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RESUMO 

 

 

Este trabalho parte do pressuposto de que os apartamentos estudantis da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), campus Morro do Cruzeiro, não 

atendem adequadamente a todos os perfis de estudantes que ali residem. Diante 

deste quadro o trabalho visa investigar se este prognóstico é verdadeiro e 

compreender as demandas e necessidades dos estudantes residentes nas moradias 

estudantis. A partir dos resultados obtidos dessa investigação, feita com apoio da 

Pró-reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (PRACE) e da Prefeitura do 

Campus Universitário (PRECAM), apontamos quais são as principais adequações 

necessárias nos apartamentos e como elas poderão ser realizadas para contemplar 

o maior número possível de estudantes. Compreendemos que como os 

apartamentos apresentam uma população flutuante, que se renova a cada semestre, 

o mais adequado seria que estes fossem concebidos de forma flexível, ou seja, que 

pudessem se adequar aos usos e necessidades dos novos moradores. A partir desta 

conclusão foram pesquisadas estratégias de projeto e componentes da construção 

civil que possibilitem a flexibilidade e que possam ser usados para garantir as 

alterações necessárias. Após isso, foi realizado um estudo preliminar da aplicação 

dos componentes pesquisados, visando mostrar como a flexibilidade pode criar 

espaços com melhor qualidade arquitetônica, solucionar os problemas identificados 

e garantir que todos os perfis de alunos sejam contemplados pelas moradias 

socioeconômicas.  

 

Palavras-chave: moradia estudantil, flexibilidade, arquitetura flexível, 

estratégias de projeto, componentes da construção. 
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ABSTRACT 

  

 

This work is based on the assumption that the student apartments of the 

Federal University of Ouro Preto, Morro do Cruzeiro campus, don’t adequately serve 

all profiles of students residing there. In view of this, the work aims to investigate if 

this prognosis is true and understand the demands and needs of students resiging in 

student housing. Based on the results obtained from this research, carried out with 

support of the Pro-Rector’s Office for Community and Student Affairs and the 

University Campus Prefecture, we determine which are the main adaptations needed 

in the apartments and how they can be to serves many people as possible. We 

understand that as the apartments have a floating population, which’s renew every 

semester, that most appropriate would be that they be designed in a flexible way, that 

is, that could be adapted to the uses and needs of the new residents. From this 

conclusion, we have research design strategies and civil construction components 

that allow for flexibility and that can be used in de apartments. After that, a 

preliminary study of the application of the researched components was performed, 

showing how flexibility can create spaces with better architectural quality, solve the 

problems and ensure that the socioeconomic housing covers all student videos. 

 

Keywords: student house, flexibility, flexible architecture, project strategies, 

construction components.  
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  CAPÍTULO 1. 

INTRODUÇÃO 

 

 

Esta pesquisa promove um estudo de caso qualitativo e exploratório sobre os 

apartamentos estudantis da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), campus 

Morro do Cruzeiro, no que diz respeito a atender as necessidades dos estudantes 

que vivem nos apartamentos. Para tal avalia-se as estratégias construtivas e 

possibilidades de flexibilidade dos edifícios e propõem e um estudo de readequação 

para essas moradias, de forma que elas atendam as demandas estudantis atuais. 

 

A pesquisa tem início a partir do pressuposto de que os apartamentos da 

universidade não são adequados para atender a todas as demandas dos estudantes 

que ali residem, o que pode vir a prejudicar até mesmo o seu desempenho 

acadêmico. É provável que isto aconteça pelo fato de que o projeto foi feito pelo 

corpo técnico da Prefeitura do Campus Universitário (PRECAM) sem incorporar, 

satisfatoriamente, a opinião e a participação de estudantes que pudessem vir a 

residir nos apartamentos. 

 

Entendemos que como os moradores desses apartamentos são renovados a 

cada semestre e quem determina quem serão esses novos usuários é a Pró - 

Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis (PRACE), por meio de edital, não 

seria possível haver participação dos futuros moradores nas decisões projetuais. 

Entretanto, uma alternativa seria que houvesse uma maior troca de informações 

entre PRACE-PRECAM e que fosse aplicado, por exemplo, um questionário de 

satisfação e de preferências, para ser incorporado em projetos de futuros edifícios. A 

pesquisa, portanto, se pauta na ideia de que esses apartamentos poderiam ter sido 

concebidos de forma que fosse viável fazer pequenas mudanças e adequações de 

forma fácil, sem a necessidade de grandes reformas, utilizando componentes mais 

leves e/ou estratégias de flexibilidade, de modo as atender as expectativas não 

conhecidas dos estudantes.  

 

Compreendemos também que a não participação do usuário em projetos 
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multifamiliares e a falta de flexibilidade nas habitações é um problema recorrente no 

campo da construção civil e que não se restringe apenas aos alojamentos da 

universidade. Como abordado por Maciel (2015), as edificações tendem a se tornar 

obsoletas rápido, por serem criadas para um uso específico. O objeto de estudo 

deste trabalho é apenas um exemplo desse modo de projetar e construir, que não 

leva em consideração os muitos perfis de usuário que irão viver no local e nem a 

possibilidade de uma mudança de uso da construção. Ou seja, nesses casos, seria 

apropriado projetar pensando em um usuário genérico, sujeito a mudanças, em suas 

demandas especiais e tornando o edifício mais adaptável a elas. 

 

Visando uma melhor qualidade de vida dos estudantes que residem nos 

apartamentos dos alojamentos da universidade, este trabalho se propõe a buscar 

estratégias projetuais e técnicas construtivas, que sejam viáveis de serem utilizadas 

nas habitações estudantis da UFOP. O objetivo é que os apartamentos e até mesmo 

os edifícios possam sofrer modificações para se adequarem às novas demandas, 

sem a necessidade de um novo projeto e apenas com uma assistência técnica 

mínima. Além disso, o projeto com parâmetros flexíveis irá também prolongar a vida 

útil da edificação que pode vir a se adequar a novas funções, ao longo dos anos, 

sem ser necessária a total demolição do prédio atual. 

 

Flexibilidade significa - já que não há uma solução única que seja preferível 

a todas as outras – a negação absoluta de um ponto de vista fixo, definido. 

O plano flexível tem seu ponto de partida na certeza de que uma solução 

correta não existe, já que o problema que requer solução está num estado 

permanente de fluxo. (HERTZBERGER, 2006, p.146). 

 

Este trabalho se organizou primeiramente a partir de uma pesquisa de 

satisfação dos usuários das moradias estudantis realizadas pela PRECAM. Através 

dela, de conversa com o órgão e também com a PRACE foi possível entender a 

realidade dos moradores, assim como suas necessidades e demandas. Os projetos 

e os apartamentos em si, foram também analisados para entendermos como a 

arquitetura interferia nas vidas dos alunos, se de fato algumas das principais 

reclamações procedem e para entendermos também como a flexibilidade poderia 

resolver vários desses problemas apresentados. 
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1.1. JUSTIFICATIVA  

 

 

O estudo de caso e a proposta de reforma para a moradia estudantil das 

UFOP se justifica pelo fato do Campus Morro do Cruzeiro recebe um grande número 

de estudantes e com os mais diversos perfis. Essa população de renova a cada 

semestre, o que torna viável o estudo de estratégias de projeto que possibilitem 

mudanças nos alojamentos, para que esses possam se adequar aos perfis dos 

novos usuários, proporcionando uma melhor qualidade de vida aos mesmos. 

 

A proposta também se justifica pela importância que a flexibilidade pode ter 

no campo da Arquitetura e Urbanismo, uma vez que a estratégia é uma alternativa à 

obsolescência das edificações, pois ela torna possível alterar a função do edifício 

sem a necessidade de grandes reformas, o que reduz, por consequência, a geração 

de resíduos e permite o reaproveitamento de diversos componentes construtivos. 

Ademais, a pesquisa também irá proporcionar um aprofundamento no conhecimento 

de materiais e tecnologias ainda pouco aplicadas em projetos arquitetônicos 

multifamiliares no Brasil e que são adequados para conferir alguma flexibilidade. 

 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

 

1.2.1. Objetivos gerais  

 

 

Este trabalho tem como objetivo principal aplicar estratégias de flexibilidade 

na concepção de moradias estudantis visando auxiliar a adaptação dos estudantes 

no ambiente universitário. O produto final deste trabalho resultará em um anteprojeto 

de readequação dos apartamentos dos alojamentos estudantis para o Campus 

Morro do Cruzeiro, segundo os parâmetros de uma arquitetura flexível.  
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1.2.2. Objetivos específicos 

 

 

Para alcançar os objetivos finais desse trabalho, se fez necessário, a priori, 

conhecer as demandas dos alunos residentes nos apartamentos dos alojamentos 

das UFOP e entender o seu cotidiano e a relação com o espaço em que moram. 

Além de conhecer as limitações e os problemas que os atuais apartamentos da 

universidade apresentam, é objetivo também analisar como o projeto dos 

alojamentos pode potencializar as relações entre as pessoas que residem ali e 

verificar se os apartamentos atendem adequadamente às necessidades de todos os 

perfis de moradores. E, por fim, elaborar um estudo preliminar arquitetônico com 

características de flexibilidade, adequado aos diferentes perfis de usuários, 

proporcionando melhores condições para a sua adaptação na universidade. 

 

 

1.3. METODOLOGIA 

 

 

Para a realização da pesquisa e viabilização do produto final, um estudo de 

moradia estudantil flexível para a UFOP, foi necessário coletar dados junto a 

PRACE, para compreender as dinâmicas dos alojamentos estudantis da 

universidade. A PRACE é o “órgão da universidade responsável por proporcionar as 

condições de acesso e permanência aos estudantes, técnicos administrativos e 

docentes da Instituição” (PRACE, 2019), além de ser a responsável por selecionar 

os alunos que irão residir nos alojamentos, considerando o perfil socioeconômico 

destes. A Prefeitura do Campus Universitário (PRECAM) cedeu o projeto executivo 

para melhor compreendermos suas diretrizes iniciais. O projeto foi utilizado também 

para confrontar as informações disponibilizadas verbalmente pela PRACE, de modo 

a avaliar sua adequação às necessidades dos alunos selecionados para residirem 

nos apartamentos.  

