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1 – ASPECTOS CONCEITUAIS

1.1 - OBJETIVOS
O Plano Diretor Físico do Campus Universitário Darcy Ribeiro tem
como objetivos:
 estabelecer as diretrizes para a ocupação do conjunto de
áreas físicas que o constitue, pertencentes à Fundação Universidade
de Brasília e situadas no Plano Piloto da Capital da República;
 estabelecer diretrizes para a integração entre as
instâncias de planejamento institucional e de planejamento físico, com
vistas na máxima transparência e racionalidade no processo de
ocupação e gestão do espaço físico do Campus Universitário Darcy
Ribeiro;
 estabelecer diretrizes para o desenvolvimento de estudos
e projetos de urbanismo, arquitetura, engenharia e projetos técnicos
complementares que incidam sobre áreas físicas, seu uso e
desempenho, com vistas na melhor adequação às finalidades
universitárias e de modo a garantir a segurança dos usuários, a
higiene dos ambientes e a conservação do patrimônio da Fundação
Universidade de Brasília;
 estabelecer padrões mínimos de avaliação de projetos
técnicos, execução de obras e de auditoria de uso e desempenho dos
espaços construídos no Campus Universitário Darcy Ribeiro, de modo
complementar à legislação vigente sobre projetos e obras, posturas e
condições de utilização de edificações de uso coletivo e logradouros
públicos, à legislação relativa ao patrimônio arquitetônico e
urbanístico de Brasília e às disposições dos órgãos superiores da
Universidade de Brasília, no que couber;
 instrumentar a ação administrativa em todas as esferas
executivas da instituição, no tocante às obras de manutenção,
reforma, ampliação, demolição ou nova edificação, especialmente nos
aspectos do processo decisório referentes: a) à formação dos
programas de necessidades das edificações; b) ao escopo das
reestruturações físicas motivadas pelo reordenamento acadêmico e

administrativo; c) à eleição das prioridades de projetos e obras; e d)
ao recurso à análise de custo e benefício que deve preceder o
encaminhamento das demandas por espaço físico.
1.2 - O PAPEL DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
A bases do planejamento universitário para os
anos de 1998 a 2002 foram definidas em seminário ocorrido em fevereiro
de 1998. Participaram desse encontro todos os membros da
administração superior da Universidade e representantes da comunidade
universitária especialmente convidados. Na ocasião foram redefinidos a
missão e os objetivos estratégicos; além dessa atividade, foram discutidos
e selecionados as principais diretrizes e programas a serem seguidos no
período.
A metodologia adotada na redefinição das bases
do planejamento compreendeu, também, a realização de novas reuniões
em Unidades acadêmicas e administrativas autônomas ou de natureza
estratégica, em que devem ser programados formalmente os objetivos
específicos e metas a serem atingidas no quadriênio. A etapa de
elaboração do planejamento de áreas específicas deverá ter por base a
proposta global de planejamento universitário. Assim sendo, os novos
objetivos, programas e projetos deverão ser adicionados à proposta global
da Universidade.
A seguir serão descritos, sucintamente, os
primeiros resultados apresentados pela Comissão de Sistematização para
a proposta de planejamento da Universidade relativa ao período
1998/2002. É conveniente destacar que a proposta de planejamento,
ainda em fase de elaboração, poderá sofrer alterações em decorrência da
necessidade de corrigir e harmonizar as sugestões apresentadas pelos
participantes do Seminário de Planejamento. As necessárias correções
não deverão, entretanto, alterar significativamente o conteúdo das
propostas discutidas e apresentadas nos dois quadros seguintes.
No quadro abaixo é apresentada a nova missão
atribuída à UnB e os objetivos estratégicos que deverão ser seguidos por
toda instituição, de forma que a Universidade cumpra sua missão
institucional.
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MISSÃO DA UnB
A Missão da Universidade de Brasília é produzir e difundir
conhecimentos e idéias, pesquisar e propor soluções e alternativas para
os problemas da sociedade e comprometer-se com a formação
acadêmica de alta qualidade de cidadãos socialmente responsáveis,
sempre à frente do seu tempo, preocupando-se com o processo de
rápidas e continuadas mudanças.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Buscar a excelência no Ensino, na Pesquisa e na Extensão;
2. Tornar-se uma universidade mais competitiva, ligada às
necessidades da sociedade e do Estado, ampliando o seu espaço
político nacional e internacional;
3. Promover o redesenho acadêmico da Universidade;
4. Consolidar o espaço acadêmico e comunitário noturno;
5. Reestruturar administrativa e gerencialmente a UnB;
6. Valorizar os recursos humanos;
7. Ampliar as instalações físicas;
8. Desenvolver políticas comunitárias;
9. Implementar a política de comunicação social nos âmbitos
interno e externo;
10.Implementar e consolidar a política de informação e
documentação;
11. Diversificar e controlar as fontes de recursos;
12. Buscar a autonomia com competência;
13. Institucionalizar o planejamento no processo de gestão da
UnB;
14. Consolidar a presença da UnB nas regiões Centro-Oeste e
Norte do País.

1.3 - O PROCESSO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E
FÍSICO DA UNIVERSIDADE
Por “planejamento institucional” entende-se o trabalho de
definição e de contínuo ajuste dos objetivos gerais da organização
universitária, de modo a coordenar os esforços e os recursos disponíveis

para o seu alcance. O trabalho de planejamento tem como referência o
conjunto da organização, seu desempenho global, e busca o
desenvolvimento de ações que reforcem, confiram coerência e unidade e
promovam a melhor qualificação desejada para os produtos e serviços
que a organização deva oferecer.
O planejamento institucional é parte indissociável da
administração da instituição, e não se “pára de administrar para se
planejar” ou, inversamente, “se planeja para controlar a administração”.
Cada ato administrativo válido expressa valor e sentido para a instituição,
tem conseqüências em seu futuro, devendo-se, preliminarmente,
considerar que a formação do administrador (e entenda-se aqui a pessoa
com responsabilidade na coordenação de trabalhos e na aplicação de
recursos, em qualquer nível) exige um mínimo dessa visão global da
organização a que pertence.
No caso da instituição universitária, os produtos e serviços podem
assumir extraordinária complexidade, sem paralelo em outras
organizações, como as que simplesmente comercializam bens ou os
fabricam, prestam serviços facilmente mensuráveis e competem no
mercado de preços pelo consumo de seus produtos. Um fato básico
acerca da organização universitária é que cada docente tem o poder de
tomar a iniciativa para requalificar seu próprio trabalho com base tanto
nas tradições como nas rupturas da área de conhecimento em que se
insere - criticando, reafirmando, superando, recolocando tradições e
rupturas. A Universidade não opera com a produção em série,
massificada e anônima, de bens e serviços, mas com a formação de
excelência, tanto dos recursos humanos necessários ao trabalho social
quanto dos conhecimentos que geram as mudanças sociais. Ao mesmo
tempo, tem o dever de promover a formação e conhecimento para o maior
número de cidadãos, assegurando a sua superior qualidade.
Como nenhuma outra instituição ou organização, a Universidade
não administra, no sentido usual, o que produz: o conhecimento não
nasce das determinações da administração universitária, mas é partilhado
e realizado nas práticas docentes e discentes, nos milhares de grupos de
trabalho (entenda-se as classes de aulas, as equipes de pesquisa, etc.)
que se reúnem semana a semana, ritualizando com independência e
admirável coordenação o saber universal. Entre a hierarquia funcional e
administrativa e o livre exercício da docência há uma incomparável
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dualidade, que intriga a análise simplista, puramente “organizacional”, dos
processos do trabalho na universidade. Essa soberania do saber dá às
universidades um estatuto de liberdade que é a garantia última de seu
estabelecimento como instituição de civilização, presente desde sua
criação, há mil anos.
Para que isso seja alcançável na total gama de áreas de
conhecimento e de atividades humanas, os requisitos de organização
também parecem formidáveis. A escassez de recursos – dado da
realidade para qualquer organização, embora as políticas públicas
diferenciem patamares para áreas distintas de governo como a nossa –
exige que tanto elejamos prioridades como sejamos capazes de
continuamente reorganizar o trabalho e os meios utilizados para atingir os
objetivos determinados. Os recursos físicos (os espaços edificados, as
instalações e equipamentos, o mobiliário, os materiais, energia e outros
insumos palpáveis), nessa perspectiva, podem ser geridos com a mesma
sofisticação possível à produção do próprio conhecimento detido pela
universidade. Os recursos físicos são, essencialmente, instrumentais. No
caso da educação, o planejamento físico materializa o projeto educacional
e permite incidir sobre a organização do trabalho universitário o olhar
crítico sobre as limitações existentes no que nos é dado e o potencial
criativo e profissional para o seu aproveitamento.
Ao examinarmos uma lista tão completa quanto possível de todas
as atividades desenvolvidas numa grande universidade, veremos que boa
parte dessas atividades pode ser desenvolvida em ambientes que
precisam apenas de requisitos básicos de mobiliário, instalações, conforto
ambiental (especialmente térmico e luminoso), revestimentos resistentes
e um módulo espacial consistente com o tamanho dos grupos de trabalho
especificaremos esse critério de consistência adiante, quando falarmos,
nas Diretrizes de Projeto e Ocupação (Parte 2), das densidades de
ocupação e freqüências de uso. Contudo, há a ocorrência de significativo
contingente de ambientes físicos que apresentam requisitos de maior
complexidade, como nos laboratórios de pesquisa, que podem converterse em espaços submetidos a especificações muito rigorosas e em escalas
de uso intensivo de tecnologia realmente impressionantes.
Essa relação entre atividades ou, de modo mais amplo, entre a
organização do trabalho universitário e os espaços físicos, em termos dos
requisitos de sua arquitetura e da tecnologia de instalações, deve ser

ainda mais elaborada, considerando-se o padrão de uso dos espaços. Por
padrão de uso nos referimos ao modo como o espaço é utilizado no
tempo (da maneira mais rasa e cronometrada), por grupo e por finalidade
do trabalho. Na dimensão dos padrões de uso, também registramos
variações entre graus de formalidade necessários: há espaços em que o
padrão de uso é acentuadamente formal, apresentando restrições quanto
ao tempo e modo de utilização, submetendo-se a uma rigorosa
contabilização dos recursos utilizados e resultados de sua utilização. Por
outro lado, temos espaços de padrão de uso necessariamente informal,
tanto porque devem ser aptos à realização de eventos diversificados,
quanto pela natureza da socialização inerente aos vários estágios da
vivência, da formação, universitária. Neste aspecto, a Universidade
também deve ser vista como equipamento comunitário, acessível a toda a
população da cidade, local de encontro e contato com a herança comum
do conhecimento e aspirações da cidadania.
Por meio do planejamento institucional, a organização
universitária expressa o que deve e o que pretende fazer, explicitando o
como, o quanto, o quando – e ainda o com quem, para quem e o porquê
faz. O planejamento físico passa a definir com total clareza e controle de
custos o programa de obras, de manutenção e crescimento do ambiente
construído universitário – o que exige a discussão e determinação de sua
escala de valores e objetivos, e de uma estrutura ordenada de ações.
Essa elaboração ocorre nas instâncias de gestão colegiada da
Universidade, em que se dá (ou em que há a possibilidade regimental de
ocorrer) a participação comunitária mais ampla: desde os grupos docente,
técnico-administrativo e discente, aos ex-alunos e parceiros nas
atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão. Suas decisões
são a matéria-prima do planejamento institucional e físico, e nos
interessam especialmente na medida em que impliquem demandas por
alterações no padrão de uso dos espaços ou na criação de espaços
físicos. Nesse sentido, deve-se considerar que o conjunto construído de
uma organização à escala da nossa e com a diversidade de atividades
que apresenta deve ser dotado de qualidades de flexibilidade (a
capacidade de abrigar eventos de trabalho de diferentes formatos,
durações e condições de realização) e adaptabilidade (a capacidade de
fornecer condições técnicas e espaciais adequadas ao abrigo de tais
eventos). Um conjunto construído ótimo para as finalidades universitárias
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apresenta elevado grau de flexibilidade e adaptabilidade, fazendo que a
maior parte das demandas com implicações espaciais possa ser resolvida
pela manipulação dos espaços existentes.
Essa integração entre as atividades da instituição e sua
organização espacial apresenta, ao longo de possíveis direcionamentos e
desenvolvimentos, limiares – ordinários e mensuráveis, como a
capacidade de carga de fornecimento de eletricidade, de água e outros
insumos que as edificações devem ser capazes de prover – ou como a
capacidade de atendimento e abrigo dos grupos de trabalho. As decisões
institucionais que pressionam por remodelações ou criação de áreas
físicas operam transformações que alteram aspectos fundamentais de seu
funcionamento e administração: aumentam os grupos de trabalho (em
tamanho e/ou número, como no crescimento de vagas em cursos, na
ampliação de linhas de pesquisa, de parcerias e colaborações com a
comunidade e entre instituições públicas e privadas), aumenta o consumo
de insumos (energia, informação, água, esgotos), cresce o volume de
serviços de manutenção (limpeza, segurança, manutenção predial, de
equipamentos e mobiliário), e novos patamares de equilíbrio devem ser
alcançados, associando espaços e atividades, recursos e desempenho.
O projeto institucional conduz-se, na atualidade, na direção da
auto-sustentabilidade
da
organização
universitária.
A
autosustentabilidade tem sentido físico marcante: deve significar a capacidade
de criar e utilizar recursos com eficiência, sem disperdício, bem como
promover a captação de recursos externos que suportem o equilíbrio
dinâmico, de troca, entre o que a organização universitária demanda e o
que oferece. A organização física da universidade, em última análise,
deve refletir essa capacidade de responder com economia e agilidade às
necessidades da sociedade, de sua formação, bem como ocupar os
espaços em que, como instituição pública, deva estar presente.
1.4 - A ESTRUTURA DO PLANO DIRETOR FÍSICO DO
CAMPUS
O Plano Diretor Físico do Campus, necessariamente, é
interpretação e expressão da organização universitária, ainda que de
forma delimitada e voltada para tomada de decisões que somente cabem
às instâncias institucionais formais e, em primordial instância, à

comunidade universitária. O Plano Diretor Físico do Campus é,
sobretudo, instrumento administrativo auxiliar, mas que reúne os
elementos que tornam possíveis novas e mais eficazes formas de
interpretação e expressão da própria instituição universitária, no plano
territorial. Sem o esforço de planejamento e explicitação do grande quadro
de variáveis e situações colocadas ao processo de ocupação do Campus
Universitário Darcy Ribeiro, neste momento de sua história, pode ser
extremamente difícil a coordenação viável de resultados – como os
espaços construídos e disponíveis à utilização - cuja qualidade sejamos
capazes de definir e controlar.
O Plano Diretor Físico do Campus Universitário Darcy Ribeiro, à
semelhança de trabalhos de planejamento desenvolvidos para conjuntos
arquitetônicos, frações urbanas (bairros, centros urbanos) ou mesmo à
escala da cidade, tem um componente projetual – na medida em que
efetivamente define formas de ocupação, sua extensão e natureza, sobre
o território que nos dispomos a urbanizar, trabalhando de modo
decididamente sintético, modo em que arremata grande número de
variáveis de enorme complexidade em soluções inteligíveis e executáveis,
mensuráveis e redutíveis a soluções técnicas consistentes – e tem, pelo
menos, um outro componente normativo, na medida em que deve fazer
referência às principais etapas, critérios e metodologias incidentes sobre o
processo decisório e executivo relacionado à gestão dos espaços físicos
pertencentes à instituição.
Tanto o projeto quanto a norma desenvolvidos têm fundamento na
proposta histórica da Universidade de Brasília, como centro de excelência
em ensino, pesquisa e extensão, e lugar para o experimento didático e
social, para a discussão dos problemas e encaminhamento de soluções
para os problemas brasileiros. A cidade de Brasília, sua concepção
urbanística e seu imaginário artístico e arquitetônico são referência
obrigatória, tanto por força da condição de inscrição do Campus
Universitário Darcy Ribeiro no perímetro de tombamento da cidade, como
Patrimônio Cultural da Humanidade, quanto pelo próprio signo criador da
UnB, herdeira do patrimônio de modernidade pretendida para a ocupação
do Planalto Central do Brasil.
No contexto histórico, três aspectos gerais fundamentam o
delineamento do Plano Diretor Físico do Campus:
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a) os aspectos acadêmicos, em que se delineam os projetos
didáticos, de pesquisa e de extensão universitários, que
devem orientar o lançamento, no território do Campus, da
organização física que deve abrigar sua concretização;
b) os aspectos administrativos, em que se delineam os meios
existentes e prospectivos para o alcance desses objetivos; e
c) os aspectos comunitários, em que se busca traçar um
quadro da vida no Campus, como espaço de qualidade de
vida urbana e ideal de comunidade universitária.
O processo de planejamento físico também é descrito e
comentado, buscando-se estabelecer uma base mínima para a ocupação
do Campus por meio de distintas matrizes conceptuais em arquitetura /
urbanismo e de gestão universitária. O planejamento de forma alguma
pode esterilizar o potencial criativo, radicalmente divergente, da
pluralidade de visões existente e desejável na universidade – nem omitirse quanto à garantia de qualidade e coerência do conjunto construído. A
qualidade estética de soluções particulares é objeto da discussão
particular a ser movida a cada nova intervenção. O Plano Diretor Físico do
Campus, por outro lado, fixa as condições mínimas de aproveitamento
racional e de consistência entre as diretrizes institucionais e a regras para
a concretização dos projetos físicos. Para a atual gestão administrativa, é
colocada a pauta prospectiva dos principais projetos e obras – já como
dado inicial da instância central de planejamento institucional.
Para se chegar à integração entre projeto e norma, analisou-se a
atual situação de ocupação do Campus Universitário Darcy Ribeiro, como
a concretização de um cenário possível desde os primeiros planos para a
UnB (ver o Capítulo 8 – Vetores de Ocupação). Este cenário (como
proposta de setorização e zoneamento), por sua vez, serve de base para
que se projete a Universidade Plena, em que a ocupação das áreas
físicas disponíveis é associada a destinações de uso e a um modelo de
atividades também pleno. O pleno modelo de atividades é formado pela
integração dos programas de necessidades das Unidades Acadêmicas e
órgãos de toda a universidade, associadamente a parâmetros de
densidades (ou lotações) e freqüências de uso dos espaços. Esse
modelo, construído a partir do Plano Diretor Físico, é necessário para que

se avalie o impacto das ocupações a médio e longo prazo (definidos por
um marco temporal de quatro anos de duração da gestão universitária) e
para que cada Unidade Acadêmica ou órgão universitário se coloque no
quadro geral da organização da própria universidade.
O modelo de atividades é conceitualmente limitado – sobretudo se
dele esperarmos deduzir critérios que definam a qualidade arquitetônica
dos espaços construídos –, mas nos permite estabelecer cenários
alternativos de zoneamento de usos, de aplicação de parâmetros de
ocupação e aproveitamento do solo, entre outros condicionantes de
ordem funcional que constituirão o argumento fundamental do
ordenamento da ocupação do Campus.
Ao projetar a ocupação do Campus através de determinações de
zoneamento e parâmetros de ocupação, deve-se discutir uma outra
ordem resultante, que diz respeito não à concepção mas ao concebido, a
paisagem criada. A referência da paisagem proposta enfatiza a
percepção do espaço pelas pessoas: o espaço construído é
instrumental, usufruto do usuário, está a serviço do usuário. O
contrário vem a ser a concepção modern-ista do espaço (escultórico), que
impõe as vicissitudes das concepções personalistas de projeto ao usuário
– a quem é imposto o edifício-escultura, objeto pretensioso e
desconfortável. Essa herança doutrinária, que ainda persiste na
arquitetura de Brasília, é uma insubestimável barreira ao planejamento da
própria cidade – e do seu Campus.
A qualidade dessa paisagem deve ser explicitada de forma que
todos os membros da comunidade universitária possam compreendê-la e
julgá-la.
A acessibilidade a todos os espaços do Campus por pessoas
portadoras de necessidades especiais, por exemplo, não é apenas
requisito legal ou puramente funcional, mas tem implicações estéticas por
remover barreiras e assegurar a visibilidade das pessoas e dos acessos,
por prever padrões de cores e a leitura de placas e sinalizações, por
permitir a livre passagem entre as massas edificadas, por promover a
orientabilidade e evitar a ocultação das referências das escalas espaciais
do Campus, por oferecer rampas e soluções de desníveis, entre muitos
outros aspectos.
Há, nesse ponto, a proposição de que o projeto de ocupação deva
prever determinados aspectos dessa paisagem, não deixando a sua
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formação ao acaso, pelo jogo descoordenado de obras isoladas – ou,
pior, de iniciativas que venham a descaracterizar a paisagem urbana e
natural, com perda de unidade e coerência entre os espaços construídos.
Por outro lado, o modelo de atividades permitirá trabalhar a
avaliação dos padrões de uso dos espaços construídos do Campus
Universitário. Hoje temos um quadro de padrões de uso heterogêneo, em
que há espaços físicos (salas de aula, por exemplo) de utilização
intensiva, assim como espaços físicos subutilizados. O problema reside
no fato de esses espaços não serem facilmente intercambiáveis – não se
tem condições aceitáveis para transferir atividades entre espaços, tanto
pela diminuta flexibilidade e adaptabilidade existente naqueles mais
ociosos, quanto por razões relacionadas à programação das atividades
acadêmicas. É ainda notável a concentração das atividades acadêmicas
nos três dias centrais da semana (terça, quarta e quinta-feira), resultando
em inaceitável congestionamento (de salas de aulas, estacionamentos,
etc.). Disso resulta que parte das demandas por espaço físico deve
ser solucionada de modo essencialmente administrativo.
O modelo de atividades para uma Universidade Plena (ou seja, no
cenário de plena ocupação do Campus) exige desde já a previsão da
grande malha de infra-estruturas (viária, de fornecimento de água potável,
de energia elétrica, de telefonia, de conexões lógicas, de iluminação
pública, de serviços de esgotos, de coleta, processamento e eliminação
de resíduos sólidos, de instalações contra incêndio desde os logradouros,
de pára-raios, de fornecimento de gases e outras instalações especiais à
escala da fração urbana, etc.). Tudo deve funcionar e ter o correto
abastecimento e manutenção – é o princípio singelo do planejamento
urbano (e arquitetônico) moderno. Esse somatório de planos técnicos e
obras de engenharia fundamental é previsto para iniciar-se com a
ocupação das novas áreas, referindo-se a componentes do Campus tão
importantes quanto as mais belas edificações sobre a superfície.
A discussão da infra-estrutura do Campus envolve ainda uma
reintrodução do conceito de auto-sustentabilidade da universidade, de
um modo bastante objetivo: pode-se conceber infra-estruturas a partir da
premissa de que o Campus será integrado às redes públicas de
fornecimento da própria cidade de Brasília. Mas também é possível
associar-se a essa uma outra premissa: a de que podemos desenvolver o

experimento da auto-sustentação no fornecimento de energia elétrica, de
água e dos serviços de esgoto, por exemplo – como já ocorre com parte
da telefonia interna. Essa premissa serve para colocar a possibilidade do
experimento que o próprio Campus Universitário representa como fração
urbana, ou micro-modelo de cidade. O projeto e o experimento, nesse
caso, realmente coincidiriam, podendo-se discutir a sua ocorrência como
diretriz que reconcilia a expertise acadêmica com as necessidades
imediatas da instituição.
O projeto e a norma são associados no mosaico de zoneamento
de uso, em que se indica o conjunto de parâmetros a ser obedecido no
tocante à ocupação de cada Unidade física (em que se dividiram os
Setores Sul, Central, Norte, do Hospital Universitário e do Centro Olímpico
– ou Setor Península, como passamos a denominar aquela área). Devese compreender que realmente não há dificuldades em assinalar
alternativas ao mosaico de usos ao longo do processo de planejamento
que se inicia com o presente Plano Diretor Físico do Campus.
A tomada de conhecimento de uma proposta de plena ocupação
parece, todavia, o aspecto de maior importância: não se tinha,
adequadamente, idéia do quão limitado era o espaço disponível no
Campus, ante a enorme frente de demandas que se faz para a ocupação
do seu território. As soluções de ocupações recentes têm-se mostrado
perigosamente perdulárias quanto ao consumo de áreas físicas, e
bastaria uma dezena dessas ocupações para inviabilizar o
aproveitamento racional (mantendo-se, em média, 50% de taxa de
ocupação) no conjunto dos Setores Físicos do Campus. Esse tipo de
solução somente gera problemas, além de inviabilizar o futuro da própria
Universidade de Brasília, por pura imprevidência – e ausência de
planejamento.
Desse modo, o rigor quanto à ocupação e, sobretudo, quanto ao
exame do direito de continuar a ocupar área útil que se destina ao
desenvolvimento das atividades universitárias, deve poder encontrar o
mínimo respaldo nos instrumentos colocados à disposição da comunidade
e da administração universitária por seu Plano Diretor Físico.
O Plano Diretor Físico está relacionado com diversos aspectos da
instituição, como instrumento de planejamento auxiliar à consolidação da
forma da própria proposta institucional. Planos dessa natureza têm sua
própria história nas diferentes instituições universitárias e acabam por
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refletir o modo pelo qual são compreendidas e operadas as suas
atividades, como são concebidos e alcançados os seus objetivos.
Efetivamente desejou-se expressar a compreensão dos problemas a volta
da concepção e da manutenção dos espaços físicos de modo acessível a
todos os responsáveis pela gestão universitária, criando-se ainda um
instrumento de continuidade administrativa e de preparação dos novos
dirigentes (nas chefias de departamento e órgãos universitários); também
a comunidade universitária recebe informações que podem fundamentar
sua crítica e sua participação.
Desenvolvemos a seguir a exposição de alguns dos principais
aspectos da organização acadêmica, que servem de referência para a
instalação do processo decisório quanto ao projeto global do Campus. O
tratamento dado à apresentação, ora conciso e técnico, ora explanador e
digressivo, busca transmitir um pouco da riqueza da matéria e da
complexidade dos problemas – que, ao final, podem ser resumidos na
busca de superior qualidade para o ambiente universitário.
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1 – ASPECTOS CONCEITUAIS

1.1 - OBJETIVOS
O Plano Diretor Físico do Campus Universitário Darcy Ribeiro tem
como objetivos:
 estabelecer as diretrizes para a ocupação do conjunto de
áreas físicas que o constitue, pertencentes à Fundação Universidade
de Brasília e situadas no Plano Piloto da Capital da República;
 estabelecer diretrizes para a integração entre as
instâncias de planejamento institucional e de planejamento físico, com
vistas na máxima transparência e racionalidade no processo de
ocupação e gestão do espaço físico do Campus Universitário Darcy
Ribeiro;
 estabelecer diretrizes para o desenvolvimento de estudos
e projetos de urbanismo, arquitetura, engenharia e projetos técnicos
complementares que incidam sobre áreas físicas, seu uso e
desempenho, com vistas na melhor adequação às finalidades
universitárias e de modo a garantir a segurança dos usuários, a
higiene dos ambientes e a conservação do patrimônio da Fundação
Universidade de Brasília;
 estabelecer padrões mínimos de avaliação de projetos
técnicos, execução de obras e de auditoria de uso e desempenho dos
espaços construídos no Campus Universitário Darcy Ribeiro, de modo
complementar à legislação vigente sobre projetos e obras, posturas e
condições de utilização de edificações de uso coletivo e logradouros
públicos, à legislação relativa ao patrimônio arquitetônico e
urbanístico de Brasília e às disposições dos órgãos superiores da
Universidade de Brasília, no que couber;
 instrumentar a ação administrativa em todas as esferas
executivas da instituição, no tocante às obras de manutenção,
reforma, ampliação, demolição ou nova edificação, especialmente nos
aspectos do processo decisório referentes: a) à formação dos
programas de necessidades das edificações; b) ao escopo das
reestruturações físicas motivadas pelo reordenamento acadêmico e

administrativo; c) à eleição das prioridades de projetos e obras; e d)
ao recurso à análise de custo e benefício que deve preceder o
encaminhamento das demandas por espaço físico.
1.2 - O PAPEL DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
A bases do planejamento universitário para os
anos de 1998 a 2002 foram definidas em seminário ocorrido em fevereiro
de 1998. Participaram desse encontro todos os membros da
administração superior da Universidade e representantes da comunidade
universitária especialmente convidados. Na ocasião foram redefinidos a
missão e os objetivos estratégicos; além dessa atividade, foram discutidos
e selecionados as principais diretrizes e programas a serem seguidos no
período.
A metodologia adotada na redefinição das bases
do planejamento compreendeu, também, a realização de novas reuniões
em Unidades acadêmicas e administrativas autônomas ou de natureza
estratégica, em que devem ser programados formalmente os objetivos
específicos e metas a serem atingidas no quadriênio. A etapa de
elaboração do planejamento de áreas específicas deverá ter por base a
proposta global de planejamento universitário. Assim sendo, os novos
objetivos, programas e projetos deverão ser adicionados à proposta global
da Universidade.
A seguir serão descritos, sucintamente, os
primeiros resultados apresentados pela Comissão de Sistematização para
a proposta de planejamento da Universidade relativa ao período
1998/2002. É conveniente destacar que a proposta de planejamento,
ainda em fase de elaboração, poderá sofrer alterações em decorrência da
necessidade de corrigir e harmonizar as sugestões apresentadas pelos
participantes do Seminário de Planejamento. As necessárias correções
não deverão, entretanto, alterar significativamente o conteúdo das
propostas discutidas e apresentadas nos dois quadros seguintes.
No quadro abaixo é apresentada a nova missão
atribuída à UnB e os objetivos estratégicos que deverão ser seguidos por
toda instituição, de forma que a Universidade cumpra sua missão
institucional.
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MISSÃO DA UnB
A Missão da Universidade de Brasília é produzir e difundir
conhecimentos e idéias, pesquisar e propor soluções e alternativas para
os problemas da sociedade e comprometer-se com a formação
acadêmica de alta qualidade de cidadãos socialmente responsáveis,
sempre à frente do seu tempo, preocupando-se com o processo de
rápidas e continuadas mudanças.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
1. Buscar a excelência no Ensino, na Pesquisa e na Extensão;
2. Tornar-se uma universidade mais competitiva, ligada às
necessidades da sociedade e do Estado, ampliando o seu espaço
político nacional e internacional;
3. Promover o redesenho acadêmico da Universidade;
4. Consolidar o espaço acadêmico e comunitário noturno;
5. Reestruturar administrativa e gerencialmente a UnB;
6. Valorizar os recursos humanos;
7. Ampliar as instalações físicas;
8. Desenvolver políticas comunitárias;
9. Implementar a política de comunicação social nos âmbitos
interno e externo;
10.Implementar e consolidar a política de informação e
documentação;
11. Diversificar e controlar as fontes de recursos;
12. Buscar a autonomia com competência;
13. Institucionalizar o planejamento no processo de gestão da
UnB;
14. Consolidar a presença da UnB nas regiões Centro-Oeste e
Norte do País.

1.3 - O PROCESSO DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL E
FÍSICO DA UNIVERSIDADE
Por “planejamento institucional” entende-se o trabalho de
definição e de contínuo ajuste dos objetivos gerais da organização
universitária, de modo a coordenar os esforços e os recursos disponíveis

para o seu alcance. O trabalho de planejamento tem como referência o
conjunto da organização, seu desempenho global, e busca o
desenvolvimento de ações que reforcem, confiram coerência e unidade e
promovam a melhor qualificação desejada para os produtos e serviços
que a organização deva oferecer.
O planejamento institucional é parte indissociável da
administração da instituição, e não se “pára de administrar para se
planejar” ou, inversamente, “se planeja para controlar a administração”.
Cada ato administrativo válido expressa valor e sentido para a instituição,
tem conseqüências em seu futuro, devendo-se, preliminarmente,
considerar que a formação do administrador (e entenda-se aqui a pessoa
com responsabilidade na coordenação de trabalhos e na aplicação de
recursos, em qualquer nível) exige um mínimo dessa visão global da
organização a que pertence.
No caso da instituição universitária, os produtos e serviços podem
assumir extraordinária complexidade, sem paralelo em outras
organizações, como as que simplesmente comercializam bens ou os
fabricam, prestam serviços facilmente mensuráveis e competem no
mercado de preços pelo consumo de seus produtos. Um fato básico
acerca da organização universitária é que cada docente tem o poder de
tomar a iniciativa para requalificar seu próprio trabalho com base tanto
nas tradições como nas rupturas da área de conhecimento em que se
insere - criticando, reafirmando, superando, recolocando tradições e
rupturas. A Universidade não opera com a produção em série,
massificada e anônima, de bens e serviços, mas com a formação de
excelência, tanto dos recursos humanos necessários ao trabalho social
quanto dos conhecimentos que geram as mudanças sociais. Ao mesmo
tempo, tem o dever de promover a formação e conhecimento para o maior
número de cidadãos, assegurando a sua superior qualidade.
Como nenhuma outra instituição ou organização, a Universidade
não administra, no sentido usual, o que produz: o conhecimento não
nasce das determinações da administração universitária, mas é partilhado
e realizado nas práticas docentes e discentes, nos milhares de grupos de
trabalho (entenda-se as classes de aulas, as equipes de pesquisa, etc.)
que se reúnem semana a semana, ritualizando com independência e
admirável coordenação o saber universal. Entre a hierarquia funcional e
administrativa e o livre exercício da docência há uma incomparável
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dualidade, que intriga a análise simplista, puramente “organizacional”, dos
processos do trabalho na universidade. Essa soberania do saber dá às
universidades um estatuto de liberdade que é a garantia última de seu
estabelecimento como instituição de civilização, presente desde sua
criação, há mil anos.
Para que isso seja alcançável na total gama de áreas de
conhecimento e de atividades humanas, os requisitos de organização
também parecem formidáveis. A escassez de recursos – dado da
realidade para qualquer organização, embora as políticas públicas
diferenciem patamares para áreas distintas de governo como a nossa –
exige que tanto elejamos prioridades como sejamos capazes de
continuamente reorganizar o trabalho e os meios utilizados para atingir os
objetivos determinados. Os recursos físicos (os espaços edificados, as
instalações e equipamentos, o mobiliário, os materiais, energia e outros
insumos palpáveis), nessa perspectiva, podem ser geridos com a mesma
sofisticação possível à produção do próprio conhecimento detido pela
universidade. Os recursos físicos são, essencialmente, instrumentais. No
caso da educação, o planejamento físico materializa o projeto educacional
e permite incidir sobre a organização do trabalho universitário o olhar
crítico sobre as limitações existentes no que nos é dado e o potencial
criativo e profissional para o seu aproveitamento.
Ao examinarmos uma lista tão completa quanto possível de todas
as atividades desenvolvidas numa grande universidade, veremos que boa
parte dessas atividades pode ser desenvolvida em ambientes que
precisam apenas de requisitos básicos de mobiliário, instalações, conforto
ambiental (especialmente térmico e luminoso), revestimentos resistentes
e um módulo espacial consistente com o tamanho dos grupos de trabalho
especificaremos esse critério de consistência adiante, quando falarmos,
nas Diretrizes de Projeto e Ocupação (Parte 2), das densidades de
ocupação e freqüências de uso. Contudo, há a ocorrência de significativo
contingente de ambientes físicos que apresentam requisitos de maior
complexidade, como nos laboratórios de pesquisa, que podem converterse em espaços submetidos a especificações muito rigorosas e em escalas
de uso intensivo de tecnologia realmente impressionantes.
Essa relação entre atividades ou, de modo mais amplo, entre a
organização do trabalho universitário e os espaços físicos, em termos dos
requisitos de sua arquitetura e da tecnologia de instalações, deve ser

ainda mais elaborada, considerando-se o padrão de uso dos espaços. Por
padrão de uso nos referimos ao modo como o espaço é utilizado no
tempo (da maneira mais rasa e cronometrada), por grupo e por finalidade
do trabalho. Na dimensão dos padrões de uso, também registramos
variações entre graus de formalidade necessários: há espaços em que o
padrão de uso é acentuadamente formal, apresentando restrições quanto
ao tempo e modo de utilização, submetendo-se a uma rigorosa
contabilização dos recursos utilizados e resultados de sua utilização. Por
outro lado, temos espaços de padrão de uso necessariamente informal,
tanto porque devem ser aptos à realização de eventos diversificados,
quanto pela natureza da socialização inerente aos vários estágios da
vivência, da formação, universitária. Neste aspecto, a Universidade
também deve ser vista como equipamento comunitário, acessível a toda a
população da cidade, local de encontro e contato com a herança comum
do conhecimento e aspirações da cidadania.
Por meio do planejamento institucional, a organização
universitária expressa o que deve e o que pretende fazer, explicitando o
como, o quanto, o quando – e ainda o com quem, para quem e o porquê
faz. O planejamento físico passa a definir com total clareza e controle de
custos o programa de obras, de manutenção e crescimento do ambiente
construído universitário – o que exige a discussão e determinação de sua
escala de valores e objetivos, e de uma estrutura ordenada de ações.
Essa elaboração ocorre nas instâncias de gestão colegiada da
Universidade, em que se dá (ou em que há a possibilidade regimental de
ocorrer) a participação comunitária mais ampla: desde os grupos docente,
técnico-administrativo e discente, aos ex-alunos e parceiros nas
atividades acadêmicas de ensino, pesquisa e extensão. Suas decisões
são a matéria-prima do planejamento institucional e físico, e nos
interessam especialmente na medida em que impliquem demandas por
alterações no padrão de uso dos espaços ou na criação de espaços
físicos. Nesse sentido, deve-se considerar que o conjunto construído de
uma organização à escala da nossa e com a diversidade de atividades
que apresenta deve ser dotado de qualidades de flexibilidade (a
capacidade de abrigar eventos de trabalho de diferentes formatos,
durações e condições de realização) e adaptabilidade (a capacidade de
fornecer condições técnicas e espaciais adequadas ao abrigo de tais
eventos). Um conjunto construído ótimo para as finalidades universitárias
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apresenta elevado grau de flexibilidade e adaptabilidade, fazendo que a
maior parte das demandas com implicações espaciais possa ser resolvida
pela manipulação dos espaços existentes.
Essa integração entre as atividades da instituição e sua
organização espacial apresenta, ao longo de possíveis direcionamentos e
desenvolvimentos, limiares – ordinários e mensuráveis, como a
capacidade de carga de fornecimento de eletricidade, de água e outros
insumos que as edificações devem ser capazes de prover – ou como a
capacidade de atendimento e abrigo dos grupos de trabalho. As decisões
institucionais que pressionam por remodelações ou criação de áreas
físicas operam transformações que alteram aspectos fundamentais de seu
funcionamento e administração: aumentam os grupos de trabalho (em
tamanho e/ou número, como no crescimento de vagas em cursos, na
ampliação de linhas de pesquisa, de parcerias e colaborações com a
comunidade e entre instituições públicas e privadas), aumenta o consumo
de insumos (energia, informação, água, esgotos), cresce o volume de
serviços de manutenção (limpeza, segurança, manutenção predial, de
equipamentos e mobiliário), e novos patamares de equilíbrio devem ser
alcançados, associando espaços e atividades, recursos e desempenho.
O projeto institucional conduz-se, na atualidade, na direção da
auto-sustentabilidade
da
organização
universitária.
A
autosustentabilidade tem sentido físico marcante: deve significar a capacidade
de criar e utilizar recursos com eficiência, sem disperdício, bem como
promover a captação de recursos externos que suportem o equilíbrio
dinâmico, de troca, entre o que a organização universitária demanda e o
que oferece. A organização física da universidade, em última análise,
deve refletir essa capacidade de responder com economia e agilidade às
necessidades da sociedade, de sua formação, bem como ocupar os
espaços em que, como instituição pública, deva estar presente.
1.4 - A ESTRUTURA DO PLANO DIRETOR FÍSICO DO
CAMPUS
O Plano Diretor Físico do Campus, necessariamente, é
interpretação e expressão da organização universitária, ainda que de
forma delimitada e voltada para tomada de decisões que somente cabem
às instâncias institucionais formais e, em primordial instância, à

comunidade universitária. O Plano Diretor Físico do Campus é,
sobretudo, instrumento administrativo auxiliar, mas que reúne os
elementos que tornam possíveis novas e mais eficazes formas de
interpretação e expressão da própria instituição universitária, no plano
territorial. Sem o esforço de planejamento e explicitação do grande quadro
de variáveis e situações colocadas ao processo de ocupação do Campus
Universitário Darcy Ribeiro, neste momento de sua história, pode ser
extremamente difícil a coordenação viável de resultados – como os
espaços construídos e disponíveis à utilização - cuja qualidade sejamos
capazes de definir e controlar.
O Plano Diretor Físico do Campus Universitário Darcy Ribeiro, à
semelhança de trabalhos de planejamento desenvolvidos para conjuntos
arquitetônicos, frações urbanas (bairros, centros urbanos) ou mesmo à
escala da cidade, tem um componente projetual – na medida em que
efetivamente define formas de ocupação, sua extensão e natureza, sobre
o território que nos dispomos a urbanizar, trabalhando de modo
decididamente sintético, modo em que arremata grande número de
variáveis de enorme complexidade em soluções inteligíveis e executáveis,
mensuráveis e redutíveis a soluções técnicas consistentes – e tem, pelo
menos, um outro componente normativo, na medida em que deve fazer
referência às principais etapas, critérios e metodologias incidentes sobre o
processo decisório e executivo relacionado à gestão dos espaços físicos
pertencentes à instituição.
Tanto o projeto quanto a norma desenvolvidos têm fundamento na
proposta histórica da Universidade de Brasília, como centro de excelência
em ensino, pesquisa e extensão, e lugar para o experimento didático e
social, para a discussão dos problemas e encaminhamento de soluções
para os problemas brasileiros. A cidade de Brasília, sua concepção
urbanística e seu imaginário artístico e arquitetônico são referência
obrigatória, tanto por força da condição de inscrição do Campus
Universitário Darcy Ribeiro no perímetro de tombamento da cidade, como
Patrimônio Cultural da Humanidade, quanto pelo próprio signo criador da
UnB, herdeira do patrimônio de modernidade pretendida para a ocupação
do Planalto Central do Brasil.
No contexto histórico, três aspectos gerais fundamentam o
delineamento do Plano Diretor Físico do Campus:
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a) os aspectos acadêmicos, em que se delineam os projetos
didáticos, de pesquisa e de extensão universitários, que
devem orientar o lançamento, no território do Campus, da
organização física que deve abrigar sua concretização;
b) os aspectos administrativos, em que se delineam os meios
existentes e prospectivos para o alcance desses objetivos; e
c) os aspectos comunitários, em que se busca traçar um
quadro da vida no Campus, como espaço de qualidade de
vida urbana e ideal de comunidade universitária.
O processo de planejamento físico também é descrito e
comentado, buscando-se estabelecer uma base mínima para a ocupação
do Campus por meio de distintas matrizes conceptuais em arquitetura /
urbanismo e de gestão universitária. O planejamento de forma alguma
pode esterilizar o potencial criativo, radicalmente divergente, da
pluralidade de visões existente e desejável na universidade – nem omitirse quanto à garantia de qualidade e coerência do conjunto construído. A
qualidade estética de soluções particulares é objeto da discussão
particular a ser movida a cada nova intervenção. O Plano Diretor Físico do
Campus, por outro lado, fixa as condições mínimas de aproveitamento
racional e de consistência entre as diretrizes institucionais e a regras para
a concretização dos projetos físicos. Para a atual gestão administrativa, é
colocada a pauta prospectiva dos principais projetos e obras – já como
dado inicial da instância central de planejamento institucional.
Para se chegar à integração entre projeto e norma, analisou-se a
atual situação de ocupação do Campus Universitário Darcy Ribeiro, como
a concretização de um cenário possível desde os primeiros planos para a
UnB (ver o Capítulo 8 – Vetores de Ocupação). Este cenário (como
proposta de setorização e zoneamento), por sua vez, serve de base para
que se projete a Universidade Plena, em que a ocupação das áreas
físicas disponíveis é associada a destinações de uso e a um modelo de
atividades também pleno. O pleno modelo de atividades é formado pela
integração dos programas de necessidades das Unidades Acadêmicas e
órgãos de toda a universidade, associadamente a parâmetros de
densidades (ou lotações) e freqüências de uso dos espaços. Esse
modelo, construído a partir do Plano Diretor Físico, é necessário para que

se avalie o impacto das ocupações a médio e longo prazo (definidos por
um marco temporal de quatro anos de duração da gestão universitária) e
para que cada Unidade Acadêmica ou órgão universitário se coloque no
quadro geral da organização da própria universidade.
O modelo de atividades é conceitualmente limitado – sobretudo se
dele esperarmos deduzir critérios que definam a qualidade arquitetônica
dos espaços construídos –, mas nos permite estabelecer cenários
alternativos de zoneamento de usos, de aplicação de parâmetros de
ocupação e aproveitamento do solo, entre outros condicionantes de
ordem funcional que constituirão o argumento fundamental do
ordenamento da ocupação do Campus.
Ao projetar a ocupação do Campus através de determinações de
zoneamento e parâmetros de ocupação, deve-se discutir uma outra
ordem resultante, que diz respeito não à concepção mas ao concebido, a
paisagem criada. A referência da paisagem proposta enfatiza a
percepção do espaço pelas pessoas: o espaço construído é
instrumental, usufruto do usuário, está a serviço do usuário. O
contrário vem a ser a concepção modern-ista do espaço (escultórico), que
impõe as vicissitudes das concepções personalistas de projeto ao usuário
– a quem é imposto o edifício-escultura, objeto pretensioso e
desconfortável. Essa herança doutrinária, que ainda persiste na
arquitetura de Brasília, é uma insubestimável barreira ao planejamento da
própria cidade – e do seu Campus.
A qualidade dessa paisagem deve ser explicitada de forma que
todos os membros da comunidade universitária possam compreendê-la e
julgá-la.
A acessibilidade a todos os espaços do Campus por pessoas
portadoras de necessidades especiais, por exemplo, não é apenas
requisito legal ou puramente funcional, mas tem implicações estéticas por
remover barreiras e assegurar a visibilidade das pessoas e dos acessos,
por prever padrões de cores e a leitura de placas e sinalizações, por
permitir a livre passagem entre as massas edificadas, por promover a
orientabilidade e evitar a ocultação das referências das escalas espaciais
do Campus, por oferecer rampas e soluções de desníveis, entre muitos
outros aspectos.
Há, nesse ponto, a proposição de que o projeto de ocupação deva
prever determinados aspectos dessa paisagem, não deixando a sua
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formação ao acaso, pelo jogo descoordenado de obras isoladas – ou,
pior, de iniciativas que venham a descaracterizar a paisagem urbana e
natural, com perda de unidade e coerência entre os espaços construídos.
Por outro lado, o modelo de atividades permitirá trabalhar a
avaliação dos padrões de uso dos espaços construídos do Campus
Universitário. Hoje temos um quadro de padrões de uso heterogêneo, em
que há espaços físicos (salas de aula, por exemplo) de utilização
intensiva, assim como espaços físicos subutilizados. O problema reside
no fato de esses espaços não serem facilmente intercambiáveis – não se
tem condições aceitáveis para transferir atividades entre espaços, tanto
pela diminuta flexibilidade e adaptabilidade existente naqueles mais
ociosos, quanto por razões relacionadas à programação das atividades
acadêmicas. É ainda notável a concentração das atividades acadêmicas
nos três dias centrais da semana (terça, quarta e quinta-feira), resultando
em inaceitável congestionamento (de salas de aulas, estacionamentos,
etc.). Disso resulta que parte das demandas por espaço físico deve
ser solucionada de modo essencialmente administrativo.
O modelo de atividades para uma Universidade Plena (ou seja, no
cenário de plena ocupação do Campus) exige desde já a previsão da
grande malha de infra-estruturas (viária, de fornecimento de água potável,
de energia elétrica, de telefonia, de conexões lógicas, de iluminação
pública, de serviços de esgotos, de coleta, processamento e eliminação
de resíduos sólidos, de instalações contra incêndio desde os logradouros,
de pára-raios, de fornecimento de gases e outras instalações especiais à
escala da fração urbana, etc.). Tudo deve funcionar e ter o correto
abastecimento e manutenção – é o princípio singelo do planejamento
urbano (e arquitetônico) moderno. Esse somatório de planos técnicos e
obras de engenharia fundamental é previsto para iniciar-se com a
ocupação das novas áreas, referindo-se a componentes do Campus tão
importantes quanto as mais belas edificações sobre a superfície.
A discussão da infra-estrutura do Campus envolve ainda uma
reintrodução do conceito de auto-sustentabilidade da universidade, de
um modo bastante objetivo: pode-se conceber infra-estruturas a partir da
premissa de que o Campus será integrado às redes públicas de
fornecimento da própria cidade de Brasília. Mas também é possível
associar-se a essa uma outra premissa: a de que podemos desenvolver o

experimento da auto-sustentação no fornecimento de energia elétrica, de
água e dos serviços de esgoto, por exemplo – como já ocorre com parte
da telefonia interna. Essa premissa serve para colocar a possibilidade do
experimento que o próprio Campus Universitário representa como fração
urbana, ou micro-modelo de cidade. O projeto e o experimento, nesse
caso, realmente coincidiriam, podendo-se discutir a sua ocorrência como
diretriz que reconcilia a expertise acadêmica com as necessidades
imediatas da instituição.
O projeto e a norma são associados no mosaico de zoneamento
de uso, em que se indica o conjunto de parâmetros a ser obedecido no
tocante à ocupação de cada Unidade física (em que se dividiram os
Setores Sul, Central, Norte, do Hospital Universitário e do Centro Olímpico
– ou Setor Península, como passamos a denominar aquela área). Devese compreender que realmente não há dificuldades em assinalar
alternativas ao mosaico de usos ao longo do processo de planejamento
que se inicia com o presente Plano Diretor Físico do Campus.
A tomada de conhecimento de uma proposta de plena ocupação
parece, todavia, o aspecto de maior importância: não se tinha,
adequadamente, idéia do quão limitado era o espaço disponível no
Campus, ante a enorme frente de demandas que se faz para a ocupação
do seu território. As soluções de ocupações recentes têm-se mostrado
perigosamente perdulárias quanto ao consumo de áreas físicas, e
bastaria uma dezena dessas ocupações para inviabilizar o
aproveitamento racional (mantendo-se, em média, 50% de taxa de
ocupação) no conjunto dos Setores Físicos do Campus. Esse tipo de
solução somente gera problemas, além de inviabilizar o futuro da própria
Universidade de Brasília, por pura imprevidência – e ausência de
planejamento.
Desse modo, o rigor quanto à ocupação e, sobretudo, quanto ao
exame do direito de continuar a ocupar área útil que se destina ao
desenvolvimento das atividades universitárias, deve poder encontrar o
mínimo respaldo nos instrumentos colocados à disposição da comunidade
e da administração universitária por seu Plano Diretor Físico.
O Plano Diretor Físico está relacionado com diversos aspectos da
instituição, como instrumento de planejamento auxiliar à consolidação da
forma da própria proposta institucional. Planos dessa natureza têm sua
própria história nas diferentes instituições universitárias e acabam por
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refletir o modo pelo qual são compreendidas e operadas as suas
atividades, como são concebidos e alcançados os seus objetivos.
Efetivamente desejou-se expressar a compreensão dos problemas a volta
da concepção e da manutenção dos espaços físicos de modo acessível a
todos os responsáveis pela gestão universitária, criando-se ainda um
instrumento de continuidade administrativa e de preparação dos novos
dirigentes (nas chefias de departamento e órgãos universitários); também
a comunidade universitária recebe informações que podem fundamentar
sua crítica e sua participação.
Desenvolvemos a seguir a exposição de alguns dos principais
aspectos da organização acadêmica, que servem de referência para a
instalação do processo decisório quanto ao projeto global do Campus. O
tratamento dado à apresentação, ora conciso e técnico, ora explanador e
digressivo, busca transmitir um pouco da riqueza da matéria e da
complexidade dos problemas – que, ao final, podem ser resumidos na
busca de superior qualidade para o ambiente universitário.
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2 - ASPECTOS HISTÓRICOS
Em 1960, o plano elaborado para o Campus da UnB
por Lúcio Costa desdobrava-se do seu Plano Piloto para
Brasília. Nessa proposta inicial de Lúcio Costa havia a
disposição da frente do Campus para a Via L4 e seu acesso
principal fazia-se por essa via (no trecho mais próximo ao
Lago Paranoá), desde a Praça Maior; os Institutos e
Faculdades localizados em área intermediária; os Serviços
Gerais com acesso pela via L3; a área de esportes e
residência ficava no extremo norte do Campus, ao longo da
via L3; o Campus era estruturado em parcelas, como quadras
internas. As morfologias insinuadas constituíam edificações
dispersas em subsetores
organizados por áreas
universitárias. Não havia, como a seguir ocorreu, uma
composição dominada por uma ou outra edificação de maior
importância. Mas era evidente a importância dada à
ocupação da área central da grande gleba, pelo conjunto de
quadras universitárias, ao longo de eixos que definiam a
Praça Maior (Figura 2.1).

