

Há semáforos?  

As vias interligam ELs próximos?  

As vias interligam edificações próximas? 
 

 

RAIO DE ACESSIBILIDADE As calçadas que interligam os ELs e edificações propiciam a  

 
MOBILIDADE 

INTERNA/ 
ESTACIONA

MENTO 

 

SEGURANÇA 
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PARA PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 

circulação de pessoas com deficiência? 

REDE RODOVIÁRIA 
INTERNA 

A quantidade de vias de acesso ao EL é suficiente?   

OFERTA DE 
ESTACIONAMENTO 

Há estacionamentos que permitam o acesso ao EL?  

ESTACIONAMENTO PARA 
PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA 

Há estacionamento com vagas para pessoas com deficiência 
com acesso direto ao EL? 

 

Há rampas de acesso? 
 

 

DENSIDADE VIÁRIA Qual a intensidade do tráfego nas vias próximas ao EL? 
 

 

TEMPO AGREGADO DE 
DESLOCAMENTO ENTRE 
SETORES 

As pessoas dos edifícios ao redor se deslocam para o EL 
para utilizá-lo? 

 

Qual o tempo médio de deslocamento do EL para a 
edificação mais próxima? 

 

Há obstáculos ao longo do percurso?  

É possível ver o EL a uma distância considerável?  

É possível ver o que acontece no EL mesmo estando longe 
dele? 

 

OBRAS NO CAMPUS Há obras próximo ou no EL?  

Elas interferem no acesso ou circulação do EL?  

PAVIMENTAÇÃO  O EL é pavimentado? Qual material? Apresenta boas 
condições físicas? 

 

 

TRANSPORTES PÚBLICOS As pessoas podem utilizar uma variedade de opções de 
transporte - ônibus, automóvel, bicicleta, motocicleta, etc. – 
para chegar até o EL?  

  

As oportunidades de acesso são as mesmas para todos os 
meios?  

 

O transporte público facilita o acesso ao EL?  

PARADA DE ÔNIBUS Há paradas de ônibus próximas ao EL? Quantas?  

Qual a condição física das paradas?  

O deslocamento entre o EL e as paradas é feito em que 
condições? Há faixas de pedestres? Há semáforos? 

 

MOBILIDADE  
CAMPUS/ 

CIDADE 
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COMÉRCIO  Há pontos comerciais no EL? Quantos? Quais?    

Em que horário funcionam (manhã, tarde, noite?  

Os pontos comerciais interferem na utilização do EL?  

AGÊNCIA BANCÁRIA Há agência bancária?  Quantas?  

As agências bancárias interferem na utilização do EL?  

FARMÁCIA/ 
SERVIÇOS DE SAÚDE 

Há farmácias?  Quantas?  

As farmácias interferem na utilização do EL?  

LAZER E CULTURA Verificam-se pontos de encontro e convívio no EL?  

O EL propicia atividades de lazer? Quais?  

Qual parte do EL é mais utilizada?  

Ocorrem apresentações culturais?  

Há livrarias?  

O EL propicia a leitura?  

DESPORTO O EL permite a prática de atividades físicas?  

Há instalações para a prática de exercícios físicos?  

MOBILIÁRIO URBANO Há mobiliário urbano no EL? Qual? Supre a necessidade?  

Em que condições físicas?  

Interfere na circulação?  

As pessoas têm uma escolha de lugares para sentar, seja no 
sol ou na sombra?  

 

SINALIZAÇÃO INTERNA O EL é sinalizado?  

Que tipo de sinalização existe?  

A sinalização existente é eficiente?  

Há pontos de referência no EL?  

 
 

 
SERVIÇOS DE 

APOIO 
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Apêndice G  
Roteiro para entrevista semiestruturada 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  
CENTRO DE TECNOLOGIA  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUITETURA E URBANISMO 
 

ENTREVISTA Nº ____/____  
 

 

Roteiro para entrevista semiestruturada com arquitetos dos campi 

 

1. Em sua opinião, em que aspectos o plano diretor vigente influencia os projetos para edificações 

e outras intervenções no campus I? 

2. Quais critérios são considerados na escolha de espaços físicos destinados a novas edificações? 

3. Como o recuo mínimo entre edificações e entre estacionamento e edificações é trabalhado? 

4. Na elaboração de projetos é dada preferência a edificações de mais de um pavimento? Por quê? 

5. Qual a importância de ELs em uma IFES? 

6. O percentual de área reservada para ELs é preservado? 

7. A implantação de ELs foi considerada durante o recente adensamento construtivo do campus? 

Como? 

8. ELs foram criados ou reformados?  

9. O Campus apresenta uma distribuição equitativa de ELs e de serviços de apoio? 

10. A ampliação da infraestrutura busca preservar e compatibilizar-se com o meio ambiente? 

11. Os projetos arquitetônicos seguem as normas de acessibilidade?  

12. Quais são os principais aspectos observados pela fiscalização das obras? 

13. As condições de sombreamento favorecem a permanência no Campus? 

14. As condições de iluminação favorecem a permanência no Campus? 

15. As condições de acessibilidade e mobilidade favorecem a permanência no Campus? 

16. As condições de sinalização favorecem a permanência no Campus? 

17. Como é feito o tratamento da água no campus? 

18. O Campus conta com um sistema de reciclagem de lixo? 

19. Como é feita a manutenção dos ELs do Campus? 

20. O Campus proporciona segurança à integridade física do usuário? 

21. Quais critérios são considerados no ordenamento do trânsito de veículos e pedestres no 

campus? 

22. O Campus conta com equipe para tratamento paisagístico? 

23. O Campus apresenta ELs arborizados e destinados ao lazer? 

24. Em sua opinião, o Campus favorece a QV dos usuários? 
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Apêndice H 
Mapas NOLLI do campus I da UFPB, entre meados da década de 1970 até 2014. 
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Mapas NOLLI do C1 UFPB, a partir de meados da década de 1970 até 2014.  

 
 

Meados da década de 1970. 

 
 

Fim da década de 1970 

 
 

Fim da década de 1980. 

 
 

Fim da década de 1990. 

 
 

Ano de 2006. 

 
 

Ano de 2014. 

Fonte: Mapas trabalhados pela autora a partir de imagens e mapas cedidos pela Prefeitura Universitária da UFPB. 
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Apêndice I 
Mapas NOLLI do campus central da UFRN, entre meados da década de 1970 até 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



322 

 

 

Mapas NOLLI do CC UFRN, a partir da década de 1970 até 2014.  

 
Meados da década de 1970. Fonte: Carvalho (2005). 

 
Fim da década de 1970. Fonte: Carvalho (2005). 

 
Fim da década de 1980. Fonte: Carvalho (2005). 

 
 

 

Fim da década de 1990. Fonte: Carvalho (2005). 

 
 

Fim do ano 2006. Fonte: Mapa trabalhado pela 

autora a partir de mapas cedidos pela Comissão de 

Melhoria do Espaço da UFRN (2014). 

 
 

Fim no ano de 2014. Fonte: Mapa trabalhado pela 

autora a partir de mapas cedidos pela Comissão de 

Melhoria do Espaço da UFRN (2014). 
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Anexo A 
Parecer Consubstanciado de aprovação pelo CEP-UFPB 
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Anexo B 
Parecer consubstanciado de aprovação pelo CEP-UFRN 
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