 

A pesquisa sobre como tornar a reforma dos apartamentos viável, de modo 

que estes se tornem flexíveis, foi realizada com base em trabalhos já desenvolvidos 
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sobre arquitetura flexível e o uso de estratégias de projeto e tecnologias construtivas 

adequadas, com o objetivo de aprofundar os conhecimentos no assunto e explorar 

possibilidades. Além disso, também foram estudadas obras análogas, flexíveis ou 

não, mas que apresentam estratégias de projeto ou componentes que podem 

proporcionar flexibilidade na edificação. 

 

Após a pesquisa ter sido realizada e os componentes adequados terem sido 

escolhidos demos início a um estudo que teve como objetivo entender como a 

flexibilidade poderia proporcionar mudanças significativas não só nos apartamentos, 

mas também no modo de vida dos estudantes.  

 

Os capítulos do trabalho seguem a ordem da metodologia apresentada. No 

capítulo seguinte (Capítulo 2) tratamos das moradias estudantis, o capítulo é 

introduzido por um contexto histórico sobre as primeiras moradias da universidade, 

seguido por uma análise do objeto de estudo. Já no capítulo 3 trataremos da 

flexibilidade, abordaremos estratégias flexíveis, falaremos de componentes leves 

que irão garantir que a edificação seja flexível. No capítulo 4 apresentaremos obras 

análogas, que nos guiaram e serviram de inspiração para a proposta de reforma 

desenvolvida neste trabalho. No capítulo 5, apresentando o estudo do anteprojeto de 

reforma, no qual buscamos promover a qualidade de vida dos moradores dos 

apartamentos e torna-los flexíveis. Este trabalho é seguido por considerações finais 

(Capítulo 6), referências bibliográficas (Capítulo 7), apêndices e anexos. 
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CAPÍTULO 2. 

MORADIAS ESTUDANTIS 

 

 

2.1. HISTÓRICO DAS MORADIAS ESTUDANTIS EM OURO PRETO 

 

 

Em Ouro Preto, as repúblicas tornaram-se o maior patrimônio da 

Universidade e fazem parte do patrimônio cultural juvenil da cidade (MALTA, 

2011, p.195). 

 

 

De acordo com Malta (2011), as famosas Repúblicas da cidade de Ouro Preto 

tiveram início ainda no século XIX, com a fundação da Escola de Minas (EM) (Figura 

1), em 12 de outubro de 1876. Elas foram fortemente influenciadas pelas repúblicas 

da Universidade de Coimbra, em Portugal. Naquela época era comum os filhos das 

famílias mais abastadas irem estudar em Portugal e também o contrário, estudantes 

de Coimbra virem para a antiga Vila Rica. Houve então uma troca de conhecimento 

entre esses estudantes e também de tradições muito fortes e que permanecem até 

os dias de hoje, como a da batalha1, da escolha2, algumas gírias e termos e as 

famosas festas republicanas. 

                                                           
1
 Período de adaptação do calouro na república, em que este é responsável por realizar diversas 

tarefas dadas pelos moradores. 
2
 Momento em que o calouro é escolhido como morador, geralmente a escolha é feita em uma festa 

Figura 1: Foto do antigo prédio da Escola de Minas (EM), hoje Museu da Escola de Minas. Fonte: 
Arquivos da Fundação Gorceix. 
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Em 1897, quando a capital da província de Minas Gerais foi transferida para 

Belo Horizonte, Ouro Preto teve cerca de 40% dos seus imóveis desocupados, 

devido ao grande número de famílias que migraram junto com a capital em busca de 

trabalho e de melhores condições de vida. Essas casas mais tarde foram ocupadas 

ou cedidas para os estudantes, para que eles pudessem manter a residências 

fazendo sua manutenção e reparos necessários (MACHADO, 2003), o que 

contribuiu para o aumento do número de repúblicas na cidade. 

 

No século seguinte, em 1960 a atual UFOP adquiriu várias dessas casas, dando 

início ao que hoje conhecemos como repúblicas federais (MACHADO, 2003). Os 

estudantes que nelas residiam ganharam certa autonomia, frente à universidade, 

como por exemplo, o direito de escolher os futuros moradores de acordo com as 

regras da casa. Essa autonomia foi dada as repúblicas com a condição de que 

fizessem a manutenção das edificações e que mantivessem a conservação das 

mesmas. 

 

Atualmente (2011) Ouro Preto conta com mais de 400 repúblicas, sendo elas 

federais ou particulares, masculinas, femininas ou mistas, sendo só em repúblicas 

federais 792 residentes (PRACE, 2019). Entretanto a “... configuração complexa de 

práticas, rituais e festividades...” (FRIAS, 2003) não agrada ao perfil de todos os 

estudantes da Universidade. Não são todos que se adaptam as festas ou as 

batalhas e por isso muitos optam por morar em apartamentos, pensões ou tentar 

uma vaga na Vila Universitária ou nos Apartamentos da UFOP, que são moradias 

gratuitas, geridas pela universidade e que, portanto, seguem as regras estabelecidas 

pela PRACE em estatuto. 

 

 

2.2. MORADIAS ESTUDANTIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO 

PRETO3.  

 

 

                                                           
3
 Este tópico foi escrito com base em informações verbais cedidas pela PRACE, em junho de 

2019. 
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As primeiras moradias da Universidade Federal de Ouro Preto surgiram na 

década de 1970. Foram eles os alojamentos que, até 2017, existiam no último andar 

do prédio do Centro de Convergência (Figura 2), localizado dentro do Campus Morro 

do Cruzeiro. A necessidade da criação de tais moradias se deu a partir da junção 

das escolas de Minas e de Farmácia, que deram início a criação do campus em 

1969. A princípio os alojamentos não eram destinados aos estudantes e sim a 

servidores e professores que vieram viver na cidade naquela época.  

 

 

 

Figura 2: Centro de Convergência da UFOP, onde eram localizados os primeiros alojamentos 
estudantis da universidade. Fonte: Arquivos da PRACE 

 

Anos mais tarde a universidade começou a ganhar corpo e crescer, 

aumentando significativamente o número de alunos matriculados nos cursos 

oferecidos. As repúblicas já não conseguiam mais suprir a demanda por habitações 

e ainda havia alunos que não se identificavam com o perfil republicano. Por isso, em 

1980, um movimento estudantil de cunho político promoveu uma ocupação dos 

alojamentos do Centro de Convergência. Não havia, naquela década, um controle 

institucional dos mesmos, e os alojamentos passaram a ser geridos pelos próprios 

moradores, assim como as repúblicas federais.  

 

De acordo com a PRACE, já nos anos 2000 uma invasão policial nos 

alojamentos, por denúncias de tráfico de drogas, obrigou a universidade a interferir e 

tomar para ela a gestão das moradias estudantis. Dois anos depois, em agosto de 

2002, foi criado o primeiro regimento de ocupação dos alojamentos por avaliação 
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socioeconômica.  

 

Em 2007 o governo Lula deu início ao REUNI (Programa do Governo Federal 

de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades e Institutos 

Federais Brasileiros), o que aumentou ainda mais a necessidade de moradias 

estudantis, uma vez que o número de alunos chegou a triplicar, alcançando a marca 

de mais de 10 mil estudantes (PRACE, 2019). No mesmo período as repúblicas 

federais começaram a sofrer críticas intensas, principalmente pelas tradições de 

trotes e batalhas, muito temidas e repudiadas por alguns estudantes.  

 

Percebendo a necessidade de aumentar o número de vagas em moradias 

estudantis de cunho socioeconômico deu-se início a construção dos apartamentos 

(Figura 3), objeto de estudo deste trabalho, que abrigariam quase 100 estudantes, 

inaugurados em 2012. 

 

 

No ano de inauguração dos apartamentos estudantis mais um programa de 

acesso à universidade aumentou a demanda por moradias socioeconômicas. A Lei 

de Cotas (2012) possibilitou que estudantes oriundos de escolas públicas, negros, 

Figura 3: Apartamentos da Universidade Federal de Ouro Preto em período de construção, 2011. 
Arquivos da Prefeitura do Campus Universitário (PRECAM). 



21 
 

indígenas, pessoas com necessidades especiais e pessoas com baixa renda 

tivessem a mesma oportunidade que os demais de ingressar nas universidades 

públicas federais. Os gráficos abaixo mostram a importância da Lei de Cotas e como 

o número de alunos autodeclarados pretos e pardos aumentou significativamente. 

(Figura 4 e 5). 

. 

 

 

Figura 5: Porcentagem de alunos egressos em 2017/1 por raça / cor / etnia. Fonte: Perfil 
socioeconômico e cultural dos Estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto – Ingressantes na 
graduação 2017/1. PRACE, 2017. 

 

Figura 4: Porcentagem de alunos egressos em 2010/1 por raça / cor / etnia. Fonte: Perfil 
socioeconômico e cultural dos estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto – Ingressantes na 
graduação 2010/1. PRACE, 2010 
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Com isso, parte da verba vinda do REUNI foi destinada para a construção de 

novas moradias estudantis, dessa vez a Vila Universitária, que foi inaugurada em 

2017. Além dos novos estudantes dos cursos ofertados pela UFOP, os estudantes 

que viviam no centro de convergência também foram realocados e os alojamentos 

do Centro de Convergência foram fechados, por não terem uma estrutura adequada 

para se morar. 

 

Como comprovado pelos gráficos abaixo (Figura 6 e 7), ainda existe a 

necessidade da criação de novas moradias socioeconômicas, uma vez que o 

número de alunos de classes mais baixas e com menores rendas que ingressam na 

universidade só vem aumentando, graças a programas como a Lei de Cotas (2012) 

e ao SISU. Atualmente todas as vagas de moradias socioeconômicas oferecidas 

estão ocupadas e a PRACE alega que ainda assim não foi possível atender todos os 

alunos que se encaixavam no perfil para receber uma vaga. Contudo, no momento 

não há previsão para a construção de uma nova moradia, pois faltam recursos. 