Figura 2.1

(…)
A referência que Lúcio Costa faz, no Relatório do
Plano-piloto, à Cidade Universitária é singela e colocada no
mesmo parágrafo em que descreve a Esplanada dos
Ministérios:

“9. Veja-se agora como nesse arcabouço de circulação
ordenada se integram e articulam os vários setores. Destacam-se no
conjunto os edifícios destinados aos poderes fundamentais que,
sendo em número de três e autônomos, encontraram no triângulo
equilátero, vinculado à arquitetura da mais remota antigüidade, forma
elementar apropriada para contá-Ios .Criou-se então um terrapleno
triangular, com arrimo de pedra à vista, sobrelevado na campina
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circunvizinha a que se tem acesso pela própria rampa da auto-estrada
que conduz à residência e ao aeroporto. Em cada ângulo dessa praça Praça dos Três Poderes, poderia chamar-se - localizou-se uma das
casas, ficando as do Governo e do Supremo Tribunal na base e a do
Congresso no vértice, com frente igualmente para uma ampla
esplanada disposta num segundo terrapleno, de forma retangular e
nível mais alto, de acordo com a topografia local, igualmente arrimado
de pedras em todo o seu perímetro. A aplicação, em termos atuais,
dessa técnica oriental milenar dos terraplenos garante a coesão do
conjunto e lhe confere uma ênfase monumental imprevista. Ao longo
dessa esplanada - o Mall dos ingleses -, extenso gramado destinado a
pedestres, a paradas e a desfiles, foram dispostos os ministérios e
autarquias. Os das Relações Exteriores e Justiça ocupando os cantos
inferiores, contíguos ao edifício do Congresso e com enquadramento
condigno; os ministérios militares constituindo uma praça autônoma,
e os demais ordenados em sequência - todos com área privativa de
estacionamento, sendo o último o da Educação, a fim de ficar vizinho
do setor cultural, tratado à maneira de parque para melhor
ambientação dos museus, da biblioteca, do planetário, das academias,
dos institutos, etc., setor este também contíguo à ampla área
destinada à Cidade Universitária com o respectivo Hospital de
Clínicas, e onde também se prevê a instalação do Observatório. A
Catedral ficou igualmente localizada nessa esplanada, mas numa
praça autônoma disposta lateralmente, não só por questão de
protocolo, uma vez que a Igreja é separada do Estado, como por uma
questão de escala, tendo-se em vista valorizar o monumento, e ainda,
principalmente, por outra razão de ordem arquitetônica a perspectiva
de conjunto da esplanada deve prosseguir desimpedida até além da
plataforma onde os dois eixos urbanísticos se cruzam”.

A setorização dos espaços que evocariam a Educação e a Cultura,
num complexo de edifícios e ambientes de estudos localizado na face norte
da Esplanada dos Ministérios, estendendo-se ao longo da Asa Norte, entre
as faixas de quadras residenciais e o Lago Paranoá, foi, em parte, definida
nos desenvolvimentos posteriores do projeto executivo de urbanismo do
Plano Piloto de Brasília. Uma importante modificação da proposta inicial de
Lúcio Costa foi a introdução do Setor de Embaixadas Norte entre a
Esplanada dos Ministérios e a Cidade Universitária, onde seria implantada a
Universidade de Brasília. Esse Setor de Embaixadas Norte criou um
enorme bolsão subaproveitado, de urbanização precária, que intriga o
analista do desenho urbano acabado. Outros bolsões de uso criticável
também a norte da Esplanada dos Ministérios vieram a ser criados, na
proposta do Setor de Mansões situado ao longo da via L4 e a fração do
Setor de Clubes Norte, que acabou por abrigar as estatais Telebrasília e
IBAMA, confrontantes com o citado Setor de Embaixadas Norte. A crítica a
esses usos é inevitável, dado que a solução final de modo algum contribuiu
para formar o complexo (…“tratado à maneira de parque”…) de Educação e
Cultura concebido por Lúcio Costa e que certamente teria sido decisivo
para evitar o desolamento existente na imensa área adjunta à Esplanada
dos Ministérios.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA / GABINETE DO REITOR / PREFEITURA DO CAMPUS

PLANO DIRETOR FÍSICO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO

13

PARTE I - DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO FÍSICO E INSTITUCIONAL / ASPECTOS HISTÓRICOS
Em 1962-64 o arquiteto Oscar Niemeyer
dirige o CEPLAN - Centro de Planejamento, da
Universidade de Brasília, desenvolvendo os
projetos do Instituto Central de Ciências (ICC), dos
edifícios de apoio (os “SGs”) e o da Praça Maior da
Universidade - não executado; nela ficariam a
Reitoria, a Biblioteca, o grande auditório das aulas
magnas, entre outras facilidades. Ocorria a
aglutinação de Institutos e Faculdades num
edifício, o Instituto Central de Ciências. Também
fora mantida a idéia de acesso principal desde a
via L4 (acesso privilegiado desde a frente para o
Lago Paranoá), deslocando-se a área de esportes
para o Setor de Clubes. A Figura 2.2 mostra os
primeiros riscos da adequação, por Niemeyer, em
1962, sobre a proposta inicial de Lúcio Costa para
o Campus.

O projeto físico e a localização dos edifícios,
tal como proposto e executado à época, criaram um
núcleo de ocupação em meio à grande gleba
concedida para a sua fundação. Essa decisão veio a
mostrar-se valiosa para o ulterior planejamento da
expansão da Universidade nos seus setores ao sul e
ao norte do núcleo central dominado pelo Minhocão ICC. O padrão de distribuição dos demais edifícios
assemelhava-se à proposta de Lúcio Costa: isolados,
num mosaico para o setor urbano em que o sistema
viário seria o principal delimitador dos espaços, na
escala geral da nova cidade universitária.

Figura 2.2
Os principais edifícios então projetados e construídos
caracterizaram-se pelo experimento da pré-fabricação em
concreto protendido - obras arrojadas e, ao mesmo tempo,
singelas no que concernem ao uso de materiais e instalações
técnicas.
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Em croqui posterior (ano de 1963), Niemeyer reestuda a
volumetria das diversas áreas do Campus, sempre tomando o ICC como
o edifício que deveria reger as possíveis composições do plano de
ocupação da cidade universitária (figura 2.3).
Imagina um ICC com seu plano de simetria reforçado por volumes
edificados que se implantariam além de suas extremidades e que
emoldurariam a área da Praça Maior, a essa altura já lançada em seus
elementos principais. Tem como colaboradores arquitetos como Alcides
da Rocha Miranda e João Filgueiras Lima, o Lelé, entre outros nomes.
O conjunto de edifícios auxiliares dos Serviços Gerais já estava
também lançado – e em execução, embora não se cogitasse sua futura
importância como espaço ocupado majoritariamente por atividades
acadêmicas.
O conjunto de habitações da Colina, em construção, seria
afastado desse núcleo principal, não havendo indicação no sentido de
uma ocupação “plena”, futura, da área total do Campus, além desse
agrupamento central, que gravitava em torno do ICC. Ainda não existia o
Hospital Universitário – HUB, construído somente em 1974, como hospital
previdenciário, utilizando-se, antes disso, o Hospital Regional de
Sobradinho para as práticas de ensino). Próximo ao HUB, a Fundação
Educacional construirá o Centro Integrado de Ensino – CIEN –, escola
experimental que funcionava
CIEN

COLINA

Figura 2.3

em parceria com a Faculdade de Educação da UnB e com outras
Unidades Acadêmicas. Construída no mesmo sistema adotado para os
Serviços Gerais da Universidade de Brasília, essa escola experimental
depois viria a ser ocupada como o Ambulatório do HUB.
A universidade era um grande canteiro de obras e idéias, lugar de
experimentos educacionais e administrativos, arquitetônicos e
tecnológicos. Não eram pequenos a ousadia e o otimismo daqueles
momentos. Contudo, cerceadas pelo golpe militar de março de 1964, as
idéias de Oscar Niemeyer e de Alcides da Rocha Miranda para o Campus
foram sustadas; estudos, projetos e obras paralisados – ações que
guardavam estreita correspondência com o projeto institucional da
Universidade de Brasília, à época.
Somente a partir do final da década de 60 intenso debate acerca
do rumo da UnB vê o reaparecimento de propostas, especialmente as
trazidas pela pressão dos estudantes. Discutir a organização universitária,
o sentido e simbolismo de cada uma das edificações e de suas relações
com o espaço de formação e de ensino superior tinha uma importância
dramática: era um dos modos de manter uma atitude combativa, de luta
pela liberdade política. Foram anos de violência em que a Universidade foi
invadida; estudantes e professores, presos e torturados.
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Nas propostas de 1969-70, elaboradas por equipe do CEPLAN
(Galbinski, Zimbres, Castro e Macedo) e por estudantes de arquitetura,
surgem imagens que retomam o imaginário de Niemeyer, centrado no
tema da Praça Maior, dominado pela longa e curva barra do ICC. A
intensa seminarização então ocorrente cria ora setores ilhados (proposta
dos estudantes, de 1969, Figura 2.4), ora cria formas deconstruídas,
contrapondo-se ao ICC (proposta dos estudantes, de 1969, Figura 2.5). O
Centro Olímpico é estudado, vindo a ser definido no início da década de
70 (Farret, Villas-Boas, Zimbres), e estudos mais ambiciosos propõem
soluções de consolidação da Praça Maior (Reitoria, Aula Magna,
Biblioteca, área de convivência), num complexo de edifícios nessa

Figura 2.4

esplanada. Reforçava essa nova leva de estudos o projeto de implantação
do Centro de Vivência no extremo leste da Praça Maior. Contudo, as
grandes composições da época eram sobretudo variações sobre o grande
tema do “centro da universidade”, sobre seu espaço simbólico e de poder
mais nitidamente identificado. Mesmo num momento de inegável
criatividade e resistência - e de vivo debate sobre o espaço universitário -,
não transparecia uma discussão mais ampla sobre a instituição e sua
proposta acadêmica: eram de difícil superação as barreiras entre
planejamento institucional e planejamento físico, entre administração e
comunidade naquela Universidade de Brasília sob intervenção do governo
militar.

Figura 2.5
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Especulações e intervenções, a partir do ano de 1971, dão início a um
processo dicotômico, por meio do desenvolvimento de propostas de eixos de
expansão ensino / pesquisa a partir da Praça Maior, e de eixos de vivência
(como na decisão de locação do Restaurante Universitário, construído acima
do ICC) a partir dos espaços existentes entre o ICC e os prédios dos Serviços
Gerais. No Plano de 1971, ocorriam mudanças na implantação do Restaurante
Universitário, desde a proposta na Praça Maior (onde se trabalhava uma
estrutura funcional e espacial adiante do ICC) até a sua atual implantação. À
época, criticou-se a criação dessa dicotomia entre um eixo de ensino e
pesquisa (ao longo da Praça Maior) e um “eixo de vivência” – inesperado, ante
os estudos anteriores, entre o ICC e os Serviços Gerais - SGs.
A construção da Faculdade de Tecnologia, da Faculdade de Ciências
da Saúde (projeto de Adilson Macedo) e da Faculdade de Estudos Sociais
Aplicados (projeto de Matheus Gorovitz), ocorrida a partir de planos elaborados
em 1974, desloca o eixo de intervenções para a via intermediária transversal
norte-sul, acima do ICC (Figura 2.6).
Considerou-se, à época, que assim se retomavam aspectos da
proposta original de Lúcio Costa (diversos setores, sem uma centralidade
acentuada), criticando-se, contudo, a inesperada importância dada à “rua do
Restaurante Universitário”. A discussão desse deslocamento de centralidade
trai outras preocupações havidas com o adensamento do setor central de
ocupação inicial do Campus: como não havia um padrão de ocupação de toda
a grande gleba destinada à Universidade de Brasília, essa área central
continuava a ser o lugar físico da vida universitária, obsessivamente
questionado. As próprias alternativas para sua ocupação, bem como quaisquer
mudanças no seu padrão de uso, eram vistas contra o pano de fundo da
ditadura militar. Isolar edifícios ou agrupar edifícios, definir setores fora da
Praça Maior ou adensar a Praça Maior, qualquer movimento, enfim, podia ser
lido de diferentes maneiras. As críticas contra o plano de 1974 eram
contraditórias: tanto a criação da “rua” inautêntica do Restaurante quanto o
isolamento dos edifícios eram crivados pelo olhar de desconfiança quanto ao
tipo de controle que poderia ser desejado pelos interventores na UnB ou pela
sistêmica repressão às liberdades civis.

Faculdade de
Ciências da
Saúde

Faculdade de
Tecnologia
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reitoria

Faculdade de
Estudos Sociais
Aplicados
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Figura 2.6
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Em 1985, com a eleição de Tancredo Neves e a posse de José
Sarney na Presidência da República, encerra-se o período de 21 anos de
regime militar. Na Universidade de Brasília, é eleito reitor pela
comunidade universitária o prof. Cristovam Buarque, iniciando-se a
retomada de projetos para a instituição.
Em 1986, após um período de doze anos sem investimentos
significativos e sem o prosseguimento do planejamento do Campus, é
criada a Prefeitura do Campus, com funções de planejamento e
manutenção, tendo a sua frente o prof. arq. Erico Weidle.
Em 1987-88 foi desenvolvido trabalho intitulado “Idéia de
Desenvolvimento Físico Espacial do Campus da UnB” (em equipe
coordenada pelo prof. arq. Gunter Kohlsdorf – então à frente da
Prefeitura do Campus), visando a atualizar e concretizar uma série de
tendências detectadas nos planos anteriores e em análise da própria
realidade urbana do Plano Piloto, que passava a ser objeto de
tombamento como Patrimônio da Humanidade, pela UNESCO. A esse
estudo segue-se o “Planejamento da Extremidade Sul do Campus”,
também desse ano (elaborado por Zimbres, Faria e outros, 1988). Esse
trabalho define um plano viário e elementos de ocupação do Setor Sul do
Campus, que viriam a ser confirmados pelos estudos realizados nos anos
seguintes.
A Prefeitura passa a ser o órgão responsável por obras, pela
manutenção e pela coordenação de projetos no Campus, realizando o
conjunto de edifícios de múltiplo uso, o Laboratório de Física
Experimental (que, ao lado do módulo inicial do Centro de Vivência
inaugurado em 94, amplia a ocupação da “rua do restaurante”) e a
expansão de edifícios residenciais na Colina (que, ao lado da sede da
Prefeitura, amplia a ocupação das áreas do Campus ao longo da via L3)
(Figura 2.7). Outros empreendimentos também marcam os primeiros
anos de trabalho da Prefeitura, como as construções de edifícios de
habitação multifamiliar nas superquadras de propriedade da Fundação
Universidade de Brasília – FUB (SQN 109, SQN 309 e SQN 310).
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expansão da
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experimental

Centro de Vivência
(módulo inicial)

Figura 2.7
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A partir da gestão do reitor Antonio Ibañez alguns passos
adicionais são dados na direção da institucionalização do
planejamento, com a criação, em 1990, da “Comissão do Espaço
Físico”, com representações de diversos órgãos e setores
universitários. Contudo, a resolutividade técnica e política dessa
Comissão, envolvida com interesses e competências diversas com
respeito ao desenvolvimento físico do Campus, agenciou
providências emergenciais e parciais, na ausência de: a) organismo
de planejamento técnica e administrativamente apto a coordenar o
planejamento institucional e físico; b) instrumentos de gestão
efetivamente observados pelos diversos gestores. Em 1995, na
gestão do reitor Cláudio Todorov, inicia-se trabalho de elaboração
de Plano Diretor Físico, que restou inconcluso. Também a partir de
1995, o Campus recebe a denominação de “Campus Universitário
Darcy Ribeiro”, numa homenagem a seu primeiro reitor. Na gestão
Todorov, a Universidade de Brasília considerou várias
possibilidades de parcerias com organizações públicas e privadas,

com ocupação de áreas físicas disponíveis no Campus – que se
concretizaram na implantação da AUTOTRAC (empresa privada
de monitoramento de transporte de cargas por satélite, 1994), da
FINATEC (fundação privada de fomento à pesquisa, 1997) e do
CEFTRHU (Centro de Formação de Recursos Humanos em
Transportes Urbanos, organização pública, 1998) (Figura 2.8). Ao
final de 1997, a Comissão do Espaço Físico foi extinta, não
existindo, até o momento, instância adequadamente organizada
para a contínua coordenação técnica e administrativa de
planejamento. Com o presente trabalho, é proposto o primeiro
Plano Diretor Físico do Campus, agenciando a ocupação de todas
as suas áreas físicas. Um importante problema, a partir de agora,
será a sua gestão planejada.

FINATEC

AUTOTRAC

CEFTRHU

Figura 2.8
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Torna-se importante ressaltar alguns pontos sobre o atual estado do
processo de gestão do espaço físico do Campus:
• os documentos de 1988 não cumprem esse papel de instrumento de
planejamento físico, sobretudo por não terem sido desenvolvidos como
Plano Diretor Físico, especificando regras de uso e princípios de desenho
plenamente discutidos e aceitos, apesar de sua aprovação pelo Conselho
Diretor da FUB;
• o processo de gestão (em especial no que diz respeito às
deliberações de ordem estrutural, que afetam o uso futuro dos espaços e
sua qualificação como espaços públicos dotados de requisitos desejados
e aceitos pelos usuários) deve envolver instâncias colegiadas, com ampla
representação dos usuários (isto é, da comunidade universitária),
aprimorando-se a atual estrutura e dinâmica da Comissão do Espaço
Físico.
Isto é posto porque, ao contrário do título deste artigo inicial, o Campus
não tem sido um espaço de gestão conjunta “instituição-usuário”. A
complexidade que vai assumindo a ocupação do Campus, em seu padrão
de atividades que envolve diariamente o deslocamento e a presença de
milhares de pessoas, bem como a continuada pressão pela ampliação
das atividades e oportunidades nas áreas de atuação da Universidade,
torna inaceitável o modelo de tomada de decisões até então existente,
centralizado e escassamente fundamentado no planejamento institucional.
O Campus pleiteia uma urbanidade ainda não alcançada por seus
espaços físicos, alcançável por um processo de planejamento “aberto” e
“interativo” – no qual, em especial, o arquiteto é membro de uma equipe
institucional e colegiada e, não, uma autoridade isolada e autocentrada,
que impõe sua concepção de espaço público a uma comunidade passiva.
A complexidade das demandas por construção e manutenção na atual
estrutura do Campus - e na perspectiva de crescimento dessa estrutura
até sua repleção - torna necessária a existência de órgão da
Administração Central da Universidade que possua quadros permanentes
e recursos específicos para o desempenho do papel de construtora e
mantenedora dos recursos físicos e instalações da UnB, exatamente
como o cumpre a atual Prefeitura do Campus.

Contudo, o processo de planejamento físico e institucional, de maior
amplitude e responsabilidade, tem sido desempenhado de modo
desarticulado, com desencontros sobre sua sede e competência.
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3 - ASPECTOS DO PLANEJAMENTO ACADÊMICO
Por aspectos acadêmicos deve-se compreender, do ponto
de vista do planejamento físico, o conjunto de temas e atividades
relacionado às práticas de ensino, pesquisa e extensão
universitários que reúne os principais instrumentos e objetivos de
operação da universidade. Para o Plano Diretor Físico do Campus
Universitário Darcy Ribeiro interessará o modo pelo qual se deve
organizar - e expressar - no espaço territorial a própria instituição
universitária, considerando-se sua natureza e finalidades. A
discussão dessa organização está no centro da concepção do
projeto físico do Campus, como seu lugar urbano.
Desse modo, como fundamento para todo o planejamento,
está a análise dos aspectos acadêmicos: como se organizam as
atividades universitárias, qual o seu desempenho – e os
instrumentos e critérios de avaliação da instituição -, como se pode
aprimorá-las e expandir o alcance dos objetivos da universidade,
entre outras questões.
A seguir, faremos a apresentação de texto que baliza o
planejamento institucional da UnB quanto aos aspectos acadêmicos
(Consolidação do Campus – Gabinete do Reitor, 1997-1998).
Apesar de ainda mais descritivo que crítico, é introdução ao
conhecimento da organização universitária em seus aspectos
acadêmicos básicos. Está em andamento o trabalho de
consolidação do planejamento estratégico para toda a Universidade
de Brasília, coordenada pela Secretaria de Planejamento (SPL),
órgão da administração superior universitária. Até 1999, um quadro
mais completo das metas de planejamento acadêmico deve estar
definido, possibilitando a progressiva programação da ocupação do
Campus em médio prazo.
Reconhece-se que há muitas relações a serem definidas
entre os padrões de atividades, critérios de avaliação e de geração
de alternativas para os cenários futuros, envolvendo toda a
instituição – ou, em outras palavras, de construção de uma base
comum e mais consistente para a ação comum entre planejamento
institucional e planejamento físico. Essa base é crucial para a
racionalidade do processo de ocupação física do Campus, e

seu Plano Diretor Físico deve representar o estabelecimento de
canal concreto para o alcance desse estágio mais refinado de
planejamento.
Deve-se considerar que o Plano Diretor Físico tanto
recebe quanto gera informação para o planejamento
institucional. Ao dar a conhecer uma proposta de organização
espacial viável e definida, permite a necessária referência para a
tomada de decisões diretamente relacionadas com a organização
acadêmica, seu apoio administrativo e técnico, seu programa de
investimentos, entre outros pontos.
Porém, mais que apenas espelhar o status quo ante da
organização universitária e propor cenário de ocupação territorial
que apenas extrapola a situação existente, é fundamental o
estabelecimento de instrumental metodológico que efetivamente
permita a construção de alternativas a partir da iniciativa acadêmica.
Esse instrumental é desenvolvido na Parte 2 deste trabalho, em
Diretrizes de Projeto e Ocupação, e, de forma especialmente
voltada para a avaliação e proposição de padrões de atividades
acadêmicas, é exposto roteiro com maior detalhamento no Capítulo
10, Estabelecimento de Padrões de Atividades.
Alguns
princípios
devem
ficar
preliminarmente
estabelecidos, afirmando:
a)
a prioridade do padrão de atividades
acadêmicas sobre todos os demais: toda a
organização de apoio administrativo, organizações
complementares e colaboradoras (pertencentes à
instituição ou extra-institucionais, com representação no
espaço do Campus) devem ser coerentes e
consistentemente articuladas e fundamentadas na
proposta de padrões de atividades acadêmicas, que
gera as diretrizes de ocupação do Campus e de projeto
e implantação de novas edificações e investimentos;
b)
a autonomia acadêmica, administrativa e
financeira, entre outras dimensões possíveis, deve
ser associada à coordenação de atividades e
serviços comuns – o que, do ponto de vista do
planejamento físico, implica a tomada de decisões
sempre considerada no contexto de toda a estrutura do

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA / GABINETE DO REITOR / PREFEITURA DO CAMPUS

PLANO DIRETOR FÍSICO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO

22

PARTE I - DIRETRIZES DE PLANEJAMENTO FÍSICO E INSTITUCIONAL / ASPECTOS DO PLANEJAMENTO ACADÊMICO
Campus, sua organização físico-funcional, sua infraestrutura, sua segurança e qualidade ambiental;
c)
na concepção de programação arquitetônica
de áreas acadêmicas e complementares deve ser
demonstrado
o
princípio
estatutário
da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão: a programação arquitetônica que se refere às
atividades de ensino, como exemplo, deve argüir a interrelação e simultaneidade dos componentes de pesquisa
e extensão apropriados, refletindo-se isso nas
programações de espaços para a pesquisa e para a
extensão; de um modo geral, a programação
arquitetônica é oportunidade de resgate da integridade
dos padrões de atividades universitárias e deve ser
ajustada às suas premissas.
3.1
–
INTRODUÇÃO
ÀS
PREMISSAS
PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL NA ÁREA ACADÊMICA

DE

“A Universidade de Brasília foi criada pela Lei nº 3.998, de
15 de dezembro de 1961, tendo por objetivos atuar como instituição
de promoção do ensino superior e da pesquisa - em todas as áreas
do conhecimento - e exercer a função de centro de divulgação
científica, técnica e cultural. Para assegurar o desenvolvimento
destas atividades, a Universidade contou com uma instituição
mantenedora: a Fundação Universidade de Brasília - FUB.
Para implementar uma proposta de ensino superior flexível,
abrangente e fundamentada em uma concepção integrada do
ensino e da pesquisa, a UnB inovou na sua organização acadêmica.
As atividades básicas da Universidade desenvolver-se-iam, quando
plenamente consolidadas, a partir de nove Institutos responsáveis
pelo desenvolvimento de ensino e pesquisa nas áreas de ciências
básicas e de onze Faculdades, as quais ficariam responsáveis pela
transmissão dos conhecimentos associados às ciências aplicadas.
No início da década de 80, quando foi concluída a última grande
edificação construída no Campus Universitário - a Faculdade de
Estudos Sociais Aplicados - a UnB já tinha estrutura acadêmica
bastante complexa, embora distante do projeto original: cinco

Institutos; quatro Faculdades e três órgãos suplementares (a
Biblioteca Central, o Centro de Processamento de Dados e a
Editora). Na segunda metade da década de 90, quando o seu corpo
discente ultrapassa os 15.000 alunos, a Universidade passa a ter
uma estrutura acadêmica próxima daquela idealizada pelos seus
criadores: nove Institutos; oito Faculdades e, além dos órgãos
suplementares criados anteriormente, o Hospital Universitário.
Nesta década a Universidade de Brasília se consolida como
uma das maiores instituições públicas de ensino superior e de
pesquisa do País, devido à qualidade do ensino e da pesquisa por
ela desenvolvida. Em 1994, a UnB é reconhecida como uma das
quatro primeiras universidades brasileiras, no que se refere à
qualificação do seu corpo docente; na mesma época pesquisadores
do ensino superior atribuem-lhe a mesma posição no
desenvolvimento de pesquisas.
Para atingir o objetivo de ser reconhecida como a melhor
instituição de ensino superior do Brasil nos próximos anos, é
necessário dar início ao processo de consolidação do Campus
Universitário, ampliando a área física construída para o ensino e a
pesquisa e destinando espaços exclusivos à prestação de serviços
a empresas e órgãos públicos. Com isso, a Universidade pretende
ampliar a capacidade de geração dos recursos próprios, capazes de
financiar o desenvolvimento e a ampliação das atividades
acadêmicas, cumprindo, dessa forma, os fundamentos da sua
proposta original: usar o patrimônio e os recursos oriundos de sua
administração para custear o desenvolvimento das atividades
acadêmicas.
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3.2 – A UnB NO PERÍODO 1981-1997
“As informações estatísticas evidenciam que a UnB cresceu
e também aumentou a qualidade das atividades acadêmicas e
aperfeiçoou o seu corpo docente e funcional.
Cabe destacar, em linhas gerais, a prioridade dada pela
Instituição à atividade de ensino, o que pode ser verificado pelo
crescimento da oferta de cursos de graduação - particularmente das
licenciaturas, destinadas a promover a melhoria da qualidade do
ensino de primeiro e segundo grau. Houve, também, a dinamização
do ensino de pós-graduação, revelada pelo número de cursos de
mestrado e doutorado criados na última década (Tabela 3.1). O
maior volume de serviços postos à disposição da comunidade pode
ser avaliado, ainda, pelo incremento do número de vagas no
vestibular, que dobrou no período de 1981-1997.
Para avaliar o papel da UnB no desenvolvimento do Distrito
Federal e a relevância do seu trabalho para a comunidade de
Brasília e de sua região de influência, deve ser considerada a
demanda pelo ensino ministrado nessa Universidade. Verifica-se
que nos anos de 1981 a 1997 cresceram tanto o número de
matriculados nos cursos quanto o de inscritos no vestibular,
deixando transparecer que a elevação na oferta de cursos foi uma
estratégia de sucesso, a partir da qual a UnB passou a atender de
forma mais completa às necessidades de ensino de terceiro grau.
Neste período, a Universidade passou a dar aos estudantes
de graduação e pós-graduação uma melhor infra-estrutura
acadêmica, revelada tanto pelo crescimento do acervo disponível na
Biblioteca Central quanto pela disponibilidade de bolsas de
monitoria e de estudos. Na área de saúde, a cessão do antigo
Hospital Presidente Médici à Universidade de Brasília representou o
atendimento às aspirações de estudantes e profissionais, os quais
passaram a contar com um estabelecimento mais bem estruturado
para atender à necessidade de formação de seus recursos
humanos e de desenvolvimento científico da região.
A ampliação do volume e da qualidade dos serviços da UnB
foi baseada na permanente qualificação do seu corpo docente. Já
no início dos anos oitenta a UnB tinha um dos maiores índices de

qualificação do corpo docente, entre os valores encontrados para as
Instituições Federais de Ensino Superior – IFES e a estratégia
adotada desde então foi a de ampliar o número de professores com
curso de doutorado, reduzindo a participação daqueles que não
possuíam essa titulação no total do corpo docente.
3.2.1 – ENSINO DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
A atividade de ensino desenvolvida na UnB passou por
significativas mudanças no período de 1981 a 1997. A análise da
evolução do ensino de graduação revela que, no primeiro ano da
década de oitenta, o corpo discente da Universidade era integrado
por pouco mais de 8.300 alunos de graduação, matriculados em 38
cursos, todos diurnos, conforme pode ser visto na Tabela 3.1. No
mesmo ano mais de quinze mil candidatos concorriam às 1.596
vagas ofertadas anualmente à comunidade. A demanda pelos
cursos implicava, portanto, uma concorrência média de dez
candidatos por vaga oferecida (no primeiro semestre - Ver Tabela
3.1).
Transcorridos mais de quinze anos, verifica-se que o ensino
de graduação oferecido pela Universidade tem características
completamente distintas daquelas identificadas no início da década
anterior. No segundo semestre de 1997 a UnB tem mais de 15.000
alunos matriculados em 58 cursos, catorze dos quais são noturnos.
Deve-se destacar que a criação dos cursos noturnos procurou
atender à antiga demanda da população do DF, relacionada à
possibilidade de pessoas já vinculadas ao mercado de trabalho
freqüentarem cursos oferecidos pela Universidade. Em anos
anteriores, quando os cursos de graduação eram oferecidos
exclusivamente no período diurno, as atividades acadêmicas eram
acessíveis apenas a pessoas que não necessitavam vincular-se a
empregos ou atividades remuneradas durante o dia. Assim sendo, o
corpo discente era integrado em sua maior parte por jovens sem
experiência, e permaneciam longe da Universidade aqueles
estudantes que precisavam de trabalhar. O uso parcial da infraestrutura física e acadêmica impedia, também, que a UnB
contribuísse para a formação e o aperfeiçoamento de professores
de primeiro e segundo grau.
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A movimentação dos estudantes de graduação também
merece ser avaliada. Em 1981, 1.908 novos alunos de graduação
foram matriculados na UnB, em decorrência de transferências,
cortesia ou adoção de outra forma de acesso aos cursos (exceto
vestibular). Por outro lado, 1.137 estudantes afastaram-se
temporária ou definitivamente de suas atividades, implicando uma
evasão bruta anual de mais de treze por cento dos alunos
registrados no ano. O número de formandos representou, naquele
ano, 15,6% dos alunos registrados.
Em meados da década de noventa a demanda pelos cursos
oferecidos pela UnB cresce: o número de inscritos nos vestibulares
praticamente dobra, quando comparados aos encontrados para o
início dos anos oitenta. A concorrência também é mais acentuada,
com aproximadamente doze alunos disputando uma vaga nos
cursos de graduação, ou seja, o nível da concorrência elevou-se
em mais de 35% em apenas quinze anos. A demanda do vestibular
deve ser somada à pressão dos integrantes do Programa de
Avaliação Seriada - PAS - caracterizado por constituir inovadora
forma de acesso à Universidade. Em 1996, 18.279 alunos da rede
de ensino do DF e dos Estados vizinhos inscreveram-se no
Programa. Em 1998, data do último exame, submeteram-se ao
exame 33.335 candidatos, implicando uma elevação de 82% na
demanda pelo Programa.
O acesso aos cursos oferecidos pela Universidade
continuou, ainda em 1997, a ser feito pelo vestibular e por outras
vias legais (transferência obrigatória, por exemplo). Nos dois
semestres daquele ano, 552 alunos atenderam as exigências legais
e obtiveram registro nos diversos cursos oferecidos, o que
representou o preenchimento do equivalente a catorze por cento
das vagas preenchidas por outros meios, além do exame vestibular.
O número de diplomados em 1997 totalizou 1.789 alunos,
correspondendo a doze por cento do total de matriculados no
segundo semestre. O movimento de alunos que se afastaram das
atividades acadêmicas por outros motivos (transferência, abandono
ou jubilamento) levou a uma evasão bruta anual semelhante à
encontrada no início dos anos oitenta.
Os dados apresentados evidenciam duas características
principais das atividades de graduação desenvolvidas na UnB: em

primeiro lugar o crescimento acentuado da oferta de vagas e cursos,
implicando a máxima utilização da capacidade física instalada da
Universidade; em segundo, o aumento da demanda da população,
pelas atividades acadêmicas desenvolvidas na Universidade,
revelando o reconhecimento da qualidade dos serviços prestados
pela UnB na formação dos recursos humanos de nível superior.
As informações disponíveis sobre a pós-graduação
revelam a importância dessas atividades no âmbito da UnB e
destacam o seu crescimento no período 1981-1997. Em 1981, havia
25 cursos de pós-graduação strictu senso na UnB, nos quais
estavam registrados 569 alunos; nos quatro cursos de
especialização, por sua vez, estiveram matriculados 57 alunos.
Em 1997, já estavam em funcionamento na Universidade
dezoito cursos de doutorado (número mais de nove vezes maior que
o observado em 1981) e 41 de mestrado. O corpo discente
vinculado a esses cursos totalizava 2.112 alunos (correspondendo a
uma elevação de 271% se comparado ao início da década de
oitenta). Esse vigoroso crescimento da pós-graduação já revela a
prioridade institucional dada a essa atividade a partir de meados da
década passada. Ocorre que, além da expansão, a UnB
desenvolveu, também, programas destinados a melhorar a
qualidade do ensino e da pesquisa. A partir dos esforços
institucionais desenvolvidos, verificou-se que 55% dos cursos de
mestrado e doutorado oferecidos pela Instituição, em 1997, tinham
conceito A ou B, de acordo com os critérios da CAPES; além disso,
no mesmo ano, 23% dos cursos eram novos e ainda não poderiam
ser avaliados.
Os resultados das atividades de ensino desenvolvidas
nesse cursos, quando considerada a evolução do número de teses
e dissertações defendidas, corroboram as afirmativas anteriores
sobre a consolidação da pós-graduação na Universidade. Enquanto
em 1981 foram defendidas duas teses e 110 dissertações, quinze
anos depois, a produção do alunado para os mesmos cursos era de
34 e 288, respectivamente.
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FUB: Resumo da Evolução do Ensino de Graduação, nos anos de 1981, 1996 e 1997

Discriminação
OFERTA DE ENSINO
Total de Cursos
Vagas no Vestibular
Vagas Outras Vias
Diplomados
DEMANDA PELO ENSINO
Inscritos no Vestibular
Inscritos no PAS
Alunos Matriculados
INDICADORES
Aumento de Cursos (81 = 100)
Incremento de Vagas (81 = 100)
Aumento de Diplomados (81 = 100)
Inscritos no Vestibular (81 = 100)
Candidato Inscrito por Vaga (81 = 100)

1981
I/81

1996
II/81

I/96

1997
II/96

I/97

II/97

38
806
691

38
790
640

53
1.596
295
837

58
1.596
158
867

59
1.825
367
817

59
1.877
185
972

8.347
8.699

7.267
8.520

19.027
18.279
12.265

17.043
14.299

14.708

22.720
33.335
-

10,36

9,20

39,47
98,0
128,00
-

52,63
98,8
100
-

55,26
126,4
-

55,26
132,9
172,19
12,10

Tabela 3.1
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DADOS DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO

Discriminação
No de Cursos de Doutorado
Doutorados com conceito “A” e “B “
Cursos Novos Não Avaliados
Vagas Oferecidas
Candidatos Inscritos
Matriculados nos Doutorados
Teses Defendidas no Doutorado
No de Cursos de Mestrado
Mestrados com Conceito “A” e “B”
Cursos Novos Não Avaliados
Matriculados nos Mestrados
Vagas Oferecidas
Candidatos Inscritos
Dissertações Defendidas
No de Cursos de Especialização.
Matriculados na Especialização

1981
2
6
7
11
2
23
558
224
460
110
4
57
Tabela 3.2

1996
20
8
7
438
38
41
25
6
1.570
217
18
396

1997
18
8
7
527
34
42
25
7
1.585
288
17
437
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3.2.2 - EXTENSÃO
As atividades de extensão desenvolvidas pela Universidade
de Brasília até o início dos anos oitenta concentravam-se,
predominantemente, na realização de cursos de curta duração,
freqüentados tanto pela comunidade universitária quanto pela
população do Distrito Federal. Ocorre que a partir da segunda
metade daquela década as ações de extensão desenvolvidas na
UnB diversificaram-se e voltaram-se, também, ao atendimento à
população carente da região. Após uma fase inicial de expansão, a
proposta de atuação extensionista foi reavaliada e, ao lado da
manutenção da tradicional atividade de formação, a UnB passou a
desenvolver programas de atendimento à saúde, ao apoio
tecnológico à empresas e à prestação de serviços a outros órgãos
governamentais.
No âmbito da proposta de redefinição da extensão, a
Universidade incluiu em sua estrutura o Hospital Universitário HUB, deu prioridade ao ensino à distância e passou a atuar no
apoio a implantação e ao desenvolvimento de pesquisas e cursos
de pós-graduação em Universidades das regiões Norte e CentroOeste.
As mudanças ocorridas na extensão desenvolvida na UnB
podem ser mais bem avaliadas a partir das informações contidas na
próxima tabela. Destaca-se, em primeiro lugar, o aumento do
número de cursos, acompanhado por uma aparente redução no
número de participantes do ensino de extensão, o que poderia levar
a crer em uma redução no volume e na abrangência dessas
atividades. Esse tipo de comparação deve ser feita com cautela,
uma vez que os dados para os dois anos não são rigorosamente
comparáveis. A título de exemplo, observa-se que em 1996 só
foram computadas como cursos de extensão as atividades com
mais de 35 horas-aula, enquanto não existe indicação que este
mesmo critério tenha sido adotado para 1981.

3.3 - CORPO DOCENTE
A análise das informações disponíveis para os anos de
1981 e 1996 deixam claras as mudanças ocorridas na composição
do corpo docente da UnB (Tabela 3.3). No primeiro ano
mencionado, aproximadamente vinte por cento dos professores
eram adjuntos e 55% das atividades de ensino e pesquisa eram
desenvolvidas por colaboradores. No que tange a titulação, 65%
deles possuíam títulos de mestrado e doutorado. Decorridos quinze
anos, quase metade do quadro é constituída por professores
adjuntos e a participação daqueles com titulação superior (mestrado
e doutorado) corresponde a 85% dos responsáveis pelas atividades
didáticas.
Outro aspecto a ser ressaltado refere-se à ampliação do
quadro total de docentes, que passa de 815 professores em 1981
para 1.316 em 1997. Aparentemente elevado, o crescimento de
61% verificado para o número de professores é bem inferior ao
encontrado para a elevação do total do corpo discente (101,6%), o
que provocou a sobrecarga de trabalho dos professores da UnB.
As informações sobre o corpo docente deixam clara a base
sobre a qual se assentou o crescimento recente da Universidade.
Apesar de constituir, desde a sua criação, uma das Instituições
Federais de Ensino de mais elevado índice de qualificação do corpo
docente, a UnB desenvolveu esforços na última década para
aumentar o nível de titulação dos professores integrantes do seu
quadro. Apoiada na ampliação da qualificação, foi possível
aumentar o número de cursos de graduação e pós-graduação e
elevar consideravelmente o número de mestrados e doutorados
referendados como excelentes.
3.4 - CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
A Universidade de Brasília caracterizou-se, ao longo de sua
história, por possuir um quadro reduzido de servidores, comparado
à proporção do corpo técnico-administrativo das demais IFES. Com
o crescimento recente das atividades acadêmicas desenvolvidas na
UnB, o aumento do número de cursos, de pesquisas e a
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incorporação do HUB, a insuficiência de funcionários tem ficado
ainda mais transparente.
Segundo informações constantes do Relatório de 1981,
naquele ano eram lotados, nas diversas unidades da FUB, 1.802
servidores, sendo aproximadamente dois terços deles classificados
como pessoal administrativo. O mesmo documento menciona que
estavam em atividade na Universidade, naquele mesmo ano, 1.548
funcionários. Em 1996, o corpo técnico-administrativo era
constituído por 2.342 pessoas, divididas em três níveis: de apoio
(14%), intermediário (60%) e superior (26%). As mudanças
ocorridas nos planos de cargos adotados pela Instituição no período
em estudo não permitem uma comparação imediata da composição
do quadro de pessoal. É possível verificar apenas que é visível, ao
longo do período estudado, a redução da participação relativa do
pessoal de apoio. Em 1997 integravam o quadro de pessoal apenas
2.193 servidores, implicando uma redução de 6,49% em relação ao
número de funcionários existente no ano anterior.
Outro aspecto relevante, a ser mencionado na análise da
evolução do corpo de servidores da FUB, é o discreto crescimento
do quadro, quando comparado à elevação do número de alunos, de
professores e de atividades. Os documentos oficiais demonstram
que, no período de 1981 a 1997, o número de técnicos e
administrativos atuando na UnB elevou-se apenas 21,7%.
3.5 - PLANEJAMENTO UNIVERSITÁRIO
As mudanças ocorridas na administração pública, a partir da
década de oitenta, levaram gestores de órgãos e empresas públicas
a implementarem processos de planejamento e de melhoria
contínua destinados a promover a elevação da qualidade de
produtos e serviços. Buscava-se, em última instância, garantir a
sobrevivência desses organismos em um período de mudanças de
paradigmas e de concorrência acelerada. Adicionem-se aos
desafios externos, mencionados acima, as dificuldades internas
enfrentadas pelas organizações públicas: rigidez estrutural, reduzido
nível de agilidade das respostas e acentuada resistência a
mudanças.