 

 

 

Figura 6: Renda familiar mensal dos alunos da UFOP em salários mínimos (2010). Fonte: 
Perfil socioeconômico e cultural dos estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto – 
Ingressantes na graduação 2010/1. PRACE 2010. 
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Figura 7: Renda familiar mensal dos alunos da UFOP em salários mínimos (2017). Fonte: 
Perfil socioeconômico e cultural dos estudantes da Universidade Federal de Ouro Preto – 
Ingressantes na graduação 2017/1. PRACE, 2017. 

 

 

2.3. OS APARTAMENTOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO 

PRETO – CAMPUS MORRO DO CRUZEIRO  

 

 

 O objeto de estudo desta pesquisa, os apartamentos da Universidade 

Federal de Ouro Preto – Campus Morro do Cruzeiro (Figura 8), começaram a ser 

construídos em 2006, quando o número de estudantes da universidade praticamente 

triplicou devido aos investimentos do REUNI, os quais fizeram com que a 

universidade passasse de 12 para 32 cursos oferecidos (PRACE, 2019). Sendo 

finalizados em 2011 e inaugurados em 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8:Prédios de alojamentos estudantis da UFOP, objeto de estudo. Fonte: Foto tirada 
pela autora em junho de 2019. 
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Os edifícios estão localizados na Rua Treze, ao lado do campus universitário 

(Figura 9) e são constituídos atualmente por dois blocos, com 12 apartamentos de 

50m² em cada um deles. Os apartamentos são padrões, ou seja, todos são iguais, o 

que nos faz entender que para a universidade estes apartamentos tipo atendem a 

todas as demandas de todos os perfis de estudantes que ali residem. Cada 

apartamento possui dois quartos duplos, sala, cozinha, área de serviço e um 

banheiro. Além disso, o prédio conta com espaços comuns, como sala de estudos e 

áreas de convivência (Figura 10 e Figura 11). 

 

 

Figura 9: Localização dos apartamentos estudantis na cidade de Ouro Preto. Fonte: Google 
Maps, editado pela autora. 

 

 

Figura 10: Sala de estudos dos apartamentos, atualmente sendo utilizada como depósito de 
alguns moradores. Fonte: Tirada pela autora em 13 de junho de 2019. 
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2.3.1. Os problemas e as demandas dos apartamentos 

 

 

Para conhecer melhor os problemas dos apartamentos universitários e 

entender as demandas dos residentes buscamos informações junto a PRECAM e a 

PRACE. Qualquer tipo de registro de conflitos, reclamações, entre outros, poderiam 

nos ajudar a compreender melhor as necessidades dos moradores. Portanto, este 

subcapítulo foi escrito através de informações verbais cedidas pelos órgãos e por um 

questionário aplicado via solicitação da PRECAM, que demonstrou interesse no 

tema. Na PRACE colhemos informações principalmente sobre o perfil 

socioeconômico dos alunos moradores dos apartamentos e das principais causas de 

conflitos.  

 

Figura 11: área de vivência externa. Fonte: Tirada pela autora em 13 de junho de 2019. 
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Para se tornar morador de um dos apartamentos o estudante precisa estar 

dentro dos perfis socioeconômicos estabelecidos pela Pró-Reitora de Assuntos 

Comunitários e Estudantis e tentar uma vaga através de edital. Como as vagas 

serão preenchidas e quais alunos irão dividir quartos é determinado mediante 

sorteio, abrindo possibilidades para futuras inadaptações. 

 

A PRACE alega que a preferência não era por quartos duplos, a ideia inicial 

era que o projeto seguisse como base os apartamentos estudantis da Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG). Que são apartamentos de 6 a 8 quartos, todos 

individuais. O projeto preliminar aprovado pelo Comitê de Moradias Estudantis 

seguia tal modelo, entretanto, de acordo com o comitê, a Prefeitura Universitária 

juntamente com a Reitoria optou por fazer o projeto com quartos duplos, pois assim 

seria possível atender uma maior quantidade de alunos do que o atendido pelo 

projeto preliminar. 

 

Já em conversas com a PRECAM tivemos acesso ao questionário aplicado 

pela Prefeitura aos moradores dos apartamentos. Neste questionário a Prefeitura 

demonstra sua preocupação em aprimorar o entendimento das necessidades e das 

demandas dos estudantes. Além de identificar os problemas mais recorrentes 

relacionados não só a infraestrutura do prédio – infiltrações, vazamentos e 

entupimentos – mas também à convivência. Para tentar saná-los e levar em 

consideração as respostas em um futuro projeto de moradias, caso ele venha a 

acontecer. 

 

Nesses questionários identificamos relatos de diversos problemas de 

infraestrutura, relacionados principalmente a parte elétrica, hidrossanitária e de 

águas pluviais, que serão tratados no tópico seguinte. Entretanto, o problema mais 

recorrente está relacionado à questão da convivência. Depoimentos como o citado a 

baixo foram comuns nas respostas recebidas pela prefeitura. O que faz com que os 

quartos individuais se tornem desejo de mais de 88% dos moradores (PESQUIUSA 

PRECAM, 2019) (Figura 12). Ainda de acordo com os moradores não conhecer 

previamente seu colega de quarto e ter beliches ao invés de camas individuais são 

as principais causas de problemas.  
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Na realidade em que a maioria dos moradores vivem é comum dividir 

quarto, mas o agravante se dá porque dividimos quarto com completos 

estranhos, com quem não se tem liberdade de expor particularidades e 

quando isso ocorre gera briga. Sem quartos individuais nos apartamentos 

fui obrigado a me mudar para a sala de estar para conseguir dormir, porque 

meu colega de quarto ronca demais e mexe muito na cama (beliche), fica 

muito difícil de conviver. (DEPOIMENTO DE MORADOR – QUESTIONÁRIO 

PRECAM, 2019). 

 

 

 

Figura 12: Preferência dos alunos por quartos individuais. Fonte: Questionário de satisfação 
cedido pela Prefeitura do Campus Universitário (PRECAM, 2019). 

 

 

2.3.2. Análise do projeto dos apartamentos 

 

 

Demos início à análise do projeto dos apartamentos da Universidade Federal 

de Ouro Preto através do projeto executivo cedido pela PRECAM, o que foi de fato o 

nosso primeiro contato com o objeto de estudo. A primeira impressão que temos ao 

observarmos a planta dos apartamentos (Figura 13 e 14) é que se trata de um 



28 
 

projeto comum, que poderia ser replicado facilmente em qualquer cidade, até 

mesmo para fins comerciais. Já que, o apartamento de dois quartos, sala integrada 

com cozinha, um banheiro e área de serviço é bem comum no mercado imobiliário.  

 

 

Figura 13: Planta do pavimento térreo do bloco azul de apartamentos, sem escala. Fonte: 
Arquivos da Prefeitura do Campus Universitário (PRECAM). 

 
 
 

 

Figura 14: Planta do pavimento tipo, sem escala. Fonte: Arquivos da Prefeitura do Campus 
Universitário (PRECAM). 



29 
 

Outra leitura que fazemos é de que o apartamento é bem pequeno, o que é 

comprovado ao medirmos as áreas e tentarmos organizar algum layout nas plantas. 

Os quartos duplos têm pouco mais de oito metros quadrados, o que não cabe o 

necessário apara atender a dois estudantes – duas camas, dois guarda-roupas 

pequenos, duas escrivaninhas ou mesa de estudos. A cozinha possuí uma bancada 

que além de servir para cozinhar também é utilizada para fazer as refeições, uma 

vez que não cabe uma mesa no espaço e na sala cabe apenas um sofá de dois 

lugares (Figura 15). Por ser um apartamento destinado a abrigar quatro pessoas 

partimos do pressuposto de que o espaço dever ter uma área compatível com o 

mobiliário mínimo necessário para cada uma dessas pessoas. 

 

Para solucionar o problema de espaço dos quartos a universidade optou por 

colocar beliches (Figura 16), o que trouxe à tona diversos problemas de convivência 

como foi possível notar nos questionários (PRECAM, 2019). De acordo com os 

moradores a falta de compatibilidade de horários acaba atrapalhando o sono de um 

Figura 15: Cozinha e salas integradas de um dos apartamentos acessíveis do térreo do bloco 
azul. Fonte: fotos tiradas pela autora em 13 de junho de 2019. 
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dos integrantes do quarto sempre que o outro chega para dormir, um problema que 

poderia ser aliviado caso os beliches fossem substituídos por camas individuais.  

 

 

Figura 16: Um os quartos do apartamento acessível do bloco azul visitado pela autora. Fonte: 
foto tirada pela autora de 13 de junho de 2019 

 
 

É extremamente incomodo para dormir, principalmente, essa é minha maior 

reclamação. Em diferentes experiências é muito difícil que ambas as 

pessoas tenham horários parecidos o que consequentemente gera rotinas 

diferentes, na qual o sono se inclui e não é respeitado pelo coletivo como 

deveria, exemplos são: barulhos, conversas, ascender luzes, subir na cama 

(beliche), salvo exceções de condições individuais, essas são ações que 

interferem no sono das pessoas próximas principalmente se tratando do 

mesmo quarto”. (DEPOIMENTO DE MORADOR – QUESTIONÁRIO 

PRECAM 2019). 

 

Além disso, outra reclamação bastante recorrente diz respeito à falta de 

integração não só entre os moradores dos prédios, como também entre os 

moradores de um mesmo apartamento. Entendemos que um bom projeto de 

arquitetura tem a capacidade de potencializar a relações humanas e vemos que 

talvez essa integração não ocorra devido a problemas projetuais. Cozinha e sala de 

estar são os principais pontos de integração dos apartamentos e no projeto esses 

espaços são bastante reduzidos e desqualificados, como visto nas imagens 
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anteriores.  

 

A verdade é que logo que conseguimos o alojamento somos jogados aqui. A 

integração varia de apartamento para apartamento e quem faz isso é o bom 

senso dos moradores. Tem apartamento que as pessoas não conversam 

entre si. A sala de estudos não vem sendo usada. Não há incentivo por parte 

da universidade para que essa interação seja melhorada. (DEPOIMENTO DE 

MORADOS – QUESTIONÁRIO PRECAM 2019). 