As instituições de ensino enfrentaram, além dessas
dificuldades, algumas outras: a crise de financiamento do ensino
público, a inadequação das normas públicas à proposta de gestão
autônoma das universidades e, ainda, a estrutura organizacional
colegiada, mais rígida e burocratizada que a encontrada em outros
órgãos públicos. Acrescente-se, aos fatores mencionados acima, a
resistência da comunidade universitária à implementação de
quaisquer mudanças que lhe sugerissem a possibilidade de ameaça
ao ensino superior público.
A UnB não ficou imune à crise atravessada pelas demais
instituições públicas de ensino, ao longo das duas últimas décadas.
Apesar das dificuldades, por ter uma organização formal e
administrativa peculiar, ser uma Universidade jovem e de tradição
inovadora e contar com um patrimônio de valor bastante superior ao
encontrado nas demais, a UnB optou por identificar e trilhar novos
caminhos. Nos anos noventa, os responsáveis por sua
administração optaram por adotar estratégias de gestão voltadas à
ampliação dos recursos próprios, de forma a garantir a
sobrevivência institucional com menor dependência dos recursos
orçamentários do tesouro. Em resumo, optou-se, na UnB, por
redefinir os caminhos institucionais e pela preparação da
Universidade para o pleno exercício da autonomia universitária.
O processo de mudança institucional implementado desde
então pode ser dividido, didaticamente, em duas fases: a primeira,
que abrange os anos 1993 a 1997, é caracterizada pela implantação
do processo de planejamento estratégico, pela reorganização das
unidades acadêmicas e pela descentralização administrativa. A
segunda, iniciada em 1998, compreende a redefinição estratégica
da UnB, a estruturação das unidades de prestação de serviços e,
finalmente, a preparação para o exercício da autonomia
institucional.
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1
9
9
7

1
9
9
6

1
9
8
1

Ano e Titulação

Titular

Adjunto

Graduação
Especialização
Mestrado
Doutorado
Total
(%)
Graduação
Especialização
Mestrado
Doutorado
Total
%
Graduação
Especialização
Mestrado
Doutorado
Total
%

4
1
3
93
101
7,7
5
1
3
82
91
7,1
4
11
34
49
6,0

13
6
35
612
666
50,6
21
8
47
545
621
48,4
14
25
23
110
172
21,1

Assistente
30
14
411
455
34,6
40
19
415
474
37,0
9
17
67
34
127
15,6
Tabela 3.3

Colaborador

Auxiliar

-

70
24
94
7,1
70
26
96
7,5
18
2
2
1
23
2,8

0,0
0
0,0
86
100
178
80
444
54,5

Total (A)
No
117
45
449
705
1316
100,0
136
54
465
627
1,282
100,0
131
155
270
259
815
100,0

Total (A)
%
8,9
3,4
34,1
53,6
100,0
10,6
4,2
36,3
48,9
100,0
16,1
19,0
33,1
31,8
100,0
-

Nota: Não foram incluídos nos totais dos anos os professores visitantes e substitutos, que correspondiam a 505 docentes em 1996 e a 36 em 1981.
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3.5.1 - O PLANEJAMENTO UNIVERSITÁRIO NOS ANOS
DE 1993 A 1997
Em 1993, a UnB deu início ao processo de mudança
destinado a transformá-la em modelo de gestão pública e a
assegurar sua transição da situação de uma IFE de porte médio
para a liderança do processo de revitalização do ensino público
superior. Para cumprir este objetivo institucional, foram realizadas
as seguintes ações: elaboração de um diagnóstico institucional e
mudança na estrutura acadêmica.
O diagnóstico institucional, realizado no período de 22 a 26
de novembro de 1993, envolveu quinhentos representantes dos três
segmentos da comunidade universitária. A metodologia adotada, na
ocasião, estabelecia a realização dos encontros, nos quais seriam
identificadas as principais dificuldades institucionais e analisadas as
alternativas de solução a serem adotadas. Os participantes desses
encontros diagnosticaram que as principais dificuldades enfrentadas
pela UnB eram, entre outras de menor importância: a deficiência de
comunicação, a defasagem tecnológica, a insuficiência de espaço
físico e a inadequada utilização das edificações existentes.
Entendeu-se, naquele momento, que o exercício da
autonomia universitária só seria garantido na medida em que a
Universidade demonstrasse a viabilidade de seu trabalho e sua
capacidade de implementar um processo de administração
inovador, capaz de alterar padrões de gerenciamento há muito
estabelecidos. Para implementar o novo modelo foram adotadas as
seguintes providências:
1)
implementação do processo de planejamento
estratégico, por meio do qual foram definidos a missão, os objetivos,
as políticas e as diretrizes institucionais;
2)
descentralização do processo decisório e estímulo à
captação de recursos, como condições indispensaveis à criação da
infra-estrutura necessária ao desenvolvimento das atividades de
ensino, pesquisa e extensão;
3)
alteração na estrutura da área acadêmica após
verificação de que o planejamento acadêmico original da UnB

estabelecia que a estrutura acadêmica seria composta por 21
Institutos e Faculdades (TODOROV, 1995).
Em 1968, com as mudanças políticas ocorridas no País, o
projeto institucional da UnB sofre alterações. A Universidade passa
a perseguir novos objetivos e adota estratégias voltadas a promover
a sua modernização e adequação às exigências do novo modelo de
ensino superior. Estruturalmente, a Universidade passa a ter um
menor número de unidades acadêmicas, sendo as anteriormente
instituídas ou aquelas em fase de implementação agrupadas em
nove Institutos e Faculdades. Em 1997, a UnB volta a contar com
dezenove Institutos e Faculdades. Destaque-se o fato de que a
estrutura acadêmica em vigor nesse último ano é bastante
semelhante àquela proposta pelos idealizadores da Universidade e
parcialmente implantada até 1967 (ver Tabela 3.4).
Apesar das dificuldades enfrentadas na implementação do
processo de gestão universitária, os resultados obtidos no período
1993-1997 foram os seguintes:
a)
início da implantação da REDUnB, rede de alta
tecnologia destinada a promover uma maior integração entre as
unidades da Universidade e entre esta última e os centros de ensino
e pesquisa nacionais e internacionais. A REDUnB foi financiada por
parceiros da iniciativa privada e do setor público;
b)
ampliação da oferta de serviços prestados pela
UnB, mantidos praticamente constantes os seus quadros docente e
técnico-administrativo. Com o crescimento do volume de atividades
desenvolvidas e a estabilidade (em alguns casos, redução) do
número de servidores, pode-se dizer que houve um aumento
substancial de produtividade de docentes e funcionários da UnB.
c)
elevação do volume de recursos próprios captados
pela Universidade, uma vez que os órgãos voltados à prestação de
serviços foram capazes de gerar um volume de verbas superior
àquele repassado pelo Tesouro para o financiamento das despesas
de custeio da UnB.
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ARTES
- Instituto de Artes
- Fac. Arquitetura e Urbanismo

ÁREAS DE ENSINO E UNIDADES
1967
1981
ARTES
ARTES
- Inst. Central de Artes
- Inst. de Arquitetura
- Fac. de Arquitetura e Urbanismo
Urbanismo

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

- Inst. de Biologia
- Inst. de Psicologia

- Inst. Central de Biologia
- Inst. Central de Psicologia
- Fac. Ciências Médicas

- Inst. de Ciências Biológicas
- Fac. de Ciências da Saúde

Inst. de Ciências
Biológicas
- Inst. Psicologia
- Inst. de Ciências da
Saúde
- Fac. de Educação Física

CIÊNCIAS EXATAS

CIÊNCIAS EXATAS

CIÊNCIAS EXATAS

CIÊNCIAS EXATAS

-

-

- Inst. de Ciências Exatas
- Fac. de Tecnologia

- Inst. de Ciências Exatas
- Inst. Geociências
- Fac. Tecnologia

1965

Inst. de Física
Inst. de Geociências
Inst. de Matemática
Inst. de Química

Inst. C. de Física Pura e Aplicada
Inst. Central de Geociências
Inst. Central de Matemática
Inst. Central de Química
Fac. de Tecnologia
Fac. de Ciências Agrárias

e

1997
ARTES
- Inst. de Artes
- Fac. de Arquitetura e
Urbanismo

CIÊNCIAS HUMANAS

CIÊNCIAS HUMANAS

CIÊNCIAS HUMANAS

CIÊNCIAS HUMANAS

- Inst. de Ciên. Humanas
- Fac. de Biblioteconomia

- Inst. de Ciências Humanas

- Inst. de Ciências Humanas
Fac. Estudos Sociais
Aplicados
- Fac. de Educação

Inst. de Ciências
Humanas
- Fac. Estudos Sociais
Aplicados
- Fac. Educação
- Inst. de C. Pol. e Rel.
Internacionais.
- Fac. de Direito
- Inst. de Ciências Sociais

-

LETRAS

Fac. de Biblioteconomia
Fac. de Educação
Fac. de C. Jurídicas e Sociais
Fac. de Administração
Fac. de Economia

LETRAS

LETRAS
LETRAS

- Inst. de Letras
- Fac. de Comunicação

- Inst. Central de Letras
- Fac. de Comunicação
- Faculdade de Letras

Inst. de Expressão e
Comunicação

Tabela 3.4

- Inst. de Letras
- Fac. de Comunicação
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3 - ASPECTOS DO PLANEJAMENTO ACADÊMICO
Por aspectos acadêmicos deve-se compreender, do ponto
de vista do planejamento físico, o conjunto de temas e atividades
relacionado às práticas de ensino, pesquisa e extensão
universitários que reúne os principais instrumentos e objetivos de
operação da universidade. Para o Plano Diretor Físico do Campus
Universitário Darcy Ribeiro interessará o modo pelo qual se deve
organizar - e expressar - no espaço territorial a própria instituição
universitária, considerando-se sua natureza e finalidades. A
discussão dessa organização está no centro da concepção do
projeto físico do Campus, como seu lugar urbano.
Desse modo, como fundamento para todo o planejamento,
está a análise dos aspectos acadêmicos: como se organizam as
atividades universitárias, qual o seu desempenho – e os
instrumentos e critérios de avaliação da instituição -, como se pode
aprimorá-las e expandir o alcance dos objetivos da universidade,
entre outras questões.
A seguir, faremos a apresentação de texto que baliza o
planejamento institucional da UnB quanto aos aspectos acadêmicos
(Consolidação do Campus – Gabinete do Reitor, 1997-1998).
Apesar de ainda mais descritivo que crítico, é introdução ao
conhecimento da organização universitária em seus aspectos
acadêmicos básicos. Está em andamento o trabalho de
consolidação do planejamento estratégico para toda a Universidade
de Brasília, coordenada pela Secretaria de Planejamento (SPL),
órgão da administração superior universitária. Até 1999, um quadro
mais completo das metas de planejamento acadêmico deve estar
definido, possibilitando a progressiva programação da ocupação do
Campus em médio prazo.
Reconhece-se que há muitas relações a serem definidas
entre os padrões de atividades, critérios de avaliação e de geração
de alternativas para os cenários futuros, envolvendo toda a
instituição – ou, em outras palavras, de construção de uma base
comum e mais consistente para a ação comum entre planejamento
institucional e planejamento físico. Essa base é crucial para a
racionalidade do processo de ocupação física do Campus, e

seu Plano Diretor Físico deve representar o estabelecimento de
canal concreto para o alcance desse estágio mais refinado de
planejamento.
Deve-se considerar que o Plano Diretor Físico tanto
recebe quanto gera informação para o planejamento
institucional. Ao dar a conhecer uma proposta de organização
espacial viável e definida, permite a necessária referência para a
tomada de decisões diretamente relacionadas com a organização
acadêmica, seu apoio administrativo e técnico, seu programa de
investimentos, entre outros pontos.
Porém, mais que apenas espelhar o status quo ante da
organização universitária e propor cenário de ocupação territorial
que apenas extrapola a situação existente, é fundamental o
estabelecimento de instrumental metodológico que efetivamente
permita a construção de alternativas a partir da iniciativa acadêmica.
Esse instrumental é desenvolvido na Parte 2 deste trabalho, em
Diretrizes de Projeto e Ocupação, e, de forma especialmente
voltada para a avaliação e proposição de padrões de atividades
acadêmicas, é exposto roteiro com maior detalhamento no Capítulo
10, Estabelecimento de Padrões de Atividades.
Alguns
princípios
devem
ficar
preliminarmente
estabelecidos, afirmando:
a)
a prioridade do padrão de atividades
acadêmicas sobre todos os demais: toda a
organização de apoio administrativo, organizações
complementares e colaboradoras (pertencentes à
instituição ou extra-institucionais, com representação no
espaço do Campus) devem ser coerentes e
consistentemente articuladas e fundamentadas na
proposta de padrões de atividades acadêmicas, que
gera as diretrizes de ocupação do Campus e de projeto
e implantação de novas edificações e investimentos;
b)
a autonomia acadêmica, administrativa e
financeira, entre outras dimensões possíveis, deve
ser associada à coordenação de atividades e
serviços comuns – o que, do ponto de vista do
planejamento físico, implica a tomada de decisões
sempre considerada no contexto de toda a estrutura do
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Campus, sua organização físico-funcional, sua infraestrutura, sua segurança e qualidade ambiental;
c)
na concepção de programação arquitetônica
de áreas acadêmicas e complementares deve ser
demonstrado
o
princípio
estatutário
da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e
extensão: a programação arquitetônica que se refere às
atividades de ensino, como exemplo, deve argüir a interrelação e simultaneidade dos componentes de pesquisa
e extensão apropriados, refletindo-se isso nas
programações de espaços para a pesquisa e para a
extensão; de um modo geral, a programação
arquitetônica é oportunidade de resgate da integridade
dos padrões de atividades universitárias e deve ser
ajustada às suas premissas.
3.1
–
INTRODUÇÃO
ÀS
PREMISSAS
PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL NA ÁREA ACADÊMICA

DE

“A Universidade de Brasília foi criada pela Lei nº 3.998, de
15 de dezembro de 1961, tendo por objetivos atuar como instituição
de promoção do ensino superior e da pesquisa - em todas as áreas
do conhecimento - e exercer a função de centro de divulgação
científica, técnica e cultural. Para assegurar o desenvolvimento
destas atividades, a Universidade contou com uma instituição
mantenedora: a Fundação Universidade de Brasília - FUB.
Para implementar uma proposta de ensino superior flexível,
abrangente e fundamentada em uma concepção integrada do
ensino e da pesquisa, a UnB inovou na sua organização acadêmica.
As atividades básicas da Universidade desenvolver-se-iam, quando
plenamente consolidadas, a partir de nove Institutos responsáveis
pelo desenvolvimento de ensino e pesquisa nas áreas de ciências
básicas e de onze Faculdades, as quais ficariam responsáveis pela
transmissão dos conhecimentos associados às ciências aplicadas.
No início da década de 80, quando foi concluída a última grande
edificação construída no Campus Universitário - a Faculdade de
Estudos Sociais Aplicados - a UnB já tinha estrutura acadêmica
bastante complexa, embora distante do projeto original: cinco

Institutos; quatro Faculdades e três órgãos suplementares (a
Biblioteca Central, o Centro de Processamento de Dados e a
Editora). Na segunda metade da década de 90, quando o seu corpo
discente ultrapassa os 15.000 alunos, a Universidade passa a ter
uma estrutura acadêmica próxima daquela idealizada pelos seus
criadores: nove Institutos; oito Faculdades e, além dos órgãos
suplementares criados anteriormente, o Hospital Universitário.
Nesta década a Universidade de Brasília se consolida como
uma das maiores instituições públicas de ensino superior e de
pesquisa do País, devido à qualidade do ensino e da pesquisa por
ela desenvolvida. Em 1994, a UnB é reconhecida como uma das
quatro primeiras universidades brasileiras, no que se refere à
qualificação do seu corpo docente; na mesma época pesquisadores
do ensino superior atribuem-lhe a mesma posição no
desenvolvimento de pesquisas.
Para atingir o objetivo de ser reconhecida como a melhor
instituição de ensino superior do Brasil nos próximos anos, é
necessário dar início ao processo de consolidação do Campus
Universitário, ampliando a área física construída para o ensino e a
pesquisa e destinando espaços exclusivos à prestação de serviços
a empresas e órgãos públicos. Com isso, a Universidade pretende
ampliar a capacidade de geração dos recursos próprios, capazes de
financiar o desenvolvimento e a ampliação das atividades
acadêmicas, cumprindo, dessa forma, os fundamentos da sua
proposta original: usar o patrimônio e os recursos oriundos de sua
administração para custear o desenvolvimento das atividades
acadêmicas.
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3.2 – A UnB NO PERÍODO 1981-1997
“As informações estatísticas evidenciam que a UnB cresceu
e também aumentou a qualidade das atividades acadêmicas e
aperfeiçoou o seu corpo docente e funcional.
Cabe destacar, em linhas gerais, a prioridade dada pela
Instituição à atividade de ensino, o que pode ser verificado pelo
crescimento da oferta de cursos de graduação - particularmente das
licenciaturas, destinadas a promover a melhoria da qualidade do
ensino de primeiro e segundo grau. Houve, também, a dinamização
do ensino de pós-graduação, revelada pelo número de cursos de
mestrado e doutorado criados na última década (Tabela 3.1). O
maior volume de serviços postos à disposição da comunidade pode
ser avaliado, ainda, pelo incremento do número de vagas no
vestibular, que dobrou no período de 1981-1997.
Para avaliar o papel da UnB no desenvolvimento do Distrito
Federal e a relevância do seu trabalho para a comunidade de
Brasília e de sua região de influência, deve ser considerada a
demanda pelo ensino ministrado nessa Universidade. Verifica-se
que nos anos de 1981 a 1997 cresceram tanto o número de
matriculados nos cursos quanto o de inscritos no vestibular,
deixando transparecer que a elevação na oferta de cursos foi uma
estratégia de sucesso, a partir da qual a UnB passou a atender de
forma mais completa às necessidades de ensino de terceiro grau.
Neste período, a Universidade passou a dar aos estudantes
de graduação e pós-graduação uma melhor infra-estrutura
acadêmica, revelada tanto pelo crescimento do acervo disponível na
Biblioteca Central quanto pela disponibilidade de bolsas de
monitoria e de estudos. Na área de saúde, a cessão do antigo
Hospital Presidente Médici à Universidade de Brasília representou o
atendimento às aspirações de estudantes e profissionais, os quais
passaram a contar com um estabelecimento mais bem estruturado
para atender à necessidade de formação de seus recursos
humanos e de desenvolvimento científico da região.
A ampliação do volume e da qualidade dos serviços da UnB
foi baseada na permanente qualificação do seu corpo docente. Já
no início dos anos oitenta a UnB tinha um dos maiores índices de

qualificação do corpo docente, entre os valores encontrados para as
Instituições Federais de Ensino Superior – IFES e a estratégia
adotada desde então foi a de ampliar o número de professores com
curso de doutorado, reduzindo a participação daqueles que não
possuíam essa titulação no total do corpo docente.
3.2.1 – ENSINO DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO
A atividade de ensino desenvolvida na UnB passou por
significativas mudanças no período de 1981 a 1997. A análise da
evolução do ensino de graduação revela que, no primeiro ano da
década de oitenta, o corpo discente da Universidade era integrado
por pouco mais de 8.300 alunos de graduação, matriculados em 38
cursos, todos diurnos, conforme pode ser visto na Tabela 3.1. No
mesmo ano mais de quinze mil candidatos concorriam às 1.596
vagas ofertadas anualmente à comunidade. A demanda pelos
cursos implicava, portanto, uma concorrência média de dez
candidatos por vaga oferecida (no primeiro semestre - Ver Tabela
3.1).
Transcorridos mais de quinze anos, verifica-se que o ensino
de graduação oferecido pela Universidade tem características
completamente distintas daquelas identificadas no início da década
anterior. No segundo semestre de 1997 a UnB tem mais de 15.000
alunos matriculados em 58 cursos, catorze dos quais são noturnos.
Deve-se destacar que a criação dos cursos noturnos procurou
atender à antiga demanda da população do DF, relacionada à
possibilidade de pessoas já vinculadas ao mercado de trabalho
freqüentarem cursos oferecidos pela Universidade. Em anos
anteriores, quando os cursos de graduação eram oferecidos
exclusivamente no período diurno, as atividades acadêmicas eram
acessíveis apenas a pessoas que não necessitavam vincular-se a
empregos ou atividades remuneradas durante o dia. Assim sendo, o
corpo discente era integrado em sua maior parte por jovens sem
experiência, e permaneciam longe da Universidade aqueles
estudantes que precisavam de trabalhar. O uso parcial da infraestrutura física e acadêmica impedia, também, que a UnB
contribuísse para a formação e o aperfeiçoamento de professores
de primeiro e segundo grau.
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A movimentação dos estudantes de graduação também
merece ser avaliada. Em 1981, 1.908 novos alunos de graduação
foram matriculados na UnB, em decorrência de transferências,
cortesia ou adoção de outra forma de acesso aos cursos (exceto
vestibular). Por outro lado, 1.137 estudantes afastaram-se
temporária ou definitivamente de suas atividades, implicando uma
evasão bruta anual de mais de treze por cento dos alunos
registrados no ano. O número de formandos representou, naquele
ano, 15,6% dos alunos registrados.
Em meados da década de noventa a demanda pelos cursos
oferecidos pela UnB cresce: o número de inscritos nos vestibulares
praticamente dobra, quando comparados aos encontrados para o
início dos anos oitenta. A concorrência também é mais acentuada,
com aproximadamente doze alunos disputando uma vaga nos
cursos de graduação, ou seja, o nível da concorrência elevou-se
em mais de 35% em apenas quinze anos. A demanda do vestibular
deve ser somada à pressão dos integrantes do Programa de
Avaliação Seriada - PAS - caracterizado por constituir inovadora
forma de acesso à Universidade. Em 1996, 18.279 alunos da rede
de ensino do DF e dos Estados vizinhos inscreveram-se no
Programa. Em 1998, data do último exame, submeteram-se ao
exame 33.335 candidatos, implicando uma elevação de 82% na
demanda pelo Programa.
O acesso aos cursos oferecidos pela Universidade
continuou, ainda em 1997, a ser feito pelo vestibular e por outras
vias legais (transferência obrigatória, por exemplo). Nos dois
semestres daquele ano, 552 alunos atenderam as exigências legais
e obtiveram registro nos diversos cursos oferecidos, o que
representou o preenchimento do equivalente a catorze por cento
das vagas preenchidas por outros meios, além do exame vestibular.
O número de diplomados em 1997 totalizou 1.789 alunos,
correspondendo a doze por cento do total de matriculados no
segundo semestre. O movimento de alunos que se afastaram das
atividades acadêmicas por outros motivos (transferência, abandono
ou jubilamento) levou a uma evasão bruta anual semelhante à
encontrada no início dos anos oitenta.
Os dados apresentados evidenciam duas características
principais das atividades de graduação desenvolvidas na UnB: em

primeiro lugar o crescimento acentuado da oferta de vagas e cursos,
implicando a máxima utilização da capacidade física instalada da
Universidade; em segundo, o aumento da demanda da população,
pelas atividades acadêmicas desenvolvidas na Universidade,
revelando o reconhecimento da qualidade dos serviços prestados
pela UnB na formação dos recursos humanos de nível superior.
As informações disponíveis sobre a pós-graduação
revelam a importância dessas atividades no âmbito da UnB e
destacam o seu crescimento no período 1981-1997. Em 1981, havia
25 cursos de pós-graduação strictu senso na UnB, nos quais
estavam registrados 569 alunos; nos quatro cursos de
especialização, por sua vez, estiveram matriculados 57 alunos.
Em 1997, já estavam em funcionamento na Universidade
dezoito cursos de doutorado (número mais de nove vezes maior que
o observado em 1981) e 41 de mestrado. O corpo discente
vinculado a esses cursos totalizava 2.112 alunos (correspondendo a
uma elevação de 271% se comparado ao início da década de
oitenta). Esse vigoroso crescimento da pós-graduação já revela a
prioridade institucional dada a essa atividade a partir de meados da
década passada. Ocorre que, além da expansão, a UnB
desenvolveu, também, programas destinados a melhorar a
qualidade do ensino e da pesquisa. A partir dos esforços
institucionais desenvolvidos, verificou-se que 55% dos cursos de
mestrado e doutorado oferecidos pela Instituição, em 1997, tinham
conceito A ou B, de acordo com os critérios da CAPES; além disso,
no mesmo ano, 23% dos cursos eram novos e ainda não poderiam
ser avaliados.
Os resultados das atividades de ensino desenvolvidas
nesse cursos, quando considerada a evolução do número de teses
e dissertações defendidas, corroboram as afirmativas anteriores
sobre a consolidação da pós-graduação na Universidade. Enquanto
em 1981 foram defendidas duas teses e 110 dissertações, quinze
anos depois, a produção do alunado para os mesmos cursos era de
34 e 288, respectivamente.
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FUB: Resumo da Evolução do Ensino de Graduação, nos anos de 1981, 1996 e 1997

Discriminação
OFERTA DE ENSINO
Total de Cursos
Vagas no Vestibular
Vagas Outras Vias
Diplomados
DEMANDA PELO ENSINO
Inscritos no Vestibular
Inscritos no PAS
Alunos Matriculados
INDICADORES
Aumento de Cursos (81 = 100)
Incremento de Vagas (81 = 100)
Aumento de Diplomados (81 = 100)
Inscritos no Vestibular (81 = 100)
Candidato Inscrito por Vaga (81 = 100)

1981
I/81

1996
II/81

I/96

1997
II/96

I/97

II/97

38
806
691

38
790
640

53
1.596
295
837

58
1.596
158
867

59
1.825
367
817

59
1.877
185
972

8.347
8.699

7.267
8.520

19.027
18.279
12.265

17.043
14.299

14.708

22.720
33.335
-

10,36

9,20

39,47
98,0
128,00
-

52,63
98,8
100
-

55,26
126,4
-

55,26
132,9
172,19
12,10

Tabela 3.1
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DADOS DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO

Discriminação
No de Cursos de Doutorado
Doutorados com conceito “A” e “B “
Cursos Novos Não Avaliados
Vagas Oferecidas
Candidatos Inscritos
Matriculados nos Doutorados
Teses Defendidas no Doutorado
No de Cursos de Mestrado
Mestrados com Conceito “A” e “B”
Cursos Novos Não Avaliados
Matriculados nos Mestrados
Vagas Oferecidas
Candidatos Inscritos
Dissertações Defendidas
No de Cursos de Especialização.
Matriculados na Especialização

1981
2
6
7
11
2
23
558
224
460
110
4
57
Tabela 3.2

1996
20
8
7
438
38
41
25
6
1.570
217
18
396

1997
18
8
7
527
34
42
25
7
1.585
288
17
437
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3.2.2 - EXTENSÃO
As atividades de extensão desenvolvidas pela Universidade
de Brasília até o início dos anos oitenta concentravam-se,
predominantemente, na realização de cursos de curta duração,
freqüentados tanto pela comunidade universitária quanto pela
população do Distrito Federal. Ocorre que a partir da segunda
metade daquela década as ações de extensão desenvolvidas na
UnB diversificaram-se e voltaram-se, também, ao atendimento à
população carente da região. Após uma fase inicial de expansão, a
proposta de atuação extensionista foi reavaliada e, ao lado da
manutenção da tradicional atividade de formação, a UnB passou a
desenvolver programas de atendimento à saúde, ao apoio
tecnológico à empresas e à prestação de serviços a outros órgãos
governamentais.
No âmbito da proposta de redefinição da extensão, a
Universidade incluiu em sua estrutura o Hospital Universitário HUB, deu prioridade ao ensino à distância e passou a atuar no
apoio a implantação e ao desenvolvimento de pesquisas e cursos
de pós-graduação em Universidades das regiões Norte e CentroOeste.
As mudanças ocorridas na extensão desenvolvida na UnB
podem ser mais bem avaliadas a partir das informações contidas na
próxima tabela. Destaca-se, em primeiro lugar, o aumento do
número de cursos, acompanhado por uma aparente redução no
número de participantes do ensino de extensão, o que poderia levar
a crer em uma redução no volume e na abrangência dessas
atividades. Esse tipo de comparação deve ser feita com cautela,
uma vez que os dados para os dois anos não são rigorosamente
comparáveis. A título de exemplo, observa-se que em 1996 só
foram computadas como cursos de extensão as atividades com
mais de 35 horas-aula, enquanto não existe indicação que este
mesmo critério tenha sido adotado para 1981.

3.3 - CORPO DOCENTE
A análise das informações disponíveis para os anos de
1981 e 1996 deixam claras as mudanças ocorridas na composição
do corpo docente da UnB (Tabela 3.3). No primeiro ano
mencionado, aproximadamente vinte por cento dos professores
eram adjuntos e 55% das atividades de ensino e pesquisa eram
desenvolvidas por colaboradores. No que tange a titulação, 65%
deles possuíam títulos de mestrado e doutorado. Decorridos quinze
anos, quase metade do quadro é constituída por professores
adjuntos e a participação daqueles com titulação superior (mestrado
e doutorado) corresponde a 85% dos responsáveis pelas atividades
didáticas.
Outro aspecto a ser ressaltado refere-se à ampliação do
quadro total de docentes, que passa de 815 professores em 1981
para 1.316 em 1997. Aparentemente elevado, o crescimento de
61% verificado para o número de professores é bem inferior ao
encontrado para a elevação do total do corpo discente (101,6%), o
que provocou a sobrecarga de trabalho dos professores da UnB.
As informações sobre o corpo docente deixam clara a base
sobre a qual se assentou o crescimento recente da Universidade.
Apesar de constituir, desde a sua criação, uma das Instituições
Federais de Ensino de mais elevado índice de qualificação do corpo
docente, a UnB desenvolveu esforços na última década para
aumentar o nível de titulação dos professores integrantes do seu
quadro. Apoiada na ampliação da qualificação, foi possível
aumentar o número de cursos de graduação e pós-graduação e
elevar consideravelmente o número de mestrados e doutorados
referendados como excelentes.
3.4 - CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
A Universidade de Brasília caracterizou-se, ao longo de sua
história, por possuir um quadro reduzido de servidores, comparado
à proporção do corpo técnico-administrativo das demais IFES. Com
o crescimento recente das atividades acadêmicas desenvolvidas na
UnB, o aumento do número de cursos, de pesquisas e a
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incorporação do HUB, a insuficiência de funcionários tem ficado
ainda mais transparente.
Segundo informações constantes do Relatório de 1981,
naquele ano eram lotados, nas diversas unidades da FUB, 1.802
servidores, sendo aproximadamente dois terços deles classificados
como pessoal administrativo. O mesmo documento menciona que
estavam em atividade na Universidade, naquele mesmo ano, 1.548
funcionários. Em 1996, o corpo técnico-administrativo era
constituído por 2.342 pessoas, divididas em três níveis: de apoio
(14%), intermediário (60%) e superior (26%). As mudanças
ocorridas nos planos de cargos adotados pela Instituição no período
em estudo não permitem uma comparação imediata da composição
do quadro de pessoal. É possível verificar apenas que é visível, ao
longo do período estudado, a redução da participação relativa do
pessoal de apoio. Em 1997 integravam o quadro de pessoal apenas
2.193 servidores, implicando uma redução de 6,49% em relação ao
número de funcionários existente no ano anterior.
Outro aspecto relevante, a ser mencionado na análise da
evolução do corpo de servidores da FUB, é o discreto crescimento
do quadro, quando comparado à elevação do número de alunos, de
professores e de atividades. Os documentos oficiais demonstram
que, no período de 1981 a 1997, o número de técnicos e
administrativos atuando na UnB elevou-se apenas 21,7%.
3.5 - PLANEJAMENTO UNIVERSITÁRIO
As mudanças ocorridas na administração pública, a partir da
década de oitenta, levaram gestores de órgãos e empresas públicas
a implementarem processos de planejamento e de melhoria
contínua destinados a promover a elevação da qualidade de
produtos e serviços. Buscava-se, em última instância, garantir a
sobrevivência desses organismos em um período de mudanças de
paradigmas e de concorrência acelerada. Adicionem-se aos
desafios externos, mencionados acima, as dificuldades internas
enfrentadas pelas organizações públicas: rigidez estrutural, reduzido
nível de agilidade das respostas e acentuada resistência a
mudanças.

As instituições de ensino enfrentaram, além dessas
dificuldades, algumas outras: a crise de financiamento do ensino
público, a inadequação das normas públicas à proposta de gestão
autônoma das universidades e, ainda, a estrutura organizacional
colegiada, mais rígida e burocratizada que a encontrada em outros
órgãos públicos. Acrescente-se, aos fatores mencionados acima, a
resistência da comunidade universitária à implementação de
quaisquer mudanças que lhe sugerissem a possibilidade de ameaça
ao ensino superior público.
A UnB não ficou imune à crise atravessada pelas demais
instituições públicas de ensino, ao longo das duas últimas décadas.
Apesar das dificuldades, por ter uma organização formal e
administrativa peculiar, ser uma Universidade jovem e de tradição
inovadora e contar com um patrimônio de valor bastante superior ao
encontrado nas demais, a UnB optou por identificar e trilhar novos
caminhos. Nos anos noventa, os responsáveis por sua
administração optaram por adotar estratégias de gestão voltadas à
ampliação dos recursos próprios, de forma a garantir a
sobrevivência institucional com menor dependência dos recursos
orçamentários do tesouro. Em resumo, optou-se, na UnB, por
redefinir os caminhos institucionais e pela preparação da
Universidade para o pleno exercício da autonomia universitária.
O processo de mudança institucional implementado desde
então pode ser dividido, didaticamente, em duas fases: a primeira,
que abrange os anos 1993 a 1997, é caracterizada pela implantação
do processo de planejamento estratégico, pela reorganização das
unidades acadêmicas e pela descentralização administrativa. A
segunda, iniciada em 1998, compreende a redefinição estratégica
da UnB, a estruturação das unidades de prestação de serviços e,
finalmente, a preparação para o exercício da autonomia
institucional.
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1
9
9
7

1
9
9
6

1
9
8
1

Ano e Titulação

Titular

Adjunto

Graduação
Especialização
Mestrado
Doutorado
Total
(%)
Graduação
Especialização
Mestrado
Doutorado
Total
%
Graduação
Especialização
Mestrado
Doutorado
Total
%

4
1
3
93
101
7,7
5
1
3
82
91
7,1
4
11
34
49
6,0

13
6
35
612
666
50,6
21
8
47
545
621
48,4
14
25
23
110
172
21,1

Assistente
30
14
411
455
34,6
40
19
415
474
37,0
9
17
67
34
127
15,6
Tabela 3.3

Colaborador

Auxiliar

-

70
24
94
7,1
70
26
96
7,5
18
2
2
1
23
2,8

0,0
0
0,0
86
100
178
80
444
54,5

Total (A)
No
117
45
449
705
1316
100,0
136
54
465
627
1,282
100,0
131
155
270
259
815
100,0

Total (A)
%
8,9
3,4
34,1
53,6
100,0
10,6
4,2
36,3
48,9
100,0
16,1
19,0
33,1
31,8
100,0
-

Nota: Não foram incluídos nos totais dos anos os professores visitantes e substitutos, que correspondiam a 505 docentes em 1996 e a 36 em 1981.
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3.5.1 - O PLANEJAMENTO UNIVERSITÁRIO NOS ANOS
DE 1993 A 1997
Em 1993, a UnB deu início ao processo de mudança
destinado a transformá-la em modelo de gestão pública e a
assegurar sua transição da situação de uma IFE de porte médio
para a liderança do processo de revitalização do ensino público
superior. Para cumprir este objetivo institucional, foram realizadas
as seguintes ações: elaboração de um diagnóstico institucional e
mudança na estrutura acadêmica.
O diagnóstico institucional, realizado no período de 22 a 26
de novembro de 1993, envolveu quinhentos representantes dos três
segmentos da comunidade universitária. A metodologia adotada, na
ocasião, estabelecia a realização dos encontros, nos quais seriam
identificadas as principais dificuldades institucionais e analisadas as
alternativas de solução a serem adotadas. Os participantes desses
encontros diagnosticaram que as principais dificuldades enfrentadas
pela UnB eram, entre outras de menor importância: a deficiência de
comunicação, a defasagem tecnológica, a insuficiência de espaço
físico e a inadequada utilização das edificações existentes.
Entendeu-se, naquele momento, que o exercício da
autonomia universitária só seria garantido na medida em que a
Universidade demonstrasse a viabilidade de seu trabalho e sua
capacidade de implementar um processo de administração
inovador, capaz de alterar padrões de gerenciamento há muito
estabelecidos. Para implementar o novo modelo foram adotadas as
seguintes providências:
1)
implementação do processo de planejamento
estratégico, por meio do qual foram definidos a missão, os objetivos,
as políticas e as diretrizes institucionais;
2)
descentralização do processo decisório e estímulo à
captação de recursos, como condições indispensaveis à criação da
infra-estrutura necessária ao desenvolvimento das atividades de
ensino, pesquisa e extensão;
3)
alteração na estrutura da área acadêmica após
verificação de que o planejamento acadêmico original da UnB

estabelecia que a estrutura acadêmica seria composta por 21
Institutos e Faculdades (TODOROV, 1995).
Em 1968, com as mudanças políticas ocorridas no País, o
projeto institucional da UnB sofre alterações. A Universidade passa
a perseguir novos objetivos e adota estratégias voltadas a promover
a sua modernização e adequação às exigências do novo modelo de
ensino superior. Estruturalmente, a Universidade passa a ter um
menor número de unidades acadêmicas, sendo as anteriormente
instituídas ou aquelas em fase de implementação agrupadas em
nove Institutos e Faculdades. Em 1997, a UnB volta a contar com
dezenove Institutos e Faculdades. Destaque-se o fato de que a
estrutura acadêmica em vigor nesse último ano é bastante
semelhante àquela proposta pelos idealizadores da Universidade e
parcialmente implantada até 1967 (ver Tabela 3.4).
Apesar das dificuldades enfrentadas na implementação do
processo de gestão universitária, os resultados obtidos no período
1993-1997 foram os seguintes:
a)
início da implantação da REDUnB, rede de alta
tecnologia destinada a promover uma maior integração entre as
unidades da Universidade e entre esta última e os centros de ensino
e pesquisa nacionais e internacionais. A REDUnB foi financiada por
parceiros da iniciativa privada e do setor público;
b)
ampliação da oferta de serviços prestados pela
UnB, mantidos praticamente constantes os seus quadros docente e
técnico-administrativo. Com o crescimento do volume de atividades
desenvolvidas e a estabilidade (em alguns casos, redução) do
número de servidores, pode-se dizer que houve um aumento
substancial de produtividade de docentes e funcionários da UnB.
c)
elevação do volume de recursos próprios captados
pela Universidade, uma vez que os órgãos voltados à prestação de
serviços foram capazes de gerar um volume de verbas superior
àquele repassado pelo Tesouro para o financiamento das despesas
de custeio da UnB.
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ARTES
- Instituto de Artes
- Fac. Arquitetura e Urbanismo

ÁREAS DE ENSINO E UNIDADES
1967
1981
ARTES
ARTES
- Inst. Central de Artes
- Inst. de Arquitetura
- Fac. de Arquitetura e Urbanismo
Urbanismo

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

- Inst. de Biologia
- Inst. de Psicologia

- Inst. Central de Biologia
- Inst. Central de Psicologia
- Fac. Ciências Médicas

- Inst. de Ciências Biológicas
- Fac. de Ciências da Saúde

Inst. de Ciências
Biológicas
- Inst. Psicologia
- Inst. de Ciências da
Saúde
- Fac. de Educação Física

CIÊNCIAS EXATAS

CIÊNCIAS EXATAS

CIÊNCIAS EXATAS

CIÊNCIAS EXATAS

-

-

- Inst. de Ciências Exatas
- Fac. de Tecnologia

- Inst. de Ciências Exatas
- Inst. Geociências
- Fac. Tecnologia

1965

Inst. de Física
Inst. de Geociências
Inst. de Matemática
Inst. de Química

Inst. C. de Física Pura e Aplicada
Inst. Central de Geociências
Inst. Central de Matemática
Inst. Central de Química
Fac. de Tecnologia
Fac. de Ciências Agrárias

e

1997
ARTES
- Inst. de Artes
- Fac. de Arquitetura e
Urbanismo

CIÊNCIAS HUMANAS

CIÊNCIAS HUMANAS

CIÊNCIAS HUMANAS

CIÊNCIAS HUMANAS

- Inst. de Ciên. Humanas
- Fac. de Biblioteconomia

- Inst. de Ciências Humanas

- Inst. de Ciências Humanas
Fac. Estudos Sociais
Aplicados
- Fac. de Educação

Inst. de Ciências
Humanas
- Fac. Estudos Sociais
Aplicados
- Fac. Educação
- Inst. de C. Pol. e Rel.
Internacionais.
- Fac. de Direito
- Inst. de Ciências Sociais

-

LETRAS

Fac. de Biblioteconomia
Fac. de Educação
Fac. de C. Jurídicas e Sociais
Fac. de Administração
Fac. de Economia

LETRAS

LETRAS
LETRAS

- Inst. de Letras
- Fac. de Comunicação

- Inst. Central de Letras
- Fac. de Comunicação
- Faculdade de Letras

Inst. de Expressão e
Comunicação

Tabela 3.4

- Inst. de Letras
- Fac. de Comunicação
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4 – ASPECTOS ADMINISTRATIVOS
Por aspectos administrativos deve-se compreender, do ponto de
vista do planejamento físico, o conjunto de temas e atividades relacionado
ao gerenciamento dos recursos humanos, financeiros, físicos e
patrimoniais universitários que reúne os instrumentos que medeiam e
viabilizam os objetivos de operação da universidade. Para o Plano Diretor
Físico do Campus Universitário Darcy Ribeiro interessará o modo pelo
qual se exercerá o controle administrativo sobre o uso dos espaços e
como se explorará a máxima capacidade de utilização dos recursos
disponíveis. Também interessam as formas pelas quais a própria
estrutura física do Campus possa viabilizar a captação de recursos (o
Campus como lugar urbano privilegiado para a promoção de eventos
do interesse de diversos agrupamentos comunitários e
institucionais).
4.1 – O DEBATE DA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA
Uma das mais importantes transformações por que passa a
universidade pública ocorre por sua reorganização em instâncias
autônomas. A autonomia universitária nasce, como princípio organizativo,
na Constituição Federal de 1988 (Art. 207: “As universidades gozam de
autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e
patrimonial e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão”). O debate de alternativas para a autonomia
administrativa universitária tem, em seus desdobramentos, conseqüências
no âmbito da ocupação física do Campus, que devem ser consideradas.
Essa dimensão da autonomia universitária pode acarretar diversas
alternativas para a organização espacial do Campus, em médio e
longo prazo. A autonomia administrativa atua sobre a organização
espacial, e tem sua importância aumentada com a (possível)
diversificação das organizações autônomas, criadas no âmbito da
Fundação Universidade de Brasília - FUB. Em especial, a progressiva
descentralização administrativa e o exercício autônomo da gestão de

Unidades Acadêmicas e órgãos universitários, como o Hospital
Universitário, ou de um Centro de Convenções autônomos, devem exigir o
estabelecimento de padrões mínimos de projeto, construção e uso que
imponham níveis aceitáveis de qualidade dos espaços construídos, de
sua acessibilidade e segurança, etc. Essas organizações, ao se
determinarem em suas respectivas faixas de autonomia, expressarão
necessidades próprias de ordenamento espacial. O conjunto da
Universidade de Brasília, ao crescer em porte e ao diversificar seus
padrões de atividades, tornar-se-á mais complexo, devendo-se coordenar
a unidade urbanística do Campus e a diversidade das organizações
descentralizadas.
Do ponto de vista do planejamento físico, é essencial a unidade e
coerência no âmbito do complexo processo decisório institucional, que
envolve instâncias formuladoras das políticas institucionais - e
deliberativas - nos planos acadêmicos do ensino, da pesquisa e da
extensão, bem como nos planos da administração de pessoal e de
recursos financeiros e materiais, e ainda no plano comunitário. A gestão
administrativa, no nível do conjunto da Universidade, está diretamente
associada à execução das políticas institucionais em âmbitos mais
restritos, como os dos recursos humanos, financeiros e materiais.
A execução de políticas acadêmicas é realizada por outra esfera
de administração, estritamente acadêmica, que tem papel fundamental no
estabelecimento das políticas institucionais referentes aos recursos
tecnológicos (ainda que as Unidades Acadêmicas exerçam o poder de
definição dessas políticas de modo ainda heterogêneo, em impulsos
originados por iniciativas lançadas desde diferentes origens e orientadas
por diversos interesses, como no caso da REDUnB, as políticas
tecnológicas podem associar a totalidade das Unidades Acadêmicas e
demais órgãos universitários, numa coordenação de investimentos que
somente pode ocorrer de forma centralizada).
As práticas administrativas que se articulam em torno do processo
decisório e das ações executivas encontram rebatimentos fundamentais
na gestão dos espaços físicos e no processo de ocupação do Campus. À
medida que a autonomia administrativa é descentralizada e formalmente
transmitida, desde a administração superior da Universidade de Brasília
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até o conjunto de Unidades Acadêmicas e órgãos universitários, também
ocorre a necessidade de coordenação das diferentes pautas de
prioridades de ocupação e uso dos espaços disponíveis. O Plano Diretor
Físico do Campus deve orientar a formação e o disciplinamento das
faces de gerenciamento comum entre as instâncias administrativas
descentralizadas. O cenário de instâncias organizacionais autônomas
está associado à gestão coordenada da ocupação física do Campus.
4.2 – A NATUREZA ADMINISTRATIVA DO PLANO DIRETOR
FÍSICO DO CAMPUS
O Plano Diretor Físico pode ser apresentado como instrumento
auxiliar da gestão institucional, diretamente relacionado tanto com os
aspectos do planejamento institucional quanto com as ações executivas
empreendidas na consecução das políticas institucionais. Enfatiza-se, nas
práticas administrativas que se orientam para a gestão dos espaços
construídos, a importância das funções de controle e avaliação
concernentes:
a) à qualidade ambiental e segurança dos locais de trabalho;
b) ao atendimento da programação arquitetônica das edificações
às necessidades das atividades previstas (dimensionamentos
e condicionantes ambientais, entre outras determinações da
programação físico-funcional);
c) ao efetivo padrão de uso e ocupação dos espaços
construídos, à disposição das Unidades Acadêmicas e órgãos
universitários (freqüência de uso, densidade de ocupação ou
lotações verificadas, cumprimento dos objetivos colocados
pelos grupos de trabalho, etc.);
d) ao desempenho dos serviços de manutenção e dos sistemas
prediais mantidos (elementos da edificação, instalações,
equipamentos, etc.).