 

 

Além dos problemas citados acima um ponto em particular chama bastante 

atenção ao analisarmos o projeto, e acreditamos que possa ser um dos pontos mais 

críticos da construção. É possível notar que no pavimento térreo do bloco azul todos 

os apartamentos são acessíveis – ou pelo menos deveriam ser. Entretanto, se 

considerarmos quartos duplos e colocarmos mobiliário, nenhum dos cômodos possui 

espaço para o giro completo de uma cadeira de rodas (Figura 17), nem mesmo o 

banheiro projetado para esse tipo de usuário. Ademais, as portas dos dois quartos 

possuem 70 cm de largura, sendo que o mínimo exigido pela NBR 9050 

(Acessibilidade a edificações, mobiliário e espaços urbanos) é de 80 cm. 

 

Figura 17: Recorte do projeto de um dos quartos da UFOP, sem alterações feitas no 
momento da construção, mobiliados e mostrando o raio de giro de uma cadeira de rodas. Fonte: 
Arquivos da Prefeitura do Campus Universitário (PRECAM), modificado pela autora. 
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Ao visitarmos o apartamento do térreo percebemos que o projeto sofreu 

algumas alterações no momento da construção. O banheiro é de fato acessível 

(Figura 18), permitindo o giro da cadeira de rodas. As portas dos quartos também 

foram alteradas e as instaladas possuem o mínimo de 80 cm, exigido pela norma. 

Porém mesmo que o acesso aos cômodos seja garantido ao cadeirante ele se 

tornaria totalmente dependente de ouro morador, uma vez que o único cômodo que 

permite a manobra da cadeira é o banheiro e a sala de estar.  

 

Alguns outros problemas, principalmente de segurança e infraestrutura 

também foram relatados nos questionários cedidos pela PRECAM. A segurança dos 

apartamentos é um ponto bastante preocupante, por estarem localizados em uma 

área mais isolada o movimento de pessoas é pequeno o que traz o sentimento de 

insegurança, já tendo o prédio, inclusive, sido alvo de assaltantes. Outro fator que 

contribui para a insegurança dos moradores é o fato do interfone estar localizado do 

lado de dentro dos portões, obrigando os moradores a descerem e irem até a 

entrada para atender pessoas e receber encomendas.  

Figura 18: Banheiro acessível de um dos apartamentos do pavimento térreo do bloco azul. 
Fonte: foto tirada pela autora em 13 de junho de 2019. 
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Problemas relacionados a mofo, infiltrações e desplacamento do forro PVC da 

área sob pilotis do Bloco Verde (Figura 19) também foram relatados em questionário. 

Alguns apartamentos também sofrem com problemas elétricos, como o reator das 

lâmpadas que queima com mais frequência que o esperado. Até mesmo os 

pequenos problemas demoram para serem resolvidos, uma vez que é necessário 

fazer uma solicitação de serviços, que entrará em uma longa fila de pedidos.  

 

 

2.3.3. Análise da flexibilidade nos apartamentos 

 

 

A proposta da arquitetura aberta soluciona a um só tempo e de forma 

interdependente a problemática da dupla negativa [...] a não participação do 

morador nos processos decisórios e a não flexibilidade espacial. (LAMONIER, 

2017, p.12). 

 

 

Alguns dos principais problemas identificados nos apartamentos, tanto os 

relacionados à construção em si como os relacionados à convivência dos moradores 

poderiam ser resolvidos com uma melhor divisão do espaço ou através de uma 

arquitetura flexível espacialmente. Identificamos que o projeto dos apartamentos 

apresenta uma estratégia de flexibilidade bastante utilizada: a estrutura 

independente, da qual falaremos mais adiante. Em resumo ela possibilita a retirada 

Figura 19: Mofo causado por infiltração em um dos apartamentos do Bloco Azul e 
desplacamento do pvc na área sob pilotis do bloco verde. Fonte: foto tirada pela autora em 13 de 
junho de 2019. 
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de paredes e também a mudança de posicionamento das mesmas, uma vez que 

elas são apenas elementos de vedação. Porém apenas essa estratégia não garante 

a flexibilidade das habitações, pois os demais componentes construtivos utilizados 

são pesados e não flexíveis, não podendo ser montados ou desmontados ou 

retirados facilmente sem gerar entulho.  

 

Outra estratégia flexível apresentada no projeto original é a utilização de 

shafts, aberturas verticais por onde passam todas as instalações de água e esgoto 

do edifício. Essas estratégias permitem certa flexibilidade das áreas molhadas, 

banheiros, cozinhas e áreas de serviço, que podem ser facilmente trocados de lugar, 

desde que sejam posicionados próximos as decidas de água. 

 

 É possível notar então que os prédios da UFOP possuem algumas 

estratégias flexíveis que dão a edificação um grande potencial construtivo para se 

transformar e se adequar as demandas os estudantes. Porém a combinação dessas 

estratégias com elementos pesados e fixos, como a paredes de alvenaria 

convencional, impossibilitam mudanças rápidas e limpas.  

 

Na planta a seguir (Figura 20) é possível perceber como os apartamentos 

poderiam ser modificados de forma fácil e rápida, principalmente para atender os 

alunos portadores de cadeiras de rodas, caso as paredes, por exemplo, pudessem 

ser retiradas ou realocadas de forma fácil, já que a utilização de elementos fixos 

prejudica arranjos espaciais alternativos. 

Figura 20: Planta baixa do apartamento como ele é atualmente x um apartamento modificado 
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Na representação acima temos à esquerda a planta do apartamento como ele 

foi projetado pela Prefeitura do Campus e como ele é atualmente. Nele também 

estão marcados, com linhas tracejadas, as paredes e elementos que serão 

removidos ou realocados para dar vida a um novo apartamento. Já à direita temos a 

planta com layout do apartamento modificado. Buscamos manter a capacidade para 

quatro moradores, porém de uma forma que o tornasse mais confortável para um 

cadeirante.  

 

No novo apartamento foram mantidas as dimensões do banheiro acessível e 

também dos quartos. Entretanto, no quarto destinado a PNE só seria possível um 

guarda-roupa ou dois guarda-roupas de duas portas. Além disso, mantivemos a 

beliche nos dois quartos, com o intuito de possibilitar o giro da cadeira de rodas.  

 

A retirada da bancada da cozinha possibilitou uma nova configuração, mais 

espaçosa e mais adequada a um aluno cadeirante. Além disso, a retirada do 

elemento fixo também possibilitou colocarmos um sofá e uma mesa para refeições. 

A área de serviço possui espaço para estender roupas, colocar uma máquina de 

lavar a até mesmo um armário, caso seja necessário.  

 

A intenção com essas alternativas não é produzir um layout totalmente flexível 

ou projetar um apartamento que atenda às necessidades dos estudantes, isso será 

feito ao decorrer deste trabalho. O objetivo é mostrar como a retirada de alguns 

elementos pode mudar completamente o projeto, solucionando diversos problemas 

e, assim, enfatizar a importância de uma arquitetura flexível aplicada às habitações 

estudantis.  
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CAPÍTULO 3. 

FLEXIBILIDADE EM PROJETOS DE ARQUITETURA 

 

 

Deveríamos propor uma arquitetura que seja capaz de separar o que 

permanece do que muda, onde se estabeleçam claramente as 

responsabilidades nas diversas escalas do projeto urbano e arquitetônico. 

(HABRAKEN, 2008. P.12 – Traduzido pela autora). 

 

 

De acordo com Brandão e Heineck (2018) a flexibilidade é um critério 

bastante adotado em edifícios comerciais e industriais, mas que ainda não ganhou 

espaço em projetos multifamiliares. Os autores descrevem a flexibilidade como a 

liberdade de reformular a organização de um determinado espaço interno, que tenha 

apenas uma definição perimetral. Ou seja, é como fazer um projeto totalmente 

diferente para os apartamentos estudantis, dentro do edifício já existente.  

 

A flexibilidade está intrinsecamente ligada à participação do usuário na 

arquitetura residencial e com a ideia de que o empreendimento deve fornecer 

apenas parte da residência, a infraestrutura, de forma que os usuários possam 

terminar a construção ou fazer modificações de acordo com as suas necessidades. 

Uma questão que ainda é um tabu e uma dificuldade enfrentada por arquitetos e 

empreendedores e que, talvez, seja o principal empecilho para difundir a flexibilidade 

também em projetos de edifícios residenciais.  

 

Dede o início da faculdade de arquitetura somos condicionados a pensar em 

um cliente e em um programa que possa atender as suas necessidades iniciais ou 

então uma moradia tipo, que possa servir para um grande número de usuários. O 

problema é que em ambos os casos não se pensa que as necessidades das 

pessoas possam mudar, as famílias podem crescer ou diminuir ou o próprio edifício 

pode vir a se tornar subutilizado no futuro, necessitando obter uma nova função. Não 

pensar nessas possibilidades nos faz criar ambientes extremamente especializados 

e funcionais, indo no caminho contrário de uma arquitetura flexível.  
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Para entender melhor o conceito de flexibilidade e como operá-lo vamos usar 

três definições de flexibilidade dadas por Leupen (2006). A primeira delas é a 

capacidade de alteração, na qual são possíveis alterações internas, como a 

realocação de portas, a retirada ou acréscimo de uma parede, bem próxima da 

definição de Brandão e Heineck (2018), dadas no início deste capítulo. A segunda 

definição é o crescimento, ou seja, a capacidade da edificação crescer para os lados 

ou para cima. E, por último, a polivalência que pode ser dada como a conformação 

de usos múltiplos ao mesmo tempo através de rearranjos de mobiliários ou do uso 

de painéis corrediços. 

 

Neste trabalho vamos nos guiar pela primeira definição dada por Leupen 

(2006). O objetivo principal é que os edifícios tenham a capacidade de alteração 

após a reforma, para que possam atender de forma ampla a demanda de todos os 

seus usuários. No subcapítulo seguinte veremos estratégias de projeto e 

componentes construtivos que irão nos permitir alcançar a flexibilidade. 

 

 

3.1. A BUSCA PELA FLEXIBILIDADE  

 

 

Com intuito de tornar os prédios das moradias estudantis flexíveis foi 

realizada uma pesquisa de estratégias possíveis de serem utilizadas e, 

principalmente de elementos e componentes leves, que pudessem garantir que as 

alterações fossem feitas de forma fácil e sem a necessidade de grandes reformas. 

 

 É válido ressaltar que, por se tratar de uma edificação institucional o projeto, 

caso fosse ser executado, seria feito pela PRECAM, com recursos limitados vindos 

do Governo Federal. Por este motivo buscamos utilizar estratégias projetuais e 

materiais que já foram utilizados em outros prédios e em obras recentes realizadas 

pela prefeitura. A seguir, serão apresentadas as estratégias de flexibilidade e 

também os materiais e componentes que serão aplicados no estudo de anteprojeto 

apresentado no capítulo 4 deste trabalho.  
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3.1.1. Estratégias de Projeto 

 

 

3.1.1.1. Planta livre ou estrutura independente 

 

 

A planta livre começou a ter sua utilização difundida pelos modernistas, mais 

especificamente por Le Corbusier, com a publicação de “Os cinco pontos de uma 

nova arquitetura” (1923). A estratégia, também conhecida como estrutura 

independente, possibilita a independência entre estrutura e vedação, tanto interna 

quanto externa, levando a uma maior flexibilidade dos espaços.  

 

Talvez esta seja a estratégia de flexibilidade mais utilizada atualmente na 

construção civil, que alcança desde os projetos industriais, até os residenciais, em 

especial os multifamiliares. O crescimento da industrialização dos componentes da 

construção, que tornam as peças pré-fabricadas (Figura 21) mais acessíveis, 

promove a ideia de flexibilidade, embora talvez seja mais considerada a ideia de 

rapidez na construção, como é o caso do objeto de estudo deste trabalho. 

 

 

Figura 21: Viga industrializada, pré-moldadas de concreto sendo instalada em um edifício. 
Fonte: https://www.tecnosilbr.com.br/o-que-sao-pre-moldados-de-concreto-e-qual-a-diferenca-com-
os-pre-fabricados. Acesso em 19 de junho de 2019. 
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Além de ser uma estratégia de flexibilidade, pois permite alterações no interior 

e nas fachadas da edificação, como a retirada das paredes, a máxima 

industrialização das peças também é uma alternativa a geração de entulho, pois 

permite a desmontagem e a reutilização destas, caso a edificação perca sua função 

(MACIEL, 2015). 

 

Habraken (2008) também compartilha da ideia da estrutura independente 

como estratégia de flexibilidade, principalmente se essa for industrializada. Para ele 

as estruturas poderiam ser produzidas em serie por empresas especializadas – 

como os carros são produzidos – e complementadas pelos futuros moradores de 

acordo com a sua necessidade. Para isso deveriam ser utilizados elementos leves, 

que não necessitem de uma técnica e nem de profissionais especializados para 

serem montados.  

 

Como visto no capítulo anterior a estrutura independente já é uma realidade 

no projeto dos apartamentos da universidade, portanto, optou-se por realizar um 

estudo de reforma total do edifício, para torná-lo flexível, na qual a estrutura é um 

dos poucos elementos que será mantido sem alteração alguma (Figura 22).  

 

 

Figura 22: Detalhe da estrutura pré-moldada dos edifícios. Fonte: Foto tirada pela autora em 
junho de 2019. 
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3.1.1.2. Teoria dos Suportes 

 

 

Outra estratégia de projeto pesquisada no campo da arquitetura é a Teoria 

dos Suportes, elaborada por John Habraken e que deu origem a uma metodologia 

conhecida como Open Building. 

 

A Teoria dos Suportes nasce no contexto pós Segunda Guerra Mundial, 

quando vários países, principalmente europeus, estavam passando por uma crise 

habitacional. Para suprir a necessidade de seus habitantes por moradias os 

governos passaram a construir casas em massa, a nível industrial, todas rígidas e 

extremamente funcionais. As habitações passaram a ser replicadas, sem levar em 

consideração fatores como o entorno, o terreno, o clima e principalmente a 

necessidade dos usuários. Este processo ficou conhecido como mass housing e 

passou a incomodar um grupo de arquitetos, de vários países, que perceberam a 

ameaça que este processo oferecia para as cidades (LAMOUNIER, 2017). 

 

A teoria da Habeaken surge na contramão deste processo, com o objetivo não 

só de trazer de volta a participação do usuário nas decisões projetuais, mas também 

de inseri-lo na construção e no uso da habitação, atendendo de modo amplo suas 

necessidades (LAMOUNIER, 2017). Na teoria do arquiteto o processo de produção é 

constituído por dois momentos: o projeto do suporte, que engloba decisões coletivas 

e é a parte imutável do projeto, e o recheio, que corresponde a parte individual, que 

é totalmente flexível, mutável e parte da decisão de cada morador (Figura 23). 

Figura 23: Esquema explicativo sobre a Teoria dos Suportes e sua divisão em etapas da 
construção. Fonte: Lamounier (2917, p.308). 
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A grande questão da Teoria dos Suportes, e o que é importante compreender, 

é que ela não consiste apenas em um esqueleto, ou seja, não é dado ao morador 

apenas a parte estrutural do projeto. O suporte é constituído por tudo aquilo que o 

usuário necessita para começar a ocupação de uma unidade habitacional. Portanto, 

além de um sistema estrutural o suporte também consiste em infraestrutura, como 

abastecimento de águas, gás, esgoto, circulação vertical, telefonia, internet, saídas 

de emergência e etc. 

 

Em resumo, de acordo com Lamounier (2017) o suporte é concebido de forma 

que permita retirada, colocação, alteração ou expansão de tudo o que é recheio, de 

forma que não haja perturbações no sistema construtivo. É também a parte durável 

da edificação. Enquanto isso, o recheio se caracteriza pelo arranjo interno dos 

cômodos, como paredes e divisórias, esquadrias, forros, pisos e acabamentos, 

equipamentos hidráulicos das cozinhas e banheiros, permitindo até mesmo a 

mudança da área molhada (quando essas são definidas como recheio). 

 

 

3.1.2. Elementos e componentes que irão proporcionar 

flexibilidade 

 

 

Para este tópico iremos seguir a teoria de Brand (1997) de que um edifício é 

composto por diferentes camadas, que exercem diferentes funções e que também 

possuem vidas úteis diferentes. O autor separa a edificação em seis camadas 

distintas (Figura 24), sendo elas o local, a estrutura, a pele, os serviços, o plano de 

espaço e os objetos. É esta divisão que usaremos para apresentar os diferentes 

componentes da construção civil que irão compor os apartamentos da Universidade, 

com exceção dos objetos, que não serão estudados. 
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Tomamos como base essa divisão fazendo dela uma metodologia para 

pesquisar e analisar os materiais e componentes que seriam utilizados no 

anteprojeto para proporcionar a flexibilidade da edificação. Em nossa divisão temos: 

estrutura, infraestrutura ou instalações prediais – que seriam os serviços nomeados 

por Brand (1997) - os fechamentos ou vedações, que podem ser internos ou 

externos, sendo os externos a pele e os internos o plano do espaço.  

 

 

3.1.2.1. Estrutura de concreto pré-moldado 

 

 

A estrutura de concreto pré-moldado (Figura 25) já é utilizada nos edifícios. 

Ela consiste em um produto fabricado por meio da colocação do concreto em um 

molde, ainda no molde a peça é transportada para uma área de cura, o que irá 

garantir a sua qualidade. Quando finalizado todas as peças são transportadas para a 

área da construção, onde serão apenas montadas, garantindo uma obra rápida e 

limpa (TECNOSIL, 2019) 

 

Figura 24: Divisão do edifício em camadas. Fonte: BRAND, 1997 
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Figura 25: Estrutura de concreto pré-moldado semelhante à utilizada nos apartamentos. 
Fonte: <https://sebraeinteligenciasetorial.com.br/produtos/noticias-de-impacto/industria-de-estruturas-
de-concreto-pre-moldado-deve-voltar-a-crescer-em-2017-aponta-fgv/584877ef7. Acesso em 29 de 
novembro de 2019. 

 

A principal vantagem da estrutura de concreto pré-moldado quando 

comparado ao concreto moldado in loco é o maior controle de qualidade da peça 

que proporciona um maior desempenho estrutural e uma maior durabilidade (VAN 

ACKER, 2012). Em contra partida as desvantagens são a necessidade de uma mão 

de obra especializada e o maior custo inicial da obra, desvantagens que se 

apresentam como o principal empecilho para difusão do pré-moldado de concreto 

em obras residenciais. 

 

Além das vantagens já apresentadas o pré-moldado de concreto também 

possibilita a flexibilidade, pois permite a criação de grandes vãos, a modificação e 

retirada de paredes e a abertura de portas e janelas em quaisquer paredes. Ademais 

o componente ainda corrobora para a diminuição de resíduos na construção civil, já 

que as peças podem ser substituídas em caso de patologias, sem a necessidade de 

demolição e, em casos de perda de função do edifício as peças podem ser 

reutilizadas em outros fins (VAN ACKER, 2012). 
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3.1.2.2. Estrutura Metálica 

 

 

A estrutura metálica (Figura 26), já utilizada anteriormente pela universidade 

em prédios como a Escola de Minas e a escola de Medicina, é uma alternativa leve, 

limpa e rápida de ser executada. Além de ser compatível com outros elementos 

estruturais e com diversos elementos e componentes.  

 

 

Figura 26: Estrutura metálica. Fonte: www.aecweb.com.br/por-wue-usar-estruturas-
metalicas-para-construir-edificios_5341_10_0. Acesso em 02 de dezembro de 2019. 

 

Quando se trata de estrutura metálica as peças são produzidas sob medida 

de acordo com o previsto em projeto e entregues no canteiro de obras para serem 

montadas. As peças são conectadas entre si a partir de soldas ou parafusos e para 

a execução do projeto são utilizados equipamentos de içamento, como gruas, além 

de mão de obra especializada, o que tende a aumentar o custo inicial da obra 

(PEREIRA, 2018).  