4.3 – MÉTODOS E TÉCNICAS APLICADOS NA GESTÃO DOS
ESPAÇOS CONSTRUÍDOS
O trabalho administrativo lança mão de instrumentos de controle e
avaliação para retro-alimentar o processo decisório. Para o planejamento
físico, essa retroalimentação ocorre, em especial, pela avaliação de pósocupação dos espaços construídos: uma vez em uso, os edifícios são
monitorados, avaliando-se o seu desempenho segundo vários critérios,
como os citados acima (qualidade ambiental, adequação dos ambientes,
programação de uso e, ainda, seu dimensionamento, mobiliário,
instalações, entre outros pontos).
A Avaliação de Pós-Ocupação – APO permite a formação de uma
memória acerca do alcance (ou frustração) dos objetivos postulados pelos
projetos técnicos de arquitetura e engenharia, bem como pelo Plano
Diretor Físico do Campus, e ainda pelas instâncias decisórias atuantes no
processo de programação arquitetônica. O conhecimento obtido por meio
de APOs sistematicamente realizadas nos espaços construídos permite o
refinamento dos critérios de projetos, das tecnologias construtivas, dos
padrões de organização físico-funcional, entre outros pontos. Quando
procedimentos de APOs são adotados no planejamento físico, há ainda a
criação de um mínimo de continuidade entre diferentes momentos da
gestão dos espaços físicos: um novo grupo de administradores se
beneficia com a experiência acumulada pelas gestões anteriores (e a
descontinuidade nas gestões é um traço persistente de nossa cultura
administrativa, revelando-se na repetição de erros, na imprevidência que
caracteriza
as
instituições
de
planejamento
deficitário,
na
heterogeneidade dos níveis de qualidade verificados no desempenho de
seus diferentes grupos de trabalho, etc.).
Várias medidas administrativas a serem consideradas pelas
instâncias de planejamento físico e institucional dizem respeito à
ocupação gradual do Campus – como eventos de organização físicoterritorial, que podem ser previstos por meio de cenários de ocupação do
Campus (desde os problemas de fluxo de pessoas e informações até o
redimensionamento das equipes de segurança, limpeza e manutenção
num Campus ocupado).
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Evidentemente não se pode enxergar apenas edifícios ocupando
a paisagem antes liberada: a ocupação física é ocupação por atividades
reais, implica a ampliação da organização, dos grupos de trabalho, dos
ramos da instituição. Tanto o trabalho acadêmico (no ensino, na pesquisa
e na extensão) quanto o trabalho de apoio administrativo transformam-se
– aos quais são adicionados outros serviços de apoio, dirigidos ao
conforto da comunidade universitária ou de entidades colaboradoras que
eventualmente obtenham espaço no Campus. A localização dos grupos
de trabalho no espaço físico do Campus é decisão fundamental no
processo de planejamento e depende largamente de fatores de
gerenciamento – apesar de a decisão locacional também se associar ao
processo histórico de ocupação do Campus, às evidências do sítio físico
do Campus, à formação de sua paisagem urbanizada ou, como se pode
conceber, criada. A localização dos grupos de trabalho (em ensino,
pesquisa e extensão e apoio administrativo) exige discussão que
caracterize as diretrizes de gestão dos espaços construídos. Critérios
gerais de localização são abordados no Capítulo 8, Vetores de
Ocupação.
Tanto fatores estruturais de ordenamento territorial como as
diretrizes gerais de ocupação e plano urbanístico, quanto fatores de
ordenamento local, referentes às diretrizes de planejamento das
edificações, devem ser observados do ponto de vista do administrador. A
informatização do Campus, como exemplo, reúne fatores que exigem a
consideração simultânea da organização do trabalho em nível geral e
local, que é de fundamental relevância para a programação arquitetônica
das edificações.
A informatização crescente de várias tarefas pode ampliar e
facilitar a emergência de outras, pela liberação de tempo e de controles
tornados desnecessários –, assim como criar novas necessidades. Disso
resulta que o uso intensivo de tecnologias da informação exige a previsão
de espaços interiores flexíveis que possam ser reestruturados com
facilidade, que respondam rápida e adequadamente a demandas de
grupos quase instantâneos de trabalho (nas pesquisas, nas comissões
administrativas, etc.); as instalações prediais devem ter facilitado o acesso
à sua manutenção, sendo imprudente embuti-las nas alvenarias ou criar

elementos de mobiliário fixo que dificultem a mudança nas
compartimentações dos pavimentos. Essas observações apenas
exemplificam princípios já praticados na projetação arquitetônica que
respondem à demanda de formas de organização de trabalho de inegável
dinâmica. Novas organizações de trabalho emergem, e enfatiza-se o fato
de a programação arquitetônica (que realiza vínculo entre os métodos e
os objetos do planejamento intitucional e os do planejamento físico)
constituir prática permanente, como instrumento de proposição,
normatização e avaliação – e não somente como atividade pontual,
preliminar à elaboração do projeto de arquitetura.
Espaços físicos devem ser recicláveis, e o dimensionamento de
vãos, a liberdade na colocação de divisões internas, a qualidade do
sistema construtivo, bem como o condicionamento natural (da iluminação
e ventilação dos ambientes), permitem a sua adaptação para significativa
diversidade de utilizações. Ainda assim, muitos ambientes de trabalho
acadêmico são extremamente exigentes quanto ao condicionamento
ambiental, às instalações necessárias, aos materiais empregados e
mesmo à forma física (proporções, pé-direito ou alturas internas úteis,
geometria).
Espaços de grande flexibilidade e espaços de maior
especificidade, de um certo ponto de vista, compõem os programas
arquitetônicos das edificações do Campus e dão a elas suas
características funcionais. A gestão dos espaços construídos, na
organização universitária, ainda não avalia os custos da construção
associados à funcionalidade (como a medida de seu desempenho como
recipientes de atividades) de suas edificações. O Plano Diretor Físico do
Campus propõe modelo de programação e avaliação com base na análise
das densidades de ocupação e na freqüência de usos dos espaços
associados a atividades – Capítulo 9, Densidades de Ocupação e
Freqüências de Usos. Essa abordagem conduz a programações
arquitetônicas exigentes quanto ao controle dos custos de utilização e
manutenção dos espaços construídos. Desdobra-se daí a diretriz de
padronização de espaços e materiais construtivos, de sistemas de
instalações e mobiliário (em escala que permita o controle de custos e
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não seja obstáculo à diversidade e riqueza de concepções arquitetônicas,
o que exige a permanente discussão técnica e conceitual dos modelos de
padronização adotados em torno de princípios comuns).
4.4 – CUSTOS E AUTO-SUSTENTAÇÃO DO PROCESSO DE
OCUPAÇÃO FÍSICA DO CAMPUS
A gestão dos espaços construídos implica, assim, a gestão dos
custos de construção e manutenção desses espaços: é proibitiva a
indicação de ocupação do Campus, de expansão da organização
universitária, sem a previsão de mecanismos de captação de
recursos que viabilizem sua manutenção adequada. Podem-se captar
recursos por meio de eventos promovidos no espaço do Campus. Um
Centro de Convenções, como exemplo, é espaço que se pode autosustentar financeiramente, ter pessoal próprio, serviço de manutenção
especializado – e gerar excedentes que possibilitem melhorias em outras
organizações da Universidade de Brasília.
A diretriz de auto-sustentação transforma as premissas
convencionais de aporte de recursos públicos na única ou predominante
fonte de dotações para a construção e manutenção dos espaços físicos
do Campus. Essa diretriz vai ao encontro da concepção de autonomia
administrativa e financeira, por meio da criação de organizações
universitárias, no âmbito da Fundação Universidade de Brasília, que
possam empreender a captação de recursos e novos investimentos,
viabilizando patamares de ocupação física de difícil consecução sem as
alternativas de auto-sustentação.
Nessa perspectiva, é fundamental a discussão das formas de
coordenação entre as instâncias autônomas. Os objetivos fundamentais
da instituição universitária devem orientar o modelo de auto-sustentação.
A ocupação do Campus pode ser concebida a partir de cenários a) que
combinem empreendimentos que criam empreendimentos (como no
exemplo do Centro de Convenções, que se associa à criação de espaços
para a exposição de trabalhos de caráter científico, artístico, comunitário,
etc., em maior escala); e b) em que organizações são planejadas
centralmente (categoria que se associa à maioria das Unidades

Acadêmicas e ao apoio técnico-administrativo – apesar de admitir-se esta
categorização como discutível, se se reconhecer que as Unidades
Acadêmicas têm a capacidade e a possibilidade de projetos autônomos).
A evolução dos mecanismos de captação de recursos deve ser
apreciada para que se acompanhe a criação de formas de autosustentação de algumas organizações universitárias, no âmbito da FUB. A
seguir, apresentamos texto elaborado por instância de planejamento
institucional da UnB, referente a essa evolução (Consolidação do
Campus – Gabinete do Reitor, 1997-1998).
4.4.1 – DADOS ACERCA DA CAPTAÇÃO DE RECURSOS
O aumento da captação de recursos busca estimular a exploração
do potencial de prestação de serviços das unidades acadêmicas e
administrativas. Para tanto, foi reduzido o tempo de tramitação de
processos na administração central, agilizadas a elaboração e assinatura
de contratos e ampliando-se, com tais iniciativas, o volume de recursos
arrecadados pelos órgãos prestadores de serviços. A implementação das
medidas destinadas a promover o aumento da captação elevou o volume
de recursos orçamentários da Universidade.
O aumento das receitas verificado nos últimos anos pode ser
creditado ao esforço desenvolvido pela UnB, no sentido de estabelecer
parcerias com órgãos da administração federal e do Distrito Federal, que
possibilitaram, no último quadriênio, a transferência de expressivo volume
de recursos do orçamento desses órgãos para a Universidade.
Um dos mais importantes resultados obtidos com o
aperfeiçoamento da gestão financeira da Universidade foi a estruturação
de órgãos e programas destinados a ampliar a captação de recursos
próprios, com o objetivo de reduzir a dependência da Universidade dos
repasses do Tesouro (Tabela 4.1). Como resultado, os principais órgãos
descentralizados da UnB passaram a arrecadar diretamente maior volume
de recursos (Tabela 4.2). Essas verbas adicionais foram utilizadas, em
primeiro lugar, no custeio das atividades inovadoras implementadas por
essas unidades. Em segundo, para financiar atividades com dotação
orçamentária insuficiente ou, ainda, para implementar programas
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prioritários, considerados estratégicos para o desenvolvimento
institucional, tais como o de informatização administrativa das unidades
acadêmicas, custeado pelo CESPE.
Observa-se, entretanto, que o crescimento da comunidade
universitária, a ampliação e diversificação dos serviços prestados pela
Universidade - fenômenos característicos do período 1993-97 - tornaram
ainda mais agudas as dificuldades relacionadas à ocupação das áreas
existentes no Campus. Novo diagnóstico realizado em novembro de 1997,
junto aos recém-empossados gestores universitários, identificou o
agravamento do problema relacionado à insuficiência do espaço físico e à
possibilidade de comprometimento de atividades essenciais. Naquela
ocasião, grande número de entrevistados respondeu que a ampliação do
ANOS
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9
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espaço físico era condição indispensável não mais à ampliação das
atividades, mas à manutenção, em níveis de qualidade adequados, do
ensino, da pesquisa e da extensão.
Assim a importância da área física construída no Campus
Universitário Darcy Ribeiro foi corroborada quando da elaboração da
proposta de planejamento estratégico para o período 1998-2002. Nesse
último diagnóstico, a insuficiência de espaço físico é apresentada como
uma das maiores dificuldades a serem enfrentadas pelos integrantes da
UnB no final do século.
Os resultados do processo de mudança organizacional
implementado no período de 1993-97 conduziram a alterações nas
perspectivas e projetos da comunidade universitária. Assim, foi necessário

Tesouro

Pessoal,
Encargos
e
Diárias
Valor
%
59.784 100

Outros Custeios e Capital
Outros custeios
Capital
Valor %
Valor
%
6.144
21
3.422
41

Total
Valor %
9.566 25

Valor %
63.407
69

Próprios
Total
Tesouro

34
54.818
82.605

0
100
99

23.125
29.269
6.017

79
100
21

4.879
8.301
344

59
100
6

28.004
37.570
6.361

75
100
18

29.081
92.488
83.268

Próprios
Total
Tesouro

569
1
83.174 100
160.174 100

22.790
28.807
17.387

79
100
32

5.392
5.736
300

94
100
3

28.182
34.543
17.687

82
100
28

29.796
26
113.064 100
160.887 77

Próprios
Total
Tesouro

67
160.241
160.608

0
100
100

36.828
54.215
16.735

68
100
26

9.387
9.687
3.107

97
100
55

46.215 72
63.902 100
19.842
28

48.377
23
209.264 100
163.716 75

Próprios
Total
Tesouro

250
160.858
182.056

0
100
100

48.816
65.551
17.957

74
100
37

2.509
5.616
5.514

45
100
49

51.325 72
54.053
25
71.167 100 217.769 100
23.471
40 187.571 84

Próprios
Total

182.056

100

30.115
48.072

63
100

5.650
11.164

51
100

35.765
59.236

Tabela 4.1

Orçamento
Total

60
100

31
100
74

36.471 16
224.042 100
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que se desse início a um novo ciclo de planejamento da Instituição, com o
objetivo de melhor adequá-la às perspectivas e demandas tanto de sua
comunidade quanto da população do Distrito Federal.

especialmente convidados. Na ocasião foram redefinidos a missão e os
objetivos estratégicos; além dessa atividade, foram discutidos e
selecionados as principais diretrizes e programas a serem seguidos no
período.
A metodologia adotada na redefinição das bases do planejamento
compreendeu também a realização de novas reuniões em unidades
acadêmicas e administrativas autônomas ou de natureza estratégica, nas
quais devem ser programados formalmente os objetivos específicos e as
metas a serem atingidas no quadriênio. A etapa de elaboração do
planejamento de áreas específicas deverá ter por base a proposta global
de planejamento universitário. Assim sendo, novos objetivos, programas e
projetos deverão ser adicionados à proposta global da Universidade.

4.4.2 – PERSPECTIVAS DO PLANEJAMENTO INSTITUCIONAL
A segunda etapa do planejamento da UnB, iniciada em 1997,
compreendeu a revisão da missão e dos objetivos definidos originalmente
e estabeleceu como estratégica a consolidação do processo de
planejamento universitário.
As bases do planejamento universitário para os anos de 1998 a
2002 foram definidas em seminários ocorridos em fevereiro de 1998.
Participaram desse encontro todos os membros da administração superior
da Universidade e representantes da comunidade universitária
TIPOS DE
RECEITAS

R$

1993

1994

CESPE

4.588

22

7.161

34

11.03

44

18.619

51

24.987

60

HUB

3.457

16

5.061

24

5.910

23

7.568

21

6.354

15

EDU

316

1

289

1

695

2

512

738

2

Aluguéis/
Taxas

1.075

5

852

4

2.125

8

4.447

12

3.883

9

Outras
Receitas

2.932

14

1.963

9

4.822

19

4.591

13

5.794

14

Aplicação
financeira

8.945

42

5.633

27

78

0

TOTAL

21.313

100

20.959

100

%

R$

1995
%

R$

656

25.273

Tabela 4.2

1996
%

3

100

R$

933

36.670

1997
%

1

3

100

R$

41.834

%

100
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5 – ASPECTOS COMUNITÁRIOS
Por aspectos comunitários deve-se compreender, do ponto de
vista do planejamento físico, o conjunto de temas relacionados à
população que trabalha, estuda e reside no Campus Universitário Darcy
Ribeiro – e que, não menos importante, o visita, em termos de suas
atividades e necessidades. Essa abordagem é importante fundamento
para a programação arquitetônica e para o projeto físico do Campus.
A especial ênfase dada aos aspectos comunitários nasce da
intenção de tornar o Campus Universitário lugar urbano que privilegie o
encontro das pessoas em torno da produção acadêmica, dos eventos e
do cotidiano universitários. Os lugares urbanos e as edificações,
ajustados às necessidades dos usuários e como expressão da instituição
universitária, são indicadores de civilidade e gregarismo.
5.1 – O CONHECIMENTO DA COMUNIDADE
“A Universidade de Brasília é uma comunidade integrada por mais
de 17.000 estudantes de graduação e de pós-graduação, 1.249
professores e 2.360 funcionários” (Um Salto Rumo à Qualidade de Vida
– Decanato de Assuntos Comunitários – DAC, da UnB, 1997). Essa
declaração inicial de que a Universidade de Brasília é uma comunidade, é
excelente expressão que bem nos conduz a importante grupo de
premissas para um projeto físico do Campus.
Contudo, essa comunidade somente existe se consideramos a
organização universitária, seu trabalho agregador nas áreas de ensino,
pesquisa e extensão, bem como seus serviços e facilidades que trazem
conforto e atraem as pessoas. Para o planejamento físico é fundamental o
conhecimento da comunidade: quem e quantos são, o que fazem, quais
suas faixas etárias, de renda, entre outras informações que permitam a
formação de perfis dos membros da comunidade universitária e a análise
de suas necessidades específicas como usuários dos espaços
construídos do Campus. A maioria dessa comunidade (se aceitarmos a
definição proposta pelo DAC) é temporária: são estudantes, mantendo

uma freqüência média de algumas horas diárias no Campus, ao longo de
três a seis anos.
Contudo, outras demarcações de comunidade devem ser
oferecidas, visando ao debate das premissas de planejamento físico.
Podemos ser mais inclusivos, ao examinarmos, por exemplo, os grupos
de ex-alunos, de professores e funcionários aposentados; de visitantes
que nos vêm com variada freqüência (até mesmo os incidentais turistas,
para os quais há programa de visitação do Campus); os estudantes
secundaristas que também realizam visitação, freqüentando a Biblioteca
Central, como tantas outras pessoas da comunidade do Distrito Federal e
dos municípios vizinhos, de Goiás e Minas Gerais. Ainda que as inclusões
possam considerar o mais eventual dos freqüentadores, não se pode
esquecer dos trabalhadores que prestam serviços no Campus (das
agências bancárias às lanchonetes, e mesmo os poucos trabalhadores
informais, em alguns pontos dos estacionamentos, etc.); e ainda: do corpo
de policiais militares, dos pacientes internados ou em tratamento no
Hospital Universitário, dos professores e pesquisadores visitantes, dos
bolsistas estrangeiros, que peregrinam entre as instituições de ensino
superior; e ainda: das famílias dos professores e funcionários que residem
na Colina, das crianças e adolescentes que participam das atividades do
Programa Infanto-Juvenil (PIJ) e do Centro Olímpico, entre diversas
outras possibilidades.
Como avalia o Decanato de Assuntos Comunitários,
considerando-se essa comunidade ampliada, cerca de 30.000 pessoas
acorrem diariamente ao Campus, ao longo dos seus períodos vespertino,
matutino e noturno, por toda a semana e por semestres – e mesmo nas
férias letivas, período em que se tem registrado paulatino crescimento de
atividades universitárias. Mesmo desprovido de atrações para o lazer e
com limitada infra-estrutura para a realização de eventos, o Campus da
UnB é atrativo, o que se associa à imagem positiva da instituição imagem que deve ser cuidadosamente compreendida e aprimorada.
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5.2 – UMA PAUTA PARA A COMUNIDADE
A freqüência e permanência das pessoas no Campus levanta
vários problemas merecedores de análise no projeto físico do
Campus, que deve considerar as necessidades dos diferentes
grupos componentes de sua comunidade. Examinemos alguns,
pautados por sua relevância, envolvendo várias escalas do projeto, desde
o planejamento urbano até o planejamento arquitetônico, de cada uma
das edificações e logradouros:
♦

♦

a acessibilidade e as necessidades especiais – a
acessibilidade às edificações e a liberdade de movimento sem
barreiras arquitetônicas e com elementos físicos que dêem
proteção e amparem as pessoas que se deslocam em
cadeiras de rodas ou que têm outras limitações ao seu
deslocamento pessoal, as que têm deficiência auditiva e/ou
visual; a pessoa com necessidades especiais impõe cuidados
nos vários pontos da programação arquitetônica referentes à
segurança, à higiene, ao conforto ambiental; segue-se o
princípio de que um espaço bem adaptado para pessoas com
necessidades especiais apresenta excelente nível de conforto
para as demais pessoas;
a orientabilidade – relativamente, poucos membros da
comunidade universitária conhecem todos os locais do
Campus e são capazes de orientar-se e descrever os
percursos corretos a um visitante desinformado; o número
crescente de visitantes ou usuários não-iniciados exige que
os locais de acesso e de distribuição dos fluxos de pessoas,
assim como de escape, sejam visíveis e facilmente
identificáveis; o desenho urbano deve conter sistema de
comunicação visual que permita a imediata identificação dos
diversos locais endereçados; deve-se evitar “pontos cegos”
ou a formação de labirintos (como nos locais de circulação
pública de onde não se vê o acesso pelo qual se veio); a
poluição visual do Campus – por meio de imagens e textos

♦

♦

♦

em outdoors, placas de toda ordem, e outros suportes –
prejudica a orientabilidade e a qualidade visual dos espaços
do Campus, devendo ser evitada;
a segurança – o Campus é local relativamente seguro,
apesar de ocorrências freqüentes de furtos e mesmo de
violência e vandalismo em episódios isolados mas
preocupantes; a manutenção da segurança das pessoas e do
patrimônio exige esforço permanente, à qual o desenho
urbano e o planejamento arquitetônico podem acrescentar
mais recursos, com respeito, por exemplo: ao planejamento
da iluminação pública nos locais de acesso de veículos e
pedestres; à visibilidade dos espaços internos; à solução dos
sistemas de instalações de proteção e combate a incêndios; à
especificação de materiais e mobiliário resistentes ao uso; à
identificação dos depósitos de materiais que ofereçam risco,
entre diversas outras situações (discutidas ao longo deste
trabalho); a implantação de novas edificações deverá implicar
discussão dos programas arquitetônicos atinentes a cada
edifício, bem como dos apoios que passam a ser necessários
à estruturação das novas áreas (especialmente, neste ponto,
com respeito a guaritas, locais de pronto-atendimento, postos
policiais internos, entre outros).
o silêncio – como local de estudos, o Campus deve ser lugar
silencioso ao longo dos períodos de trabalho; as atividades de
lazer e os eventos públicos ao ar livre devem ser organizados
e programados para que ocorra a mínima interferência por
poluição sonora; em paralelo ao zoneamento das áreas de
lazer e convívio (destinação de uso que se restringe aos
locais em que edificações especiais podem ser implantadas)
deve ocorrer a aplicação de posturas específicas quanto às
atividades previstas;
a higiene – o mobiliário urbano do Campus deve prever
lixeiras e locais para os containers do Serviço de Limpeza
Pública do Distrito Federal, facilitando a cooperação
comunitária e a operação de eliminação de resíduos sólidos,
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♦

♦

contribuindo com a limpeza do Campus; o projeto e a
localização dos banheiros públicos e de pessoal devem
prever as especificidades das pessoas portadoras de
necessidades especiais; as especificações de materiais
laváveis e duráveis são importantes; as edificações devem
evitar que animais proliferem, nidificando ou criando tocas e
locais de postura em suas coberturas, subsolos ou desvãos;
o encontro – a maior parte da comunidade do Campus é
composta por jovens e o Campus universitário é local de
encontro da juventude, por períodos de permanência e em
freqüência tais que não se encontra paralelo em outros
lugares da cidade; também é composto por pessoas das mais
diversas faixas etárias que se comunicam intensamente, que
se encontram muito: o Campus é lugar de encontro e seu
desenho deve facilitar, promover, estimular o encontro
entre as pessoas; os espaços internos às edificações devem
conter pátios ou outros lugares que atraiam os grupos para a
conversa, com conforto; os espaços entre as edificações, os
logradouros, devem ser planejados para que os encontros
casuais tenham lugar, assim como se requer que os pontos
de cruzamento dos passeios de pedestres sejam apoiados
por serviços ou mobiliário (lanchonentes, cafés, pergulados,
telefones, etc.), reforçando a rede de percursos a céu aberto
e seu uso pelas pessoas; ao mesmo tempo em que o
Campus não é lugar adequado para clubes ou edificações de
lazer ou uso comunitário restrito, todo o Campus é lugar para
o encontro entre as pessoas que o freqüentam;
o espaço pessoal – mesmo abrigando fluxos maciços e
crescentes de pessoas, é necessária a existência de espaços
em que os estudantes, funcionários e professores possam
desempenhar atividades individuais, em isolamento (ou
mesmo restritas a pequenos grupos de trabalho); na
programação arquitetônica atual, esses espaços são
escassos, sobretudo para os estudantes; a grande dificuldade
quanto a sua inclusão reside no aproveitamento irregular dos
espaços individuais – ora usados intensivamente, como se

♦

espera, ora subutilizados, ou utilizados inadequadamente; os
espaços pessoais devem ser associados a uso efetivo e
intensivo, justificável; o espaço pessoal pode ser criado em
meio a espaços coletivos: nichos em grandes ambientes de
encontro, varandas e porticados com arquiteturas que
permitam a separação dos eixos de passagem e de lugares
para, simplesmente, estar são recursos ainda pouco utilizados
e de grande versatilidade; no caso dos ambientes de trabalho
dos funcionários, existem muitos casos em que prevalecem o
reaproveitamento de mobiliário inadequado e a aglomeração
física de pessoas e equipamentos, prejudicial ao
desempenho, à concentração no trabalho – e ao seu sigilo,
em algumas situações, de necessária previsão;
os ciclos das atividades – é notável o padrão de
funcionamento efetivo do Campus Universitário, de um modo
geral: a maior parte das atividades desenvolvidas é
encapsulada temporalmente, num quadro extremamente
previsível e de fácil planejamento (em tese); uma das
transformações mais importantes no padrão de uso dos
espaços construídos pode ocorrer pelo uso adequado dos
ciclos de atividades; anualmente, a maior parte da
comunidade se reúne em em torno de atividades realizadas
ao longo de oito meses, programando-se com um grau de
inflexibilidade que torna comum a realização concentrada de
trabalho em picos localizados, entre os quais é menor o
aproveitamento dos espaços disponíveis; os ciclos
circadianos, das semanas, dos meses e semestres letivos –
dos verões, das próprias gestões da administração
universitária e dos currículos dos cursos regulares, cíclicos -,
ainda não são coordenados de modo a se tirar deles proveito
(pela utilização contínua dos espaços, pela programação
contínua de atividades, pela conciliação entre trabalho e
estudos, entre outros aspectos); a coordenação dos ciclos de
trabalho envolve vários interesses e aspectos – poderia ser
corretamente debatida como aspecto acadêmico e
administrativo fundamental -, mas, ainda do ponto de vista da
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♦

♦

comunidade, significa uma associação com o modo pelo qual
emprega seu tempo e tem condições de desenvolver sua
produção, com o melhor desempenho possível; espaço,
tempo, recursos e atividades relacionam-se com a qualidade
de vida comunitária na universidade – como comunidade de
trabalho acadêmico -, e a forma com que são coordenados
significa a diferença entre os desempenhos existentes;
o conforto ambiental – o condicionamento natural da
temperatura do ar, a iluminação e a ventilação naturais são
possíveis, em nosso País, ao longo de todo o ano; é
surpreendente a utilização indiscriminada de aparelhos
condicionadores da temperatura do ar em muitos ambientes
do Campus, que se beneficia, além dos fatores climáticos da
região, da proximidade do Lago Paranoá; o conforto
ambiental também está relacionado ao proveito das vistas do
Campus (não se restringindo ao aspecto físico e à higiene dos
ambientes da edificação ou à escala urbana), dos elementos
de paisagismo, dos jardins e da água das fontes (não temos
uma só fonte, na atualidade, nas edificações ou em espaço
aberto, no Campus), que podem ser associados e tornar os
ambientes bio-climatologicamente mais confortáveis, além do
conforto psicológico associado à visão do exterior (temos uma
paisagem francamente subaproveitada e de projeto
paisagístico ainda incompleto); o conforto ambiental como
elemento fundamental da qualidade de vida no Campus é
matéria a ser debatida em cada etapa de expansão dos
espaços arquitetônicos;
a representação – o Campus Universitário Darcy Ribeiro é,
por outro lado, importante espaço de representação da
cidade – e do País, por sua privilegiada localização na Capital
Federal; autoridades representantes dos interesses de
diversos países amigos nos visitam com freqüência e o
Campus é a porta de entrada de estudantes estrangeiros para
o contato com a ciência e a cultura brasileiras; autoridades do
País, professores visitantes, estudiosos de diversas origens e
interesses são recebidos pelos professores, funcionários e

estudantes (freqüentemente em suas casas, para onde acaba
por estender-se a Universidade); a aptidão para a recepção
dos visitantes, seu conforto e boa estadia são aspectos
da vida comunitária que devem ser cultivados de modo
consistente: fisicamente, o Campus abraça e acolhe os
estudiosos, dentro da milenar tradição universitária; o
projeto físico do Campus, então, compromete esse
componente: o de lugar a visitar e, por meio dele, recolher
impressões sobre o povo e o País brasileiro; essa dimensão
deve criar equilíbrio entre a abordagem comunitária
introvertida, voltada para o planejamento do atendimento das
necessidades de seus componentes, e a abordagem
comunitária extrovertida, voltada para o Campus como
espaço de recepção e representação do País.
5.3 – A
INSTITUCIONAL

QUALIDADE

DO

ESPAÇO

COMUNITÁRIO

E

Avalia-se com moderação a situação atual do Campus, em
termos da qualidade dos seus espaços físicos e dos níveis de
manutenção que têm conseguido manter. Poucos investimentos de
grande porte se fizeram no Campus Universitário desde a década de
1970, e a escassez das verbas públicas destinadas à UnB a tem mantido
entre situações deficitárias e situações de precário equilíbrio financeiro.
Esse descompasso se reflete nos espaços físicos, que naturalmente se
desgastam e obsolescem. Toda essa situação se reflete
negativamente, em diferentes graus de gravidade, e é expressa na
qualidade dos espaços construídos existentes, assim como em
outros aspectos da própria organização universitária: como num
organismo, alguma debilitação pode implicar níveis de exigência
menos rigorosos. Em termos da qualidade dos espaços construídos,
temos como indício de exigência deficitária a aceitação, em episódios
recentes, de padrões arquitetônicos inferiores aos praticados no Campus
desde sua fundação (a atual sede da Prefeitura do Campus, construída há
cerca de oito anos, exemplifica a aceitação de níveis precários dessa
ordem, entre outras situações).
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Contudo, diversas medidas, ainda que parciais ou paliativas, têmse tomado para que não ocorra o agravamento na queda da qualidade de
vida no Campus; especialmente no campo da segurança pessoal, o
policiamento militar ostensivo contribuiu para que o Campus não se
tornasse lugar violento, sobretudo nos últimos cinco anos. Diversas
iniciativas nos campos do investimento tecnológico (como a REDUnB), da
captação de recursos (como o CESPE), entre outras, podem ser
apontadas como provas da capacidade institucional de buscar soluções –
e encontrá-las.
Retomar níveis superiores de qualidade, especialmente no
sentido físico, dos espaços construídos, exige investimentos significativos,
associados a concepções de padrões de atividades e de espaços
arquitetônicos bem-qualificados. O processo de ocupação do Campus
deve ser operado por meio de instrumentos que garantam a
retomada de níveis superiores de qualidade para os espaços
construídos e para a própria organização universitária.
Num amplo sentido, a comunidade universitária tanto é objeto
quanto é sujeito no processo de transformação que delineamos, na
direção de um Campus Universitário plenamente ocupado e bem
organizado. O fortalecimento das instâncias participativas, de forma
associada ao conhecimento da comunidade universitária (num sentido
ampliado, como o que se vai trabalhar), deve conduzir importantes
aspectos de um processo de ocupação qualificado.
Por outro lado, tanto o corporativismo (no corpo docente, discente
e de funcionários) quanto o assistencialismo (como forma de cooptação e
desvio de finalidades dos recursos disponíveis) representam o mais sério
risco dos processos participativos institucionais, insubestimável empecilho
ao planejamento orientado por padrões de desempenho. O Campus
Universitário Darcy Ribeiro ainda não apresenta problemas associados a
iniciativas de ordem corporativa ou assistencialista, mas seu Plano Diretor
Físico dispõe claramente, por exemplo, acerca do limite de crescimento
da área habitacional em seu território – uma categoria de uso necessária,
mas que deve ser limitada física e funcionalmente em níveis próximos aos
atuais (ver, no Capítulo 16, Descrição dos Setores Físicos, os
fichamentos das Unidades Físicas SN-5 e SP-2, respectivamente, a área
habitacional da Colina e a Casa do Estudante Universitário). O conforto de

professores, funcionários e estudantes será previsto nas respectivas
programações arquitetônicas, dentro do plano de obras que deve resultar
da definição de metas institucionais.
5.4 – CENÁRIOS
COMUNITÁRIA)

DE

PROJETO

(SOBRE

A

VIDA

Deve-se considerar que a proposta final do Plano Diretor do
Campus Universitário Darcy Ribeiro (configurada como sua Setorização e
Zoneamento – ver a Parte III deste trabalho) considera que a ocupação
plena do Campus possibilita a quintuplicação dos espaços construídos
e da freqüência de população, considerados os níveis atuais – ver as
Tabelas-resumo dos Setores Físicos do Campus, no final do Capítulo
16 – Descrição dos Setores Físicos. Essa será a situação de plena
ocupação do Campus, à qual se estima chegar entre os horizontes dos
anos 2030 a 2050 (se for aceita uma progressão de investimentos anual,
em espaços construídos, entre 20.000 m2 e 35.000 m2 por ano, bem como
a manutenção das taxas de ocupação e índices de aproveitamento
preconizadas neste Plano Diretor Físico, desde que plenamente
aplicados). Mais de 150.000 pessoas poderão freqüentar diariamente o
Campus plenamente ocupado, o que o converterá numa fração urbana de
destacada importância para os deslocamentos, para a realização de
eventos, para o encontro das pessoas no contexto do território do Distrito
Federal. Que comunidade será essa ?
A projeção da população no tempo não é o mesmo que a
projeção da comunidade, também no tempo. A comunidade
universitária é marcadamente funcional e formal, mesmo que se apontem
importantes traços de organicidade, mantidos sobretudo por grupos de
funcionários e professores que compartilham memórias e vivências por
sua própria interpretação da história da instituição (a memória da
comunidade também é distinta da memória da instituição e sua
interpretação é relevante para o planejamento físico, como discutiremos
no Capítulo 8, Vetores de Ocupação, e no Capítulo 12, Paisagem
Criada; esse é aspecto distintivo desta universidade, que mantém uma
memória comunitária que é crítica da memória institucional, fruto do longo
período de intervenção militar; em um plano que nos interessa, temos que
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a memória da comunidade dá sentido à sucessão de decisões locacionais
e cria referências para o gregarismo defendido como escala urbanística,
no contexto de Brasília).
A comunidade futura, como elemento essencial do cenário de
planejamento, pode ser marcada por novas necessidades de presença
física. A virtualização da universidade - dos módulos de ensino à
prestação de serviços, da realização de pesquisas à prestação de contas
e auditoria - não elimina a necessária presença física das pessoas no
Campus, mas cria a oportunidade para a introdução de atrativas
modalidades de produção e difusão do conhecimento universitário,
deslocando rotinas e esquemas tradicionais de organização das
atividades. Os eventos, como congressos, mostras, exposições
permanentes, atividades práticas, entre outras linhas de atividades,
devem impor uma programação futura de maior dinamismo.
Evidentemente, a especulação sobre novos modos de
presença e permanência das pessoas no Campus não excluiu os
modos tradicionais de permanência e freqüência aos cursos regulares de
graduação e pós-graduação, sobretudo. Mas é indicação de que será
necessária maior flexibilidade na programação arquitetônica do Campus
pleno, nas decisões sobre os objetivos dos investimentos futuros em
espaços físicos. Notadamente na formulação dos padrões de atividades
(ver Capítulo 10, Estabelecimento de Padrões de Atividades) está o
momento de maior importância no processo decisório que determina os
investimentos em espaços físicos e as próprias políticas institucionais: a
partir da base acadêmica, as áreas universitárias exercitam a
transformação e o avanço disciplinar, desenvolvendo uma matriz global
de atividades de (potencialmente) grande dinamismo. Métodos e
técnicas de ensino transformam-se conjuntamente com as pesquisas
científicas, artísticas e das humanidades, gerando novas
necessidades e oferecendo soluções que não podem ser
determinadas pelo planejamento – que, por seu papel, deve facilitar e
possibilitar o espaço institucional e físico dessas transformações.
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6 – ASPECTOS URBANÍSITICOS
Por aspectos urbanísticos são entendidos, neste trabalho, tanto
os condicionamentos formais e legais ao processo de ocupação quanto
os elementos do Plano Diretor Físico do Campus Universitário Darcy
Ribeiro, no que se refere ao ordenamento urbano e territorial do Distrito
Federal (ainda que de forma restrita e localizada). Em especial, é
importante situar nessa análise o conjunto de documentos legais que
incidem sobre o ordenamento territorial, sua fiscalização e as
responsabilidades de gestão pelo Poder Executivo do Governo do Distrito
Federal e os instrumentos de planejamento urbano que permitem a
implementação de ajustes em aspectos específicos do uso do solo, entre
outras possibilidades previstas na legislação.
Deve-se ter claro que o processo de ocupação do Campus
Universitário Darcy Ribeiro implica definido exercício do direito de
construir, forma de direito administrativo público exercido pelo Poder
Executivo Municipal – sendo que, no caso do Distrito Federal, atribuições
específicas dos Estados Federativos e dos Municípios brasileiros são
detidas simultaneamente.
A legislação urbanística incidente sobre o processo de ocupação
do Campus implica a consideração de diversos planos de intervenção,
desde a competência da própria instituição universitária - pertencente ao
sistema de ensino público da esfera federal, instituída como fundação
pública –, para propor a iniciativa de ocupação, até aspectos relacionados
à preservação e conservação do meio ambiente natural e transformado, à
observação do plano urbanístico do Plano Piloto de Brasília, como
patrimônio cultural, entre outros aspectos.
Alguns desses aspectos são abrangidos pelo Estatuto da
Fundação Universidade de Brasília, como o de sua autonomia
administrativa; pela legislação federal e distrital relativa ao meio ambiente
e ao patrimônio cultural e pela legislação distrital relativa ao ordenamento
territorial e urbano e aos padrões de qualidade das edificações –
sobretudo as que se destinarão ao uso público.

Neste capítulo sobre os aspectos urbanísticos da ocupação do
Campus, deter-nos-emos em elementos da legislação ambiental e de
projeto urbano, dado que:
• os elementos da proposta de setorização e zoneamento
que explicam as diretrizes de observação do plano urbanístico do
Plano Piloto de Brasília são expostos mais extensamente ao longo do
Capítulo 8, Vetores de Ocupação; Capítulo 11, Impacto das
Atividades; Capítulo 12, Paisagem Criada. Contudo, deve-se
informar que o Campus Universitário Darcy Ribeiro não possui
uma só de suas edificações inscritas no Livro de Tombo do
Departamento do Patrimônio Artístico e Histórico do Distrito
Federal - o que não é problemático, mas revela a omissão dessa
prioridade até o momento (desde 1988, quando o Livro de Tombo foi
criado), devendo ser tratada a inscrição das edificações históricas
como incumbência prioritária da instância de planejamento físico do
Campus; a inscrição das edificações históricas em médio prazo deve
ser vista como trabalho que torna ainda mais consistentes as
intenções declaradas de respeito ao plano urbanístico da cidade;
• aspectos que também dizem respeito a diretrizes
específicas do projeto urbano são detalhadamente expostos no
Capítulo 15, Proposta de Setorização e Zoneamento, e no Capítulo
16, Descrição dos Setores Físicos; observa-se que o presente
Plano Diretor Físico não configura um projeto urbanístico, mas um
corpo normativo que tem validade restrita ao âmbito da gestão
universitária, na forma e no prazo que a administração superior
da instituição determinar. Como veremos, sua implementação terá
conseqüências mais amplas para o próprio corpo normativo da gestão
urbana.
A ênfase nos aspectos gerais do projeto urbano e dos aspectos
de meio ambiente foi escolhida por ser, neste momento, uma forma de
introdução ao significativo conjunto de condicionamentos indispensáveis
para a implementação do Plano Diretor Físico.
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Não se pode esquecer de que a Universidade de Brasília não
formalizava sistematicamente, até recente período, propostas de
regularização de seu traçado urbanístico ou de construção de novas
edificações no Governo do Distrito Federal e, mais especificamente, na
Administração Regional de Brasília. O Campus da UnB é tratado, desde
sua criação, com inegável informalidade pelas instâncias distritais de
gestão urbana. Esse tratamento é comum a diversos outros órgãos
governamentais federais e distritais, mormente aqueles presentes desde
a fundação da cidade, ou ainda os que foram criados ao longo da década
de 60, em estágios de construção da cidade. Há prédios, na cidade e no
Campus, que ainda carecem da Carta de Habite-se – do Hospital de Base
do Distrito Federal ao ICC (Minhocão).
Esse conjunto de situações, formalmente irregulares, tem sua
explicação no fato de a administração distrital e a coordenação da
execução de obras coincidirem, ao longo de quase três décadas de
consolidação da cidade, com a NOVACAP e com a ação dos órgãos
federais encarregados da execução de obras. No caso destes, encaixa-se
a própria Universidade de Brasília, instituição de consolidação prioritária,
à qual se deu ampla liberdade para empreender sua urbanização e
edificação. Na Capital Federal, ao longo do período de consolidação da
cidade – que pode ser definido até a década de 80 -, as instituições
federais puderam organizar-se com ampla liberdade de ação, até certo
ponto necessária ao ritmo das obras e à integralização dos projetos
iniciais da cidade.
O período de consolidação também representa etapa necessária
para a organização crescente do próprio Governo do Distrito Federal, que
se tornou autônomo a partir da Constituição Federal de 1988.
A tolerância passada ante a regularização dos projetos urbanos e
de edificações é inadmissível na atualidade, dado que a cidade está
consolidada, assim como sua Universidade, e deve-se considerar a
maturidade do sistema de gestão e de planejamento urbano e territorial
distrital como garantia de qualidade dos espaços construídos em todo o
Distrito Federal. Com quase uma década de autonomia e tendo
desenvolvido corpo normativo e fiscalizador adequados, o Governo do
Distrito Federal se vê regularmente organizado, com equipes técnicas

aptas a acompanhar todo o processo de ocupação do território distrital,
em todos os aspectos valiosos da legislação, desde os atinentes ao meio
ambiente até os atinentes ao patrimônio urbanístico. Neste momento, a
maior parte das obras empreendidas no Campus Universitário Darcy
Ribeiro é regularizada na Administração Regional de Brasília, e o Plano
Diretor Físico do Campus deve assegurar o início da integração formal de
todas as suas premissas de ocupação territorial com as exigências de
regularização urbanística distritais.
Deve-se compreender que esse é procedimento regularizador,
necessário, inescapável e que não fere a autonomia universitária: a
organização espacial do Campus deve ser firmemente articulada
segundo condicionantes que guardem total coerência entre as
exigências institucionais e as exigências da gestão urbana e
territorial, em sua esfera de competência.
Nessa perspectiva, as principais medidas propostas pelo Plano
Diretor Físico do Campus Universitário Darcy Ribeiro, para a sua
ocupação, e que apresentam impacto sobre o ordenamento territorial são
baseadas em plano de setorização e zoneamento do Campus.
O que se compreende por Setor Físico do Campus, e por seu
zoneamento, é bem distinto dos conceitos e das definições homônimos
adotados pelo sistema de planejamento urbano e territorial do Distrito
Federal.
O Campus Universitário Darcy Ribeiro, com exceção do Hospital
Universitário, é tratado como espécie de setor urbano da cidade - apesar
de não receber essa denominação (como os vizinhos Setor de
Embaixadas Norte e Setor de Clubes Recreativos Norte, entre outros)
desde o ponto de vista mais geral do sistema de gestão territorial e
urbana. Já os Setores Físicos a que nos referiremos sistematicamente
têm natureza administrativa e institucional limitada.
Os Setores Físicos do Campus (ver a Parte 3 deste Plano Diretor
Físico) e suas repartições foram definidos segundo critérios considerados
apropriados para o ordenamento de sua ocupação. Esses critérios, como
já se declarou, têm validade estritamente administrativa no âmbito da
Instituição. Apresentam-se, esses critérios, como referências de
planejamento que devem permitir a integração da ocupação do Campus
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com a gestão da cidade. Para o sistema de planejamento urbano e
territorial do Distrito Federal, o Plano Diretor Físico do Campus
Universitário Darcy Ribeiro é documento de referência para o
estabelecimento dos protocolos de regularização do processo de
ocupação local. O Plano Diretor Físico, assim, também deve ser
submetido à apreciação das instâncias distritais de gestão urbana e
territorial, bem como à instância federal responsável pela preservação do
plano urbanístico da cidade.
Deve-se considerar, por outro ângulo, que o Plano Diretor Físico
do Campus Universitário Darcy Ribeiro representa contribuição ao
planejamento da cidade, dado que está em elaboração o Plano Diretor
Local de Brasília – mais especificamente, da fração de território sob a
responsabilidade da Região Administrativa de Brasília (RA-1). O Plano
Diretor Local de Brasília (suspenso, desde 1996) necessitará do
conhecimento da proposta de organização espacial do Campus, em
benefício de sua precisão. No âmbito do Plano Diretor Local de Brasília, o
Plano Diretor Físico do Campus Universitário Darcy Ribeiro reveste-se da
seguinte singularidade: é referência única sobre setor urbano da cidade
no qual há a gestão autônoma de uma só instituição pública federal.
Se considerarmos que essa singularidade incide sobre uma
organização universitária em que as premissas de zoneamento são
baseadas em uma grande variedade de usos e atividades e que a sua
proposta de zoneamento segue critérios de projeto e de ordenamento
próprios, temos estabelecida a outra distinção relatada, entre os conceitos
e as definições relacionados aos aspectos de zoneamento. Mais uma vez:
assim como a proposta de setorização, os conceitos e definições de
zoneamento do Campus somente têm validade administrativa para a
instituição universitária. Servem para orientar o processo decisório da
instituição quanto à ocupação do território de sua propriedade. Do ponto
de vista do Plano Diretor Local de Brasília, o conjunto do Campus
Universitário Darcy Ribeiro (com exceção do Hospital Universitário) deve
ser integrado à categoria de zoneamento urbano única que permita a
adequada organização das atividades e dos serviços definidos pelas
finalidades universitárias no âmbito de sua autonomia – por sua vez
assegurada na Constituição Federal. Como setor urbano, o conjunto do

Campus é singular, devendo ser objeto de normatização em que se
estabeleça o necessário compromisso entre a diversidade de suas
atividades e a qualidade dos espaços urbanos e edificados da
cidade.
6.1 – ELEMENTOS DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA DO
DISTRITO FEDERAL
O citado Plano Diretor Local (PDL) de Brasília submete-se a uma
outra hierarquia de documentos legais – todos aprovados como Lei
distrital. Os PDLs submetem-se às premissas do Plano Diretor de
Ordenamento Territorial do Distrito Federal (PDOT), que é o principal
instrumento da política urbana e do desenvolvimento físico-espacial do
DF e tem como um dos seus principais objetivos a orientação “dos
agentes públicos e privados que atuam na produção e gestão do território”
(Documento Técnico do PDOT, 1996).
A hierarquia de diplomas legais que incidem sobre o ordenamento
urbano e territorial inicia-se com a Constituição Federal e tem seu termo,
no nível local, na gestão dos espaços construídos sob a responsabilidade
dos órgãos públicos e das organizações privadas competentes.
• A Constituição Federal de 1988 define que a política de
desenvolvimento urbano tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar
de seus habitantes; os Planos Diretores das cidades brasileiras, que
abrangem especialmente as áreas dos municípios e do Distrito
Federal, e ainda as aglomerações metropolitanas, são o instrumento
básico dessas políticas; para a Constituição Federal, o atendimento,
pelos agentes públicos e privados, das exigências contidas no Plano
Diretor de cada cidade é condição para o cumprimento da função
social da propriedade urbana, do domínio exercido sobre parcela do
território nacional.
• No Distrito Federal, a sua Lei Orgânica apresenta
princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano no
artigo 314, parágrafo único:
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- O uso socialmente justo e ecologicamente equilibrado do
seu território;
- O acesso de todos a condições adequadas de moradia,
saneamento básico, transporte, saúde, segurança pública, educação,
cultura e lazer;
- A justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do
processo de urbanização;
- A manutenção, segurança e preservação do patrimônio
paisagístico, histórico, urbanístico, arquitetônico, artístico, cultural,
considerada a condição de Brasília como Capital Federal e Patrimônio
Cultural da Humanidade;
- A prevalência do interesse coletivo sobre o individual e do
interesse público sobre o privado;
- O incentivo ao cooperativismo e ao associativismo, com
apoio a sua iniciativa, na forma da Lei;
- O planejamento para a correta expansão das áreas
urbanas, quer pela formação de novos núcleos, quer pelo
adensamento dos já existentes;
- A adoção de padrões de equipamentos urbanos,
comunitários e de estruturas viárias compatíveis com as
condições socioeconômicas do Distrito Federal;
- A adequação do direito de construir ao interesses
sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e
ambientais previstas em Lei;
- O combate a todas as formas de poluição;
- O controle do uso e da ocupação do solo urbano, de
modo a evitar: a) a proximidade de usos incompatíveis ou
inconvenientes; b) o parcelamento do solo e a edificação vertical
e horizontal excessivos com relação aos equipamentos urbanos
e comunitários existentes; c) a não-edificação, subutilização ou
não-utilização do solo urbano edificável.
Deve-se considerar que a Lei Orgânica do Distrito Federal
considera dois níveis de abrangência para as diretrizes de planejamento
físico da cidade e de seu território circunjacente:

a) o nível do Plano Diretor de Ordenamento Territorial,
que abrange todo o espaço físico-territorial do Distrito Federal
(elaborado para um período de doze anos, passível de revisão a cada
quatro anos); e
b) o nível dos Planos Diretores Locais, que abrange as
áreas urbanas e de expansão urbana (elaborado para um período de
oito anos, passíveis de revisão a cada quatro anos).
O Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal
(PDOT), em sua forma revisada no ano de 1996, apresenta como
objetivos:
- a obtenção do pleno desenvolvimento da função social
da cidade e a garantia do bem-estar da população, o que
compreende o acesso à moradia, ao trabalho, ao transporte
público, ao lazer, ao saneamento, à energia, à cultura, à
educação, à saúde e à segurança;
- contribuir para a implementação de fato do Sistema de
Planejamento Territorial e Urbano, de modo a torná-lo operante,
integrado e eficaz;
- buscar minimizar as disparidades socioculturais e
econômicas existentes entre as Regiões Administrativas em que foi
repartido o Distrito Federal – sendo a Região Administrativa I a que
abrange o Plano Piloto e, neste, o Campus Universitário da UnB;
- preservar e buscar a valorização da condição de
Brasília como Capital da República e Patrimônio Cultural da
Humanidade;
- contribuir para a implantação de um processo de
planejamento permanente e participativo, no sentido da
democratização da gestão territorial;
- buscar equilíbrio na distribuição de serviços urbanos e
equipamentos comunitários, de forma compatível com a preservação
ambiental e cultural, e no sentido de minimizar a segregação
socioespacial;
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- a obtenção da justa distribuição dos ônus e benefícios
decorrentes de obras, implantação de serviços urbanos e
equipamentos comunitários e recuperação para a coletividade da
valorização imobiliária decorrente da ação do Poder Público, pela
utilização de instrumentos jurídicos e tributários da política
urbana;
- ampliação da oferta de habitação a todos os segmentos
sociais e prioritariamente às faixas de renda média e baixa;
- a distribuição de atividades e a definição de
intensidades de ocupação do solo de forma equilibrada em
relação à infra-estrutura disponível, aos transportes e ao meio
ambiente;
- a defesa do meio ambiente e dos recursos naturais
em harmonia com a implantação e expansão dos assentamentos
humanos e das atividades econômicas;
- a orientação do parcelamento, uso e ocupação do solo;
- a orientação do desenvolvimento físico-territorial, no
sentido de compatibilizá-lo com o desenvolvimento econômico e
social.
Cada um desses preceitos, sem exceção, tem conseqüências
fundamentais para o planejamento local, devendo ser interpretado e
desdobrado para o caso específico de ocupação do Campus
Universitário. Por sua relativa extensão e pela importância da instituição
universitária, o Campus é fração territorial à qual se devem aplicar as
diretrizes de desenvolvimento e integração urbana de modo exemplar. A
acessibilidade ao Campus, a utilização racional da infra-estrutura urbana,
a preservação do patrimônio arquitetônico e urbanístico da cidade de
Brasília, de seu Plano Piloto, entre outros aspectos, são dimensões de
planejamento e gestão que devem dirigir seu processo de ocupação.
Diretrizes fundamentais serão estabelecidas pelo Plano Diretor Local
(PDL) de Brasília, para o qual o Plano Diretor Físico do Campus
Universitário Darcy Ribeiro contribui. Veja-se um pouco da estrutura de
um PDL.

Os Planos Diretores Locais (PDLs) subordinam-se aos princípios
estabelecidos no Plano Diretor de Ordenamento Territorial,
complementando a legislação urbanística e constituindo instrumentos
básicos do planejamento das cidades do Distrito Federal. Os PDLs têm o
objetivo de:
• regulamentar ou detalhar o uso, a ocupação e o
parcelamento do solo em cada Região Administrativa;
• permitir intervenções urbanas por meio da adoção de
procedimentos que considerem a qualidade de vida da
população;
• garantir a participação e o acompanhamento da
comunidade no processo de planejamento.
É forçoso considerar que, neste momento, a proposta do Plano
Diretor Físico do Campus Universitário Darcy Ribeiro será insumo
fundamental para o Plano Diretor Local (PDL) relativo à Administração
Regional I. Esse PDL está em fase de elaboração há mais de dois anos e
apresenta dificuldades para a conciliação de muitos aspectos – sobretudo
os relacionados à preservação do patrimônio urbanístico e ambiental nas
áreas do Plano Piloto e da Bacia do Paranoá. Não existindo um PDL para
a Região Administrativa I, a proposta de ocupação do Campus busca
construir as relações entre a cidade e o Campus de modo coerente com
as diretrizes gerais do planejamento urbano e territorial do Distrito
Federal, explicitando, tanto quanto necessário, o seu desdobramento e
conseqüências como modelo de ocupação de área local, de fração
urbana definida desde o início da construção da cidade.
Deve-se considerar que a UnB tem assento (permanente, de
indiscutível
responsabilidade
institucional)
no
Conselho
de
Planejamento Territorial e Urbano - CONPLAN, órgão superior do
Sistema de Planejamento Territoral e Urbano - SISPLAN. Já no nível do
Conselho Local de Planejamento – CLP, a UnB não tem a garantia de
assento de conselheiro institucional. Esses conselhos foram criados e
mantidos pelos sucessivos PDOTs e se referem às Administrações
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Regionais. No caso da RA-1, ou Administração Regional de Brasília, a
inexistência de seu PDL torna precária a instalação do respectivo
Conselho Local de Planejamento. De qualquer modo, a Universidade de
Brasília pode ser mencionada como ativo interlocutor do processo de
planejamento tanto no nível distrital como no nível local. Isso aceito, devese considerar que o processo de planejamento urbano e territorial do
DF tem duas vias, retroalimenta-se de propostas e avaliações:
“a contribuição de cada interlocutor no processo dar-se-á,
portanto, na explicitação das diretrizes, objetivos e orientações que
subsidiem a elaboração do Plano no âmbito dos seus respectivos
programas de ação: explicitando as ênfases, justificando as proposições,
alertando possíveis sobreposições com ações de outros órgãos. Essas
constribuições deverão vir direcionadas à problemática de uso e
ocupação do território e às suas repercussões em cada setor”
(Documento técnico do PDOT, p. 21).
O Campus Universitário Darcy Ribeiro está situado em Zona
Urbana de Consolidação segundo a proposta de Macrozoneamento do
PDOT (Figura 6.1).
Nesta categoria de zona urbana,
“deverá ser promovida a ocupação considerando-se as restrições
estabelecidas para as áreas de proteção ao conjunto urbanístico do Plano
Piloto de Brasília, as restrições ambientais peculiares às Áreas de
Proteção Ambiental do Lago Paranoá e das Bacias Gama e Cabeça de
Veado e as restrições de saneamento para as áreas de Sobradinho e
Planaltina. Compreende as localidades de Brasília, do Cruzeiro, de
Candangolândia, parte do Núcleo Bandeirante, trecho do Park Way, do
Lago Sul, do Lago Norte, do Paranoá, de Planaltina e de Sobradinho”
(PDOT, 1996).
O PDOT estabelece que nessa Zona Urbana de Consolidação
deverá ser:

a) consolidado o Plano Piloto como centro de caráter
regional e nacional;
b) implementado um projeto concebido em parceria entre os
setores público e privado, criando um pólo de atração para o
turismo, lazer, cultura e educação;
c) respeitada a capacidade de suporte do Lago Paranoá
como corpo receptor de efluentes;
d) reforçadas a autonomia e revitalização da centralidade
própria de cada cidade;
e) consideradas a flexibilização e a diversificação de
usos, na consolidação das funções urbanas;
f) induzida a ocupação das áreas ociosas e com
disponibilidade de infra-estrutura;
g) considerada a limitação de abastecimento de água nas
localidades de Planaltina e Sobradinho.
O PDOT estabelece que
“o Poder Executivo (do DF) deverá implementar ações no sentido
de induzir a ocupação de áreas ociosas e com disponibilidade de infraestrutura, nos setores Noroeste e Estrada Parque Indústria e
Abastecimento, nas áreas do Centro de atividades do Lago Norte, na Orla
do Lago Paranoá e nos lotes e projeções não ocupados desta Zona”.
O PDOT apresenta ainda diversas estratégias de ordenamento
territorial, entre as quais destacamos:
• “ocupar e adensar as áreas já urbanizadas do Distrito
Federal, preferencialmente à criação de novas áreas”;
• “considerar como critérios para a flexibilização de usos
os níveis de incomodidade gerados pelas atividades urbanas”;
• “consolidar a vocação de cultura e lazer do Lago
Paranoá, com a implantação de atividades em sua orla e a
criação de espaços adequados à atividade turística”;
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• “adoção de uma rede de transportes integrada nas
diversas modalidades, com a definição de eixos estruturais prioritários
ao transporte coletivo”;
• “otimização dos investimentos já realizados,
viabilizando a implantação do metrô como parte da rede de
transportes integrados”;
• “compatibilização da operação dos sistemas de
transportes do Distrito Federal com aqueles que atendem demandas
originadas no seu entorno, para a máxima racionalidade na prestação
de serviços e redução dos custos”;
• “compatibilização dos projetos de transportes com o
uso e ocupação do solo, adequando-os ao desenvolvimento
urbano e à preservação do meio ambiente”;
• “promoção
do
desenvolvimento
econômico
sustentável do Distrito Federal, favorecendo a instalação de
empresas de alto valor agregado e de tecnologia de ponta,
conservando e ampliando a infra-estrutura econômica e utilizando-se
de parceria com a iniciativa privada”;
• “estímulo ao desenvolvimento de projetos compatíveis
com as potencialidades turísticas capazes de irradiar efeitos
dinamizadores para toda a região”.
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ZONA URBANA DE DINAMIZAÇÃO
ZONA URBANA DE CONSOLIDAÇÃO
ZONA URBANA DE USO CONTROLADO

ZONA RURAL DE DINAMIZAÇÃO
ZONA RURAL DE USO DIVERSIFICADO
ZONA RURAL DE USO CONTROLADO
ZONA DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
ZONA DE MONITORAMENTO PRIORITÁRIO

CENTRO REGIONAL
LAGO, LAGOA E REPRESA

Figura 6.1 – Esta é a proposta de Macrozoneamento do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal (PDOT), elaborado em 1996,
sancionado como lei distrital vigente em 1997. O Campus Universitário Darcy Ribeiro aparece no centro da figura (polígono em branco), integrando uma
das Zonas Urbanas de Consolidação - que abriga, no caso, o Plano Piloto, o Cruzeiro e os setores habitacionais do Lago Norte e Lago Sul.
Uma importante premissa de ocupação em uma Zona Urbana de Consolidação diz respeito ao uso racional da infra-estrutura urbana diante da
distribuição de densidades. A ocupação do Campus segue modelo de utilização racional das redes de infra-estrutura e de distribuição de densidades de
espaços construídos que vai ao encontro dessa premissa. A centralidade existente nesta Zona Urbana de Consolidação é indiscutível, devendo-se
contribuir para que o Plano Diretor Local de Brasília a torne ainda mais completa, com uma oferta de serviços e atividades enriquecida pela presença da
universidade.
Ao examinarmos a proposta de Macrozoneamento, não se pode ignorar a importância existente na geração de novas centralidades, como no
Centro Regional, entre as cidades de Taguatinga, Ceilândia e Samambaia. A presença da UnB nestes pólos de desenvolvimento urbano é crucial,
podendo-se conceber, em longo prazo, uma rede de Campi universitários públicos, fortalecendo e apoiando o desenvolvimento metropolitano.
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O conjunto de diretrizes do PDOT foi incorporado, na medida do
possível, ao desenvolvimento do presente Plano Diretor Físico do
Campus Universitário Darcy Ribeiro. A maior atenção presente repousa
no processo de elaboração do Plano Diretor Local (PDL) de Brasília,
indispensável para que se retome, num contexto de atualização do
planejamento físico da cidade-monumento, o controle sobre seu
ordenamento urbano e territorial. Nesse aspecto, o Plano Diretor do
Campus deve representar contribuição e estímulo ao seu
prosseguimento, dado que ainda são muitos os aspectos pendentes e
merecedores de apreciação, em benefício da qualidade de vida na Capital
Federal.

6.2 – ELEMENTOS
CONCERNENTE

DA

LEGISLAÇÃO

AMBIENTAL

Vão-nos interessar os aspectos de impacto ambiental promovido
pela ocupação do Campus, que ocupa parte da Área de Proteção
Ambiental do Lago Paranoá. Desenvolvemos a seguir sucinta
apresentação dos principais conceitos e definições legais em jogo,
devendo-se desde já esclarecer que:
-

-

somente as Unidades Físicas do Campus que abrigam a
Estação Experimental de Biologia e o conjunto do Centro
Olímpico e da Casa do Estudante Universitário pertencem ao
polígono definido para a Área de Proteção Ambiental do Lago
Paranoá;
outros aspectos relacionados à questão ambiental desde as
destinações de uso com estrita preservação dos elementos
de meio ambiente até as diretrizes de projeto de infraestrutura e paisagismo são desenvolvidos ao longo do Plano
Diretor Físico.

As Áreas de Proteção Ambiental (APAs) “são de interesse
público, determinadas pelo Poder Executivo como de benefício para a

proteção ambiental, de modo a assegurar o bem-estar das populações
humanas e a conservar ou melhorar as condições ecológicas locais”
(SEMATEC, 1994).
A APA do Paranoá destina-se à conservação do cerrado, das
várzeas e das matas ciliares protetoras dos mananciais que deságuam no
Lago Paranoá e à proteção de espécies da fauna nativa.
De acordo com o artigo 3º do Decreto nº 12.055, de 14 de
dezembro de 1989, do Governo do Distrito Federal, são objetivos da APA
do Lago Paranoá:
I - garantir a preservação do ecossistema natural ainda existente
na bacia, com os seus recursos bióticos, hídricos, edáficos e aspectos
paisagísticos;
II - proporcionar a preservação de espécies endêmicas, raras ou
ameaçadas de extinção ali existentes;
III - manejar a recuperação da vegetação às margens dos
diversos córregos que contribuem para o Lago Paranoá;
IV - promover a proteção e recuperação qualitativa e
quantitativa dos recursos hídricos existentes na bacia, contribuindo
para a redução do assoreamento e poluição do Lago Paranoá;
V - assegurar a proteção dos ninhais de aves aquáticas e outros
locais de pouso;
VI - desenvolver programas de educação ambiental e atividades
de pesquisa sobre os ecossistemas locais;
VII - favorecer condições para recreação e lazer em contato
com a natureza.
Não há proibição da presença humana nas APA - esta restrição
pode ocorrer nas Áreas de Conservação de Uso Indireto. Cabe ao Poder
Executivo estabelecer normas limitando ou proibindo:
a) a implantação e o funcionamento de indústrias potencialmente
poluidoras, capazes de afetar mananciais de água;
b) a realização de obras de terraplanagem e a abertura de canais,
quando tais iniciativas importarem em sensível alteração das condições
ecológicas locais;
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c) o exercício de atividades capazes de provocar uma acelerada
erosão das terras e/ou um acentuado assoreamento das coleções
hídricas;
d) o exercício de atividades que ameacem extinguir na área
protegida as espécies raras da flora e da fauna regionais.

voltada para o desenvolvimento de atividades universitárias de ensino,
pesquisa e extensão – e para o seu apoio. A unicidade de uso urbano e
a integridade de sua propriedade são pressupostos básicos do Plano
Diretor Físico do Campus Universitário Darcy Ribeiro, devendo-se
evitar qualquer interpretação de ação parceladora.

De acordo com o artigo 8º do Decreto nº 12.055, de 14 de
dezembro de 1989, do Governo do Distrito Federal, são proibidas na APA
da Bacia do Lago Paranoá, ouvido o Conselho de Política Ambiental:

De acordo com o documento técnico do PDOT, a criação da APA
do Paranoá, como unidade de preservação ambiental, teve por objetivo a
preservação do cerrado, das várzeas e das matas ciliares que protegem
as margens dos mananciais que deságuam no Lago Paranoá. O Campus
possui trecho de grande importância para o alcance desse objetivo, na
região do Arboreto, que é cruzado por riacho e possui aflorações do
lençol freático, nascentes ainda nãomapeadas e avaliadas com precisão.
A maior parte da área do Campus, sobretudo o seus Setores Sul e
Central (como veremos na proposta de setorização e zoneamento), não
apresenta tais características, embora a sua ocupação desorganizada
possa representar risco ambiental significativo.

I - a implantação e/ou funcionamento de quaisquer atividades
industriais;
II - a implantação de atividades efetiva ou potencialmente
poluidoras, capazes de afetar mananciais de água;
III - atividades de desmatamento, terraplanagem, mineração,
dragagem e escavação que venham a causar danos ao meio ambiente ou
degradação dele e/ou perigo para as pessoas ou para a biota;
IV - o exercício de atividades capazes de provocar uma acelerada
erosão das terras e/ou um acentuado assoreamento das coleções
hídricas;
V - o exercício de atividades que ameacem extinguir as espécies
raras da biota regional;
VI - o uso de biocidas capazes de causar a mortandade de
animais.

A ocupação de terreno na APA do Lago Paranoá depende da
apreciação de Estudo de Impacto Ambiental - EIA, a ser
encaminhado à apreciação da SEMATEC, com o respectivo Relatório
de Impacto Ambiental - RIMA. Esses estudos destinam-se à análise
da viabilidade da implantação de qualquer parcelamento de solo na
área, seja para finalidades rurais ou urbanas. Rigorosamente, a
proposta de setorização e zoneamento não se converte em parcelamento.
Todo o conjunto da área sob a propriedade da Fundação Universidade de
Brasília é tratado como gleba ou conjunto de glebas com a destinação

O impacto relativamente baixo, em termos ambientais, das
atividades ordinárias nas instituições de ensino permite a exploração de
proposta de ocupação em harmonia com as diretrizes de preservação
ambiental. Grande parte das áreas ainda desocupadas ou subutilizadas
localizadas ao norte da Esplanada dos Ministérios (especialmente o Setor
de Embaixadas Norte e parte do Campus Universitário, abrangendo ainda
o setor de chácaras isoladas entre o Iate Clube e o trecho ocupado pelo
IBAMA e Telebrasília) apresenta graus de degradação – essas áreas
chegam a incluir uma grande edificação em ruínas, às margens do Lago
Paranoá, construída e abandonada; destinada ao lazer e à realização de
eventos oficiais, é obra inacabada e de difícil recuperação, de propriedade
da União.
A APA do Paranoá deve ser considerada como um todo, como
efetiva Unidade de Conservação que se integra pela existência do Lago
Paranoá e de todos os elementos de sua bacia. Segundo o PDOT, não
existe um levantamento detalhado “de alguns de seus aspectos, que se
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traduzem em sérios problemas de gestão territorial: ocupações
irregulares, problemas fundiários, áreas de reflorestamento, áreas
degradadas, etc. Esta APA não dispõe de um zoneamento detalhado”.
Parcialmente pertencente a uma APA e com a responsabilidade
de exemplificar ocupação não-impactante, o Campus Universitário Darcy
Ribeiro toca o Lago Paranoá em dois pontos: na Estação Experimental de
Biologia e no Centro Olímpico (denominado, como um todo, Setor
Península no presente Plano Diretor Físico) (Figura 6.2).
A Estação Experimental de Biologia foi considerada Unidade
Física de preservação restrita, assim como o Arboreto (Unidade Física
SN-13, (Capítulo 15), Proposta de Setorização e Zoneamento do
Campus). Essa destinação de uso considerou a continuidade do Parque
Ecológico Olhos d’água e a associação dessas áreas a atividades de
pesquisa com suporte físico (edificações que sediam essas atividades).
O conjunto do Setor Península, composto pelas Unidades Físicas
que abrigam o Centro Olímpico, a Casa do Estudante Universitário e área
desocupada – local onde se tem desenvolvido pesquisas em biologia –,
pertence a trecho da APA do Paranoá em que se inclui o Setor de Clubes
Recreativos Norte. O Plano Diretor Físico indica a ocupação dessa área
em taxa de ocupação e índice de aproveitamento baixos (30% e 0,3,
respectivamente), com uso associado à construção de Parque de
Convenções e Hotelaria. Certamente, essa é a indicação mais impactante
da proposta de setorização e zoneamento, mas que é defendida por sua
conjugação à diretriz de ocupação da Orla do Lago por atividades
recreativas e turisticamente atrativas. As atividades acadêmicas
vinculadas à formação de profissionais nas áreas de turismo e hotelaria
torna a destinação de uso coerente com os requisitos universitários dos
espaços que serão projetados. O impacto dessa ocupação, dadas a
pequena fração de ocupação e a mínima participação no aproveitamento
da área existente, deve ser objeto de avaliação específica – ainda que
seja viável a sua ocupação dentro de diretrizes de projeto que preservem
a maior parte da área. A presença humana não é proibida em APA, e

requer-se, por suas características, a ocupação adequada dessa Unidade
Física com atividade de ensino em turismo e hotelaria.
Um outro aspecto do Setor Península diz respeito à indicação de
existência de mata-galeria em sua face leste (Figura 6.2); apesar de
atualmente degradada, a ocupação da Unidade Física SP-3 deve implicar
a recuperação e a conservação dessa área de mata-galeria
remanescente. Observa-se que o conjunto do Setor de Clubes
Recreativos Norte foi responsável pela eliminação da ocorrência de matas
galeria ao longo desse trecho da orla do Lago Paranoá e que a
construção da nova ponte entre a Península Norte e o sistema da via L4
Norte deve implicar a retirada de um outro bosque remanescente e mais
bem preservado – exemplar da situação anterior à ocupação pelo Setor
de Clubes Recreativos Norte. A recuperação desses bosques deve ser
objeto de estudos e projetos à medida que sejam percorridas as etapas
de ocupação do Campus.
Neste momento, as instâncias de planejamento institucional têm
definido objetivos de ocupação em curto e médio prazos, em uma pauta
de obras que deve beneficiar pontualmente cada um dos Setores Físicos
do Campus, em escala modesta (como nos casos das expansões de
Unidades Acadêmicas das áreas de Ciências Exatas e da Saúde, entre
outras). Por sua dinâmica e necessidade, o processo de revisão e
atualização do Plano Diretor Físico deverá coincidir com a formulação
dessa pauta – devendo ocorrer a elaboração tanto da programação de
obras quanto do planejamento físico de longo prazo, simultaneamente.
Uma outra importante concordância, desde já manifesta e
pretendida, deverá ocorrer com o processo de revisão e atualização do
PDOT, do PDL de Brasília, bem como com as disposições mais
elaboradas a serem concertadas na normatização e no projeto de
ocupação da APA do Lago Paranoá.
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Figura 6.2 – Trecho do polígono da Área de Proteção Ambiental
do Lago Paranoá indicando a pertinência da Estação
Experimental de Biologia e do Setor Península (que abriga o
Centro Olímpico da UnB e a Casa do Estudante Universitário).

Estação
Experimental de
Biologia (UnB)

TRECHO DO POLÍGONO DA APA DO LAGO
PARANOÁ, de largura variável, estende-se
por toda a volta do Lago, apresentando ainda
mapeamento ambiental deficiente; a APA
coroa uma das áreas de maior beleza natural
do Distrito Federal, de potencial turístico, e
de lazer praticamente inexplorado de restrita
acessibilidade para a população do Distrito
Federal.

ÁREA REMANESCENTE DE MATA CILIAR
(deteriorada, não-integrante de Setor Físico
do Campus, devendo ser parcialmente
retirada para receber a cabeceira da nova
Ponte da Península Norte)

ÁREA REMANESCENTE DE MATA CILIAR
(deteriorada, devendo ser objeto de
recuperação associada à sua ocupação;
integra Setor Físico do Campus)
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7– PROCESSO DE PLANEJAMENTO E PROJETO FÍSICOS
O planejamento físico de grandes organizações, como é o caso
da Universidade de Brasília, é condicionado pela organização, no espaço
territorial e construído, das atividades atuais e pela previsão das
atividades que se pretende (ou se necessita de) desenvolver.
Numa situação ideal, se cada órgão e setor, bem como cada
membro da comunidade universitária, tivesse domínio completo de sua
proposta de atividades, no presente e em qualquer horizonte de tempo, o
planejamento físico apenas trabalharia no sentido de alocar (e manter) o
“espaço adequado ao tempo adequado”, para cada grupo de usuários.
Também fazem parte da idealização que podemos traçar os
seguintes princípios:
a) os espaços físicos devem ser dotados de instalações e
equipamentos adequados a cada atividade, sendo mantidos com
higiene e utilizados com total segurança (contra acidentes, roubos,
infestações, etc.);
b) os espaços físicos devem ser utilizados sem desperdício
de tempo, com plano de uso que elimine a sua ociosidade,
compensando plenamente o investimento feito para criá-los e mantêlos;
c) os espaços físicos devem permitir alterações no padrão
de atividades, caso sejam necessárias, dentro de limites claramente
assinalados para o seu desempenho (por exemplo, deve-se poder
utilizar a mesma sala para aulas expositivas, para a exibição de
slides ou para trabalhos em grupo, em rotinas previsíveis).
Esses princípios (ao lado de outros, que buscam a máxima
qualificação para os espaços construídos) enfatizam variáveis
relacionadas às atividades programadas, ao tempo e recursos utilizados
e ao desempenho dos espaços.
Quando se trabalha com recursos escassos – e esse é o caso
de qualquer organização, pública ou privada –, deve-se eleger
prioridades ao lado das políticas de desenvolvimento institucional, para
que, ao longo do tempo, haja o melhor emprego possível dos recursos
disponíveis, de modo compatível com os valores e as aspirações dessa
comunidade de trabalho.
No caso da universidade pública, a excelência no emprego dos

recursos institucionais está fundamentalmente associada à
excelência dos resultados acadêmicos (no ensino, na pesquisa e na
extensão universitária) a que nos propomos.
Em outras palavras, o planejamento físico orienta-se
essencialmente pelas políticas de gestão da instituição e reflete sua
organização e capacidade decisória.
Para que possamos compreender melhor a relação entre a
gestão institucional e acadêmica, por um lado, e a gestão de
espaços físicos, por outro, é necessária a visão (ainda que
esquemática) de todo o processo de planejamento e do projeto
físico. Cada gestor acadêmico é, inexoravelmente, também gestor
de espaços físicos e participa, de diversas formas, do planejamento
institucional, da programação de projetos, de obras e da
manutenção (como as “fases” mais importantes do processo de
planejamento físico). (Diagrama 7.1).
O planejamento institucional rege-se, de modo geral, pelos
objetivos básicos da instituição, sendo difícil não reconhecer a
possibilidade de ser parte de extrema importância na aventura
intelectual da própria instituição universitária. Podem-se distinguir
duas instâncias decisórias, que traçarão metas a serem atingidas e
estratégias a serem seguidas: a instância central (Órgãos
Colegiados Ssuperiores, Decanatos e Reitoria), de coordenação e
instâncias locais (Órgãos Colegiados das Unidades Acadêmicas).
A gestão democrática da universidade pública implica
necessário compartilhamento de diretrizes de ação, associando os
diversos níveis de coordenação.
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PLANEJAMENTO
INSTITUCIONAL

PROGRAMAÇÃO
DE PROJETOS

PROGRAMAÇÃO
ACADÊMICA

DEFINIÇÃO DE
PRIORIDADES DA
INSTITUIÇÃO

PROGRAMAÇÃO
DE OBRAS
PROCESSO DE
LICITAÇÃO:
EMBASAMENTO
LEGAL E TÉCNICO
EXECUÇÃO E
FISCALIZAÇÃO

ENSINO

PESQUISA

EXTENSÃO

PROGRAMAÇÃO
ADMINISTRATIVA

PROGRAMAÇÃO
COMUNITÁRIA

COMPATIBILIZAÇÃO
COM O PLANO
DIRETOR FÍSICO,
NORMAS E
PROCEDIMENTOS

PROGRAMAÇÃO
ARQUITETÔNICA

DESENVOLVIMENTO
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ARQUITETURA E
ENGENHARIA

PROGRAMAÇÃO
DE MANUTENÇÃO
AGENDA PREVENTIVA
E CORRETIVA

Diagrama 7.1: elementos do planejamento institucional e do físico universitários

EXECUÇÃO E
FISCALIZAÇÃO
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Para o planejamento institucional interessarão especialmente aquelas
diretrizes que ordenem o conjunto de ações e que façam da universidade uma
unidade coerente – ao mesmo tempo que diversa, plural, assegurada,
sobretudo, a autonomia acadêmica. O cerne das diretrizes comuns é
constituído pelos projetos institucionais e programas de ação associando o
ensino, a pesquisa e a extensão a prazos que podem ser definidos como
longos (além de uma gestão de 4 anos), médios e curtos. O desenho dos
projetos institucionais vai depender, cada vez mais, das soluções dadas pelas
fórmulas de autonomia financeira, relacionando, em especial, recursos da
União e próprios. (Diagrama 7.2 e Diagrama 7.3)

UNIDADES ACADÊMICAS

UNIDADES ACADÊMICAS

ADMINISTRAÇÃO
CENTRAL DA
UNIVERSIDADE

RECURSOS
FINANCEIROS DA
UNIÃO

RECURSOS
FINANCEIROS
PRÓPRIOS

ATIVIDADES DE ENSINO

UNIDADES ACADÊMICAS
ATIVIDADES DE PESQUISA
UNIDADES ACADÊMICAS

UNIDADES ACADÊMICAS

UNIDADES ACADÊMICAS

Diagrama 7.2: coordenação das unidades acadêmicas

PROJETOS INSTITUCIONAIS
POR ÁREA DE
CONHECIMENTO / POR
PROGRAMA DE AÇÃO
ACADÊMICA / POR
PROGRAMA DE AÇÃO
ADMINISTRATIVA
EM LONGO / MÉDIO / CURTO
PRAZO

ATIVIDADES DE EXTENSÃO

Diagrama 7.3: eixos dos recursos, das atividades e dos projetos institucionais
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UNIDADE ACADÊMICA
ENSINO

PESQUISA

COLEGIADOS

EXTENSÃO

APOIO
ADMINISTRATIVO

Diagrama 7.4: elementos das Unidades Acadêmicas

PROGRAMAÇÃO

ESPAÇOS DE ENSINO



ESPAÇOS DE PESQUISA

ESPAÇOS DE EXTENSÃO

ESPAÇOS DE APOIO



REQUISITOS DE ÁREA FÍSICA /
LOCALIZAÇÃO / INSTALAÇÕES
PREDIAIS
/
MOBILIÁRIO
/
EQUIPAMENTO / CONTROLE DE
USO / SEGURANÇA / CONFORTO
AMBIENTAL / HIGIENE;
AÇÕES
DE
MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA /
LIMPEZA
/
VIGILÂNCIA
/
ADAPTAÇÃO A NOVOS USOS /
AÇÃO DIRETA DE USO DO
ESPAÇO.

Diagrama 7.5: espaços acadêmicos e variáveis de planejamento físico

Cada Unidade Acadêmica reproduz, de
certo modo, a estrutura básica da organização
universitária, com linhas de atividades de ensino,
pesquisa e extensão, sendo dirigidas por
colegiados com a representação do segmento
docente, técnico-administrativo e discente,
exigindo apoio administrativo às atividades como
um todo.
As Unidades Acadêmicas coincidem, em
conjunto, com uma divisão do saber universitário,
em áreas de conhecimento. Deve-se ponderar
que há diversas outras formas de ordenar esse
saber, bem como de reordenar as grandes linhas
de ação no ensino, na pesquisa e na extensão.
Na realidade, cada Unidade Acadêmica tem
fórmulas
próprias,
adequadas
às
suas
necessidades, de organização de suas atividades,
ainda que sigam regras gerais.
O planejamento físico de cada Unidade
Acadêmica implicará a programação de espaços
que abriguem suas atividades, atendendo a
requisitos de projeto – que assegurem, por sua
vez, um mínimo de qualidade construtiva,
funcional, ambiental, etc.
O planejamento físico também está
envolvido na coordenação de ações de
manutenção e gestão dos espaços, no sentido de
mantê-los nas melhores condições possíveis de
utilização. Essa relação entre espaços e
atividades é fundamental para que se possa
observar a adequação das soluções físicas e das
maneiras de utilização dos espaços da
universidade. (Diagrama 7.4 e Diagrama 7.5).
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CRIAÇÃO DE NOVOS CURSOS
DE GRADUAÇÃO, PÓSGRADUAÇÃO E EXTENSÃO
AUMENTOS DAS VAGAS NOS
CURSOS DE GRADUAÇÃO,
PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO
EXISTENTES
CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO
DAS LINHAS DE PESQUISA
AMPLIAÇÃO DOS RECURSOS
DE APOIO AO ENSINO,
PESQUISA E EXTENSÃO
(LABORATÓRIOS, OFICINAS,
ATELIÊS ESPECIALIZADOS,
ESTÚDIOS, AUDITÓRIOS, ETC.)
FORMAÇÃO DE ACERVOS
PRÓPRIOS (BIBLIOTECAS
SETORIAIS, MUSEUS, ESTANDES
PARA A VISITAÇÃO, ETC.)
ORGANIZAÇÃO E PROMOÇÃO
DE EVENTOS (SEMINÁRIOS,
PALESTRAS, CONGRESSOS,
ENCONTROS, ETC.)
CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO
DAS LINHAS DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
(CONSULTORIAS, CONSULTAS,
PERÍCIAS, ASSISTÊNCIA
TÉCNICA, ESTÁGIOS, ETC.)
CONSOLIDAÇÃO E AMPLIAÇÃO
DAS ATIVIDADES ENTRE
UNIDADES ACADÊMICAS E
ENTIDADES EXTERNAS

ESPAÇOS DE ENSINO

ESPAÇOS DE PESQUISA

ESPAÇOS DE EXTENSÃO

ESPAÇOS DE APOIO

UNIDADE ACADÊMICA

REORDENAMENTO NA ALOCAÇÃO DE
USO DOS ESPAÇOS EXISTENTES, SEM
OBRAS OU READAPTAÇÃO
(ADMINISTRAÇÃO DOS HORÁRIOS DE
UTILIZAÇÃO, POR EXEMPLO)

READAPTAÇÃO DOS ESPAÇOS
EXISTENTES, SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA
(INCIDINDO APENAS SOBRE O
MOBILIÁRIO E AS INSTALAÇÕES, POR
EXEMPLO)
REFORMA DOS ESPAÇOS EXISTENTES,
COM OU SEM ACRÉSCIMO DE ÁREA
(COM ALTERAÇÕES NA REPARTIÇÃO DE
ESPAÇOS, EM INSTALAÇÕES E
EQUIPAMENTOS, POR EXEMPLO)
CRIAÇÃO DE NOVAS EDIFICAÇÕES

ALGUMAS AÇÕES QUE
DEMANDAM O
PLANEJAMENTO DO
ESPAÇO FÍSICO

ALGUMAS SOLUÇÕES
DADAS POR MEIO DO
PLANEJAMENTO DO
ESPAÇO FÍSICO

Diagrama 7.6: fatores
de transformação física

As Unidades Acadêmicas apresentam demandas e tomam iniciativas em tempos distintos. Suas
atividades tanto são dados oferecidos ao planejamento institucional quanto ao planejamento físico – buscando
uma visão do conjunto da universidade no que estimulam e orientam a criação de atividades ou proporcionam
condições e estabelecem parâmetros para a organização da Unidade Acadêmica. Vários fatores incidem no
processo de ininterrupta transformação das unidades acadêmicas, como sugere o Diagrama 7.6. Essas
transformações são esperadas: a mudança é uma constante na universidade. A progressiva qualificação dos
professores e servidores técnico-administrativos, em especial, torna cada Unidade Acadêmica mais exigente e
sofisticada, em luta contra a obsolescência do conteúdo de conhecimento que detém, contra a degradação de
suas condições de trabalho e por padrões de superior qualidade em todas as suas linhas de atuação. Há várias
possibilidades, como soluções de ordem física, para a gestão dos espaços e das condições materiais
necessárias. Desde a singela administração dos horários de uso dos espaços, evitando a ociosidade e a
concentração desequilibrada de atividades em poucos dias da semana, até a decisão de se construir uma nova
sede para a Unidade Acadêmica, deve-se considerar as necessidades de todo o conjunto dos órgãos
universitários e as diretrizes de ocupação física do Campus Universitário.
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EXPANSÃO E
EXPANSÃO E
DIVERSIFICAÇÃO DAS
ATIVIDADES ACADÊMICAS

EXPANSÃO E
DIVERSIFICAÇÃO DAS
NECESSIDADES
COMUNITÁRIAS

DIVERSIFICAÇÃO DOS
APOIOS ADMINISTRATIVOS
E TÉCNICOS

Diagrama 7.7: universos
internos em expansão

As transformações que ocorrem a partir das
Unidades Acadêmicas impactam, em diferentes
graus, em tempos que não são idênticos, o conjunto
da universidade, expandindo e diversificando seus
diversos níveis e tipos de apoios (técnicos,
administrativos, etc.). Acarretam mudanças em sua
comunidade – e nas necessidades que apresentam,
desde a participação na gestão democrática até as
condições de aproveitamento da vida universitária. É
um caminho de mão dupla, pois também os apoios
geram situações novas, diversificando-se e criando
novas oportunidades, assim como a comunidade
pressiona buscando melhorias com as Unidades
Acadêmicas e a administração central, operando
transformações em toda a sua organização.

A universidade transforma-se em…

A compreensão do enorme potencial de
transformação da organização universitária, bem
como das possibilidades de ocorrerem aspectos
conflitivos e contraditórios, é fundamental para
que, fisicamente, se tenha um mínimo de
consenso quanto às qualidades e características
requeridas para o Campus, nesta atual fase e ao
longo do tempo. Deve-se considerar que a
universidade tem muitos significados (alguns
relevantes, expostos no Diagrama 7.7), todos
envolvidos na proposta institucional de uma
organização de sua natureza. Deve-se pensar
nas formas de expressão dos diferentes tipos de
equilíbrio entre esses diversos significados, em
termos espaciais, administrativos e acadêmicos.
A idéia de uma universidade plena não exclui
nenhum deles e trabalha para incorporar ainda
outros.

CENTRO DE ESTUDOS E FORMAÇÃO
DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE PESQUISA,
DESENVOLVENDO, APLICANDO E
DIVULGANDO CONHECIMENTOS

CENTRO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS

CENTRO DE EVENTOS DE INTERESSE
ACADÊMICO E COMUNITÁRIO

LUGAR E PATRIMÔNIO DA MEMÓRIA
URBANA E COMUNITÁRIA

CENTRO DE REFERÊNCIA DA
PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL

CENTRO DE INTELIGÊNCIA CRÍTICA E
PROPOSITIVA NOS PLANOS POLÍTICOS
E ÉTICOS DA SOCIEDADE

E mais …
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A diversidade de significados da
universidade
tem
contrapartida
na
formação de sua comunidade, parte dela
sempre em trânsito, seja no curso de sua
formação profissional e de cidadania, seja
como visitante ou usuário eventual do
lugar-universidade ou ainda como membro
temporário de seus muitos grupos de
trabalho no ensino, na pesquisa e na
extensão. Mesmo entre os membros da
comunidade
universitária
de
maior
permanência
(especialmente
os
professores
e
servidores
técnicoadministrativos), há diferentes situações a
serem consideradas do ponto de vista do
planejamento físico: seja como moradores
das habitações funcionais existentes, seja
como membros de grupos de trabalho que
produzem e demandam recursos de
extrema especificidade (como cientistas,
artistas, intelectuais, promotores culturais,
etc.). O Diagrama 7.8 mostra algumas das
categorias de usuários e membros da
comunidade
universitária
mais
freqüentemente observadas nas diferentes
esferas da administração acadêmica e
comunitária. Suas necessidades geram
requisitos distintos de programação física,
para os projetos técnicos e para a gestão
dos espaços físicos, que devem ser
coordenados
em
cada
situação
problematizada. A acessibilidade espacial,
a segurança, a higiene, a adequação dos
espaços às suas finalidades são qualidades
que expressam direitos da comunidade
universitária ou, amplamente, usuária, e
que devem ser explicitadas, discriminadas
e criteriosamente avaliadas.

Diagrama 7.8: exemplificação de conjuntos de
membros da comunidade universitária

ESTUDANTES (EM CURSOS DE
GRADUAÇÃO, PÓS-GRADUAÇÃO –
MESTRADOS, DOUTORADOS,
ESPECIALIZAÇÕES E EXTENSÃO)
SERVIDORES TÉCNICOADMINISTRATIVOS
PROFESSORES (PERMANENTES,
VISITANTES, CONVIDADOS,
PALESTRANTES, SUBSTITUTOS),
PESQUISADORES VISITANTES, ETC.

SERVIDORES PÚBLICOS CEDIDOS POR
OUTROS ÓRGÃOS

TURISTAS

MORADORES (ESTUDANTES, PROFESSORES,
SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS,
SUAS FAMÍLIAS)
CRIANÇAS (VISITANTES / MORADORAS /
ESTUDANTES )

PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES
ESPECIAIS

PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO
TRABALHADORES INFORMAIS

FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS /
INSTITUIÇÕES COM REPRESENTAÇÃO
OU POSTO DE SERVIÇO INSTALADO(A)
NO CAMPUS

MEMBROS DA COMUNIDADE USUÁRIOS DE
SERVIÇOS INSTALADOS NO CAMPUS

FUNCIONÁRIOS DE EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVIÇOS À FUB

AUTORIDADES DO PAÍS / ESTRANGEIRAS
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ESPAÇO

Diagrama 7.9.a:
espaços e atividade

ESPAÇO
ATIVIDADE
ESPAÇO

ESPAÇO

ATIVIDADE

ESPAÇO

Diagrama 7.9.b:
espaço e atividade

ATIVIDADE

ATIVIDADE
ESPAÇO
ATIVIDADE

Diagrama 7.9.c:
espaço e atividade

ATIVIDADE

Os espaços da universidade também
refletem sua ampla diversidade de atividades.
Ensino, pesquisa e extensão podem ser
concebidos e desenvolvidos em patamares de
sofisticação realmente impressionantes – e
vivemos um tempo de revolução dos meios de
comunicação e das formas de acesso e
processamento de informações que impacta
diretamente a educação. Ao mesmo tempo, o
contato entre as pessoas e a presença do(a)
professor(a) são requisitos indispensáveis
para estágios fundamentais do aprendizado.
Para nos fixarmos apenas nos problemas de
espaço relacionados ao aprendizado, listamos
à direita alguns dos grupos de atividades mais
comuns numa instituição de ensino superior,
envolvendo
diretamente estudantes e
professores. Algumas dessas atividades
implicam o uso de diferentes espaços para
que se desenvolvam integralmente (Diagrama
7.9.a), e outras podem ocorrer em um mesmo
espaço de múltiplo uso (Diagrama 7.9.c). Com
uma freqüência que varia com as
necessidades dos currículos e outras
programações de atividades, teremos a
situação de correspondência unívoca entre
um determinado espaço e uma determinada
atividade (Diagrama 7.9.b). É tarefa central do
planejamento físico associar o padrão de
atividade
às
tipologias
de
espaços,
formulando sua programação arquitetônica,
fundamentando e estabelecendo critérios de
projeto e uso das edificações.

AULAS EXPOSITIVAS PARA PEQUENOS OU
GRANDES GRUPOS DE ESTUDANTES

SESSÕES DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUAL NOS
CURSOS DE GRADUAÇÃO / PÓS-GRADUAÇÃO

ESTUDOS DE CAMPO

TRABALHOS EM ATELIÊS, LABORATÓRIOS E
OFICINAS

APRESENTAÇÕES DE TRABALHOS
(DISSERTAÇÕES, PROJETOS, EXPOSIÇÕES,
ETC.)

SESSÕES DE ESTUDOS BIBLIOGRÁFICOS /
MÍDIAS ESPECÍFICAS / MULTIMÍDIA

ENSAIOS COM INSTRUMENTOS, VOZ, ETC.

TREINOS E COMPETIÇÕES ESPORTIVAS

SESSÔES DE ATOS PROFISSIONAIS EM
DIVERSAS ÁREAS, SOB SUPERVISÃO
ACADÊMICA, COM ATENDIMENTO À
COMUNIDADE
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A ACESSIBILIDADE

O PAISAGISMO

A SEGURANÇA

A HIGIENE
O CONFORTO
OS SERVIÇOS

OS CUSTOS

A PAISAGEM

Diagrama 7.10

O planejamento dos edifícios não
ocorre isoladamente, mas de forma associada à
concepção dos espaços livres, que não são
apenas espaços entre os edifícios, mas
espaços públicos concebidos à escala urbana,
ordenadora do grande conjunto de lugares de
encontro, de abrigo, de contato com a natureza.
Nessa escala, é evidente o nexo entre a cidade
de Brasília e o Campus, a continuidade da
cidade paisagística, monumental, gregária,
bucólica, concebida por Lúcio Costa, cidadepatrimônio da humanidade. O Campus está
situado ao longo de quase toda a extensão da
Asa Norte do Plano Piloto, sobre uma colina
que desce suavemente até o Lago Paranoá –
que toca o Setor do Centro Olímpico e a
Estação Experimental de Biologia. A qualidade
dos espaços edificados deve ter continuidade
nos
espaços
livres:
a
programação
arquitetônica deve continuar na programação
dos lugares planejados segundo as diretrizes
de paisagismo do Campus. A qualidade do
microclima, do conforto das edificações e da
higiene dos locais de uso público está
relacionada ao planejamento de uso e
ocupação. O êxito da ocupação planejada
ocorre quando se atinge uma solução de
equilíbrio entre os custos de construção e
manutenção e a qualidade ambiental do
Campus. Boa parte desses custos está
literalmente enterrada e é invisível aos olhos da
maioria: são as instalações e serviços de infraestrutura (Diagrama 7.10).
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Diagrama 7.11: Elementos de infra-estrutura do Campus

CONJUNTO DAS
EDIFICAÇÕES

SISTEMA VIÁRIO

PAVIMENTAÇÕES E
PASSEIOS

REDES DE INFRAESTRUTURA QUE
SERVEM AO
CONJUNTO DOS
ESPAÇOS FÍSICOS DO
CAMPUS

JARDINS E RESERVAS
NATURAIS
PRINCIPAIS ELEMENTOS
FÍSICOS

O conjunto das edificações e espaços livres do Campus
Universitário é servido por extensas redes infra-estruturais, instalações
que condicionam a utilização tanto de espaços situados no interior das
edificações quanto dos espaços públicos, dos logradouros constituídos
nas suas áreas urbanizadas. Não se vê a maior parte dessas redes, e
certamente a maior parte da comunidade universitária não tem
conhecimento de sua existência (ou tem, quando elas apresentam
problemas). A expansão das áreas urbanizadas e a implantação de
novas edificações implica necessariamente a expansão de sistemas
básicos de instalações e o investimento planejado das novas malhas de
passagem dessas redes (especialmente as galerias técnicas ao longo
dos Setores do Campus) (Diagrama 7.11).

INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E
COMBATE A INCÊNDIOS

INSTALAÇÕES DE VENTILAÇÃO
MECÂNICA

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES DE
AR-CONDICIONADO

INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA

INSTALAÇÕES DE AR
COMPRIMIDO E DE VÁCUO

INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS
INSTALAÇÕES DE GASES
COMBUSTÍVEIS
INSTALAÇÕES
HIDROSSANITÁRIAS
INSTALAÇÕES DE DRENAGEM DE
ÁGUAS PLUVIAIS
INSTALAÇÕES DE
REBAIXAMENTO DO LENÇOL
FREÁTICO
INSTALAÇÕES DE
PROCESSAMENTO DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
SISTEMA DE SONORIZAÇÃO

ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE
ESGOTOS

INSTALAÇÕES DE GASES
MEDICINAIS
INSTALAÇÕES DE GERAÇÃO E
FORNECIMENTO DE VAPOR
INSTALAÇÕES DE ELEVADORES
ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DE
EDIFICAÇÕES
CIRCUITOS FECHADOS DE TV
ANTENAS COLETIVAS E
TELECOMUNICAÇÃO
PÁRA-RAIOS

PRINCIPAIS SISTEMAS DE INSTALAÇÕES
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Diagrama 7.12: escalas que
inter-relacionavam as variáveis
de planejamento do Campus: a
cidade, a fração urbana, a
edificação, os espaços internos.

O planejamento físico necessariamente transita entre as escalas da cidade e dos
espaços contidos nas edificações

ECOSSISTEMA DO LAGO PARANOÁ
Entre o Campus e o território circunjacente (a cidade de Brasília e os setores urbanos, de uso
definido, a seu redor, e as áreas naturais do Lago Paranoá) há um outro conjunto de relações que é
necessariamente considerado pelo planejamento físico. As diretrizes de proteção de áreas de interesse
ambiental, como o Parque Olhos d’água (onde se situavam as SQNs 413 e 414), as nascentes existentes
no próprio território do Campus e o Lago Paranoá envolvem, para a universidade, mais que a observância
da Lei: a oportunidade da pesquisa. O sistema viário da cidade torna possíveis opções de acesso ao
conjunto do Campus por todas as suas faces. A progressiva ocupação do território do Campus – até
chegarmos aos níveis de repleção previstos – implica soluções de acesso e controle de todos os níveis
do sistema viário. O Campus como setor urbano que deve contar com critérios de seletividade do acesso
de usuários tem ainda de enfrentar a questão da violência urbana, uma constante, mesmo em uma
cidade planejada. A situação do Campus no polígono de tombamento do Plano Piloto, sendo, o Campus,
ainda área parcialmente ocupada, exige o desenvolvimento do que se pode denominar o “diálogo das
escalas” urbanísticas, argumento central do tombamento: as interpretações do significado das escalas
bucólica e gregária, em especial (as outras são a monumental e a residencial), intercalam-se com a
compatibilização com o mosaico de zoneamento da própria cidade (Diagrama 7.12). Na pauta ao lado,
alguns pontos a considerar em termos das relações entre a cidade e o Campus, entre o ambiente e
paisagem criada.

NOVA PONTE DO LAGO NORTE
LIGAÇÕES VIÁRIAS COM A ASA
NORTE
MOSAICO DE ZONEAMENTO DA
CIDADE
MANUTENÇÃO DO “DIÁLOGO DAS
ESCALAS” URBANÍSTICAS ENTRE O
CAMPUS E A CIDADE
CONTROLE DE TRÂNSITO E
SEGURANÇA DO PEDESTRE
PREVENÇÃO CONTRA ROUBOS E
FURTOS, INVASÕES, QUEIMADAS,
SINISTROS, VANDALISMO
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AVALIAÇÃO DE
PROPOSTAS

PLANEJAMENTO
INSTITUCIONAL
(PROPOSTA DE
GESTÃO DA
UNIVERSIDADE)

CRITÉRIOS DE
VIABILIDADE E MÉRITO
ACADÊMICO

PROPOSTAS QUE
IMPLICAM
PLANEJAMENTO DE
OCUPAÇÃO E USO
DE ESPAÇO FÍSICO

UNIDADES
ACADÊMICAS
OUTROS ÓRGÃOS
UNIVERSITÁRIOS
INSTITUIÇÕES
GOVERNAMENTAIS
E NÃOGOVERNAMENTAIS
COOPERANTES

ORIGEM DAS
DEMANDAS

DESENVOLVIMENTO DE
RECURSOS

CAPTAÇÃO E
ALOCAÇÃO DE
RECURSOS
HUMANOS,
FINANCEIROS,
MATERIAIS E
TECNOLÓGICOS

CRITÉRIOS DE
VIABILIDADE E MÉRITO
GERENCIAL

CRITÉRIOS DE USO E
OCUPAÇÃO DO ESPAÇO
FÍSICO

O estabelecimento de processo decisório e
executivo que defina as responsabilidades – e as
competências – de cada setor institucional é
fundamental para que se produza um processo de uso
e ocupação do território do Campus de modo
ordenado. O Plano Diretor Físico do Campus contribui
com parte dos critérios de uso e ocupação do solo: o
mérito e a viabilidade acadêmicos e gerenciais darão
sentido efetivo a todo o conjunto da universidade.
Todo o processo de consolidação do Campus tem a
ganhar com a transparência do processo decisório
democrático e com o respeito a padrões de qualidade
para as atividades e espaços universitários. (Diagrama
7.13)

DESENVOLVIMENTO
DE ESTUDOS E
PROJETOS DE
ARQUITETURA E
ENGENHARIA

PROCEDIMENTOS
DE LICITAÇÃO E
EXECUÇÃO DE
OBRAS E SERVIÇOS

GESTÃO
EXECUTIVA

GESTÃO
ACADÊMICA E
ADMINISTRATIVA

PLENO USO;
MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO;
VIGILÂNCIA E
FISCALIZAÇÃO

É especialmente
importante para o
gestor público – e
para o usuário que
participe das
instâncias
decisórias – conhecer
o processo de
produção documental
e física dos espaços
edificados da
instituição.
Diagrama 7.13:
critérios decisórios e
orientadores de uso, ocupação
e gestão dos espaços do
Campus
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PROGRAMA DE
NECESSIDADES

ARQUITETURA

PLANTAS DE SITUAÇÃO / IMPLANTAÇÃO
(ELEMENTOS DE URBANISMO)

ESTUDOS
PRELIMINARES

PLANTAS DE COBERTURA

LEVANTAMENTO
TOPOGRÁFICO

ANTEPROJETO

PLANTAS DOS ESPAÇOS INTERNOS

ANÁLISE
GEOTÉCNICA

PROJETO
EXECUTIVO

CORTES
FACHADAS / ELEVAÇÕES

LAUDO DE
VISTORIA

DETALHAMENTOS

ORÇAMENTO ANALÍTICO
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES
E ENCARGOS
PLANEJAMENTO DA OBRA /
CONTROLE DE
PROCEDIMENTOS
DOCUMENTAÇÃO / EDITAL /
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

MAQUETES FÍSICAS E ELETRÔNICAS
DOCUMENTAÇÃO
IMOBILIÁRIA /
FUNDIÁRIA

MEMORIAL DO PROJETO DE
ARQUITETURA
ENGENHARIA
ESTUDOS
PRELIMINARES

APROVAÇÃO DOS
PROJETOS PELAS
INSTÂNCIAS
COMPETENTES DA
ADMINISTRAÇÃO
SUPERIOR DA UnB /
RESPONSABILIDADE
TÉCNICA POR
PROJETOS / VISTO NA
ADM. REGIONAL

PROJETO DE FUNDAÇÕES E
ESTRUTURAS
PROJETO DE INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS

ANTEPROJETO
PROJETO
EXECUTIVO

Diagrama 7.14: produção documental (e controle
administrativo) do projeto da edificação

PROJETO DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
PROJETO DE INSTALAÇÕES DE
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS
PROJETOS DE INSTALAÇÕES
MECÂNICAS E DE UTILIDADES
MEMORIAIS TÉCNICOS
Nas soluções que exijam necessariamente a criação de uma nova
edificação, deve-se observar uma seqüência de produção documental
que assegure a prática profissional qualificada e o controle de
qualidade dessa produção pela instituição (Diagrama 7.14).