 

Com um sistema construtivo leve (perfis estruturais de baixo peso), a 

estruturas pode possuir sessões mais esbeltas, o que irá diminuir o peso exercido no 

restante do sistema estrutural – fundações. Oura vantagem é que as peças também 

podem ser desmontadas e reutilizadas, principalmente se o sistema for parafusado. 
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Entretanto, assim como o concreto pré-moldado, a estrutura metálica também possui 

como desvantagem a necessidade de mão de obra especializada e o alto custo 

inicial da obra.  

 

 

3.1.2.3. Infraestrutura / Serviços 

 

 

3.1.2.3.1. Shafts e instalações aparentes 

 

 

A infraestrutura hidráulica dos prédios atuais é feita através de shafts (Figura 

27). Os shafts são aberturas verticais que permitem a passagem das tubulações 

hidráulicas e sanitárias de um pavimento para o outro, eles proporcionam economia, 

organização e flexibilidade para a edificação, além de facilitar manutenções.  

 

Geralmente os shafts se encontram no banheiro e na cozinha dos 

apartamentos. É possível identifica-los, pois eles costumam formar saliências nas 

paredes. Aliado às decidas por shafts uma opção que poderá garantir total 

flexibilidade são as instalações aparentes, que também podem compor a decoração 

do ambiente (CARVALHO, 2018), já que isso permite que as tubulações sejam 

Figura 27: Shaft em um projeto residencial escondido através da utilização do mesmo 
revestimento utilizado no restante do banheiro. Fonte: 
https://comprandomeuape.com.br/2016/10/solucoes-para- esconder-shaft-banheiro.html. Acesso em 
16 de junho de 2019. 
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levadas para qualquer lugar do edifício, criando novos pontos de água. Além de 

permitir fácil manutenção. 

                                         

                                                                                                                                                                                                                    

3.1.2.3.2. Eletrocalha e instalações aparentes.  

 

 

Já as instalações elétricas do atual prédio são todas embutidas nas paredes 

de alvenaria e nas lajes, o que dificultada manutenções e impossibilita a total 

flexibilidade dos espaços. Como elemento alternativo a esta rigidez e uma estratégia 

de flexibilidade a eletrocalha (Figura 28) e as instalações aparentes (Figura 29) são 

as mais viáveis, no que diz respeito ao custo e a instalação, pois não necessitam de 

mão de obra especializada.  

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Exemplo de eletrocalha. Fonte: Maxtil. Disponível em: 
<http://www.maxtil.com.br/blog?p=432>. Acesso em 25 de novembro de 2019. 
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Figura 29: Residência com instalações elétricas aparentes. Fonte: 
https://www.chavesnamao.com.br/dicas-e-reformas/tubulacao-eletrica-aparente/. Acesso em 16 de 
junho de 2019 

 

 

3.1.2.4. Vedações 

 

 

3.1.2.4.1. Drywall 

 

 

Drywall (Figura 30), que em português significa parede seca, é um 

componente que não faz uso de água no seu processo executivo, como os 

componentes convencionais. O Drywall consiste em um sistema de chapas de gesso 

acartonado que são fixadas em perfis leves de aço galvanizado, entre cada um 

desses perfis pode haver isolantes térmicos e/ou acústicos ou podem passar 

instalações prediais.  
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Figura 30: Instalação de parede de drywall. Fonte: <http://battlebattrn.com/como-fazer-
drywall/>. Acesso em 25 de novembro de 2019. 

 

Além da facilidade, rapidez e limpeza no processo de execução o drywall 

também possui uma facilidade de remoção e realocação das paredes, o que 

contribui para a flexibilidade. Como a instalação do drywall é feita totalmente através 

da fixação por parafusos - as guias são parafusadas nos pisos, paredes e tetos já 

acabados, os montantes são fixados nas guias e por fim as chapas de gesso 

acartonado são cortadas com estilete, seguindo a paginação do projeto, e 

parafusadas nos montantes (Figura 31) – ele pode ser removido facilmente. 

 

 

Figura 31: Passo a passo da instalação da parede de drywall. Fonte: < 
http://sulmodulos.com.br/qual-a-espessura-da-parede-drywall-entenda-aqui/>. Acesso em 25 de 
novembro de 2019. 
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3.1.2.4.2. Painéis corrediços  

 

 

Os painéis corrediços (Figura 32) funcionam como uma espécie de cortina e 

podem ser confeccionados de diversas formas e com diversos materiais, entre eles 

madeira, metalon, vidro, pvc e etc. Em ambientes internos eles permitem criar 

ambientes totalmente compartimentados, quando estão fechados, ou quando se 

encontram abertos criam uma planta livre, sem qualquer tipo de compartimentação. 

Já em ambientes externos eles permitem um maior contato com o exterior e fazem a 

edificação se integrar ao entorno quando estão abertos. Além disso, quando 

utilizados em fachadas fazem com que elas sejam consideradas recheio (Teoria dos 

Suportes) 

 

 

3.1.2.4.3. Telha termoacúsica 

 

 

A telha termoacústica (Figura 33), também conhecida como telha sanduíche, 

é composta por duas chapas de zinco com isolante acústico entre elas. Sendo mais 

utilizada em regiões onde há uma grande quantidade de ruídos ou em galpões. 

 

Figura 32: Fachada com painéis corrediços de madeira. Fonte: 
https://br.pinterest.com/pin/342344009152628433/?lp=true. Acesso em 16 de junho de 2019. 
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Entretanto, outra forma de uso do elemento é como parede vedação (Figura 34), 

tanto interna quanto externa. Como são feitas sob medida elas acompanham o 

tamanho do vão e já veem com as aberturas determinadas em projeto, além disso, 

também podem ser pintadas com tinta eletrostática da cor escolhida pelo cliente. 

(Viva Decora, 2017) 

 

 

Figura 33: Telha termoacustica ou telha sanduiche. Fonte: < http://hometeka.com.br/o-que-e-
telha-termoacustica-sanduiche/>. Acesso em 25 de novembro de 2019. 

 

 

Figura 34: Telha termoacustica ou telha sanduiche como fechamento de paredr . Fonte: < 

http://hometeka.com.br/o-que-e-telha-termoacustica-sanduiche/>. Acesso em 25 de novembro de 2019. 
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CAPÍTULO 4.  

OBRAS ANÁLOGAS  

 

 

Visando uma proposta de reforma que, além de solucionar os atuais 

problemas dos apartamentos estudantis, também proporcionassem uma melhor 

qualidade de vida para os estudantes e uma qualidade arquitetônica dentro do 

possível na realidade da universidade, buscamos diversas referências de obras de 

habitações coletivas e estudantis que pudessem agregar algo no estudo. Neste 

capítulo iremos apresentar algumas delas.  

 

 

4.1. MULHOUSE – LACATON E VASSAL 

 

 

Mulhouse (Figura 35) é um projeto dos arquitetos Lacaton e Vassal localizado 

na França. O projeto consiste em 14 habitações duplex, geminadas, com estrutura 

simples e flexível (Lacaton e Vassal, 2005). O primeiro pavimento é edificado em 

estrutura de concreto e o segundo em aço galvanizado e com paredes de 

policarbonato transparentes (Figura 36). 

 

 

Figura 35: Foto da Mulhouse após projeto concluído. Fonte: Lacaton e Vassal, 2009.            
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Figura 36: Esquema estrutural da MulHouse. Fonte: Lacaton e Vassal, 2005. 

 

O projeto da Mulhouse nos despertou a possibilidade de utilizar a estrutura 

metálica para realizar a elevação de mais um pavimento no bloco azul dos 

apartamentos. A estrutura leve e esbelta, com fechamentos também de materiais 

leves, não promovem grandes solicitações na estrutura de concreto do pavimento 

inferior, tornando a ideia viável.  

 

 

4.2. PAVILHÃO DA SUÍÇA – LE CORBUSIER 

 

 

Projetado em 1930 por Le Corbusier o Pavilhão Suíço (Figura 37) é uma 

habitação estudantil da Cité Internationale Universitaire de Paris, destinada 

exclusivamente para estudantes suíços. O projeto possui 50 leitos, cozinhas e 

sanitários coletivos em cada pavimento, além de um espaço comum que pode ser 

utilizado como sala de jantar ou hall. 
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Figura 37: Pavilhão da Suíça – Le Corbusier. Fonte: ArchDaily - 
www.archdaily.com.br/br/785156/classicos-da-arquitetura-pavilhao-suico-le-corbusier. Acesso em 2 
de dezembro de 2019. 

 

No Pavilhão Suíço é possível notar os cinco pontos da arquitetura de Le 

Corbusier (1923). Como o prédio elevado sobre pilotis, o terraço jardim, a fachada 

livre, as janelas em fita e a planta livre – esta última estratégia também aplicada no 

objeto de estudo deste trabalho. Além disso, o formato dos quartos (Figura 38), 

estreitos e compridos, também foi usado como inspiração para este estudo. 

 

 

Figura 38: Planta dos dormitórios do Pavilhão Suíço projetado por Le Corbusier. Fonte: 
ArchDaily - www.archdaily.com.br/br/785156/classicos-da-arquitetura-pavilhao-suico-le-corbusier. 
Acesso em 2 de dezembro de 2019. 
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4.3. LA MEMÉ – LUCIEN KROLL 

 

 

La Memé (Figura 39) é uma habitação estudantil da faculdade de medicina de 

Woluwest Lambert em Bruxelas. O projeto de Lucien Kroll é composto por sete 

pavimentos. Os pavimentos superiores abrigam os apartamentos coletivos, 

individuais e flats, enquanto no térreo existem lojas e pontos comerciais (GRAFF, 

2006).  

 

 

Figura 39: Foto da habitação estudantil Le Memé – Bélgica. Fonte: GRAFF, 2006. 