CONTRATAÇÃO /
ADJUDICAÇÃO DA OBRA /
RESPONSABILIDADE
TÉCNICA PELA EXECUÇÃO

EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO
(ADMINISTRAÇÃO DO
CONTRATO DE EXECUÇÃO
ATÉ O RECEBIMENTO)

CARTA DE HABITE-SE/
LICENÇAS E ALVARÁS DE
FUNCIONAMENTO/
REGULARIZAÇÃO
IMOBILIÁRIA E FUNDIÁRIA /
INCORPORAÇÃO/
GESTÃO DA OCUPAÇÃO
(ESPECIALMENTE A
ADMINISTRAÇÃO DOS CONTRATOS
DE GARANTIA DA CONSTRUÇÃO E
SEUS ELEMENTOS)
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A análise de projetos de edificações, e mesmo de espaços
edificados, deve estar ao alcance do gestor, em qualquer nível, e do
usuário (sobretudo quando este participa de instância decisória do
planejamento institucional). Como informação final acerca do processo
de planejamento e projeto físicos, propõe-se a seguinte lista de
checagem – que se prestaria a conformar a pauta de critérios de uso e
ocupação, no nível da edificação. Os quatro grupos de tópicos listados
envolvem aspectos básicos para a qualificação do projeto, ainda que não
exauram todos os aspectos possíveis de argüição, quando do
procedimento de análise técnica:
a) TÓPICOS DE CONFORTO AMBIENTAL

CONFORTO TÉRMICO – GARANTIA DE INÉRCIA E ISOLAMENTO
TÉRMICOS DO CONJUNTO E DA ENVOLTÓRIA DA EDIFICAÇÃO
COERENTES COM SUA ORIENTAÇÃO;

CONFORTO ACÚSTICO – GARANTIA DE PROTEÇÃO E ISOLAMENTO
ACÚSTICOS, SOBRETUDO NOS AMBIENTES QUE EXIJAM ACURADO
CONTROLE;

CONFORTO LUMINOSO – GARANTIA DE PROTEÇÃO E CONTROLE DA
RADIAÇÃO SOLAR DIRETA E DE USO ADEQUADO DA LUZ NATURAL;

GARANTIA DE VENTILAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO NATURAIS DOS
AMBIENTES.
b) TÓPICOS DE PLANEJAMENTO FÍSICO-FUNCIONAL

ORGANIZAÇÃO FÍSICO FUNCIONAL DOS AMBIENTES CONSISTENTE
COM A PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES A SEREM ABRIGADAS PELA
EDIFICAÇÃO;

DIMENSIONAMENTO DOS ESPAÇOS CONSISTENTE COM A
DESTINAÇÃO;

ADOÇÃO DE COORDENAÇÃO MODULAR CONSISTENTE;

PREVISÃO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS ÀS
ATIVIDADES PREVISTAS NA PROGRAMAÇÃO ARQUITETÔNICA E AO
ADEQUADO DESEMPENHO DA EDIFICAÇÃO;

SATISFAÇÃO INTEGRAL DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE
EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL;

SATISFAÇÃO INTEGRAL DAS NORMAS TÉCNICAS E DOS DIPLOMAS
LEGAIS INCIDENTES SOBRE O TIPO E A NATUREZA DA EDIFICAÇÃO.

c) TÓPICOS DE CONCEPÇÃO GERAL DA SOLUÇÃO DE PROJETO:
TOTAL COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE O PROJETO DE ARQUITETURA E OS
PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA
 DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL ECONÔMICO;

OBSERVAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO PLANO DIRETOR FÍSICO DO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO;

APROVEITAMENTO OTIMIZADO DA ÁREA FÍSICA DISPONIBILIZADA
PARA O PROJETO;

IMPLANTAÇÃO QUE EVITE O MOVIMENTO DESNECESSÁRIO DE
TERRA;

ACESSIBILIDADE AO CONJUNTO DE ELEMENTOS DA EDIFICAÇÃO
PARA FINS DE MANUTENÇÃO (EM ESPECIAL: ACESSIBILIDADE AO
CONJUNTO DE INSTALAÇÕES PREDIAIS, PARA FINS DE
MANUTENÇÃO);

TOTAL VIABILIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DO MOBILIÁRIO FIXO E DA
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS ESPAÇOS;

PADRONIZAÇÃO DE MATERIAIS E DO SISTEMA CONSTRUTIVO;

VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DAS SOLUÇÕES
ESTRUTURAIS E DAS ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS;

ADOÇÃO DE MATERIAIS RESISTENTES AO FOGO, ÀS INTEMPÉRIES
E AO USO CONTINUADO;

MATERIAIS DE ACABAMENTO ADEQUADOS AO USO DOS ESPAÇOS.
d) TÓPICOS DE RELEVANTE INTERESSE PARA A SEGURANÇA DO
USUÁRIO

SOLUÇÕES ESPACIAIS E CONSTRUTIVAS QUE PERMITAM A
ACESSIBILIDADE E O USO DE TODOS OS AMBIENTES PELA PESSOA
PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS;

GARANTIA DE ORIENTABILIDADE E DE COMUNICAÇÃO VISUAL
OBJETIVA;

DEFINIÇÃO DE ACESSOS E PASSEIOS SEGUROS PARA O USO PELO
PEDESTRE, ELIMINANDO TOTALMENTE AS BARREIRAS
ARQUITETÔNICAS PREEXISTENTES.
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8 - VETORES DE OCUPAÇÃO
O que ficará onde? Há algo como uma organização
espacial ótima para o Campus? O que pode significar a expressão
de senso comum cada coisa em seu lugar no caso de um
Campus Universitário? De que maneira o planejamento da
organização espacial pode contribuir para que se obtenham
condições adequadas de funcionamento para a instituição
universitária?
Podem-se obter respostas a aspectos dessas questões
pela análise do histórico da ocupação (trabalhamos com um
Campus que já não é mais uma idéia, mas lugar construído e em
utilização há quase quatro décadas), das transformações vividas
pela instituição – especialmente em termos acadêmicos e de
gestão -, e de evidências acerca de sua situação física: sua
localização no contexto da cidade, as relações físico-funcionais
existentes entre os espaços construídos, o sítio físico com suas
características, entre outros planos de análise.
O fato de o Plano Piloto de Brasília ser núcleo urbano
planejado não eliminou a necessidade de seu continuado
planejamento, de ajustes e aperfeiçoamentos na proposta
original – o mesmo se aplicando às suas partes, às frações da
cidade. A cada momento descobrem-se novas possibilidades nas
formas de ocupação, que tornarão mais adequados os espaços
inicialmente idealizados. O uso dos espaços continuamente coloca
questões ao que preexiste, impondo modificações – que
transformarão o estado anterior de coisas, o que gera, por sua
vez, novos pontos de partida, no futuro, para outras modificações.
O mesmo ocorrerá com as transformações derivadas do
Plano Diretor Físico de 1998, que implicarão a criação de novas
situações de ocupação, que exigirão, necessariamente, ao longo
do tempo, modificações e sua complementação, como respostas
às necessidades de mudanças de uso, de expansão, provindas de
novas determinações, nascidas da gestão universitária
democrática.
Podem-se definir, a partir do que é dado como história

(tanto no sentido da compreensão dos fatos passados quanto no
da herança material e dos conhecimentos a nós transmitidos),
diretrizes que guiarão as decisões futuras. Essas diretrizes
representam continuidade, coerência, mesmo que seja desejado o
rompimento com aspectos das realizações passadas e se planeje
o futuro ao nosso alcance de um modo tão inovador, tão repleto
de rupturas quanto possível.

8.1 - POR UM MODELO DE OCUPAÇÃO
COERENTE COM AS ESCALAS URBANÍSTICAS DE
BRASÍLIA
“Monumental não no sentido de ostentação, mas no
sentido da expressão palpável, por assim dizer consciente,
daquilo que vale e significa. Cidade planejada para o
trabalho ordenado e eficiente, mas ao mesmo tempo cidade
viva e aprazível, própria ao devaneio e à especulação
intelectual, capaz de tornar-se, com o tempo, além de centro
de governo e administração, num foco de cultura dos mais
lúcidos e sensíveis do país”. Relatório do Plano Piloto de
Brasília, Lúcio Costa, 1957.
Há, no Campus Universitário Darcy Ribeiro, obras de
arquitetura que integram o patrimônio artístico e cultural da cidade,
constituindo importantes marcos da memória urbana de Brasília.
Diretrizes de continuidade também são fundamentadas na
qualidade de parte dos espaços existentes, como as edificações
de bom padrão construtivo, que têm sido recipientes de mudanças
de atividades ocorridas ao longo de sua utilização, e com uma vida
útil longa – mas a encontrar termo em meados do século vindouro,
em muitos casos.
Como se pôde ver na discussão do histórico da
concepção e construção do Campus Universitário Darcy Ribeiro,
sua ocupação foi iniciada na área central e, até este momento,
essa é a área de maior importância para o Campus, a que
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concentra a maioria das atividades acadêmicas e administrativas, sua
infra-estrutura e espaços urbanizados.
Pode-se, daí, apresentar o problema da ocupação em duas
alternativas, que são complementares:
a) o interesse na expansão das áreas atualmente
desocupadas;
b) o interesse nas áreas atualmente ocupadas que:
- apresentam taxas de ocupação abaixo das
preconizadas para cada Setor e Unidade Física do Campus (ver a
proposta de Setorização e Zoneamento), devendo ocorrer a revisão
de seu padrão de ocupação;
- possuem edificações cujo uso pode ser alterado /
adaptado / remanejado, em face do programa de obras de
expansão e redistribuição de unidades acadêmicas ou
administrativas.
Examinando-se a distribuição de áreas ocupadas do Campus, a
cada década de sua ocupação (Figura 8.1, ao lado), vê-se que inexiste
um padrão de ocupação facilmente inteligível: afora a concentração de
investimentos na área central do Campus, desde a fundação da
Universidade de Brasília até a década de 80, não se percebe uma
ocupação que, por exemplo, privilegie a acessibilidade do Campus
desde a cidade, lançando suas edificações ao longo das vias L3 ou L4
ou um padrão de ocupação que forme pólos claramente estruturados,
como espaços que constituam novos e alternativos ordenamentos à
escala monumental concebida para a Praça Maior da Universidade de
Brasília. O sentido de monumentalidade, em especial, somente existe
aí, até o momento, e jamais se pensou em alterar essa situação. (A
situação do ICC, em frente à Praça Maior é uma das poucas
intervenções à escala monumental feitas por Niemeyer, que não
estavam previstas na proposta original de Lúcio Costa e que deram
feição inesperada, no passado, a um setor urbano de Brasília; uma
outra é o conjunto do Comando Militar do Planalto, quartel no Setor
Militar Urbano)
Não se pode esquecer da importância que a criação de
espaços concebidos à escala monumental, com a propositada
expressão de monumentalidade, tem para a concepção urbanística de

Figura 8.1 – série histórica de áreas
ocupadas
ÁREA OCUPADA NA DÉCADA DE 60

ÁREA OCUPADA NA DÉCADA DE 70

ÁREA OCUPADA NA DÉCADA DE 80

ÁREA SOB A ADMINISTRAÇÃO DO
DA DÉCADA DE 80

HUB DESDE MEADOS

ÁREA OCUPADA NA DÉCADA DE 90 (ATÉ 97)
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Brasília e como espaços dessa ordem impactam a organização da
fração urbana.
Essa discussão deve ser introduzida como passo essencial para
o inevitável ajuste de contas entre a concepção de tombamento do
Plano Piloto de Brasília e as decisões projetuais de ocupação do
Campus Universitário. Como os espaços presentes e os cenários
futuros dessa ocupação podem apresentar-se como soluções coerentes
para o equilíbrio da relação entre as funções do Campus e a forma da
cidade?
Analisando-se a atual configuração de espaços do Campus,
reconhece-se menos uma relação de complementação entre a escala
monumental e as demais escalas de concepção urbanística (como
ocorre no Plano Piloto) que uma relação de alheamento entre as
escalas do monumento, do encontro entre as pessoas (gregária) e da
consumação da paisagem (bucólica).
Isso ocorre na medida em que os espaços internos ordinários
(não-monumentais) não se têm articulado em composições projetadas
para o conjunto, como um todo; na medida em que a adição de novas
edificações parece fazer-se na busca de pequenas monumentalidades,
como se o Campus fosse um parque de pavilhões, sem composições
que expressassem uma relação entre a escala inteligível e a
premeditada.
Deve-se buscar o diálogo entre as diferentes gerações de
espaços edificados como as que coexistem nas cidades que, como
Brasília, sediam o experimento civilizatório, têm a vocação cosmopolita.
Nesse sentido, o Campus Universitário deve ser espaço de elaborado
convívio entre as diferentes concepções da arquitetura contemporânea
e entre as diferentes formas de experimentar a universidade.
A subordinação, o alheamento ou a complementação entre
as escalas urbanísticas são relações realmente difíceis de definir, dado
que os conceitos de diferentes escalas urbanísticas são mais
interpretativos que técnicos, mais críticos que normativos, não
implicando exatidão que permita orientar positivamente o desenho
urbano. Mas devem provocar a reflexão sobre o sentido do projeto
urbano numa cidade que teve fixadas as escalas urbanísticas de seu
projeto original como o cerne de seu patrimônio tombado.

Pode-se apenas deduzir que os espaços edificados além da
Praça Maior, nas áreas mais afastadas desta, não aparentam a pretensão
de competir ou contrastar com aquela, não se têm apresentado de modo a
reproduzir ou a recriar a escala da monumentalidade – formando novos,
grandiosos conjuntos. Na verdade, nunca houve um projeto urbanístico
integral para o conjunto do Campus – ou, ao menos, com o grau de
determinação e formalismo que possuiu o próprio Plano Piloto de Lúcio
Costa.

8.2 - A ESCALA GREGÁRIA: ESPAÇOS PÚBLICOS
PARA O ENCONTRO
Um princípio fundamental de projeto urbanístico para o Campus é,
assim, a fixação de uma referência de monumentalidade restrita à Praça
Maior.
Esse princípio pode ser reconhecido na deliberada indefinição de
pólos ou focos de atenção (tão importantes quanto o existente na Praça
Maior) nos Setores Norte e Sul do Campus. O traçado viário e a definição
das Unidades Físicas dos Setores Norte e Sul do Campus (ver a proposta
de Setorização) criam a possibilidade de composições de espaços e
edificações de interesse secundário, limitadas a algumas áreas – como
veremos adiante –, aptas a estabelecer elementos identificadores pelo
jogo local de volumes e pela solução de paisagismo. Mas, desde os
estudos realizados em meados da década de 80, e mesmo nos estudos
anteriores, não há encaminhamento por alternativa de desenho urbano
que implique a criação de novos focos de atenção que rivalizem com o
espaço monumental da Praça Maior.
Disso resulta a possibilidade de se trabalharem os edifícios e os
espaços dos Setores Norte e Sul do Campus em escalas menos
carregadas de simbolismo, mais próximas de formações que podem ser
definidas como gregárias, acolhedoras, menos cerimoniais. Uma
importante conclusão a que chega esse argumento é a de que não deve
haver impedimento para que ocorram – na maior parte das Unidades
Físicas situadas fora da Praça Central – adensamentos de espaços
construídos e adoção de tipologias arquitetônicas menos pretensiosas, de
maior simplicidade construtiva e plástica.
A ênfase na escala do convívio, na escala gregária, vem significar
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uma tomada de posição pela complementaridade entre as escalas urbanísticas,
como diretriz de partido para a ocupação das novas áreas do Campus.

8.3 - O APROVEITAMENTO
ESTRUTURA DE INSTALAÇÕES

RACIONAL

DA

INFRA-

A discussão da relação entre escalas urbanísticas será inevitavelmente
retomada a cada decisão de implantação: neste momento não é possível
discriminar o programa dos novos espaços de todo o Campus, pois sua plena
ocupação envolve horizontes de tempo maiores que o da atual gestão
universitária.
Um outro dado fundamental para a programação das áreas de
ocupação é a existência ou não, em cada Unidade Física, de redes de infraestrutura (instalações de fornecimento de água potável, eletricidade, serviços
de esgotos, iluminação pública, etc.).
A Figura 8.2, mostra, com recurso a indicação feita ao longo das vias
existentes e projetadas do conjunto do Campus Universitário Darcy Ribeiro, as
diferentes situações quanto à relação entre as redes de dutos ou linhas de
passagem de redes de infra-estrutura e serviços e o grau de saturação (quanto
à ocupação e ao fornecimento de insumos infra-estruturais) das diferentes
Unidades Físicas do Campus. O Setor Central do Campus está, em termos,
“saturado”, (numa medida que é quantificada calculando-se a razão entre a
extensões, em metros lineares, da rede de infra-estrutura e das áreas
edificadas, em metros quadrados, para cada Unidade Física do Campus); na
Figura 8.2, as poligonais vermelhas indicam a existência de redes de serviços
em áreas atualmente subocupadas; as poligonais amarelas indicam áreas
físicas ainda sem redes de infra-estrutura e serviços, exigindo o investimento
em sua instalação à medida que a ocupação planejada se desenvolva.
A partir da distribuição de redes de infra-estrutura existentes, podem-se
definir áreas cuja ocupação, a curto ou a médio prazo terão menores custos
para a implantação de novas edificações – ou para a ampliação de edificações
existentes. Os custos de infra-estrutura são efetivamente importantes, mas não
devem ser considerados como fator decisório preponderante para a localização
de novas edificações: outros fatores, relacionados ao conforto e à segurança do
usuário, à distribuição espacial das atividades (sobretudo a seu acesso) e à
qualidade arquitetônica e urbanística do Campus devem ser simultaneamente
considerados.
A Figura 8.3 mostra as áreas que podem ser ocupadas em curto e

Figura 8.2 – redes de infra-estrutura
LINHAS DE REDES “SATURADAS” – ÁREA CENTRAL DO CAMPUS, DE
OCUPAÇÃO PRIORIZADA DESDE A SUA CONSTITUIÇÃO
LINHAS DE REDES “SUBUTILIZADAS” – PORTANDO POTENCIAL
AINDA OCIOSO E, EM PARTE, CARENTE DE INVESTIMENTOS
LINHAS DE REDES PROJETADAS – DE EXECUÇÃO NECESSÁRIA À
PLENA OCUPAÇÃO DO CAMPUS

médio prazo (ou seja, dentro do período da presente gestão acadêmica), e
mesmo a longo prazo, considerando-se os diferentes custos associados a
investimentos em redes de infra-estrutura. A associação entre custos de
ampliação simultânea das áreas edificadas e das redes de infra-estrutura
deve apoiar as decisões de ocupação. Há áreas cuja imediata ocupação,
se necessária, implica custos relativamente baixos de ampliação das
redes de infra-estrutura, pois as aproveita, redimensionado-as na
proporção das demandas que vierem a ser impostas e em função dos
tipos de edificações que caracterizem cada nova etapa de ocupação do
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Campus.
Otimiza-se o uso das caras redes de infra-estrutura pela verticalização
e compactação das áreas edificadas: quanto mais próximos e adequadamente
localizados os pontos de fornecimento de água, energia elétrica, gás, etc., maior
o aproveitamento e a economia na sua construção, instalação e manutenção,
bem como menores as perdas de pressão (no caso de fluidos) e riscos de
acidentes pelo rompimento das redes em áreas extensas e mal-mantidas.

PRAÇA MAIOR – DOTADA DE REDES DE INFRA-ESTRUTURA, COM
POSSIBILIDADE DE OCUPAÇÃO EM CURTO PRAZO (CONTUDO, É
ÁREA COM SEVERAS RESTRIÇÕES QUANTO À OCUPAÇÃO)
ÁREAS DOTADAS DE REDES DE INFRA-ESTRUTURA, COM SUA
UTILIZAÇÃO EM PARTE SATURADA, EM PARTE SUBAPROVEITADA;
COM POSSIBILIDADE DE OCUPAÇÃO EM CURTO PRAZO

ÁREAS DOTADAS DE REDES DE INFRA-ESTRUTURA, CUJA
DISTRIBUIÇÃO É INSUFICIENTE, EXIGINDO INVESTIMENTOS PARA A
OCUPAÇÃO EM CURTO OU MÉDIO PRAZO
ÁREAS SEM REDE DE INFRA-ESTRUTURA OU COM CONJUNTO DE
REDES INSUFICIENTE PARA SERVIR A EDIFICAÇÕES, EXIGINDO
INVESTIMENTOS PARA A OCUPAÇÃO EM MÉDIO OU LONGO PRAZO

Figura 8.3
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8.4 - O JOGO DE PROXIMIDADES (E OUTROS JOGOS)
A seqüência de decisões locacionais tomadas ao longo da história de
ocupação do Campus definiu diferentes situações para as Unidades Acadêmicas
e demais órgãos universitários, com mudanças que chegaram a contrariar as
destinações inicialmente previstas para algumas edificações - como no caso do
Instituto Central de Ciências – ICC – (o Minhocão).
Previa-se a ocupação do ICC por áreas acadêmicas que
desenvolvessem o maior volume de pesquisas científicas, envolvendo desde o
treinamento básico de pesquisadores até a instalação de laboratórios a serem
utilizados por grupos de estudos, formando um dos mais abrangentes e
produtivos setores universitários do País, desde os primeiros semestres de seu
funcionamento.

Faculdade de
Ciências da
Saúde
Área proposta para a expansão
das Unidades Acadêmicas das
Ciências Exatas, segundo critério
de proximidade (UNIDADE FÍSICA
SS-12)

Figura 8.4 – vetor de
expansão das ciências
exatas

As políticas universitárias dos anos que se seguem à
criação da UnB tornaram esse projeto de difícil realização – ou,
em boa parte, o frustraram. O ICC, de modulação físico-funcional
que permite grande flexibilidade de uso, acabou por absorver a
maioria das Unidades Acadêmicas, chegando-se até mesmo a
utilizar seus subsolos (adequados somente para depósitos e uns
poucos laboratórios de apoio) para o funcionamento de salas de
aulas.
A situação absurda de repleção do ICC, que atinge seu
limite nos anos 70 (e reiteradamente tem atingindo situações
assemelhadas ao longo do tempo, como na atualidade), leva a
construção de novas sedes para as Unidades Acadêmicas das
áreas tecnológicas, das ciências da saúde e de parte das ciências
humanas. Paulatinamente, ocorre a migração desses setores do
ICC para novas sedes, e essa é uma tendência que se dá neste
momento de elaboração do Plano Diretor do Campus. Para a
maioria das Unidades Acadêmicas, o ICC foi uma espécie de
berçário, que abrigou sua criação e constituição até a migração e
pode ser visto como uma espécie de espaço-pivô, que poderá
continuar desempenhando o papel de apoio multiutilitário no
processo de diferenciação das Unidades Acadêmicas.
A Figura 8.4, mostra a “fase das ciências exatas (e da
Terra, da Vida, entre outras)”, em azul – Ala Sul -, e a “fase das
ciências humanas”, em vermelho – Ala Norte, do ICC. É uma
representação aproximada das localizações físicas das Unidades
Acadêmicas dessas grandes áreas do conhecimento.
Considerando-se que o ICC (Ala Sul) abriga os principais
laboratórios das áreas científicas, bem como parte das Unidades
Acadêmicas das áreas de conhecimento em ciências exatas, da
Terra, da Vida, propõe-se um vetor de ocupação (metáfora para
a indicação da ocupação, com direção, sentido e conteúdo, que
se traduz numa diretriz de ordenamento) assinalando a Unidade
Física SS-12 para que receba a expansão desse conjunto de
Unidades Acadêmicas (ver a proposta de Setorização e
Zoneamento do Campus).
Essa indicação é subsidiária a decisão de localização das
novas sedes das Unidades Acadêmicas que deverão migrar do
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ICC para espaços construídos mais adequados às suas finalidades e
necessidades atuais.
A proximidade entre determinadas Unidades Físicas (parcelas
dos Setores do Campus) desocupadas e outras Unidades Físicas
ocupadas pode auxiliar – de modo reconhecidamente limitado – o
processo decisório relativo à alocação de espaço físico por órgão ou
área de atividade universitária. A proximidade é critério primariamente
funcional: busca a aproximação de pessoas, atividades e meios
materiais que cooperam.
Algumas das limitações mais importantes desse critério são:
a) a de implicar decisões locacionais essencialmente baseadas no
status quo ante de ocupação dos espaços construídos, não se
tendo absoluta certeza de que esse estado anterior de coisas seja
racional ou sequer razoável;
b) a de implicar o alastramento dos padrões de ocupação, que
crescem em cadeias a partir de determinadas áreas de referência,
sem flexibilidade para a geração de novos padrões de localização
de unidades;
c) a de tematizar a ocupação das áreas desocupadas, produzindo
concentrações de atividades da mesma natureza, quando também
se deseja, para a organização física de um Campus Universitário, a
convivência na diversidade de áreas do conhecimento;
d) a de enfatizar os interesses de proximidade mantidos pelo próprio
grupo de unidades acadêmicas, espacializando o isolamento do
grupo;
e) a de garantir, de antemão, o ajuste entre as necessidades de área
física requeridas pela atividades e a Unidade Física que, de modo
simplista, se indica como destinatária do uso assinalado.
Ou seja: não é possível especular sobre as possibilidades de
ocupação das áreas desocupadas ou subutilizadas com base apenas no
critério de proximidade – ou, de um modo mais geral, não se pode ter um
processo de decisão quanto à localização de atividades em uma
organização físico-espacial com a complexidade de uma universidade
com base em apenas um critério, qualquer que seja a sua ênfase. É
evidente a parcialidade (ou a estreiteza) de procedimentos projetuais
baseados em poucos e arbitrários critérios de julgamento.
Se os vetores de ocupação buscam indicar tendências de
ocupação, a discussão deve-se ampliar por meio de critérios que

assegurem a consideração:
 dos interesses dos usuários, sobretudo de seu conforto e segurança
(que podem ser debatidos por meio de critérios de projeto
relacionados com a acessibilidade física às atividades universitárias,
por exemplo);
 do controle de uso dos espaços, na medida em que a expansão
física amplia a demanda da vigilância sobre o patrimônio, bem como
das formas pelas quais se deva inibir atos de violência que
possivelmente ocorrerão (e ocorrem) no Campus, como em qualquer
outro setor urbano aberto;
 da qualidade dos espaços urbanos e arquitetônicos, especialmente
quanto ao dimensionamento e à distribuição das áreas públicas
como praças e parques, jardins e passeios, cuja localização
considera necessariamente a organização de todo o conjunto do
Campus.
Outros critérios devem ainda ser levantados para o debate
contido no Plano Diretor (que se pretende rever a cada gestão
universitária). Para o presente trabalho, busca-se expor o raciocínio que
guiou as decisões da proposta de zoneamento.
O critério de proximidade pode ser estudado, como subsídio e
como primeira aproximação para a geração de alternativas locacionais,
num quadro que se tornará mais abrangente na medida em que outros
critérios, como os da acessibilidade (desde diferentes referências de
acesso), do controle de uso e da constituição de lugares, como
espaços públicos e urbanos (ou como espaços de maior privacidade e
de uso restrito), sejam considerados.
De modo algum é subestimada a complexidade da decisão
locacional e de atribuição de uso (ou de prazo e prioridades) no
processo de ocupação de cada Unidade Física. Há um limite imposto,
para o encaminhamento dessa discussão, de economia de meios, para
que possa ser apresentada e avaliada, orientando preliminarmente os
futuros projetos, por Unidade Física ou grupo de Unidades Físicas.
8.5 - JOGANDO COM ALTERNATIVAS DE OCUPAÇÃO:
EXPANSÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS DE CIÊNCIAS
HUMANAS
Pelo critério de proximidade, a ocupação da Unidade Física SN-3 (ver a
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proposta de Setorização e Zoneamento) pode ocorrer pela
edificação de novas sedes para as Unidades Acadêmicas
das áreas de conhecimento das Ciências Humanas. Essa
indicação considera a concentração de Unidades
Acadêmicas das Ciências Humanas existente na Ala Norte
do ICC, bem como a decisão de ocupação feita na década
de 70: de instalação da sede das Unidades Acadêmicas da
Faculdade de Estudos Sociais Aplicados, da Faculdade de
Direito e do Instituto de Ciências Políticas e Relações
Internacionais.
Como se vê na Figura 8.5, essa indicação pode ser
ampliada (transborda) para as Unidades Físicas
desocupadas, localizadas à volta da Unidade Física SC-3 (a
textura avermelhada amplia a mancha de expansão dessas
Unidades Acadêmicas desde o ICC).
Ao cogitar essa diretriz de ocupação, não se está
arrematando uma decisão inevitável, mas iniciando-se a
construção do raciocínio que conduzirá a proposta de
zoneamento. Como se colocou anteriormente, outros critérios
devem intervir, enriquecendo e fundamentando a decisão de
atribuição de uso e ocupação a cada Unidade Física
existente.

UINDADE
FÍSICA SN-3

Figura 8.5 – Vetor
de expansão das
ciências humanas

8.6 - UM PARQUE DE LAZER EM MEIO AO
SETOR NORTE DO CAMPUS
Uma outra indicação é feita, conjugando diferentes
critérios: a Unidade Física SN-6, adjacente ao conjunto
habitacional (universitário) da Colina (SN-5), pode receber
destinação de uso e ocupação relacionada ao lazer da
população habitante (professores, servidores técnicoadministrativos e estudantes) e da comunidade em geral; a
sugestão de implantação de um Parque Público na Unidade
Física SN-6, para recreação e lazer complementa o
programa da Colina e cria uma área pública que,
simultaneamente, é área de transição entre o uso
habitacional e os demais usos (Figura 8.6).
A colina, como área habitacional, pode também
exigir a determinação de uso da Unidade Física SN-4 (onde
fica a Prefeitura do Campus), induzindo a implantação de

equipamentos de apoio à comunidade.

Colina
Prefeitura
SN-5
SN-4
SN-6

Figura 8.6 – Faces de
transição entre a colina e
espaços de convívio e apoio
comunitário

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA / GABINETE DO REITOR / PREFEITURA DO CAMPUS

84

PLANO DIRETOR FÍSICO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO
PARTE II - DIRETRIZES DE PROJETO E OCUPAÇÃO / VETORES DE OCUPAÇÃO
Nessa Unidade Física SN-4 (a quadra onde se
localiza a Prefeitura do Campus) há estudos para
a implantação de Creche e Clube para os
servidores,
projetos
que
se
consideram
convenientes para o local.
8.7
MULTIUSOS

ARTES,

EDUCAÇÃO

SC-5
SC-7

E

Uma outra indicação é feita para a
destinação de uso e ocupação a ser dada ao
conjunto de Unidades Físicas ocupadas pelo
Instituto de Artes – IdA (incluindo o Complexo das
Artes, a Música, o
edifício das Artes
Cênicas/CEPLAN), bem como o conjunto da
Faculdade de Educação, o Pavilhão de Múltiplo
Uso 1 e o histórico barracão (transformado em
Museu por ato do reitor Todorov, abrigando o
Programa Infanto-Juvenil - PIJ). A Figura 8.7,
mostra esse conjunto, de ocupação que data do
início da construção da UnB. As unidades
acadêmicas na área das Artes ajustaram-se em
galpões de Serviços Gerais, e somente agora um
espaço adequado às suas necessidades teve sua
construção iniciada: o Complexo das Artes. Esse
conjunto (especialmente as Unidades Físicas SC6 e SC-7) é ocupado em taxas, por Unidade
Física, que se aproximam das recomendadas
neste Plano Diretor Físico e atingiu seu limite
quanto ao estacionamento de veículos em
superfície – mesmo antes do início das atividades
do Complexo das Artes.
A ocupação das Unidades Físicas SC-5 e
SC-11, onde estão localizados, respectivamente, o
Pavilhão Multiuso 1 e a Faculdade de Educação,
pode ser vinculada às atividades artísticas e de
interesse comunitário. Nesse sentido, a decisão
tomada anteriormente (1997), de localização de

SC-11

SC-6

SC-5

instituições financeiras nessa área parece
deslocada, inadequada. Ainda assim, uso que
estimule a instalação de entidades externas à
universidade que colaborem com o trabalho de
extensão e mostra de atividades nas áreas das
Artes e da Educação é considerado compatível
(especialmente no caso da Unidade Física SC-5).
Esse
conjunto (Unidades Físicas SC-5, SC-6,
SC-7 e SC-11) deve ser objeto de plano
específico, que assegure a compatibilidade entre
seus usos, preserve seu patrimônio arquitetônico e
evite o congestionamento do trânsito de veículos,
problema que tende a se agravar.
8.8 - TECNOLOGIA

Figura 8.7 – Situação do IdA e
dos blocos multiuso

SN-4
SC-8

SC-9

Figura 8.8 – Situação da
Faculdade de Tecnologia

Uma outra indicação é feita para o
conjunto das Unidades Físicas SC-8 e SC-9
(Faculdade de Tecnologia), com diferentes
situações quanto ao adensamento e potencial de
ocupação (Figura 8.8). É iminente a necessidade
de ampliação dos laboratórios e salas de aula para
as suas atividades, tornando previsível a
necessidade de áreas físicas e instalações em
escala maior que a atualmente disponível,
desocupada. A Faculdade de Tecnologia (FT) foi
implantada em situação que efetivamente limita a
sua expansão em longo prazo. Quando a FT foi
instalada neste local, a Unidade Física SN-4 (onde
está hoje a Prefeitura do Campus) estava
desocupada, e a Colina não atingira o grau de
ocupação, de expansão da oferta de imóveis
funcionais que ocorreu na última metade da
década de 1980. Essa ocupação habitacional e
por outros órgãos e serviços acarretou a
contenção, em longo prazo, das áreas disponíveis
para a FT no Setor Central do Campus. Em
especial, a Unidade Física SN-4 não se mantém
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como área de possível expansão da Faculdade de
Tecnologia. Nos últimos anos, a FT tem liderado a
universidade
em
várias
linhas
de
empreendimentos, trabalhando em colaboração
com diversas outras áreas acadêmicas. Esse é o
caso de uma Unidade Acadêmica que se vem
diferenciando com grande dinamismo: suas
necessidades futuras devem merecer priorização
com respeito à destinação de áreas ainda
desocupadas nos Setores Norte e Sul do Campus.
A expansão da Faculdade de Tecnologia, em
longo prazo, pode ainda ter articulação com uma
nova área para a Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo, na medida em que as áreas de
experimentação comum (como no projeto de um
Canteiro
Experimental)
possam
ser
compartilhadas.

áreas disciplinares que eram recentemente
identificadas como tecnologias ou engenharias.
Essa observação praticamente liqüida com a
pretensão de se associarem rigidamente áreas
físicas desocupadas a atividades acadêmicas,
como reservas de área desta ou daquela Unidade
Acadêmica atualmente existente. O crescente
enriquecimento das interfaces disciplinares na
área de saúde (e nas demais áreas) torna
evidente a necessidade de projeto de espaços que
tenham flexibilidade de uso, de modo a poderem
absorver a metamorfose dos padrões de
atividades com o tempo. Como no exemplo do
ICC, novos espaços que sejam berçários de novas
Unidades
Acadêmicas
e
de
novos

8.9 - SAÚDE
Uma outra indicação é feita para o
conjunto de Unidades Físicas ocupadas pela
Faculdade de Ciências da Saúde, pelo Laboratório
de Termobiologia e pelo Núcleo de Medicina
Tropical (Unidades Físicas SS-11 e SS-7,
respectivamente, de acordo com a proposta de
setorização e zoneamento – Figura 8.9). A
expansão física da Faculdade de Ciências da
Saúde apresenta, no momento, várias alternativas,
além do adensamento das próprias Unidades
Físicas citadas acima. A Unidade Física SS-12
(também pensada como área de expansão para
as Ciências Exatas e outras) pode ser examinada
nesse sentido; as Unidades Físicas SS-8, SS-9 e
SS-10 também são passíveis de indicação para
absorver sua expansão. Novos cursos e atividades
na área das Ciências da Saúde são previsíveis,
bem como o aumento de sua inter-relação com a

HUB

8.10 - O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE
BRASÍLIA (HUB)

SC-4

SS-7
SS-11
SS-8
SS-9

empreendimentos devem ser concebidos de forma
associada aos espaços que exigem definida
especificidade em seu dimensionamento e nas
instalações, nos requisitos de conforto e de
construção. O conjunto de Unidades Físicas do
Setor Sul do Campus deve permitir essa tipo de
flexilbilidade, de modo planejado. A localização
das Unidades Acadêmicas relacionadas à
Faculdade de Ciências da Saúde ainda impõe
uma outra diretriz: com a necessária inclusão do
conjunto do Hospital Universitário na área de
planejamento do Campus, o eixo que vincula o
conjunto deve considerar a Unidade Física SC-4
(na Figura 8.9, a dupla seta verde), como de
destinação associada às atividades do HUB, por
sua proximidade. Edifícios que contenham
programação de atividades complementar às
atividades assistenciais de saúde, bem como os
centros acadêmicos multidisciplinares em que as
áreas de conhecimento em saúde sejam a tônica,
podem
ser localizados nessa Unidade Física
SC-4.

SS-10

SS-12
Figura 8.9 – vetores de
expansão das ciências da
saúde

A área ocupada pelo HUB, sob gestão da
Universidade de Brasília, mas de patrimônio
previdenciário, foi dividida em quatro Unidades
Físicas (HUB-1 a HUB-4), em que pelo menos
uma dessas pertença ao Distrito Federal (na
Figura 8.10, a Unidade Física HUB-4). Esse
conjunto foi considerado como um Setor do
Campus (de acordo com a proposta de
Setorização, trabalhou-se com cinco Setores para
o Campus Universitário Darcy Ribeiro: Sul,
Central, Norte, HUB e Península). As diretrizes de
sua ocupação devem ser traçadas segundo Plano
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A Unidade Física HUB-4, de propriedade do
Distrito Federal, deve ser objeto de
concessão de uso (foi cercada no final da
década de 70, quando da criação da
emergência hospitalar, próxima à Via L3),
constituindo área desocupada que terá
extrema
utilidade
para
o
Hospital
Universitário. A situação do conjunto do
HUB, acessível desde as principais vias a
leste do Plano Piloto, deve ser considerada
no redesenho de seus departamentos
internos –, hoje com sérios problemas de
acesso ao edifício de fluxos internos

Figura 8.10 – Situação do Hospital
Universitário de Brasília

HUB-3

HUB-4

HUB-2

HUB-1

SC-4
VIA L2

Diretor próprio, que equacione a reorganização do
hospital como EAS (Estabelecimento Assistencial de
Saúde) e como Unidade Acadêmica. Para as
finalidades do Plano Diretor do Campus, interessa
considerar pelo menos um aspecto estudado em
proposta de Plano Diretor para o HUB, desenvolvida em
1995 (Kohlsdorf, Cintra, Batista, Barreto) pelo
CEPLAN/FAU/UnB. Considerou-se, então, a criação de
uma passagem de pedestres que ligasse os acessos
pelas Vias L2 e L3, e daí ao Setor Central do Campus
(aproximadamente na posição do castelo d’água, como
mostra a Figura 8.11). Esse eixo, situado entre o corpo
principal do HUB (Unidade Física HUB-2) e o
Ambulatório (Unidade Física HUB-3), orientaria a
implantação de departamentos hospitalares vinculados
aos laboratórios clínicos e à expansão do Ambulatório.

VIA L3

Figura 8.11
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Mu
8.11 - EQUIPAMENTO DE APOIO E CONVÍVIO
COMUNITÁRIO NO SETOR CENTRAL DO CAMPUS
O Setor Central do Campus, como a área de ocupação inicial
do Campus e a de melhor provisão de infra-estrutura para a expansão
de espaços construídos, incorporou, ao longo do tempo, diferentes
atividades. Unidades Acadêmicas, órgãos universitários de apoio e
manutenção e mesmo organizações não-universitárias, mas
prestadoras de serviços e auxiliares de algumas das funções a serem
desempenhadas, instalaram-se segundo critérios diversos para a sua
implantação. Na perspectiva atual, algumas dessas decisões parecem
deslocadas e inadequadas, fora do contexto de uma proposta global
de ocupação. Outras decisões deram-se a partir de diretrizes que,
efetivamente, estruturaram e deram ordenamento à ocupação,
prestando-se a continuada orientação de decisões relativas a
implantação de novas edificações e atividades. Entre as que se
consideram adequadas, está a decisão tomada na década de 70 de
se definir um eixo ao longo da face oeste do ICC (Minhocão), onde se
implantassem novas Unidades Acadêmicas (FS, FT, FA, entre outras),
bem como o Restaurante Universitário e um Centro de Vivência
(projetado na década de 1980). A Figura 8.12, mostra, em vermelho,
em cima, o eixo de pedestres criado por essa diretriz de ocupação,
que segue paralelo ao eixo de circulação interna do ICC. Esse
deslocamento foi criticado, à época, pois pareceu tirar da Praça Maior
(Unidade Física SC-2) elementos de um programa de ocupação que
lhe reforçaria o papel de centro simbólico e físico do conjunto do
Campus, então em consolidação. A Unidade Física SC-3, como
resultado desse padrão de ocupação, passa a desempenhar o papel
de área destinada a conter equipamento de apoio e de convívio da
comunidade. O desenvolvimento da programação de vivência deve
ainda ser associado ao planejamento de uso do próprio ICC, bem
como da Praça Maior e da Unidade Física SC-1. Na Figura 8.12, em
linhas azul-escuro, os principais percursos de pedestres se ajustam às
implantações da Reitoria e da Biblioteca Central. O projeto dessas
edificações considerou esses percursos – em especial, o prédio da
Reitoria é edifício que pode ser cruzado livremente, sendo sua
concepção centrada na articulação entre as circulações verticais e no

FT
Cv

SC-3

Ru

FS
SC-2

FA

ICC

N

Rt

Biblio

SC-1

Figura 8.12 – Praça Maior: eixos e percursos de pedestres
Rt: Reitoria
Biblio: Biblioteca Central
Cv: Centro de vivência
Rv: Restaurante Universitário
Mu: Multiuso
nível do solo, liberado por pilotis em sua face para o Lago Paranoá. Esses
dois percursos, condicionados pela solução de acesso ao ICC, criam uma
tripartição na área da Praça Maior, que, por sua vez, condicionará a sua
ocupação futura. Esse desfecho representado pela destinação de uso da
Unidade Física SC-1 à implantação de equipamentos de apoio e convívio
comunitário deve ser objeto de consideração por meio de outros critérios,
pois essa faixa de área livre emoldura a Praça Maior e sua ocupação
implicará filtro (ou barreira) visual à paisagem do Lago, a leste.
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8.12 - UM CONJUNTO DE APOIO E
CONVÍVIO A PARTIR DO DOIS CANDANGOS
A Faculdade de Educação e o edifício
Dois Candangos abrigaram, até a década de 70,
a Reitoria da UnB. Formam um dos conjuntos
edificados de implantação das mais adequadas
para o aproveitamento das áreas disponíveis,
para a promoção da acessibilidade aos edifícios
pelas pessoas portadoras de necessidades
especiais, além de permitir (especialmente o
edifício Dois Candangos) a sua expansão sem o
sacrifício de sua escala de concepção. Hoje
órgãos universitários que operam com serviços
para a comunidade estão aí sediados (Figura
8.13). O Auditório Dois Candangos, o mais bem
montado de toda a universidade, atualmente, tem
um cinema, que, por sua acessibilidade física
para a cidade (praticamente não se entra no
Campus para freqüentá-lo), importa em mais uma
atração do Campus para a comunidade. Como

CESPE
ICC

SN-1
SC-2

Biblioteca

Reitoria

SS-12

Figura 8.14 – eixo de
expansão da
administração superior

parte desse histórico Setor Central
que
incorporou
atividades
relacionadas às Artes e à
Educação, associam-se às áreas
livres à volta da Unidade Física
SC-12 (onde está o edifício Dois
Candangos) a função de expansão
de espaços construídos destinados
a espetáculos, mostras, exposições
de obras-de-arte – plásticas,
cênicas, musicais, literárias. Essa é
uma diretriz de destinação de uso
que
ocorre
por
critério
de
proximidade – parece ser mais
adequado ocupar as Unidades
Físicas SC-10 e SC-13 com
equipamentos de convívio que
estimulem a vida cultural da
comunidade
em
geral
e
universitária, nesse setor. Um outro
critério, relativo à consolidação
desse lugar das artes – o que não
deixa de lembrar o lugar das
musas, museu –, também é
aplicado, dado que essas Unidades
Físicas se expõem à cidade, são
uma
conhecida
face
da
Universidade
de
Brasília,
prestigiada e associada com o
evento artístico – e político –
sempre abrigado ou promovido pela
própria universidade.

HUB

Dois Candangos

SC-10

SC-14
SC-13
INEP

Figura 8.13 – Situação do edifício dois Candangos
8.13 - O LUGAR DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
UNIVERSITÁRIA
Da antiga Reitoria à atual, pensa-se em consolidar uma faixa de
área na Praça Maior que, de localização central em relação a
todos os Setores Físicos, venha a abrigar sua expansão e a
localização de novos órgãos relacionados à Administração
Superior da UnB (Figura 8.14). Também se aplica, nessa diretriz,
o critério de proximidade, tomando-se como dados as decisões
passadas, quanto à localização da Reitoria na base da Praça
Maior. O lugar de ocupação cogitado pode estender-se desde a
Unidade Física SS-12 até a Unidade Física SN-2, incluindo a
Praça Maior (SC-2). Nas discussões havidas sobre a localização
da sede do CESPE, considerou-se a sua implantação ao longo
dessa faixa, na Unidade Física SN-2. Isso integra aquele órgão
universitário, subordinado ao Decanato de Administração e
Finanças, a uma área que tem destinação de uso acadêmico: o
programa arquitetônico do CESPE prevê espaços de utilização
acadêmica, ao mesmo tempo em que sediará atividades de
aperfeiçoamento dos recursos humanos da universidade. O lugar
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da Administração Superior reapresenta, de um
outro modo, o problema da ocupação da Praça
Maior. A preservação da área liberada em
superfície para os jardins (sua marca distintiva, na
moldura dada pelo ICC) é diretriz firmada pelo
Plano Diretor Físico. A introdução de novos
volumes, à volta da Reitoria, em frente ao ICC, etc.
deve ser avaliada – ou trabalhada de modo a tirarse proveito da diferença de nível de cerca de 10
metros entre os níveis do ICC e da Reitoria.

Prefeitura

8.14 - O LUGAR DAS ATIVIDADES DE
MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO DA
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA
Garagem
A partir do desenho proposto para o sistema viário
(que define as parcelas das Unidades Físicas) do
Setor Norte do Campus, considerando-se a
localização do Serviço de Transportes (garagem) e
do Almoxarifado Central, na Unidade Física SN-1,
propôs-se destinar ainda a Unidade Física SN-7
(Figura 8.15) para a expansão da área construída
destinada a essas funções básicas. A Prefeitura do
Campus, implantada em galpões na Unidade
Física SN-4, deve ser removida para a Unidade
Física SN-1, bem como os galpões de serviços
(serralheria, marcenaria, vidraçaria, etc.). A
proximidade da Via L4 permite o acesso, para
carga e descarga, a essa área de manutenção e
apoio técnico, de materiais e equipamentos com
facilidade. Recepção, aferição, pesagem e
montagem ou outra preparação para a
instalação/aplicação desses insumos será feita no

Almoxarifado

Figura 8.15 – situação das áreas de apoio técnico

conjunto de espaços a ser construído com essa
finalidade. Pensa-se que toda essa faixa física
destinada ao apoio técnico terá importância na
proposta de destinação de outras Unidades Físicas
do Setor Norte do Campus. Como se verá adiante,
as Unidades Físicas que podem ser destinadas a
atividades acadêmicas (SN-8 e SN-9) serão
beneficiadas pela proximidade do apoio técnico, de
forma imediata: a experimentação de materiais e
sistemas
construtivos,
de
instalações
e
equipamentos científicos ou de uso ordinário,
predial, podem ter seus laboratórios e canteiros de
experimentação
localizados
nessas
áreas
acadêmicas contíguas.
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8.15
ESPAÇOS
PARA
USO
ACADÊMICO NO SETOR NORTE DO CAMPUS
O Setor Norte do Campus apresenta poligonal que
se estreita ao longo da Asa Norte do Plano Piloto,
num trecho pouco movimentado da cidade. Possui
situação de acessibilidade adequada a diversos
usos, tendo ainda longo perímetro, ou a maior
relação entre perímetro e área física, entre os
Setores do Campus. O estreitamento foi
aproveitado com a definição de Unidades Físicas
alongadas, acessadas a partir de sistema viário com
pistas de rolamento retas. Essas Unidades Físicas
alongadas, com endereçamento que vai do SN-8 ao
SN-12, limitam-se, por um lado, com a Unidade
Física da Colina (SN-5), a do Parque da Colina (SN6) e as das Unidades Físicas indicadas para a
localização dos espaços construídos que abrigam
as atividades de apoio técnico e manutenção da
FUB. Por outro lado, limitam-se com o Arboreto,
endereçado como Unidade Física SN-13. Esse
conjunto citado (em azul, na Figura 8.16) terá
destinação de uso acadêmico. Sua forma alongada
permite a interligação de edificações por meio de
galerias técnicas em extensões de até 760 metros
(esse é aproximadamente o comprimento da
Unidade Física SN-9). A princípio, a localização de
laboratórios cujo programa de necessidades
implicasse instalações prediais ordinárias e
especiais em grande volume e com especificidades
que exigissem manutenção e renovação constantes
seria plenamente adequada. O seu relativo
isolamento das áreas de uso mais intenso pela

arboreto

comunidade visitante e a relativa tranqüilidade de
acesso fariam desse conjunto um lugar ajustado a
pesquisas com equipamento de precisão – ou,
ainda, a atividades que exigissem silêncio e
concentração contínua no trabalho.
8.16
A
CONTINGÊNCIA
DA
CONCENTRAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE
AMBIENTAL

Biotério
Colina

LAGO

Figura 8.16 – Trecho de áreas com
destinação acadêmica no Setor Norte do
Campus

Parque Olhos
D’Água

Estação Experimental de
Biologia
Caesb
LAGO

Figura 8.17 – áreas de preservação ambiental

O conjunto do Arboreto (Unidade Física SN13) e da Estação Experimental de Biologia (Unidade
Física SN-14) fica situado na proximidade do
Parque Olhos d’Água, reserva natural do Distrito
Federal, que ocupa a área das Superquadras Norte
413 e 414, extintas (Figura 8.17). A existência de
nascentes e de cursos de água protegidos,
nascendo nesse conjunto faz afirmar a diretriz de
sua preservação. A necessidade de um mínimo de
infra-estrutura para pesquisas, bem como para a
mostra e conservação de materiais relacionados
aos estudos de ecologia e biologia, impõe a
indicação de área para edificação relacionada com
sua utilização para abrigo das atividades
acadêmicas. Hoje essas áreas correm o risco do
desmatamento, de queimadas, de invasões por
animais e mesmo de prejuízo pela colocação de
entulhos (diminuída por um mínimo de fiscalização,
intensificada há alguns anos). A elaboração de
plano de manejo com vistas em sua preservação e
conservação, bem como o investimento em infraestrutura que torne segura a visitação para estudos,
devem ser colocados como prioridade.
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8.17 - A PROPOSTA PARA UMA ÁREA DE HOTELARIA E
EVENTOS NA PENÍNSULA

SP-2
SP-1

SP-3

Figura 8.18 – Situação do Setor Península

Chamou-se Península à área pertencente à Fundação
Universidade de Brasília onde estão localizados o Centro
Olímpico (Unidade Física SP-1), a CEU – Casa do Estudante
Universitário (Unidade Física SP-2) e área remanescente, que
hoje serve para pesquisas em ecologia e biologia (Unidade
Física SP-3, na Figura 8.18). O isolamento de que goza esse
conjunto, bem como sua grande extensão (cerca de 108
hectares, ou um milhão e oitenta mil metros quadrados), junto
ao Lago Paranoá, faz a Península merecer estudos de
ocupação que possibilitem a sua ocupação com atividades de
pequeno impacto ambiental e que se beneficiem desse
isolamento. O Centro Olímpico possui capacidade para a
promoção de grandes eventos esportivos, encontrando-se hoje
em preocupante estado de conservação, exigindo o
investimento em sua manutenção. A Casa do Estudante
Universitário foi inicialmente destinada à hospedagem de
atletas, passando a abrigar os estudantes carentes (no caso
dos estudantes de pós-graduação, sua residência de apoio foi
construída no setor habitacional da Colina). A necessidade de
espaço para eventos de grande porte (congressos, convenções,
olimpíadas universitárias, entre outros) faz indicar a Unidade
Física SP-3 como seu recipiente. Com cerca de 48 hectares,
mesmo com uma ocupação de apenas cinco por cento de sua
área, teríamos a possibilidade de instalação de um centro de
convenções – e de um hotel-escola – em área de
aproximadamente 24.000 m2 (ou 2,4 hectares). O acesso
facilitado desde a Via L4, a situação à beira-lago, e sua
condição intocada concorrem para uma ocupação excepcional
como empreendimento que pode dar suporte, com liberdade de
espaço, a eventos de grande interesse.
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8.18 - AMPLIANDO O CONTATO COM A
CIDADE NO SETOR SUL DO CAMPUS
O Setor Sul do Campus tem projeto viário
inicialmente proposto em 1988 e revisto em 1995, em
malha de leve ondulação (longitudinal, em “S”), que
faz a ligação do sistema viário interno do Campus
com as vias L3, L4 e N4 (Figura 8.20). Estudos feitos
para a implantação de instituições públicas (como o
CNPq e outras), bem como de organizações privadas
no Campus Universitário, tiveram o Setor Sul como a
alternativa mais adequada: o “congestionado” Setor
Central e a expansão habitacional na Colina, à época
– bem como discussões sobre a necessidade de
reservar as grandes áreas de contorno da Praça

8.20 – Setor Sul: privilegiada
área de contato com a cidade

Maior para atividades acadêmicas – não faziam do
Setor Norte uma boa alternativa para essa
implantação (de entidades extra-universitárias). A
discussão acerca do implante de entidades parceiras
ou colaboradoras deve ser conduzida com cautela,
sobretudo quanto ao seu formato: representações de
entidades, estruturas organizacionais leves que
permitam o máximo de benefício para essas
organizações e a universidade parecem ser o campo
de alternativas que menos compromete a
disponibilidade de área física para a expansão das
atividades-fim universitárias. Deve-se considerar a
situação do Setor Sul, com excelente acessibilidade
desde o centro urbano do Plano Piloto (na Figura
8.19, a elipse em vermelho mostra a situação do

Figura 8.19 – Situação do Setor Sul,
em croquis da área do Plano Piloto

Setor Sul e do Campus em relação ao Plano Piloto de
Brasília). As Unidades Físicas realçadas na Figura 8.20, por
julgamento baseado em sua acessibilidade, podem absorver
essa demanda por espaço para entidades parceiras e ser
indicadas para a sua localização. Neste momento entidades
dessa natureza (a FINATEC, a AUTOTRAC e o CEFTRHU)
ocupam espaços do Setor Sul do Campus, embora sua
implantação deva gerar revisão nos parâmetros urbanísticos
de ocupação. O Setor Sul do Campus – sobretudo suas
Unidades Físicas mais facilmente acessíveis desde o
sistema viário da cidade – deve ser objeto de cuidadosa
programação, esboçando-se a diretriz de uso que associa
atividades acadêmicas e eventos externos. É possível o seu
uso por usuários externos sem que se atravesse o Campus,
sem que se congestione o trânsito interno. No raciocínio de
ocupação que tem nos fatores de circulação seu principal
critério, como será visto, o Setor Sul terá a desempenhar
papel fundamental.
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9 - DENSIDADES DE OCUPAÇÃO E FREQÜÊNCIA DE USOS
O conjunto de diretrizes que orientam o zoneamento serve como
referência para a gestão dos espaços do Campus, permitindo que um
conjunto razoavelmente limitado de problemas possa ser resolvido –ou,
como o tipo de problema apresentado no início do capítulo anterior (o que
fica onde?) para que se tenha um mínimo de referências para sua
solução.
Não há dúvida de que soluções bem fundamentadas para aquele
tipo de problema (que surge em todas as situações nas quais há a
possibilidade de escolha e de reorganização de espaços que abrigam
atividades que cooperam) são garantia de qualidade em muitos aspectos
do desempenho do nosso Campus como:
 o crescimento ordenado e planejado dos edifícios
necessários ao abrigo das atividades em transformação;
 o manejo de compatibilidades e incompatibilidades entre
as atividades sediadas nos edifícios e em outros espaços
urbanizados;
 a preservação de escalas de relacionamento entre os
espaços do Campus e da cidade – e mesmo da composição de
espaços do próprio Campus;
 a orientabilidade e a organização de acessos, de modo a
se obterem as maiores vantagens da localização dos edifícios para o
conforto do usuário, etc.
Contudo, há um outro tipo de problema fundamental para a
instância de gestão do conjunto dos espaços do Campus, que pode ser
formulada assim: como ocorre a utilização desses espaços? Ou ainda:
com que freqüência? Considerando-se o fluxo e a intensidade das
atividades, há uma distribuição racional dos espaços disponíveis entre
essas atividades que disputam, entre si, espaços minimamente
adequados? As atividades que são realizadas em horários
observadamente concorrentes teriam vantagens na sua distribuição em
maior gama de horários? Que vantagens seriam essas? Tem-se

dimensionado as atividades a partir dos espaços, equipamentos,
mobiliários e instalações disponíveis, ou se tem feito o inverso (limitando
nossas atividades aos espaços e equipamentos disponíveis)? Nos casos
de conflitos incontornáveis de horários, que atividades devem ser
priorizadas?
Por trás desse questionamento (bem mais extenso que o exposto)
há a percepção de um modelo de funcionamento da organização
universitária – por mais singelo que possa ser concebido neste
momento -, para complementar e dar sentido ao modelo locacional
em que estejam representadas as relações entre atividades e espaços: a)
de um modo estático, no qual se pode lançar mão de esquematizações da
estrutura de espaços e atividades, auxiliar ao dimensionamento dos
espaços; e b) de um modo dinâmico, que representa o funcionamento da
universidade, que permite a simulação de diversas hipóteses de uso, e
dos fluxos (seu volume e seqüência) que inter-relacionam os espaços e
as atividades.
Do modo ao modelo, os esquemas de relações entre espaços e
atividades associados aos fluxos de trabalho (e de pessoas, informação,
materiais, energia, etc., no espaço) têm por objetivos:
 a análise da viabilidade de novas ocupações do
Campus – o que pode incluir a expansão das ocupações
preexistentes, dentro das referências de planejamento do Plano
Diretor;
 o subsídio À programação arquitetônica de novas
edificações, segundo parâmetros que assegurem um mínimo de
racionalidade na organização físico-funcional, economia de recursos
financeiros, materiais e tecnológicos, condições de manutenção e
segurança, conforto para o usuário e emprego de tecnologias
construtivas adequadas;
 a análise da ocupação de espaços preexistentes e a
programação de seu uso, segundo parâmetros que permitam o
controle patrimonial e a mensuração da adequação do espaço aos
usos programados, bem como sua ociosidade;
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 o gerenciamento dos sistemas de patrimônio, de
pessoal, de recursos materiais e tecnológicos e de utilização de
insumos energéticos, água e outros.
Esses objetivos correspondem a situações correntes, às quais a
administração universitária deve dar, continuadamente, respostas.
Reafirma-se a sua interligação, não se devendo aceitar programações de
atividades que deixem de cumprir requisitos mínimos de integração aos
procedimentos e especificações estabelecidos para a gestão dos espaços
físicos. Os custos efetivos de programações incrementais e
desarticuladas, ao longo do processo de ocupação e de investimento
em espaços construídos, podem ser elevados, levando ao
comprometimento progressivo dessas programações. Não é razoável
construir um edifício sem o satisfatório planejamento de sua utilização ou
sem a consciência de que, uma vez construído, implicará custos
permanentes com uso e manutenção. Uma vez utilizado, as atividades
nele abrigadas realizam os objetivos que concorreram para o esforço de
construção. O desrespeito a essas premissas do senso comum acaba por
refletir-se na falta de condições para prover-se a adequada manutenção
dos espaços construídos, na ocorrência de áreas sobrecarregadas pelo
uso intensivo e outras ociosas, quase abandonadas, em situação de
insegurança e deterioração – além de diversos outros aspectos negativos,
francamente prejudiciais à instituição.
Não construir ou ocupar também é alternativa, na ausência de
propostas que percorram o ciclo de planejamento e utilização dos
recursos físicos em que se demonstre a viabilidade de empreendimentos,
como no caso das edificações. É compreensível que o planejamento
físico dos espaços de uso coletivo tome premissas de senso comum
como um de seus pontos de partida, especialmente diante de
problemas associados à utilização dos espaços disponíveis.
Contudo, além do senso comum, o volume de informações necessárias à
administração de organizações complexas, como a universitária, obriga as
instâncias de planejamento e gestão a reduzirem a termos quantitativos
ou estatísticos, e daí a padrões normativos, as relações entre espaços e
atividades, bem como obrigam à determinação das condições de

avaliação da ocupação dos espaços construídos – nesse sentido, como
se faria com a contabilidade de qualquer recurso material.

9.1 - MODELO DE FREQÜENCIA DE USOS
A programação de atividades em uma universidade pode ser
sumarizada na agenda que associa, no tempo, cada lugar a um
determinado conjunto de atividades. A definição e a descrição objetiva de
cada atividade (o quê se faz, como se faz, quem faz, para quem se faz,
por que se faz, o que é necessário para que se faça, etc.) são
fundamentais para a organização do trabalho universitário – como o de
qualquer outra organização -, derivando-se delas outras importantes
definições como:
 quais as características dimensionais, construtivas (o que
inclui os materiais, as instalações prediais e de equipamentos e, pelo
menos, os elementos utilitários fixos) e perceptivas dos espaços que
abrigarão essas atividades;
 quais as atribuições dos diferentes agentes (os
professores, os técnicos de apoio, os administradores, etc., que são
responsáveis pela condução da atividade) e usuários (os que
recebem o produto de uma determinada atividade, que de algum
modo dela se beneficiam, sem que sejam necessariamente os
responsáveis por ela) na gestão dos recursos disponibilizados;
 quais as relações produtivas e objetivas entre as diversas
atividades que são programadas para cada parte e para o conjunto da
universidade, de modo a se terem claros os objetivos de toda a
divisão de trabalho, de todas as instâncias de cooperação existentes
ou desejadas;
 quais os patamares de cooperação em que se exige a
criação de instâncias de controle ou de avaliação ou, no sentido da
organização física, de espaços que passam a ser necessários numa
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escala de uso coletivo, agregando ou desfechando grupos de
atividades.
No capítulo seguinte, proceder-se-á ao estabelecimento de
metodologia básica de programação físico-funcional que enfatiza a
formulação de quadro explicativo de atividades como subsídio para a
gestão dos espaços existentes, bem como para os estudos de arquitetura
de novas edificações.
Neste momento vai interessar o estabelecimento de referencial
para a gestão global dos espaços construídos em termos de parâmetros
gerais de sua freqüência de uso.
A freqüência, ou a repetição de um dado evento num período
determinado de tempo, é introduzida como variável inicial para a
avaliação do desempenho dos espaços existentes. Nesta proposta de
Plano Diretor Físico, a introdução dessa variável tem a intenção de iniciar
a formulação de modelos de avaliação de desempenho de maior
complexidade – tarefa a ser cumprida em outro momento. Modelos mais
compreensivos devem incluir outras variáveis, como:
 a distribuição espacial dos recursos necessários às
atividades programadas;
 a relação custo-benefício entre a disponibilidade de áreas
físicas e a produtividade prevista para cada atividade;
 a relação custo-benefício entre o investimento em
recursos humanos, financeiros, materiais e tecnológicos e a
produtividade prevista para cada atividade;
 os graus de adequação, flexibilidade e adaptabilidade dos
espaços existentes às atividades programadas.
Um modelo básico de freqüência de usos busca mensurar o
grau de utilização dos espaços existentes ante as premissas da
programação de atividades a que se obriga a universidade –
especialmente se é fato que essa utilização ocorre em níveis
recomendados, segundo os parâmetros de utilização que arbitra.
O Plano Diretor do Campus deve iniciar, indicativamente, o
trabalho de montagem de um sistema de gerenciamento dos espaços

físicos que seja passível de tratamento estatístico. Tal sistema já é
necessário, considerando-se a magnitude de atividades e espaços
existente na atualidade – e imprescindível, na perspectiva de se atingir a
plena ocupação do Campus.
9.1.1 - PONTOS A SEREM CONSIDERADOS NO
TRATAMENTO QUANTITATIVO (ESTATÍSTICO) E QUALITATIVO
(PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES) DA FREQÜÊNCIA DE USO DOS
ESPAÇOS
Considerando-se que uma parte dos espaços físicos disponíveis é
utilizada por 8 horas diárias, ao longo de 5 dias úteis, podemos definir
que, para uma taxa de utilização de 80%, esses espaços devem ser
ocupados, no mínimo, por 32 horas semanais.
Uma medida de taxa de utilização de um espaço comparada a um
parâmetro convencionado, por tipo de atividade ou grupo de atividades
assinalados para esse espaço, informa sobre sua ociosidade ou a
aceitabilidade de sua utilização.
No caso específico das salas de aula, a taxa de sua utilização
serve como medida inicial para que se afirme que uma determinada
Unidade Acadêmica aproveita adequadamente seus espaços físicos ou
não.
Contudo, no exemplo das salas de aula, cada disciplina é
ministrada em horários definidos, não ocupando todo o período de 8 horas
diárias. Disso resulta que, ao longo dos dias úteis, as salas de aula
apresentam diferentes quantitativos de horas ocupadas. A distribuição
desse tempo tem mostrado, na UnB, que as maiores freqüências (ou de
dias úteis com maiores taxas de utilização) concentram-se nos três dias
do “centro” da semana útil: terça a quinta-feira.
Essa distribuição acarreta diversos problemas:
a) em primeiro lugar, a alocação de salas de aulas para os
horários preferidos acaba ocorrendo segundo um pico de demanda,
provocado exatamente pela falta de controle que ocorre sobre as
preferências manifestadas pelo meio da semana útil (o sábado
incluso);
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b) esse pico faz que os mesmos espaços sejam menos
aproveitados no dia inicial e final da semana útil;
c) esse pico faz que se sinta com maior agudeza a escassez
de espaços para aulas (o que não implica inexistir carência de
espaços para aulas, em diferentes medidas, nos casos de cada
Unidade Acadêmica) e afeta todas as outras atividades e serviços que
dependem do movimento e da permanência de estudantes e
professores no Campus, sendo alteradas pelo aumento ou pela
diminuição desses fluxos.
Esse tipo de problema, ainda existente, pode ser solucionado
administrativamente – apesar de se arrastar há muito tempo. Distorções
na distribuição de atividades nos espaços físicos, contudo, prestam-se a
sinalizar problemas de diversas ordens. Deve-se salientar a ocorrência:
 de programações insuficientes de uso dos espaços em
vários setores da universidade, que permanecem subutilizados
durante semestres inteiros;
 de freqüentes improvisações geradas pelos falsos “picos”
de demanda, quando, então, determinadas atividades são transferidas
para espaços inadequados;
 de dificuldades para a realização de atividades pela
ausência de espaços adequados ou simplesmente pela inexistência
de espaços à disposição da Unidade Acadêmica;
 de dificuldades para o remanejamento de atividades ou
para a aceitação de novas atividades depois do início do semestre,
ocasionando a frustração de eventos numa proporção ainda não
levantada.
A satisfação da demanda teórica por espaços pode ser
contraditada pelo próprio gerenciamento em nível local, no qual ocorrem
ainda práticas conservadoras e em que são fixadas ocupações de
espaços que já não teriam razão de serem mantidas. As atividades
também entram em processo de obsolescência, numa taxa que deve ser
discutida – simultaneamente com a emergência de atividades (novas

pesquisas, ampliação de vagas, novas disciplinas, atividades de
extensão, novos serviços, etc.).
A proporção de áreas entre atividades e grupos de atividades
(ou, de outro modo, a relação entre as áreas físicas destinadas às
aulas, ao trabalho de apoio técnico-administrativo, ao uso exclusivo
dos professores, ao uso exclusivo dos estudantes, etc.) está também
diretamente relacionada à análise de desempenho físico-funcional.
Não há como determinar um modelo que se ajuste às
necessidades de todas as Unidades Acadêmicas, mas é perfeitamente
possível modelar ajustes em cada uma delas a partir de sua
programação de atividades. Deve-se observar, contudo, que, em
organizações caracterizadas pela permanência de grande número de
usuários ao longo de seus principais ciclos de atividades, é evidente que
esses usuários devam ter a sua disposição a maior proporção de
áreas físicas, bem como condições de conforto e segurança
adequados.
A informatização das atividades de ensino, pesquisa e extensão
tem também alterado as formas de uso direto dos espaços físicos. A
virtualização da universidade, ainda em progressão, implicará novos
padrões de atividade. A presença física do professor, do pesquisador, dos
estudiosos, pode adquirir um novo estatuto: o evento universitário, a
congregação de pessoas atraídas por realizações especiais no espaço
universitário é, prospectivamente, o conjunto de atividades que tende a
assumir maiores proporções em médio e longo prazo.
A informação sobre o padrão de desempenho físico-funcional de
cada Unidade Acadêmica torna-se fundamental. Pode ocorrer de
determinadas Unidades Acadêmicas não terem condições para proceder
a essa avaliação, mantendo conservadoramente os padrões históricos de
desempenho, aceitos por rotina – ou de, simplesmente, estagnarem, por
não receberem a orientação necessária para o processo de atualização
de suas atividades (processo que, aqui, é contraposto ao da
obsolescência dos padrões de atividades).
Deve ocorrer a criação de instrumentos de gerenciamento que
ampliem a capacidade de planejamento, descentralizando-a. Os gestores
no nível “local”, da Unidade Acadêmica, devem ser capacitados para
empreender a avaliação de desempenho físico-funcional no contexto de
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cada área de conhecimento acadêmico. A avaliação local, seguida pelo
projeto institucional local (da fração da instituição representada), é, por si
mesma, autoritativa e tem o potencial de promover as transformações
mais adequadas para a organização universitária. É vital para a instituição
que as Unidades Acadêmicas tomem iniciativas, sejam estimuladas a
reorganizar suas áreas de trabalho de modo orientado por objetivos. A
atualização e o aperfeiçoamento do projeto institucional iniciam-se e
obtêm sua mais autêntica legitimidade exatamente aí, nas propostas das
Unidades Acadêmicas.
9.2 - ELEMENTOS DA DENSIDADE DE OCUPAÇÃO DOS
ESPAÇOS DO CAMPUS
A densidade de ocupação é medida pela quantidade de pessoas
presentes nos ambientes (cuja área física e destinação, por sua vez,
presumem uma média de pessoas presentes), de modo associado à
realização de atividades programadas. Um modelo de densidade de
ocupação é necessário para que haja a coordenação de vários aspectos
da solução de projeto físico, envolvendo o desenho urbano, os projetos de
infra-estrutura, os projetos das edificações, a comunicação visual, etc.
A presença de pessoas pressupõe, como ordena o senso comum,
que haja um mínimo de conforto e segurança, condições de acesso e
circulação, de trabalho e contato pessoal adequados ao grupo (que pode
ser previsto e descrito em vários tipos de atividades acadêmicas). O
cálculo prévio desse contingente presente deve considerar situações de
utilização ordinária dos espaços e situações de pico de utilização –
efetivamente, os limites de lotação dos espaços disponíveis. A freqüência
de uso e a densidade de ocupação estão diretamente relacionadas,
embora o modelo de freqüência não seja adequado para a discussão de
determinados aspectos quantitativos da ocupação, como o
dimensionamento dos ambientes. Fluxos de pessoas, materiais,
informação, etc., entre espaços e ordenamento de atividades, bem como
a dimensão dos espaços e sua capacidade de utilização, são elementos
básicos de um só conjunto de métodos de planejamento e gestão da
utilização dos espaços construídos. Nesse sentido, as decisões sobre a
alocação de determinados espaços para determinadas atividades se

fazem, ordinariamente, a partir de critérios sobre a prioridade de uma
atividade sobre outra concorrente ao uso do espaço.
Na universidade, a relação entre o número de pessoas e a
importância de uma atividade é absolutamente discutível. Mas, do
ponto de vista do planejamento físico, dado que uma atividade qualquer
deve prever a freqüência de um determinado número de pessoas a um
espaço endereçado, ao longo de um período de tempo também
determinado, tornam-se importantes, por seu impacto na ocupação
física, as atividades mais freqüentes e que envolvem os maiores
grupos de pessoas por sessão de trabalho. Caso haja outros fatores a
serem considerados, como risco, comprometimentos imediatos de ordem
jurídica ou financeira, entre outros fatores de curto prazo, é certo que as
decisões relacionadas à alocação de atividades ponderarão tais fatores.
Devem-se considerar tendências de transformação na freqüência
de uso e densidade de ocupação dos espaços, generalizadamente,
apontando que:
• o número de atividades que podem ser tipificadas como
de orientação individual, tutorial, associando um professor a um
orientando, por sessão de trabalho, tende a crescer à medida que o
corpo docente se qualifica e se ampliam os cursos de pós-graduação,
as linhas de pesquisa (desde a iniciação científica até os grandes
projetos que envolvem uma multiplicidade de áreas disciplinares) e,
em alguns casos, os projetos de extensão;
• a mesma tendência pode ser associada ao crescimento
(estimativo, com base nas requisições de espaço físico, mas sem
valor estatístico) de atividades envolvendo pequenos grupos, em
classes de até quinze pessoas por programa de atividades – como as
de uma disciplina regular ou as da maioria das pesquisas em
andamento. Esses pequenos grupos absorvem parte significativa das
atividades
administrativas
que
eles
próprios
demandam,
secretariando-se, contabilizando-se, etc.; num outro sentido, o aparato
técnico-administrativo é um somatório de grupos de ordem de
magnitude semelhante, associado à descentralização de funções e à
informatização de crescente número de atividades ordinárias;
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• a tendência oposta, de crescimento de grupos de trabalho
(compreendendo-se o grupo em sala de aula, por exemplo, nessa
categoria), que atinjam faixas amplamente variáveis entre quinze e
sessenta pessoas, é verificada em alguns cursos de graduação e em
algumas atividades de extensão – numa progressão bruscamente
limitada pela disponibilidade de espaços físicos;
• a pauta de novos cursos de graduação, em especial, tem
ainda enorme potencial de crescimento, em médio e longo prazo,
impondo a organização de fluxos (de estudantes, professores e
pessoal técnico-administrativo, materiais, veículos, etc.) em áreas
novas e em áreas preexistentes;
• há a necessidade de mais espaços para eventos (como
congressos, exposições, etc.), para a guarda do acervo das diversas
áreas acadêmicas e ainda para o abrigo de laboratórios, ateliês,
oficinas, etc., de maior complexidade e amplitude que os atuais.
A qualidade de muitas das atividades acadêmicas depende da
imposição de limites precisos para o tamanho dos grupos de trabalho e
de parâmetros para o dimensionamento de espaços, considerados os
grupos de trabalho e seu padrão de atividades (ver Capítulo 10,
Estabelecimento de Padrões de Atividades). Esses limites são
importantes para o planejamento físico, permitindo estimar o número e o
tamanho das novas salas de aula, o dimensionamento de instalações e
equipamentos prediais, etc., fatores que podem apresentar diferentes
composições para os custos de construção e manutenção.
O problema do planejamento da ocupação do conjunto do
Campus tem algumas preliminares, em que se fazem necessárias
respostas – ainda que apresentadas como hipóteses - a algumas
perguntas relacionadas à freqüência de uso e à densidade de ocupação
do conjunto de áreas ocupadas e a ocupar: Como calcular as populações
de agentes e usuários correspondentes às diversas formações de grupos
de trabalho? Como “agendar previamente” as várias programações
possíveis, de modo que os novos edifícios possuam dimensionamentos
aptos a abrigar diferentes situações de uso?

O cálculo da lotação (o número de pessoas) dos ambientes dos
edifícios, a partir do tipo de atividades que abrigam (ou que virão a
abrigar), deve ser utilizado para que se obtenha o número:
a) das populações dos grupos de trabalho, caso se tenha o
volume de áreas disponíveis ou projetadas ou mesmo preexistentes;
b) das áreas necessárias para abrigar os grupos de
trabalho, caso se tenha a previsão de suas formações (seu número de
participantes).
A Tabela 9.1 é proposta em complementação às exigências do
Código de Edificações do Distrito Federal, devendo ser objeto de maior
detalhamento, na medida em que venha a contemplar um maior número
de atividades previstas para a universidade.
Essa tabela foi utilizada para o cálculo de populações em cada
Unidade Física dos Setores do Campus, segundo simulações de
ocupação plena, envolvendo diferentes combinações de atividades. Esses
quantitativos de populações representam a “média de máximos” de
ocupação por Unidade Física, tendo como utilidade a definição de
sistemas de segurança contra incêndios, a definição de sistemas de
vigilância e fiscalização, a definição de patamares para o atendimento
pela rede de instalações de infra-estrutura, cálculo de fluxos de evasão da
população, entre outras situações.
Densidades de ocupação e freqüências de uso devem
fundamentar a criação de instrumentos normativos de controle de
qualidade dos espaços construídos.
Áreas e dimensões mínimas por tipo de ambiente (ou
compartimento, utilizando-se a terminologia do Código de Edificações do
Distrito Federal) também devem ser objeto de definição, devendo, por seu
turno, ser objeto de maior detalhamento na seqüência de documentos
normativos a ser desenvolvida em conseqüência do Plano Diretor Físico
do Campus. A Universidade de Brasília deve criar seu conjunto de
padrões mínimos de qualidade para os espaços construídos –
especialmente para os casos não previstos no Código de Edificações
do Distrito Federal, respeitados os seus padrões mínimos, aos quais
se pode referir por analogia -, bem como desenvolver critérios de
programação arquitetônica que assegurem a satisfação das necessidades
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dos diferentes segmentos da comunidade acadêmica. A Tabela 9.2
mostra valores mínimos (e máximos, quando considerados necessários)
de áreas físicas, segundo sua destinação, a serem observados pelos
projetos de edificações no Campus.
Esses parâmetros devem ser debatidos, dado que diversas das
situações da programação arquitetônica do Campus são intencionalmente
experimentais – contudo, o experimento, como se o concebe, é definido
com rigor, contém hipóteses que devem ser explicitadas. Instrumentos
normativos voltados para o conforto dos usuários e para as
condicionantes do projeto urbano e de edificações devem ser
desenvolvidos com fundamento em modelos de densidade de
ocupação e freqüência de uso, como um mínimo de racionalidade
para o processo decisório em planejamento físico. Essa realização, no
caso do Campus da UnB, inicia-se formalmente com o seu Plano Diretor
Físico – desde já admitindo tratar-se de processo aberto ao debate,
buscando, definitivamente,
a vinculação das instâncias e dos
instrumentos do planejamento institucional com os do planejamento físico.
9.3 - SOBRE MODELOS QUANTITATIVOS E VALORES SUBEXPLICITADOS NO PLANEJAMENTO E NA AÇÃO INSTITUCIONAL
Os modelos de freqüência de usos e densidades de ocupação
são, por outro lado, insuficientes para a geração de cenários que
disponham sobre as transformações das próprias atividades que
pretendem parametrizar.
Um grupo de fatores ainda merecedor de discussão é o
relacionado aos empreendimentos intensivos tecnologicamente. A UnB
ainda não possui ambientes em que o seu condicionamento para
pesquisas que envolvam grandes equipamentos e/ou restrições
ambientais e de acesso severas seja exigido (como nas tecnologias
nucleares, de biotecnologia, etc.). O Campus poderia absorver de modo
limitado esse tipo de empreendimento e os ambientes correspondentes,
considerada a pauta atual de ocupação e os padrões conhecidos de
atividades. A limitação não é necessariamente física, mas são
necessárias a discussão e a deliberação sobre a implantação (ou reserva
de área física) para as concentrações dos grandes laboratórios de

pesquisa científica. A atualização tecnológica em áreas como a da
Saúde, de exemplificação notável, exigirá edifícios especialmente
condicionados, com uma freqüência de uso atípica – no sentido de não se
ter condições de prevê-la a partir dos padrões de atividades atuais.
As tecnologias em desenvolvimento, no mundo e no Brasil,
exigem enorme flexibilidade e adaptabilidade dos espaços construídos.
Qual a “taxa de renovação” das atividades acadêmicas que pode ser
estimada para a ocupação do Campus em médio prazo (ou no horizonte
de uma gestão de 4 anos)? Qual a margem de manobra (nos termos
estritos da disponibilidade de espaço físico neste Campus) para a
implantação tardia de grandes conjuntos laboratoriais – além do médio
prazo, como estimativa e horizonte?
Mais uma vez se reforça o argumento de que a programação
das atividades acadêmicas é decisiva para o ajuste da freqüência de
uso, para o cálculo de densidades e para o ajuste da distribuição dos
espaços físicos por área universitária. A universidade, por meio do
debate democrático com as Unidades Acadêmicas, deve enunciar com
clareza suas prioridades e critérios com respeito à ocupação dos espaços
físicos. É esperado, com naturalidade, o conflito entre o conjunto de
premissas de uso orientadas por interesses acadêmicos e o conjunto
de premissas de uso orientadas por interesses gerenciais. A
racionalidade do administrador e, por extensão, das instâncias
responsáveis pelos projetos e pela gestão dos espaços físicos (e outros
investimentos materiais, em especial) pode ser dramaticamente diferente
da racionalidade do pesquisador, dos coordenadores de cursos e mesmo
dos dirigentes das Unidades Acadêmicas. Se há algo que pode ser
percebido como (pelo menos dois) distintos raciocínios acerca do
planejamento e gestão físicos, isso se torna evidente no estabelecimento
de prioridades para os investimentos, no modo como concebem o uso
do espaço - e mesmo a finalidade de sua utilização.
Tanto os gestores ou administradores quanto os responsáveis por
ensino, pesquisa e extensão universitários têm critérios concorrentes para
a organização das atividades de um mesmo setor universitário,
adequados às suas abordagens no planejamento institucional - mas
podem não compartilhar os mesmos valores que formarão as escalas de
prioridades para a ocupação física e para o investimento dos escassos
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recursos disponíveis. Tomando-se o gasto exemplo da disputa por
recursos entre a pesquisa científica básica (numa denominação refutada
por diferentes raciocínios) e a pesquisa aplicada, tem-se uma das
referências para um importante plano conflitivo que envolve a gestão dos
espaços e de outros recursos na própria universidade.
O Plano Diretor Físico do Campus deve proporcionar a base
comum para os debates institucionais acerca de políticas acadêmicas que
se prolongam além dos aspectos físicos, mas que se manifestam
fisicamente.

Tabela 9.1 – Parâmetros básicos de dimensionamento de espaços físicos
acadêmicos.

ESPAÇOS

Área
mínima
(m²)

Área
máxima
(m²)

SALA DE AULAS TEÓRICAS

25

300

SALA INDIVIDUAL DE
PROFESSOR (DE)
SALA INDIVIDUAL DE
PROFESSOR (TP/TI)

9

18

9

18

SALA DE DIRETOR / CHEFE
SALA DE VICE-DIRETOR /
VICE-CHEFE
SALA DE ESPERA
SALA DE SECRETÁRIO
SALA DE SECRETARIA
DEPARTAMENTAL
SALA DE REUNIÃO
COPA
MECANOGRAFIA
ALMOXARIFADO
DEPARTAMENTAL
DEPÓSITO

12
9

24
12

9
9
18

18
12
36

30
9
18
12

60
12
36
36

12

24

OBS.
Parâmetro

2 m² por
estudante
9 m² por
professor
4,5 m² por
professor

PROGRAMA
BÁSICO DA ÁREA
ADMINISTRATIVA

Área
mínima

ESPAÇOS

Área
máxima

Parâmetro
s

OBS

SALA DE COORDENAÇÃO
(PÓS GRADUAÇÃO E
OUTRAS)

9

12

SECRETARIA DE
COORDENAÇÃO
DEPARTAMENTAL

12

24

SALA PARA ESTAGIÁRIOS
OU MONITORES
CENTRO ACADÊMICO,
POR INSTITUTO OU
FACULDADE
SALA INDIVIDUAL DE
ESTUDANTE DE PÓSGRADUAÇÃO
SALA DE ESTUDO EM
GRUPO

9

LABORATÓRIOS, ATELIÊS,
OFICINAS (E OUTROS
ESPAÇOS DE PRÁTICAS)

O MÓDULO ERGONÔMICO RECOMENDADO É DE 6
m² POR PESQUISADOR OU ÁREA INDIVIDUAL – A
DEFINIÇÃO DE ÁREA É VARIÁVEL

CIRCULAÇÕES

15 %

30 %

MÓDULO COMERCIAL
(LANCHONETES, ETC.)

6

18

PROGRAMA
COM
VARIAÇÕES

3 m² p/
professor

9

45

9

3 m² p/
professor

9

3 m² p/
professor

VARIÁVEL
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PARÂMETROS PARA O CÁLCULO DA LOTAÇÃO DE EDIFICAÇÕES
ocupação
HABITAÇÃO
COMÉRCIO E SERVIÇO
setores com acesso de público (vendas / espera / recepção / etc.);
setores sem acesso ao público (áreas de trabalho)
circulação horizontal em centros comerciais
BARES E RESTAURANTES
freqüentadores em pé
freqüentadores sentados
demais áreas
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE
atendimento e internação
espera e recepção
demais áreas
circulação horizontal em estabelecimentos assistenciais e de ensino
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCAÇÃO
salas de aula
laboratórios, oficinas
ateliês
atividades não específicas e administrativas
circulação horizontal em blocos de salas de aula
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS
OFICINAS
DEPÓSITOS
LOCAIS DE REUNIÃO
setor para público em pé
setor para público sentado
atividades não específicas e administrativas
circulação horizontal de acesso a locais de reunião
PRÁTICA DE EXERCÍCIO FÍSICO OU ESPECIAL
setor para público em pé
setor para público sentado
outras atividades
circulação horizontal em locais de prática esportiva
OBS.: Adaptação com alterações dos parâmetros do Código de Edificações da Cidade de São Paulo
Tabela 9.2

m2 por pessoa
15,00
5,00
7,00
5,00
0,40
1,00
7,00
12,00
3,00
10,00
6,00
1,50
4,00
4,00
15,00
6,00
15,00
30,00
9,00
30,00
0,40
1,20
7,00
3,00
0,40
0,50
4,00
3,00

CAPÍTULO 10 –
ESTABELECIMENTO DE PADRÕES DE ATIVIDADES
PLANO DIRETOR FÍSICO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO
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10 - O ESTABELECIMENTO DE PADRÕES DE
ATIVIDADES
A programação de atividades universitárias deve ser baseada
em convenções comuns, que fortaleçam o vínculo entre o
planejamento institucional e o planejamento físico.
O planejamento institucional, ao coordenar as informações sobre o
conjunto das atividades universitárias, ao traçar metas de ação que
consorciam os recursos humanos, financeiros, materiais e
tecnológicos aos objetivos do ensino, da pesquisa e da extensão,
gera dados de entrada para o planejamento físico, que define a
seqüência de providências a serem tomadas para que a realização
das atividades seja coerente e viável no contexto da ocupação do
Campus.
Ao mesmo tempo, os dados relativos à capacidade instalada
em termos de espaços construídos, instalações prediais e de infraestrutura disponíveis, equipamentos e mobiliário, etc., condicionam
diretamente a amplitude de algumas decisões institucionais. Um
importante ciclo de planejamento se fecha quando a instância de
planejamento físico realimenta o planejamento institucional com
informações sobre:
a) o desempenho dos setores universitários quanto à utilização dos
espaços (em especial, se ocorre ou não ociosidade);
b) o desempenho dos espaços quanto a sua adequação às
atividades previstas ou a sua adequação a mudanças no padrão
de atividades (flexibilidade e adaptabilidade dos espaços
construídos).
Critérios relativamente simples podem conduzir uma gestão
eficiente dos espaços construídos e permitir a previsão e o controle
do ritmo de investimentos e gastos com manutenção e ampliação de
espaços.
O volume de informações necessárias
a uma gestão
eficiente cresce com a complexidade do conjunto do padrão de
atividades. O monitoramento das formas de utilização deve ser
descentralizado, ou, de outra forma, seria necessário criar uma
enorme repartição dedicada somente ao constante levantamento de
dados e avaliação de desempenho da utilização de espaços e demais

recursos materiais.
As Unidades Acadêmicas e demais órgãos universitários
devem ser orientados para que possam proceder ao monitoramento
no nível local: postulam-se como especialmente valiosas as
avaliações a que procedam as coordenações de cursos de
graduação e pós-graduação, para as funções de ensino; as
coordenações de extensão e as coordenações das linhas de
pesquisas existentes. Por seu papel e constituição, essas
coordenações reúnem informações orientadas por atividades
específicas, nos eixos de ação fundamentais da organização
universitária. Atingem os limites da atuação de Unidade Acadêmica e
vinculam-se a colegiados universitários que formam a mais ampla
base decisória acerca das políticas institucionais.
O monitoramento das formas de utilização é, na prática,
uma importante forma de auto-avaliação da Unidade Acadêmica, em
que se pergunta:
• como se têm utilizado os espaços disponíveis?
• a programação de atividades propõe a plena utilização dos
espaços? Há espaços subutilizados, se comparados com o
padrão médio de utilização dos demais?
• podem-se associar nossos indicadores de produtividade às
prioridades de ocupação dos espaços disponíveis?
• os espaços que se utilizam são adequados (em termos de
instalações, mobiliário, conforto ambiental, condições de
manutenção, etc.)?
• os espaços disponíveis são suficientes para a programação de
atividades de curto prazo?
• tem-se previsão de atividades de médio prazo (quatro anos) e de
longo prazo (mais que quatro anos)? Os espaços disponíveis
absorveriam total ou parcialmente a programação de atividades
de médio ou de longo prazo?
Esse questionamento deve levar ao estabelecimento dos
critérios da qualidade mínima na relação entre espaços e atividades a
ser verificada para cada Unidade Acadêmica, conforme a
programação e o modo como organiza suas atividades.
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A utilização dos espaços e recursos materiais disponíveis, se
colocada como ponto de pauta permanente em cada Unidade
Acadêmica – o que ocorre em muitos casos, dada a escassez de
espaços disponíveis –, deve ser associada ao próprio projeto de
atividades e ao seu desempenho geral.
Ocorre,
compreensivelmente,
de
muitas
Unidades
Acadêmicas ajustarem-se a condições parcialmente inadequadas de
trabalho; de muitas Unidades Acadêmicas não terem normas internas
de organização do trabalho – e mesmo de não terem clareza sobre
suas programações de médio e longo prazo.
Isso se dá por não correr a prática integrada do planejamento
institucional, em nível geral, com o planejamento de atividades em
nível local, de cada Unidade Acadêmica. Essa integração pode ser
interpretada, na cultura administrativa das instituições públicas de
ensino superior (tal como a vêem os autores deste documento), como
uma forma de “controle”, que implicaria relativa ou total perda de
autonomia nesse nível local. Esse é um dado que assume dimensões
políticas e que acaba por prejudicar a própria Unidade Acadêmica e o
conjunto da instituição, em alguns aspectos.
Apesar de o conjunto das normas ser comum, de muitos
procedimentos administrativos serem centralizados, os projetos de
atividades de cada Unidade Acadêmica dificilmente são coordenados
e analisados contra o grande painel de atividades da própria
universidade.
Essa situação leva aos casos de:
•
•

•

Unidades Acadêmicas que apresentam organização e
planejamento próprios marcadamente mais elaborados e bemsucedidos que outras;
Unidades Acadêmicas, por outro lado, com dificuldades de
organização até mesmo para atividades básicas, trabalhando em
condições impróprias, inadequadamente combatidas e com a
capacidade de iniciativa comprometida pela continuidade dos
seus problemas;
Unidades Acadêmicas que poderiam compartilhar recursos
institucionais e empreender atividades conjuntas, mas que não o
fazem – o que acarreta a duplicação de recursos que poderiam

ser partilhados, bem como a insuficiência crônica de recursos
necessários a novas atividades –, se o fizessem, seriam viáveis,
etc.
Elementos da prática do planejamento institucional devem ser
compartilhados com as Unidades Acadêmicas e os demais órgãos
universitários, para que ocorra a conjunta superação dos problemas –
e para que ocorra a realização de projetos comuns em novos
patamares de qualidade e de maior impacto positivo sobre a própria
instituição e a comunidade.
Um aspecto crucial e que porta a maior riqueza de
conseqüências para todo o processo de planejamento e gestão dos
espaços físicos diz respeito à capacidade de descrever, avaliar e
reestruturar o padrão de atividades no âmbito das atribuições de
cada uma dessas partes da organização universitária. Dessa
capacidade depende a inteligibilidade dos próprios investimentos em
recursos físicos (pois esses recursos expressarão a proposta de
organização institucional, são meio para a sua realização). Nessa
capacidade se fundamenta o projeto institucional no nível da Unidade
Acadêmica: afirma-se que o melhor dos projetos possíveis nasce no
âmbito da própria Unidade Acadêmica.
10.1 - DESCRIÇÃO DO PADRÃO DE ATIVIDADES
Os dados básicos, a seguir enumerados, são comumente
exigidos por meio de outros procedimentos acadêmicos e
administrativos. Para os procedimentos relacionados à avaliação e à
reestruturação físico-funcional das Unidades Acadêmicas, a reunião
das informações solicitadas é fundamental. Deve-se ainda considerar
a existência de descontinuidade administrativa entre diferentes
gestões de uma mesma Unidade Acadêmica – e mesmo entre
diferentes gestões da Administração Superior da Universidade. A
manutenção de um banco de dados mínimo assegura, um mínimo de
continuidade e conhecimento da situação físico-funcional da Unidade
Acadêmica por todos os participantes dos processos decisórios que
se desenvolvam em seu âmbito.
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•
10.1.1 - Ensino
•
Graduação:
•
Número de professores por grau de titulação;
•
Número de alunos por curso de graduação;
•
Série histórica do número de alunos ingressos nas
modalidades vestibular / PAS / transferência obrigatória / DCS, por
curso;
•
Série histórica do número de alunos graduados, por curso;
•
Número de total de turmas de graduação (oferta do semestre
anterior);
•
Número de créditos por turma;
•
Número de alunos por turma;
•
Cursos de outras Unidades Acadêmicas que partilham
disciplinas da Unidade Acadêmica em análise;
•
Número de turmas destinadas a alunos de outros cursos;
•
Número de alunos de outros cursos que participam das
turmas ofertadas pela Unidade Acadêmica em análise;
•
Número de salas de aula (por categoria: comum, ateliê,
oficina, laboratório) disponíveis;
•
Áreas das salas de aula;
•
Mobiliário das salas de aula;
•
Instalações (elétricas e outras) das salas de aulas;
•
Equipamentos fixos.
•
Pós-Graduação:
•
Número de alunos por curso de pós-graduação;
•
Série histórica do número de alunos ingressos;
•
Série histórica do número de alunos titulados;
•
Número de turmas (oferta do semestre anterior);
•
Número de créditos por turma;
•
Número de alunos por turma;
•
Número de salas de aula (por categoria) disponíveis – caso
haja espaços exclusivos para as atividades de ensino de pósgraduação;
•
Áreas das salas de aula;

•
•
•

Mobiliário das salas de aula;
Instalações (elétricas e outras) das salas de aulas;
Equipamentos fixos.