 

Uma particularidade deste projeto é que todos os apartamentos são diferentes 

entre si, levando e consideração os diferentes perfis dos moradores. Além disso, o 

projeto é conhecido pela participação direta do usuário no seu processo de 

concepção e também pela flexibilidade nele presente. Para o conjunto, Kroll propôs 

uma arquitetura em linhas contínuas, nada monótonas, com uma liberdade de 

movimentos e diversos espaços abertos que proporcionam a integração entre seus 

usuários (GRAFF, 2006). 
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A flexibilidade acontece através da possibilidade que os usuários têm de 

alterar os ambientes, através de mudanças nas posições das divisórias, ampliando 

diminuindo ou agrupando os cômodos das residências. Cada usuário pode modificar 

seu espaço de forma a atender suas demandas e necessidades. La Memé se tornou 

conhecida por sua heterogeneidade e acabou virando um tipo de manifesto, 

tonando-se reconhecido como um “ícone da arquitetura democrática”, consagrando 

o arquiteto como um defensor assíduo da arquitetura participativa (POLETTI, 2010). 

 

Por ser um projeto com o mesmo fim e princípios muito próximos do pensado 

para os apartamentos estudantis da Universidade Federal de Ouro Preto, La Memé 

foi uma das principais referências e serviu como um guia para o estudo de objetivos 

a serem alcançados, principalmente no que tange a participação dos usuários e a 

flexibilidade. 
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CAPÍTULO 5 

O ESTUDO DA REFORMA DAS HABITAÇÕES ESTUDANTIS 

 

 

5.1. DIRETRIZES E PROGRAMA 

 

 

Verificado os problemas apresentados pelos moradores dos apartamentos, 

assim como as patologias da construção, concluímos que os apartamentos da 

universidade não são adequados para abrigar um estudante por no mínimo quatro 

anos. Acreditamos que para garantir a adaptação do aluno na cidade, assim como 

um bom desempenho acadêmico é necessário que o mesmo se sinta em casa e 

tenha privacidade para realizar suas atividades diárias, até mesmo as mais simples 

como dormir e estudar.  

 

Estabelecemos com objetivo inicial do estudo, além de garantir a flexibilidade 

e solucionar os problemas dos estudantes, abrigar no mínimo a mesma quantidade 

de alunos que o projeto original. Para atender todas as demandas destes foi criado 

um programa de necessidades, que serviu como guia na elaboração de uma 

proposta de estudo preliminar. 

 

Visando o objetivo de atender o número mínimo de 96 alunos conversamos 

com a PRECAM sobre possibilidade de propor mais um pavimento no bloco azul, 

atualmente com três, para ampliarmos a oferta de moradia. Determinamos também 

que o mais importante para este estudo seria atender a necessidade dos quartos 

individuais, como identificado no questionário da PRECAM, e os diferentes perfis de 

alunos que hoje não são contemplados pelas moradias socioeconômicas, como 

casais de alunos e mulheres grávidas e/ou com filhos.  

 

Ademais buscamos também tentar solucionar os problemas de convivência e 

de integração entre os moradores, para isso propusemos uma cozinha coletiva em 

cada um dos prédios acreditando que as mesmas se tornem um ponto de encontro 

das mordias. Criamos também espaços de conversa, de estudos e de permanência 



57 
 

espalhados pelos dois edifícios. Pensando também que, como o tamanho dos 

quartos é reduzido os moradores necessitam de espaço para receber visitas e fazer 

trabalhos acadêmicos em grupo. 

 

 

5.2. A AMPLIAÇÃO DO BLOCO AZUL 

  

 

A fim de atender a demanda em número de estudantes propusemos um 

quarto pavimento para o bloco azul (Figura 40), que anteriormente possuía apenas 

três. Antes de desenvolver a proposta buscamos informações junto a Prefeitura do 

Campus para verificar a viabilidade da ideia.  

 

 
Figura 40: Modelo 3D dos edifícios após alterações propostas (Bloco azul – da direita – com 

quatro pavimentos). Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

De acordo com arquiteto da prefeitura era necessário verificar se a altura 

máxima não ultrapassaria o máximo determinado pela legislação municipal, de 14 

metros, uma vez que o acréscimo de mais um pavimento não alteraria 

significativamente o coeficiente de aproveitamento (CA) tampouco a taxa de 

ocupação (TO), uma vez que a área do terreno a ser considerada nesses cálculos é 

área total do campus morro do cruzeiro.  
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Visto que a possibilidade de se construir um novo pavimento é viável e 

permitida pela Lei De Uso e Ocupação do Solo, começamos a pensar em qual seria 

a melhor tecnologia para ser utilizada e optamos pela estrutura metálica, pelos seus 

benefícios já apresentados anteriormente, como rapidez na construção e menor 

peso, além de ser compatível com o concreto.  

 

Logo, o bloco azul, pela proposta apresentada neste estudo preliminar 

passará a ser composto por um sistema misto aço-concreto, com pilares e vigas do 

último pavimento em aço e estrutura da cobertura em treliça (Figura 40), o que fará 

com que a obra seja realizada ainda com mais rapidez, uma vez que são eliminados 

os escoramentos, pois não há laje de concreto. 

 
Figura 41: Esquema de sistemas construtivos e elementos propostos para o quarto pavimento 

do bloco azul. Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

Já para as vedações externas do último pavimento já excluímos logo de inicio 

o uso de parede de alvenaria convencional, devido ao seu peso próprio elevado, o 

que eliminaria todo o sentido de leveza proposto pela nova estrutura. Como opção 
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de componente leve optamos pela telha sanduíche usado como vedação, que será 

instalada acima da antiga platibanda de concreto, que foi mantida como meia parede 

(1m de altura) para evitar geração de entulho. A telha sanduíche permite uma 

rapidez na construção e apresenta vantagens térmicas e acústicas, proporcionando 

conforto ao ambiente em que é utilizado.  

 

Nas divisórias internas será mantida a utilização do drywall, por ser um 

componente leve e de fácil montagem e desmontagem, garantindo que a 

flexibilidade já proposta nos demais pavimentos continue no pavimento novo. 

Estratégias como shafts, eletrocalhas e instalações aparentes também serão 

mantidas na proposta (Figura 42).  

 

 

Figura 42: Planta baixa do novo pavimento proposto para o bloco azul. Fonte: Desenvolvido 
pela autora. 

  

 

5.3. FLEXIBILIDADE NA PROPOSTA DE REFORMA 

 

 

Nosso principal objetivo é mostrar como a flexibilidade pode contribuir 

significativamente para a qualidade de vida e adaptação dos estudantes da 

Universidade Federal de Ouro Preto, permitindo que o edifício e os apartamentos em 

questão se adequem às demandas dos mesmos. Como a estrutura do edifício 
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(Figura 43) permite total flexibilidade da edificação optamos par mantê-la, sem 

realizar qualquer tipo de alteração.  

 

 

Figura 43: 3D esquemático da estrutura dos apartamentos. Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

Optamos também por manter a estratégia da decida de água através dos 

shafts, técnica também compatível com a flexibilidade. Procuramos desenvolver uma 

proposta de layout na qual não fossem necessárias mudanças significativas no 

posicionamento dos shafts. Logo, a maioria as descidas de tubulações do prédio 

atual foram mantidas (Figura 44). Além disso, procuramos também utilizar as 

tubulações hidráulicas, que levam água até os equipamentos, aparentes (Figura 45), 

uma vez que embuti-las iria comprometer a flexibilidade do edifício e dificultar 

manutenções. 

 



61 
 

 

Figura 44: Desenho esquemático dos shafts e instalações aparentes propostos. Fonte: Desenvolvido 
pela autora. 
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Figura 45: Banheiro com instalações aparentes representadas de forma esquemática, visando 
melhorar o entendimento da proposta. Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

O principal ponto de flexibilidade dessa proposta está na divisão interna dos 

quartos que permitem alterações e adaptações – assim como a La Méme - para 

atender alunos que antes não eram contemplados por vagas socioeconômicas, 

como casal de estudantes, mães e mulheres grávidas. Entendemos que as escolhas 

e acontecimentos da vida dos alunos não podem ser fatores decisivos em sua 

contemplação com a vaga, já que muitos dependem dela para continuar estudando e 

que, portanto, esses grupos também devem ter o direito de serem atendidos. 

 

Para isso já foram propostos quartos maiores, com cama de casal, cama de 

solteiro e berço e duas camas de solteiro, mas como essa demanda pode ser maior 

ou pode também não acontecer, mesclamos quartos e banheiros de forma que fosse 

possível, por exemplo, realizar a junção de dois quartos pequenos para atender uma 

mulher e seu filho (figura 46), ou dividir um quarto grande em dois, criando dois 

quartos individuais. O que faz com que o edifício passe por mutações a cada 

semestre para melhor se adequar as demandas. Assim, relatos como o dado pela 

PRACE de que uma mulher, grávida, precisou deixar o alojamento pelo fato de que 

iria ter um bebê não irá mais acontecer, garantindo à todos o direito à educação. 
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Figura 46: Esquema de transformação de dois quartos de solteiros em um quarto grande de casal. 
Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

Essas adequações só se tornam possíveis se todas as paredes internas 

forem feitas em drywall, o que permite a sua montagem e desmontagem com uma 

rapidez significativa. Apesar de apresentar alguns empecilhos, já citados 

anteriormente, a tecnologia do drywall com isolante acústico de lã de vidro em seu 

interior já veem sendo utilizada pela PRECAM em seus projetos mais recentes.  

Logo, concluímos que sua aplicação nas moradias estudantis seria viável, uma vez 

que ele é fácil de ser instalado e removido, pode ser feito com a obra já finalizada e 

também pelo fato da universidade já possuir materiais e mão de obra necessária 

para sua instalação.  

 

Na proposta desenvolvida algumas paredes externas, também de alvenaria 

convencional, serão em partes mantidas. Em alguns pontos haverá aberturas de 

varandas e sacadas, criando espaços de convivência e permitindo a ventilação e 

iluminação natural nos corredores do edifício. Em outros pontos as paredes darão 
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espaços a painéis corrediços, tornando as fachadas (Figura 47) também flexíveis.  

 

 

Figura 47: Apartamentos estudantis após aplicação das alterações propostas. Fonte: Desenvolvido 
pela autora. 

 

A flexibilidade por painéis corrediços também acontece nas áreas comuns 

como forma de integrar ou compartimentar os espaços de acordo com a 

necessidade dos moradores. Na cozinha e sala painéis corrediços separam os dois 

ambientes e também os separam da área externa (Figura 48 e 49), sendo possível 

abri-los e criar um ambiente único, totalmente integrado ou fechá-los para criar 

espaços mais privados, permitindo, por exemplo, receber visitas ou realizar 

trabalhos.  

 

Figura 48: Cozinha do bloco verde com painel corrediço fechado. Fonte: Desenvolvido pela autora. 
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Figura 49: Cozinha coletiva do antigo Bloco Verde com painéis corrediços abertos integrando a 
cozinha com a área externa. Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

No bloco verde a sala de estudos, agora revitalizada e melhor equipada 

também permite a separação e integração do espaço. Três salas de estudos 

individuais ou de pequenos grupos são separadas entre elas por portas tipo camarão 

que permitem a união das salas. Elas também são separadas do restante do 

ambiente por painéis corrediços que permitem a integração de todo espaço (Figura 

50 e 51) 

 

 

Figura 50: Visão da sala de estudos com painéis corrediços fechados. Fonte: Desenvolvido pela 
autora. 
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Figura 51: Sala de estudos com painéis fechados e abertos. Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

Ainda no mesmo bloco a área de serviço comum para os dois edifícios é 

separada da área externa por painéis corrediços (Figura 52 e 53) facilitando o 

acesso a área descoberta para a secagem das roupas e possibilitando seu 

fechamento em dias de chuva.  

 

 

Figura 52: Área de serviço com painel corrediço fechado. Fonte: Desenvolvido pela autora 
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Figura 53: área de serviço coletiva com painel corrediço aberto. Fonte: Desenvolvido pela autora. 

 

Em ambos os blocos varandas e sacadas se misturam as áreas de circulação, 

também através de separação de painéis criando espaços de permanência que 

possuem contato com o ambiente externo. Essa estratégia também permite a 

circulação do ar e o aproveitamento da luz natural nos corredores. Boa parte da 

circulação interna foi ampliada de forma que fosse possível inserir mobiliário (Figura 

54) mudando a concepção de que este espaço deve ser apenas de passagem e 

tornando-o um espaço de permanência e integração, objetivando melhorar a 

convivência entre os moradores, muito deficiente no projeto edificado.  

 

 

Figura 54: Exemplo de mobiliário modulado a ser colocado nos corredores. Fonte: Desenvolvido pela 
autora. 
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5.4. COMPARAÇÕES ENTRE O PROJETO EDIFICADO E A PROPOSTA 

FLEXÍVEL 

 

 

O principal a ser ressaltado neste capítulo comparativo entre o projeto 

edificado e o estudo desenvolvido através deste trabalho é que foi possível alojar um 

número maior de alunos (Figura 55) nos apartamentos socioeconômicos e ainda 

assim melhorar a qualidade de vida dos mesmos e propor mais áreas de estudos e 

de convivência.  

 

Figura 55: Comparativo entre o número de alunos antes e depois da proposta. Fonte: Desenvolvido 
pela autora. 

 

No quadro que se segue (Figura 56) comparamos os cômodos, área de 

conivência e de estudos, quantidade de quartos, banheiros e etc dos dois blocos, de 

ambas as propostas, visando compreender melhor, através das diferenças entre 

eles, como foi possível alojar mais alunos e ainda assim criar mais espaços comuns.  

 

  

Figura 56: Comparativo entre o número de alunos antes e depois da proposta. Fonte: Desenvolvido 
pela autora. 

Após análise da tabela fica claro que, em ambos os blocos, cozinhas e salas – 

antes uma por apartamentos, totalizando quatro por andar – deram espaço mais 

dormitórios e também as salas de estudos e espaços de permanência distribuídos 
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ao longo do edifício.  

 

Além da possibilidade de alojar mais alunos já ser algo vantajoso, uma vez 

que ainda existe a demanda por moradias socioeconômicas, a criação de 

dormitórios diferentes, que atendem a diferentes perfis e que contemplam alunos 

antes não atingidos pelas moradias socioeconômicas, também se apresenta como 

vantagem e faz com que a universidade cumpra seu papel social, principalmente ao 

se tratar de uma instituição como a UFOP, que prega a aceitação das diferenças. 

Ademais, os beliches, também grande causadores de conflitos, não serão mais 

utilizados, nem mesmo em quartos duplos. Vale ressalta que a diferença de área dos 

quartos duplos, para os individuais é pouca (Figura 57), o que comprova, mais uma 

vez, a inadequação dos quartos do prédio edificado.  

 

 
Figura 57: Comparação entre os quartos do edifício edificado e do edifício proposto. Fonte: 

Desenvolvido pela autora. 

 

Os espaços coletivos como cozinha e ambientes externos visam trazer maior 

integração dos moradores, solucionando os problemas de conflitos das habitações 

anteriores. Vemos esses espaços como potenciais pontos de encontro, agora que 

bem equipados e dimensionados. Além disso, todos os corredores também se 

tornam pontos de encontro e convivência, já que foram alargados e neles foram 

inseridos mobiliários modulares, que podem assumir diferentes arranjos (Figura 58 e 

Figura 59). 
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Figura 58: Plantas baixas da reforma proposta para o bloco azul (também disponível nos apêndices). 
Fonte: Desenvolvida pela autora. 
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Figura 59: Plantas baixas da proposta para o bloco azul (também disponível nos apêndices). 
Fonte: Desenvolvido pela autora. 
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A sala de estudos do bloco verde, antes sem equipamentos e utilizada como 

deposito por moradores dos apartamentos também foi revitalizada. O espaço foi 

reformulado e transformado em flexível, para buscar atender as demandas. Devido 

ao grande número de alunos criamos outro espaço de estudo, um em cada bloco, e 

buscamos equipar sempre que possível os quartos com mesas de estudos. 

 

Buscamos também viabilizar ao máximo a proposta para que essa viesse a 

ser de fato uma alternativa a todos os problemas enfrentados pelos moradores dos 

apartamentos estudantis. Abrigamos o máximo possível de alunos, desenvolvemos 

espaços de convivência e de estudos, tudo buscando proporcionar o máximo de 

qualidade de vida e buscando também contribuir de forma significativa para o 

desempenho acadêmico e adaptação dos alunos na cidade. 

 

Como a maioria das estratégias e dos componentes propostos já foi utilizada 

na universidade em algum momento. Acreditamos também que do ponto de vista 

financeiro e de execução da obra, a proposta de reforma dos apartamentos seria 

totalmente viável de ser realizada, talvez não no momento atual em que nos 

encontramos, mas em algum momento no futuro, no qual a universidade tenha 

verbas destinadas à habitação estudantil.  
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CAPÍTULO 6. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta pesquisa partiu do pressuposto que os apartamentos estudantis da 

UFOP não atendem adequadamente todos os perfis de estudantes que a 

universidade recebe a cada semestre, podendo acarretar problemas de convivência, 

desempenho acadêmico e até mesmo para a saúde mental. Acredita-se que a busca 

por informações sobre os alunos, suas demandas e necessidades, os conflitos, os 

problemas dos apartamentos, e é claro, a pesquisa sobre estratégias de projeto e 

componentes da construção civil que proporcionem flexibilidade, foram essenciais 

para um estudo preliminar sobre o impacto da flexibilidade nos edifícios. Logo, o 

estudo teve como objetivo assegurar a melhor qualidade de vida dos alunos 

mediante o emprego de metodologias flexíveis, os quais vão permitir que os 

apartamentos se adequem às demandas de cada um. 

 

Entender o contexto histórico e como surgiram às moradias estudantis da 

universidade foi um passo essencial para analisar se a demanda por esse tipo de 

habitação ainda existe e também para conhecer os problemas das habitações de 

uma forma geral, tanto das repúblicas quanto dos outros alojamentos geridos pela 

PRACE. O auxilio da Pró-Reitora de Assuntos Comunitários e Estudantis se tornou 

essencial para esta pesquisa e para a comprovação do pressuposto que deu inicio a 

mesma. A partir de conversas com o órgão foi possível entender a demanda dos 

estudantes e constatar que elas não são totalmente atendidas pelas moradias 

atuais.  

 

O apoio da Prefeitura do Campus Universitário também foi fundamental para 

conhecermos o ponto de vista dos projetistas e também dos moradores. Através do 

material cedido pela prefeitura pudemos fazer uma análise das moradias, 

identificando os problemas que veem da concepção do projeto e também seus 

problemas de execução. Além disso, também foi possível conhecer, através do 

questionário, a visão dos moradores sobre os apartamentos e confirmar, mais uma 

vez, a teoria de que não atendem a todos os perfis de alunos que participam do 
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edital de seleção. 

 

Justificada a proposta de reforma dos apartamentos, através das pesquisas 

feitas com a PRACE e PRECAM demos início a uma pesquisa de estratégias de 

projeto e elementos construtivos que foram utilizados no estudo para proporcionar a 

flexibilidade dos novos apartamentos. Encontramos diversas estratégias, mas 

optamos por manter a da estrutura independente/planta livre, já presente no edifício 

original. Nos elementos nos deparamos com uma infinidade de opções, mas 

optamos por aqueles que se mostraram mais viáveis de serem aplicados em um 

projeto institucional e que de preferência já tenham sido utilizados em outra 

edificação do campus, mas não sendo isso um pré-requisito. 

 

No estudo preliminar realizado no capítulo anterior buscamos mostrar como a 

aplicação da flexibilidade nos prédios de habitações estudantis poderia funcionar, 

além de propor espaços coletivos e de vivência, circulações e equipamentos 

urbanos que incentivem a convivência entre os moradores.  

 

Ademais buscamos ressaltar no estudo a flexibilidade, mostrando como os 

espaços comuns poderiam ser utilizados de diferentes formas, sendo 

compartimentados ou totalmente integrados, de acordo com a demanda do 

momento. E também como os quartos podem ser modificados, ampliados ou 

redimensionados para atender a estudantes que antes não poderiam ser 

contemplados pelas vagas socioeconômicas.  

 

Este trabalho buscou não só conhecer toda a diversidade de demanda dos 

estudantes como também propor estratégias arquitetônicas de moradia estudantil 

que podem ser utilizadas pela universidade para atende-las – buscando entender os 

conflitos – e, consequentemente, oferecer-lhes uma melhor qualidade de vida em 

sua permanência na instituição. 
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