•
10.1.2 - Extensão
•
Atividades permanentes de extensão:
•
Especificação da atividade permanente de extensão;
•
Número de professores associados a cada atividade
permanente de extensão;
•
Número de estudantes de graduação e pós-graduação
associados a cada atividade permanente de extensão;
•
Número de usuários externos diretamente beneficiados por
cada atividade permanente de extensão;
•
Espaços físicos utilizados / partilhados pelas atividades
pemanentes de extensão;
•
Mobiliário, equipamentos e instalações disponíveis para o
desenvolvimento das atividades permanentes de extensão.
•
Eventos de extensão:
•
Especificação da atividade permanente de extensão;
•
Número de professores associados a cada evento de
extensão;
•
Número de estudantes de graduação e pós-graduação
associados a cada evento de extensão;
•
Número de usuários externos diretamente beneficiados por
cada evento de extensão;
•
Espaços físicos utilizados / partilhados pelos eventos de
extensão.
•
Mobiliário, equipamentos e instalações disponíveis para o
desenvolvimento das atividades permanentes de extensão;
• 10.1.3 - Pesquisa em Ciência e Tecnologia
•
Linhas formais de pesquisa existentes;
•
Atividades de pesquisa associadas às linhas de pesquisa;
•
Professores participantes das atividades de pesquisa;
•
Número de estudantes de graduação e pós-graduação
associados a cada atividade de pesquisa;
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•
Indicadores de produtividade por atividade e linha de
pesquisa (obras, ensaios, projetos, relatórios, artigos em periódicos,
livros, exposições, seminários, encontros, congressos, etc.) por ano;
•
Espaços físicos utilizados / partilhados pelas atividades de
pesquisa;
•
Mobiliário, equipamentos e instalações disponíveis para o
desenvolvimento das atividades de pesquisa.
• 10.1.4 - Pesquisa no Domínio das Artes
•
Linhas formais de pesquisa existentes;
•
Atividades de pesquisa associadas às linhas de pesquisa;
•
Professores participantes das atividades de pesquisa;
•
Número de estudantes de graduação e pós-graduação
associados a cada atividade de pesquisa;
•
Indicadores de produtividade por atividade e linha de
pesquisa (obras, ensaios, projetos, relatórios, artigos em periódicos,
livros, exposições, seminários, encontros, congressos, etc.) por ano;
•
Espaço físico utilizado / partilhado pelas atividades de
pesquisa;
•
Mobiliário, equipamentos e instalações disponíveis para o
desenvolvimento das atividades de pesquisa.
• 10.1.5 - Administração Acadêmica:
•
Departamentos componentes da Unidade Acadêmica;
•
Espaços físicos utilizados / partilhados pelas atividades de
administração acadêmica;
•
Mobiliário, equipamentos e instalações necessários ao
desenvolvimento das atividades de administração acadêmica;
•
Centros multidisciplinares com vínculo permanente com a
Unidade Acadêmica:
•
Espaços físicos utilizados / partilhados pelas atividades de
administração acadêmica;
•
Mobiliário, equipamentos e instalações disponíveis para o
desenvolvimento das atividades de administração acadêmica;
•
Órgãos auxiliares vinculados à Unidade Acadêmica:
•
Espaços físicos utilizados / partilhados pelas atividades de

administração acadêmica;
•
Mobiliário, equipamentos e instalações disponíveis para o
desenvolvimento das atividades de administração acadêmica;
•
Apoio técnico-administrativo:
•
Número de Técnicos por cargo ou função e por departamento
ou setor da Unidade Acadêmica:
•
Espaços físicos utilizados / partilhados pelas atividades de
administração acadêmica;
•
Mobiliário, equipamentos e instalações disponíveis para o
desenvolvimento das atividades de administração acadêmica;
•
Recursos financeiros (exercício anterior):
•
Recursos repassados pela FUB;
•
Recursos captados por meio de convênios ou contratação e
associados a atividades de extensão;
•
Recursos captados por meio de convênios ou contratação e
associados a atividades de pesquisa;
•
Outros recursos captados.
Investimentos e despesas feitos no último exercício, por categoria
(pagamentos a terceiros, material de consumo, material permanente,
impostos e taxas, etc.).
10.2 - AVALIAÇÃO DO PADRÃO DE ATIVIDADES
A avaliação das atividades nos âmbitos do ensino, da
extensão e da pesquisa tem implicações mais abrangentes que o
subsídio ao planejamento físico da Unidade Acadêmica ou do
Campus.
Num primeiro momento, pode-se avaliar se os espaços
existentes são suficientes, se estão adequadamente equipados, se
possuem as instalações prediais necessárias aos equipamentos
utilizados, se possuem um mínimo de mobiliário adequado às suas
finalidades.
Num segundo momento, questiona-se a freqüência de
seu uso, se a programação de atividades não deixa um grande
número de espaços ociosos, subutilizados ou dedicados a
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determinadas atividades, de menor importância, que não devem
retirar de outras, de maior importância, o espaço vital, necessário a
que o essencial aconteça. Quem definirá a escala de valores sobre o
que é importante, o que é prioritário, o que é essencial? A maior
responsabilidade recai, sem dúvida, sobre as equipes de trabalho nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão e ainda nas atividades de
apoio administrativo.
O equacionamento de prioridades refletirá o compromisso
dessas equipes com as finalidades da instituição, as dificuldades
enfrentadas nos momentos de transformação e ampliação das
atividades voltadas para a produção e difusão do conhecimento, bem
como sua capacidade de renovar-se, de atualizar continuadamente a
sua área de conhecimento.
A instância de planejamento físico, seja ela exercida pela
Prefeitura do Campus, seja por outro órgão – até mesmo por um
consultor externo –, deve acessar a escala de valores das equipes de
trabalho, para que a avaliação voltada para a materialização de
espaços adequados seja útil, tenha consistência.
Num terceiro momento, questiona-se a própria
organização das atividades, o modo de administrar – e ministrar – o
ensino, a pesquisa e a extensão, a coordenação didática e a gestão
da Unidade Acadêmica. Sem dúvida, essa é a etapa de maior
dificuldade, por várias razões. A experiência mostra que pode ocorrer
que parte dos professores se acomodem a condições muito ruins de
trabalho e desistam de reivindicar melhorias que os beneficiarão
somente em longo prazo (a instituição responde mal ou não responde
às solicitações; sente-se a ausência do planejamento ou de ações
que transformem o seu cotidiano, entre outras formas de
desestímulo).
Em meio a diversos fatores adversos, o professor pode
chegar a considerar excessivas as reivindicações sobre as condições
físicas, a adequação das salas de aula, dos laboratórios, etc., desde
que apresente um mínimo de condições para o seu trabalho.
Contudo, a avaliação que atinge as condições físicas está
diretamente associada à avaliação que atinge o modo como se
trabalha. O objetivo dessas avaliações é, se corretamente
conduzidas, a melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa e da

extensão, e não o aumento das frustrações – ainda mais agravado se
a avaliação se torna um instrumento de coerção e punição, algo que
parece ser encaminhado contra as atividades e não a favor delas,
criando mal-estar e agravando situações já difíceis de solucionar sem
ajuda externa. O potencial de transformação da Unidade Acadêmica
pode reduzir-se ainda mais, caso prevaleça uma escala de valores
pouco críticos, imobilizadores, entre os próprios grupos de trabalho.
Por outro lado, as Unidades Acadêmicas que se organizam
para ampliar suas atividades (aumento de vagas, de linhas de
pesquisa, de atividades de extensão, criação de órgãos auxiliares,
etc.) e reajustar a sua organização de atividades devem ter clareza
sobre a qualidade de execução de cada atividade que
desempenham. O crescimento estritamente quantitativo pode
acarretar resultados piores que “não crescer”. Ao transformar-se de
modo superficial, sem o exame do padrão de atividades nos planos
didáticos, extensionistas e de produção do conhecimento, sem
organização administrativa e sem coordenação no conjunto do seu
projeto institucional, a Unidade Acadêmica dificilmente solucionará
problemas de gestão já existentes.
Deste modo, insiste-se na qualidade crítica da avaliação, na
antecipação dos encaminhamentos de avaliação de modo
abrangente, valorizando-se o âmbito de debate da própria Unidade
Acadêmica.
Em seqüência a esse argumento introdutório, propõe-se um
“roteiro de avaliação” – dirigido, pois esse é o enfoque da instância
de planejamento físico para a adequação dos espaços nas hipóteses
de ajuste das condições existentes ou de transformação e
crescimento. Define-se esse questionamento como sendo crítico do
padrão existente de atividades, buscando apoiar o procedimento de
avaliação prévio, realizado pela própria Unidade Acadêmica.
Deve-se observar que o questionamento analisa,
separadamente, os padrões de atividades em ensino, pesquisa,
extensão – o que é criticável, dada a sua indissociabilidade – e
administração acadêmica, mas permite, essa condução de análise,
que se reconstitua o conjunto das atividades, a sua unidade, desde
as atividades que venham a melhor caracterizar essas dimensões do
trabalho universitário.
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Ao final, nas Unidades Acadêmicas em que as dimensões do
ensino, da pesquisa e da extensão sejam efetivamente congruentes,
a condução sugerida para a análise confirmará a consistência de uma
extraordinária organização acadêmica.
•
•

•

•

•

•

•
•

10.2.1 - Criticando as Práticas de ensino
Os espaços disponíveis para as práticas de ensino nos cursos de
graduação ou pós-graduação apresentam dimensões adequadas
aos tamanhos das turmas?
A localização dos espaços disponíveis para as práticas de ensino
nos cursos de graduação ou pós-graduação é adequada? A
esses espaços há condições de fácil acesso e evasão em caso
de incêndio ou acidente que exija a retirada de pessoas?
Os espaços disponíveis para as práticas de ensino nos cursos de
graduação ou pós-graduação (e ainda para as atividades de
pesquisa e extensão) são fisicamente acessíveis para as pessoas
portadoras de necessidades especiais?
Há barreiras arquitetônicas que limitem o acesso das pessoas
portadoras de necessidades especiais aos espaços disponíveis
para as práticas de ensino nos cursos de graduação ou pósgraduação (e ainda para as atividades de pesquisa e extensão)?
Quais são?
Os espaços disponíveis para as práticas de ensino nos cursos de
graduação ou pós-graduação (e ainda para as atividades de
pesquisa e extensão) possuem alguma adaptação para seu uso
por pessoas portadoras de necessidades especiais (limitações
locomotoras, visuais, auditivas)? As atividades didáticas
consideram essas necessidades especiais?
Os espaços disponíveis para as práticas de ensino nos cursos de
graduação ou pós-graduação possibilitam a realização de
diferentes atividades didáticas (exposições teóricas, modelagens,
projeção de slides e transparências, estudos em grupo, etc.),
para uma mesma disciplina?
Há atividades de ensino de graduação ou pós-graduação
prejudicadas pela inexistência de espaços adequados?
Os espaços disponíveis para as práticas de ensino nos cursos de
graduação ou pós-graduação possuem instalações elétricas

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

adequadas (voltagem e posicionamento de tomadas, em
especial) para o uso de equipamento de apoio?
Os espaços disponíveis para as práticas de ensino nos cursos de
graduação ou pós-graduação apresentam dimensões adequadas
aos tamanhos das turmas?
Os espaços disponíveis para as práticas de ensino nos cursos de
graduação ou pós-graduação possuem iluminação natural
suficiente?
Os espaços disponíveis para as práticas de ensino nos cursos de
graduação ou pós-graduação possuem ventilação natural
suficiente?
Os espaços disponíveis para as práticas de ensino nos cursos de
graduação ou pós-graduação mantêm a temperatura ambiente
em níveis confortáveis?
Os espaços disponíveis para as práticas de ensino nos cursos de
graduação ou pós-graduação são afetados por ruídos externos?
Os espaços disponíveis para as práticas de ensino nos cursos de
graduação ou pós-graduação apresentam isolamento para os
ruídos gerados pelas atividades de ensino, de modo a proteger
outros ambientes desses ruídos?
Os espaços disponíveis para as práticas de ensino nos cursos de
graduação ou pós-graduação possuem mobiliário adequado
(quadros negros, bancada de apoio, cadeiras adequadas, etc.)?
Os espaços disponíveis para as práticas de ensino nos cursos de
graduação ou pós-graduação possuem equipamentos de apoio
(retroprojetores, tela de projeção de imagens, televisão,
computador, relógio, etc.) permanentemente instalados?
Há locais adequados e seguros para a guarda de equipamentos
de apoio às práticas de ensino?
Há administração de contratos de manutenção dos equipamentos
de apoio como um todo – ou dos equipamentos mais caros ou
frágeis?
Há o agendamento da manutenção dos equipamentos de apoio
pelas equipes técnicas da Prefeitura do Campus?
Há o agendamento da manutenção dos espaços disponíveis para
as práticas de ensino pelas equipes técnicas da Prefeitura do
Campus?
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•
•
•
•
•
•
•

•

Os espaços disponíveis para as práticas de ensino nos cursos de
graduação ou pós-graduação têm sua utilização controlada e
fiscalizada?
Pessoas estranhas às atividades de ensino de graduação ou pósgraduação podem entrar, sem controle, nesses espaços?
Os espaços disponíveis para as práticas de ensino nos cursos de
graduação ou pós-graduação têm dispositivos de combate a
incêndios?
Os espaços disponíveis para as práticas de ensino nos cursos de
graduação ou pós-graduação apresentam revestimentos (em
pisos, paredes e tetos) adequados ao seu uso intensivo?
As cores utilizadas nos acabamentos ou as cores dos materiais
aparentes são adequadas (são escuras e absorvem a iluminação
natural, etc.)?
A manutenção (predial, do mobiliário, das instalações e
equipamentos) dos espaços é satisfatória, garantindo a
continuidade das atividades, com interrupções toleráveis?
As práticas de ensino sob responsabilidade dos professores e
vinculadas às disciplinas são objeto de avaliação pelo colegiado
de professores? Há alguma forma de avaliação das práticas de
ensino no nível da própria Unidade Acadêmica?
Há programação de aperfeiçoamento dos docentes que implique
a continuada melhoria das práticas de ensino?
10.2.2 - Criticando as Práticas de Pesquisa

•
•

•
•

Há espaços exclusivamente destinados às atividades de
pesquisa? Quais são?
Há espaços parcialmente utilizados para o desenvolvimento das
atividades de pesquisa (compartilhados com atividades de
ensino ou de extensão, que não são, essas atividades,
associadas às atividades de pesquisa)? Quais são?
Há espaços parcialmente utilizados para o desenvolvimento das
atividades de pesquisa (compartilhados com atividades de ensino
ou de extensão, de uso associado a pesquisas)? Quais são?
Há espaços especificamente destinados à guarda dos produtos

•

•
•
•
•
•
•
•

•

das atividades de pesquisa (biblioteca local, arquivos de lâminas,
arquivos de modelos físicos, etc.)? Quais são?
Há prejuízo para a iniciativa e o desenvolvimento de pesquisas
pela inexistência ou deficiência (de instalações prediais,
dimensões físicas, mobiliário, conforto, etc.) dos espaços
disponíveis?
O planejamento e gerenciamento de pesquisas tem previsto o
investimento na instalação e na manutenção de instalações
físicas adequadas?
Há locais adequados e seguros para a guarda de equipamentos
de apoio às práticas de pesquisa?
Há a administração de contratos de manutenção dos
equipamentos de apoio como um todo – ou dos equipamentos
mais caros ou frágeis?
Há o agendamento da manutenção dos equipamentos de apoio
pelas equipes técnicas da Prefeitura do Campus?
Há o agendamento da manutenção dos espaços disponíveis para
as práticas de pesquisa pelas equipes técnicas da Prefeitura do
Campus?
Há investimento de recursos próprios da Unidade Acadêmica em
atividades de pesquisa?
As práticas de pesquisa sob responsabilidade dos professores e
vinculadas a disciplinas são objeto de avaliação pelo colegiado
de professores? Há alguma forma de avaliação das práticas de
pesquisa no nível da própria Unidade Acadêmica?
Há programação de aperfeiçoamento dos docentes que implique
a continua melhoria das práticas de pesquisa?
10.2.3 - Criticando as Práticas de Extensão

•
•

Há espaços exclusivamente destinados às atividades de
extensão?
Há espaços parcialmente utilizados para o desenvolvimento das
atividades de extensão (compartilhados com atividades de
ensino ou de pesquisa, não sendo essas atividades associadas
às atividades de extensão)?
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•
•

•

•
•

Há espaços parcialmente utilizados para o desenvolvimento das
atividades de extensão (compartilhados com atividades de ensino
ou de pesquisa, de uso associado às atividades de extensão)?
Há prejuízo para a iniciativa e o desenvolvimento de atividades
de extensão pela inexistência ou deficiência (de instalações
prediais, dimensões físicas, mobiliário, conforto, etc.) dos
espaços disponíveis?
O formato adotado, neste momento, para as atividades de
extensão (cursos, prestação de serviços, encontros com a
comunidade, uso de recursos multimídia para a educação, etc.)
tem demandado as áreas físicas disponíveis na Unidade
Acadêmica? Tem demandado áreas físicas de outros órgãos
universitários? Tem implicado a locação de espaços externos ao
Campus ou que não sejam de propriedade da FUB?
O planejamento e o gerenciamento de atividades de extensão
têm previsto o investimento na instalação e na manutenção de
instalações físicas adequadas?
Há investimento de recursos próprios da Unidade Acadêmica em
atividades de extensão?
10.2.4 - Criticando as Práticas Administrativas

•
•

•
•
•

Há planejamento dos eventos administrativos? Há suporte, no
local, de postos avançados (que hoje se restringem ao Decanato
de Assuntos Estratégicos DAA)?
As áreas destinadas exclusivamente à administração da Unidade
Acadêmica são suficientes? Há espaço para arquivos, para
serviços de apoio (reprografia, sala para chefias e direção, sala
de reuniões, depósito de materiais e equipamentos, recepção e
espera, banheiros de funcionários e para o corpo docente e
discente?
O corpo de servidores técnico-administrativos recebe treinamento
básico para as suas funções primordiais?
O corpo de servidores técnico-administrativos, assim como o
corpo docente e discente, recebe treinamento básico para
situações de emergência?
As instalações prediais e equipamentos existentes nas áreas da

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

administração da Unidade Acadêmica são adequados para as
suas atividades?
Os espaços disponíveis para a administração da Unidade
Acadêmica são fisicamente acessíveis para as pessoas
portadoras de necessidades especiais?
Há barreiras arquitetônicas que limitem o acesso das pessoas
portadoras de necessidades especiais aos espaços disponíveis
para a administração da Unidade Acadêmica? Quais são?
Os espaços disponíveis para a administração da Unidade
Acadêmica possuem alguma adaptação para seu uso por
pessoas portadoras de necessidades especiais (limitações
locomotoras, visuais, auditivas)?
Qual a forma adotada na Unidade Acadêmica para o controle
patrimonial, de pessoal e de recursos financeiros? É eficiente?
Há registro de furtos ou ocorrências de outra forma irregulares?
Há prestação de contas dos recursos disponíveis (advindos de
repasses do Orçamento da União ou de outro modo captados)?
Há registro sistemático dos atos administrativos, em todos os
níveis da Unidade Acadêmica? Como são arquivados? Como é
controlado o seu acesso?
Qual a forma adotada na Unidade Acadêmica para o controle do
uso de salas e equipamentos utilizados nas atividades de ensino,
pesquisa e extensão? Há reclamações quanto ao tipo de controle
(ou falta deste) pelos usuários docentes e discentes?
A administração acadêmica tem informação de todos os eventos
e atividades, a qualquer momento, em ocorrência?
A comunidade local (professores, estudantes e servidores
técnico-administrativos) tem informação de todos os eventos e
atividades que estão ocorrendo, a qualquer momento?
Os espaços da Unidade Acadêmica viabilizam a convivência, a
permanência local e a integração, em equipes de trabalho, dos
membros
docentes,
discentes
e
servidores
técnicoadministrativos?

10.2.5 - Criticando as condições físicas gerais dos ambientes da
Unidade de Ensino

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA / GABINETE DO REITOR / PREFEITURA DO CAMPUS

PLANO DIRETOR FÍSICO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO

112

PARTE II - DIRETRIZES DE PROJETO E OCUPAÇÃO / ESTABELECIMENTO DE PADRÕES DE ATIVIDADES
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

A Unidade Acadêmica possui reservatórios de água potável
próprios? O agendamento de sua manutenção e limpeza tem sido
seguido?
A Unidade Acadêmica possui sistemas de detecção e de
combate a incêndios em áreas de risco? O agendamento de sua
manutenção tem sido seguido?
A Unidade Acadêmica possui pára-raios próprio? O agendamento
de sua manutenção tem sido seguido?
A Unidade Acadêmica possui equipamento mecânico como
monta-cargas, exaustores, caldeira, boiler, etc.? O agendamento
de sua manutenção e limpeza tem sido seguido?
A Unidade Acadêmica possui, em depósito, material inflamável,
corrosivo, explosivo, tóxico, biocontaminante, radioativo ou de
natureza especial que implique riscos no seu manuseio, para as
pessoas ou para o meio ambiente? A forma e o local de
acondicionamento são adequados e seguros? Há avisos de
advertência acerca de sua presença? O pessoal responsável é
treinado para seu manuseio e transporte, bem como para o
socorro em caso de acidente? O pessoal responsável trabalha
com equipamento de proteção adequado e em boas condições?
A disposição e eliminação de material inflamável, corrosivo,
explosivo, tóxico, biocontaminante, radioativo ou de natureza
especial que implique riscos no seu manuseio, para as pessoas
ou para o meio ambiente, após sua utilização ou vencida a sua
validade, são feitas segundo as normas pertinentes de
segurança?
Há equipamento e materiais adequados para a prestação de
primeiros socorros, sobretudo para os casos específicos de
acidentes, previsíveis pela natureza das atividades? são
facilmente acessíveis nos locais com atividades de risco?
Os sistemas de instalações prediais elétricas e hidráulicas estão
em boas condições? O agendamento de sua manutenção e
limpeza tem sido seguido?
Há sistema de aterramento para os equipamentos
eletroeletrônicos que o exijam, como medida de segurança?
O prédio apresenta falhas em sua estanqueidade (vazamentos,
goteiras, brechas nas vedações e esquadrias)?

•
•
•
•
•

•

Os elementos prediais (esquadrias, revestimentos, luminárias,
mobiliário fixo como bancadas, etc.) encontram-se em boas
condições de uso?
Há locais com risco de acidente (escadas sem corrimãos, pisos
derrapantes, instalações elétricas aparentes e sem proteção,
etc.)?
Os locais de acesso privativo possuem fechamentos (trancas,
fechaduras, etc.) adequados e em boas condições?
Há sistema de alarme ou de segurança nos locais de guarda de
bens patrimoniais especiais, de valor, de risco, que exijam
cuidados?
O claviculário (local ou quadro onde se guardam as chaves) é
mantido em ordem e com acesso controlado, com a indicação de
uso das chaves respectivas? Há cópias de emergência
guardadas em lugar seguro e sob responsabilidade definida?
É feito o agendamento de vistoria técnica e de segurança nas
instalações e dependências prediais da Unidade Acadêmica?
10.3 - REESTRUTURAÇÃO DO PADRÃO DE ATIVIDADES

A melhoria das condições de ensino, pesquisa e extensão
depende de fatores mais abrangentes que os proporcionados pelo
ambiente físico adequado. É indiscutível, contudo, que boa parte das
atividades universitárias depende de ambientes físicos adequados,
como condição para a qualidade do ensino, da pesquisa e da
extensão. As mudanças que se prevê articuladas a partir do Plano
Diretor Físico do Campus ocorrem:
a) pela busca de se proverem condições espaço-ambientais e físicofuncionais adequadas às atividades existentes, que pouco se
transformariam (encontram-se estáveis); isso se dá pelo
crescimento no volume de atividades (crescimento do número de
vagas no ensino, ampliação do volume de pesquisas e de
trabalhos de extensão, etc.) ou pela necessidade de ajuste e
reforma dos espaços existentes;
b) pela busca de se criarem instalações novas, adequadas a novas
atividades (pela criação de novos cursos, pelo advento de
mudanças ocasionadas pela adoção de novas tecnologias ou
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novos métodos de ensino, pelo desenvolvimento de novos
serviços, etc.).
Esses dois encaminhamentos gerais podem exigir diferentes
tipos de projetos e investimentos – desde reformas de pequeno porte
para adaptação e ocupação de espaços preexistentes até a
construção de novas edificações.
As etapas de descrição e análise do padrão de atividades das
Unidades Acadêmicas existentes, bem como a discussão de uma
nova estrutura organizacional, referente a uma nova Unidade
Acadêmica, alimentarão a programação arquitetônica específica,
necessária à formulação dos projetos técnicos.
Boa parte dos problemas relativos à organização espacial
detectados no Campus deve-se ao uso inadequado dos espaços
disponíveis. É fundamental que parta da própria Unidade Acadêmica
a observação de critérios de uso em que se combata a subutilização
ou a utilização inadequada dos espaços de que dispõe.
Mesmo quando se programa, se projeta, se constrói e se
prepara para a utilização de um novo edifício, transportar para ele os
problemas de organização preexistentes implicará a recorrência
desses problemas, que podem ser detectados pelos próprios
usuários, embora permaneçam sem solução efetiva, mesmo nas
situações de plena e recente ocupação.
O caso da reestruturação do padrão de atividades (ou seja,
de sua atualização e reordenamento, como organização física, diante
das atividades consideradas prioritárias pela própria Unidade
Acadêmica) das Unidades Acadêmicas deve ser objeto de especial
atenção pelo Plano Diretor Físico do Campus.
Uma parte substancial da gestão dos espaços construídos e
colocados à disposição das atividades universitárias incide sobre o
problema da maximização da utilidade de cada área física: no
conjunto da Universidade, a maioria de seus espaços apresenta
grande flexibilidade de uso, sendo dedicada primordialmente às
atividades de ensino ou ao seu apoio direto. Outra significativa fração
é dedicada às atividades administrativas, dos órgãos de controle e
gestão, em todos os níveis. Isto posto, deve-se ressaltar ainda que o
principal desafio para a organização universitária é aumentar a
autonomia e a integração das atividades de ensino, pesquisa e

extensão que apresentem um mínimo de exigências (equipamentos e
instalações especializadas, por exemplo) para a sua realização.
Nesse contexto, autonomia significa dotar os grupos de
trabalho de condições para que possam realizar suas programações
de atividades com a menor dependência possível de instâncias e
recursos materiais externos; ainda nesse contexto, integração
significa desenvolver programação que consorcie objetivos, pessoal e
tempo de trabalho em ensino, pesquisa e extensão num conjunto de
espaços definido.
As atividades de ensino, pesquisa e extensão que
apresentam maiores exigências para a sua realização devem ser
objeto de programação específica, tanto no caso da abordagem
reestruturadora do padrão de atividades quanto na abordagem da
programação arquitetônica de uma nova edificação. Essas atividades
implicam a redução da flexibilidade de uso dos espaços:
intrinsecamente, não se trata de atividades que se ajustariam a
ambientes subequipados ou com condições inadequadas ao seu
suporte. Esses são espaços necessários - e de maior custo de
construção e manutenção, podendo ainda ser os locais de abrigo de
equipamentos mais caros e raros -, pois, no caso dos laboratórios
especializados em determinados campos de pesquisa científica,
existem somente em Universidades.
A reestruturação do padrão de atividades, ao se basear na
descrição e na crítica das condições de trabalho na Unidade
Acadêmica, cria, por outro lado, importantes referências para a
programação arquitetônica de novas edificações (ou mesmo para a
reforma de edificações existentes, com modificações na distribuição
dos espaços).
10.4 - PADRÕES DE ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS NA
UnB
Não existe, no momento, um padrão de programas
arquitetônicos ou de metodologia de programação que possa servir
de referência para o conjunto das universidades brasileiras. Em
alguns casos, os financiamentos para pesquisas implicam o
estabelecimento de padrões espaciais, de instalações e
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equipamentos para que a instituição se beneficie de recursos
públicos ou privados nessa dimensão das atividades universitárias –
ou a universidade possui, mantém e utiliza produtivamente esses
espaços, instalações e equipamentos ou dificilmente será priorizada
na concessão dos recursos que fomentam a pesquisa brasileira. Por
outro lado, os currículos mínimos dos cursos de graduação, bem
como a própria estrutura de atividades de ensino, pesquisa e
extensão no nível de pós-graduação, implicam exigências espaciais,
de instalações e equipamentos que devem, necessariamente, ser
observadas: esses espaços, equipamentos e instalações existirão e
serão mantidos.
Ao se desenvolver a programação arquitetônica de novas
edificações, destinadas a abrigar Unidades Acadêmicas, é
fundamental planejar o desdobramento das atividades, no tempo:
somente em situações excepcionais se conseguirá construir e
equipar, num único lance, toda uma nova Unidade Acadêmica, de
forma a tornar possível o seu pleno funcionamento em curto prazo.
A construção, equipação e instalação das atividades de forma
modular, em estágios de complexidade e complementaridade
crescente, segundo prazos que associam as realizações relativas a
infra-estrutura física à produção acadêmica nas dimensões do
ensino, da pesquisa e da extensão, devem ser observadas.
No caso do Plano Diretor Físico do Campus, o planejamento
de novos empreendimentos acadêmicos em módulos ou etapas
físico-funcionais tem importantes conseqüências para a ocupação
das Unidades Físicas em que se dividiu o território do Campus
Universitário Darcy Ribeiro.
Destaca-se, nesse aspecto, a necessidade de se associar a
ocupação física ao planejamento institucional, bem como as formas
de ocupação que viabilizam a ótima utilização das áreas físicas
disponíveis. Para as Unidades Físicas do Campus ainda
desocupadas, faz-se necessário promover o estudo de ocupação da
parcela como um todo: a implantação de edifícios isolados, em
sucessão indefinida no tempo, pode incorrer em problemas diversos.
Especialmente a perda de área útil, área aedificandi, deve merecer
especial preocupação no atual estágio de ocupação do Campus
Universitário Darcy Ribeiro.

As formas de ocupação física por edificações, no caso do
Campus, têm sido notavelmente heterogêneas, registrando-se casos
de ocupação otimizada das Unidades Físicas disponíveis (caso do
Edifício Dois Candangos ou dos Pavilhões de múltiplo uso), bem
como casos em que ocorre desperdício de área, devido ao
planejamento físico inadequado da implantação das edificações (caso
da FINATEC e da AUTOTRAC).
A reestruturação do padrão de atividades tem, assim,
contrapartida na solução física da ocupação por edificações. Tanto o
planejamento institucional, num plano mais geral e referente ao
conjunto da universidade, quanto o planejamento no nível da Unidade
Acadêmica, e a programação arquitetônica devem ser integrados em
um conjunto de premissas coerentes.
Parte fundamental dessas premissas se encontra no próprio
Plano Diretor Físico do Campus, mas certamente a parte mais
importante cabe ao processo decisório e à formulação dos projetos
acadêmicos desencadeados pelos grupos de trabalho universitários.
Recomenda-se que a reestruturação dos padrões de atividades das
Unidades Acadêmicas (o mesmo podendo ser compreendido para a
maioria dos demais órgãos universitários) seja coordenada de forma
a:
• ser precedida pela coleta de informações sobre todo o conjunto
de atividades e recursos existentes na Unidade Acadêmica;
• ser precedida pela análise e crítica das formas de utilização
desses recursos e de organização e realização das atividades
programadas na atualidade;
• estabelecer objetivos e estratégias para o alcance desses
objetivos, associando as dimensões de ensino, pesquisa e
extensão, bem como os meios de apoio administrativo e material
financeiro e tecnológico necessários, em curto, médio e longo
prazo (tendo o médio prazo a duração dos quatro anos da gestão
universitária);
• definir programa arquitetônico que detalhe as necessidades
espaciais,
de
equipamentos
e
de
instalações,
os
condicionamentos ambientais, os modos de controle e
segurança;
• desenvolver programa arquitetônico que preveja a agregação de
novos espaços segundo os objetivos de planejamento de longo

CAPÍTULO 11 –
IMPACTO DAS ATIVIDADES
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11- IMPACTO DAS ATIVIDADES
A atual ocupação do Campus Universitário Darcy Ribeiro
ainda se restringe a fração relativamente pequena do seu pleno
potencial. Com uma área total de aproximadamente 3.800.000 m2
(incluindo-se o conjunto do Hospital Universitário e a área que
denominamos “Península”, onde se encontra o Centro Olímpico,
podemos calcular um potencial aedificandi superior a 1.700.000 m2,
numa projeção de ocupação em longo prazo, plena, em torno de 45%
da área disponível para o conjunto do Campus. Hoje, o conjunto de
área edificada mal atinge 300.000 m2. Ou seja, há a possibilidade de
quintuplicar a ocupação física do Campus Darcy Ribeiro, o que tem
conseqüências evidentes acarretadas pelo aumento da população
usuária e sobre os custos de manutenção predial, de equipamentos e
mobiliário, dos sistemas de infra-estrutura e viário, dos sistemas de
segurança e controle, bem como sobre a própria qualidade da
paisagem urbanizada e do meio ambiente.
O Campus pleno, tal como se antevê o conjunto atual
ocupado até o limite preconizado na proposta de zoneamento, pode
ser realidade em horizontes de tempo variáveis de 30 a 50 anos.
Como será esse Campus, possivelmente repleto de
atividades, atraindo dezenas de milhares de pessoas, gerando
enorme volume de oportunidades de trabalho e de formação em
tantas áreas imagináveis, irradiando conhecimentos e informações,
cumprindo a missão da universidade pública?
Efetivamente, a Universidade de Brasília é extremamente
atrativa para diversos tipos de empreendimentos associados à
pesquisa, ao ensino e à extensão, e não é surpreendente que seja
crescente a procura de consórcio com a instituição universitária,
desencadeada por entidades de diversas naturezas: desde
organizações pertencentes ao sistema brasileiro de educação pública
até empresas privadas que buscam ampliar sua base de operações.
Ao mesmo tempo, ocorre a crescente demanda por espaço e
instalações oriunda do desenvolvimento das atividades da própria
universidade em razão da maturidade de muitos projetos iniciados
desde sua fundação, da iniciativa dos professores, pesquisadores e
extensionistas, cuja qualificação e aspirações os lançam na direção

de projetos amplos, aumentando a importância e a influência da
Universidade de Brasília.
A condução da ocupação, que envolve diretrizes de ordem
institucional e de ordem acadêmica, delimitará ainda o conjunto de
formas de cooperação entre empreendimentos, em parceria, da
Universidade de Brasília com organizações privadas e outras
organizações públicas, bem como o direcionamento do crescimento
das atividades imediatas a cargo da Universidade. Essa delimitação é
um dos aspectos mais importantes considerados no desenho dessa
realidade futura.
Deve interessar, no âmbito do Plano Diretor Físico, o subsídio
ao estabelecimento de critérios para que o processo decisório
institucional guarde coerência com o ambiente físico, também em
processo - embora portando um tipo de permanência bem mais difícil
de contornar. Os impactos ambientais negativos, a deterioração dos
espaços naturais e urbanizados, o crescimento não-planejado, entre
outros aspectos que podem ser associados a uma ocupação plena de
falhas, podem criar uma situação futura de penosas reversão e
recuperação.
Os impactos da ocupação são, de modo geral, associados a
transformações ambientais negativas associadas à presença humana
– numa preconcepção que não é infundada. Os assentamentos ou
ocupações humanas na escala metropolitana, ou mesmo em escalas
territoriais que envolvem grupos populacionais menores (como no
território do polígono de tombamento do Plano Piloto de Brasília), têm
freqüentemente implicado ações devastadoras do ambiente, criando
ambientes agressivos, inumanos.
A extraordinária qualidade de vida na área do Plano Piloto,
que se caracteriza pela amplidão da maior parte de seus espaços
públicos, pelos grandes jardins de suas quadras, pela liberação do
solo, possível pelo uso de pilotis, pela própria qualidade de seu
traçado urbano e de sua arquitetura, faz do Campus, nesse contexto,
um lugar também privilegiado - e com enorme responsabilidade e
compromisso com a preservação das qualidades do lugar urbano
brasiliense.
Interessa à formulação de critérios de análise e decisão que
haja tanto o debate dos aspectos negativos implicados no impacto
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dos empreendimentos de ocupação quanto a explicitação dos
aspectos positivos, promotores ou restauradores da qualidade de
vida no Campus.
Analisar-se-ão, a seguir, aspectos dos principais impactos
considerados na formulação do presente Plano Diretor Físico do
Campus Universitário Darcy Ribeiro, com o intuito de justificar os
elementos da proposta de setorização e zoneamento, bem como de
dar fundamento à análise de propostas de ocupação, no processo
decisório que deve ser estabelecido para o planejamento e a gestão
dos seus espaços físicos. A análise dos empreendimentos que
impliquem ocupação de novas Unidades Físicas, ainda desocupadas,
ou a reestruturação e a mudança de uso de áreas edificadas
preexistentes deve incorporar a ponderação desses impactos,
especialmente por levantarem questões sobre aspectos da
viabilidade e adequação de determinadas iniciativas no contexto de
relações efetivamente importantes para a qualidade do ambiente
transformado.
11.1 - IMPACTO AMBIENTAL
A ocupação do Campus implica impacto ambiental, dado que
é retirada parcial ou completamente a cobertura vegetal original (que
tem sido, em boa parte, substituída por espécies exóticas, nãooriginárias da região do cerrado), há modificações no regime de
absorção das águas das chuvas (dado à impermeabilização
promovida pelas edificações, estacionamentos, pavimentações e
vias), o advento de poluição sonora e, em menor escala, do ar, entre
outros fatores. Fauna e flora indefectivelmente sofrem com a
ocupação humana, que se pode dar de modo paulatino e agressivo à
própria - extraordinária - tolerância humana.
Deve-se questionar o modo como ocupamos o território do
Campus, sobretudo com respeito à gravidade desse impacto.
O excesso de áreas edificadas e urbanizadas com o recurso
a pavimentações que impermeabilizam porções cada vez maiores do
terreno natural pode acarretar alterações no regime freático e nos
processos edáficos, além de estar associado ao aumento da
temperatura local, à reflexão da luz e energia do sol, conduzindo a
estágios de alteração do microclima (o conjunto de condições

climáticas de um espaço homogêneo e limitado, em contraste com as
condições do clima em geral, ou macroclima) em que há desconforto.
Como se viu no capítulo 6, Aspectos Urbanísticos, o
Campus tem parte de sua área situada na Área de Proteção
Ambiental (APA) do Lago Paranoá, e é possível entender que os
efeitos de uma ocupação negligente quanto aos fatores de
agravamento ou promoção da qualidade ambiental se estendem à
APA.
A ocupação plena do Campus é, assim, viável dentro de
estritos parâmetros, definidos por um modelo de espaços construídos
que gradue impactos sobre o ambiente: não é razoável impedir a
pavimentação de uma praça ou a extensão de passeios, nas áreas
em que as atividades universitárias se concentrem, mas, por outro
lado, não se pode permitir a pavimentação sistemática de áreas
destinadas a jardins ou próximos a nascentes e afloramentos do
lençol freático. Os esgotos dos laboratórios, do Hospital Universitário
e de outras edificações que podem expelir componentes tóxicos de
risco biológico radioativo, etc., devem ser objeto de correção
prioritária. A contribuição dos esgotos oriundos da própria UnB para o
desequilíbrio ambiental ainda não foi objeto de análise, devendo-se
observar com rigor essa contribuição como fator de risco para o
equilíbrio ambiental da APA do Lago Paranoá.
A recuperação das áreas de cerrado que possam ser
integradas aos conjuntos edificados e ao desenho urbano, como
remanescentes e testemunhos que interessam à preservação, deve
ser considerada em projetos específicos. O estudo de impacto
ambiental, geralmente associado ao licenciamento inicial de
empreendimentos em áreas naturais, deve ser utilizado como
instrumento de monitoração da pós-ocupação do conjunto do
Campus, promovendo a avaliação
das decisões que vão sendo
tomadas e que se acumulam como obras de edificação e de
urbanização do Campus.
Estudos de impacto ambiental também devem ser
desenvolvidos para se preverem as conseqüências de propostas de
ocupação no interior do polígono da APA do Paranoá, em especial.
Os espaços construídos são instrumentais na promoção da qualidade
ambiental e podem contribuir para a amenização das condições
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microclimáticas (moderação da temperatura e aumento da umidade
do ar, defesa ou isolamento de fontes de ruído, eliminação de fumos
e outros poluentes do ar, de odores, etc.).
A qualidade ambiental não possui um “máximo”: deve ser
definida como o equilíbrio entre muitos fatores em contínua interação
e transformação; esse equilíbrio, nos espaços urbanizados, é mantido
em parte pelo respeito aos ciclos naturais e em parte pelo manejo
humano cientificamente fundamentado.
Os impactos da ocupação humana sobre o ambiente natural
são sentidos de diversas formas, associadas a diferentes tempos e
conseqüências; sobretudo, deve-se compreender o compromisso
com o ambiente natural em longo prazo na escala de gerações. Daí,
as decisões imediatistas, impactantes e não-avaliadas, podem trazer
conseqüências preocupantes, comprometendo a qualidade ambiental
de modo difícil de reverter. Nesse sentido, o Campus Universitário
deve ser exemplo de ocupação equilibrada e planejada, lugar para o
experimento que exemplifique positivamente um modo de construir
que promove a qualidade ambiental.
No fichamento das Unidades Físicas que compõem o
zoneamento do Campus, estipularam-se quantitativos mínimos de
áreas verdes, bem como disposições quanto às características
básicas das redes locais de infra-estrutura para as edificações, que
devem ser observados.
11.2 - IMPACTO NA ACESSIBILIDADE ÀS EDIFICAÇÕES
E
AOS
ESPAÇOS
URBANIZADOS
PELAS
PESSOAS
PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS
A ampla e universal acessibilidade a edificações e espaços
urbanizados é índice de civilidade e deve ser rigorosamente
observada, tanto nos projetos das novas obras de edificação e das
benfeitorias à escala urbana quanto nos edifícios preexistentes.
Pode-se afirmar que as edificações e espaços urbanizados,
ao terem seus projetos e execução orientados por princípios de
acessibilidade universal, se tornam ainda mais confortáveis e seguros
para as pessoas que não portam necessidades especiais. Para o
caso das obras novas, além das normas técnicas e das prescrições
do Código de Edificações do Distrito Federal, deve-se atentar para

exigências adicionais, com respeito ao sistemático uso de rampas
destinadas ao acesso de TODOS os pavimentos das edificações.
No Campus Darcy Ribeiro, tem-se o edifício da Reitoria como
um dos melhores exemplos da integração de rampas com excelente
declividade associadas à concepção arquitetônica.
O uso de elevadores (ainda que adaptados a cadeiras de
rodas) de modo algum pode sustar a exigência, que ora se faz, para
o uso sistemático de rampas nas edificações com mais de um
pavimento, seja em nível superior ou em subsolo. Para o caso das
edificações preexistentes, deve-se observar a existência de muitas
barreiras arquitetônicas, como os pequenos desníveis de piso nos
portais de acesso e mesmo em corredores, as portas de banheiros
com dimensões inferiores a OITENTA centímetros, a inexistência de
rampas de acesso ou evasão de subsolos, entre muitos outros
problemas.
O conjunto dos passeios que interligam as edificações e que
se desenvolvem ao longo das áreas de jardins deve prever
rampeamentos adequados, em ângulos constantes de 5o - como
padrão, tolerando-se até um máximo de 8o. A descontinuidade dos
passeios, quando formados por placas soltas, ou com fendas, é
proibitiva.
A manutenção dos passeios em sua integridade, bem como a
sinalização do solo e das vias nos pontos de passagem de pedestres,
a indicação de vagas específicas para os veículos que transportam
pessoas portadoras de necessidades especiais, entre outros
princípios da acessibilidade universal preconizada nas normas
técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas e no Código
de Edificações do Distrito Federal, deve ser rigorosamente observada
- como MÍNIMOS de qualidade dos espaços construídos, que são.
A integração da pessoa portadora de necessidades especiais
no ambiente universitário reveste-se, ainda, de significado de
fundamental importância para o aprendizado e para o exercício da
cidadania, devendo-se reafirmar essa integração como diretriz de
projeto e na gestão dos espaços do Campus.
Na proposta de setorização e zoneamento, ressaltaram-se
aspectos relativos à acessibilidade por pessoas portadoras de
necessidades especiais, nos casos estudados para cada Unidade
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Física do Campus; são diretrizes simples, mas cuja observação
contribuirá para a integração das pessoas portadoras de
necessidades especiais e para o conforto da comunidade
universitária como um todo.
11.3 - IMPACTO NAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DOS
ESPAÇOS DE LONGA PERMANÊNCIA
O Campus Universitário é lugar onde se desenvolvem
atividades de duracão variada, envolvendo populações que circulam
intensamente ao longo de três períodos de atividades, da manhã à
noite; suas atividades praticamente sumarizam funções de uma
cidade, tal a sua complexidade: há atividades de assistência à saúde,
atividades industriais, atividades em oficinas, laboratórios e ateliês os
mais diversos, há a prática esportiva, o trabalho nos escritórios, nas
salas de aula e nos grandes eventos em auditórios, salões de
exposição e a céu aberto.
Grande parte da comunidade universitária permanece no
Campus por longos períodos, e o conforto ambiental e psicológico
deve merecer especial atenção nas diretrizes de ocupação.
As densidades de ocupação previstas em projeto são médias
dos fenômenos reais de densidade, do variável número de pessoas
nos ambientes, em atividades sedentárias ou em movimento,
circulando incessantemente entre os espaços de uma mesma
edificação, entre as edificações, desde os acessos viários e passeios
que ligam o Campus à cidade, etc.
As situações de superlotação de pessoas em um ambiente
ou edificação (sempre relativas à capacidade de cálculo da lotação),
em especial, devem ser previstas e evitadas; as mudanças de uso ou
de destinação dos ambientes (que, fechados, se podem denominar
compartimentos) devem ser limitadas a densidades adequadas
(tabela no Capítulo 9, Densidades de Ocupação e Freqüência de
Usos), dentro de limites de conforto e segurança.
Devem-se considerar ainda as muitas formas pelas quais se
pode promover o conforto nos ambientes fechados, ou, por outra
abordagem, as muitas formas pelas quais se produz a inadequação
dos edifícios: todos os ambientes universitários devem ser ventilados,
portando esquadrias que permitam sua ventilação natural constante

ou adequadamente controlada; a orientação das faces dos edifícios,
sua exposição ao sol e as formas de defesa contra a incidência
indesejada de insolação devem ser explicitadas nos projetos,
corrigindo-se a inadequação dos edifícios existentes, nos aspectos de
conforto ambiental.
A inércia térmica dos materiais de construção e revestimento,
ou a medida com que retêm, conduzem e dissipam calor são dados
fundamentais para o projeto de edificações ambientalmente
confortáveis.
O condicionamento artificial dos ambientes, sobretudo do ar,
deve ser restrito às situações em que seu controle seja imperativo: a
maior parte dos ambientes universitários não exige o
condicionamento artificial.
O microclima na área do Campus Universitário Darcy Ribeiro
é beneficiado pela proximidade do Lago Paranoá, embora a alteração
nos níveis de umidade do ar que a evaporação natural do Lago
promove tenha um impacto positivo bem menor que o necessário para manter, em especial, um mínimo de 50% de umidade relativa.
Os benefícios do aumento da umidade do ar nos tempos de seca e
da moderação da temperatura do solo e das superfícies expostas
podem ser atingidos com várias medidas simples - desde a cobertura
vegetal
adequada até a criação de pátios com fontes e
sombreamentos criados pelas próprias construções, como exemplos.
A escolha de materiais e revestimentos, o projeto de
interiores, o mobiliário, as cores e texturas, entre outros fatores
,devem contribuir para criar uma permanência confortável,
psicológica e fisicamente.
A decisão e a avaliação quanto aos níveis de conforto
psicológico e físico em ambientes de permanência prolongada
devem ser partilhadas entre a equipe de planejamento físico
(especificamente, de projeto da edificação) e o usuário: mesmo em
face dos escassos recursos disponíveis para promover níveis mais
elevados de conforto físico e psicológico nos ambientes de
permanência prolongada, há espaço de manobra para a criatividade,
e é importante promover a sua personalização ou a criação de
fórmulas de identidade, de modo associado ao bem-estar do usuário.
Espaços idênticos, produzidos em massa, inumanos, sem
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características diferenciadoras, são desestimulantes. O espaço
universitário - espera-se - é estimulante, associa-se à aventura
intelectual, à descoberta, à busca de novas e positivas vivências.
A proposta de setorização e zoneamento, nesse sentido,
indica diferentes padrões de densidade para as Unidades Físicas,
que são associadas às destinações de uso: em cada caso, o modo
como ocorre a lotação (ou a superlotação, como situação-limite) é
diferente. A relativa homogeneidade da destinação de uso (em
Unidades que têm destinação estritamente acadêmica ou em locais
destinados ao apoio e convívio comunitário, por exemplo) é
contrabalançada pela real diversidade dos programas arquitetônicos
que serão desenvolvidos para a ampla gama de atividades
acadêmicas ou de convívio e apoio à comunidade. A variedade na
parte e no todo, como princípio, conduziu essa associação entre o
mosaico do zoneamento geral e a questão do conforto nos espaços
de longa permanência - não a resolvendo, mas buscando estabelecer
diferentes pontos de partida para a definição de soluções.
11.4 - IMPACTO NOS SISTEMAS DE SEGURANÇA E
CONTROLE
O crescimento da oferta de atividades nas áreas de ensino,
pesquisa e extensão, bem como a realização de eventos abertos ao
público em geral, envolvendo grandes contingentes de usuários,
acarreta diversos tipos de impacto à segurança do Campus.
A segurança das pessoas, dos equipamentos, dos materiais,
do edifícios, do conjunto do patrimônio da Fundação Universidade de
Brasília (FUB) implica a definição de formas de controle de uso (a
serem exercidas em vários níveis administrativos, que possuem
competências e protocolos - registros - e por serviços de vigilância
armada ou desarmada). Podem-se definir as formas de vigilância
como as coordenadas centralmente ou com determinados graus de
descentralização (como a das agências bancárias no Campus) e a
difusa, exercida pela própria comunidade universitária.
O fichamento das Unidades Físicas propõe critérios para a
instalação de guaritas por edificação ou conjunto de edificações,
conforme a sua destinação de uso, mas as guaritas dão cobertura a
apenas parte do trabalho de vigilância coordenada centralmente ou

com grau de descentralização.
Importante prever, nas edificações, olhos sobre as vias e
sobre os acessos, desde os interiores até o exterior, de modo que o
usuário tenha, sempre que possível, a visão da rua e dos acessos às
edificações: esquadrias, principais eixos de circulação externos e
internos, entre outros elementos, podem estar associados a
edificações seguras do ponto de vista do controle visual dos que a
acessam - bem como a transparência inversa também ocorrerá, em
outra medida, desde o exterior para o interior.
A acessibilidade tem, assim, um outro sentido, de controle
desse acesso, desde a escala da cidade até a das edificações
individuais. O plano viário do Campus da UnB foi concebido de forma
a equilibrar a distribuição dos acessos por automóvel, priorizando a
circulação interna, direcionada para as edificações e os espaços
internos planejados - em contraste com a abordagem que preconiza
“abrir” o Campus, como área de passagem entre diferentes setores
urbanos. O Campus “aberto” (cortado por vias que permitem sua
direta travessia, desde um setor urbano a outro, num fluxo
desvinculado da freqüência às atividades do Campus) importaria
graves problemas de controle de acesso interno, além de avolumar o
trânsito e os problemas de poluição.
O trânsito interno de automóveis representa fator de risco
para a comunidade que, mesmo acessando o Campus de automóvel,
circula, ao longo do dia, entre seus espaços, a pé. A proposta de
setorização e zoneamento implica a hierarquização das vias internas
e a observação de Plano de Circulação elaborado pelo Programa de
Pós-Graduação em Transportes Urbanos, da UnB. A passagem de
pedestres por meio das vias tem sua continuidade nos passeios que
atravessam as Unidades Físicas, as edificações, e que cruzam essas
edificações, em muitos casos, perfazendo percursos ora a céu
aberto, ora abrigados pelas malhas de circulação e pátios dos
edifícios (como são os caso do Minhocão, da Reitoria, da FA, da FT,
etc.). Essa malha de circulação de pedestres deve ser planejada na
abordagem do projeto de cada Unidade Física ainda desocupada,
dando continuidade a uma estrutura de percursos seguros para o
pedestre. A infra-estrutura de iluminação pública, que geralmente
privilegia as vias destinadas aos automóveis, deve ser igualmente
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prevista na malha de circulação de pedestres (Capítulo 14,
Condicionantes dos Projetos de Infra-Estrutura).
A guarda de automóveis em grandes estacionamentos a céu
aberto, consumidores de áreas preciosas para o acesso em
superfície, deve ser objeto de desenho, assim como a implantação de
sistemas descentralizados de vigilância. Os grandes estacionamentos
em superfície, assim como as áreas abertas e de difícil controle de
acesso, na atualidade, representam as parcelas de maior risco à
integridade pessoal dos pedestres e das pessoas que vão a seus
automóveis. Estacionamentos menores em superfície, associados ao
uso dos subsolos das edificações são sugeridos nas planilhas de
zoneamento das Unidades Físicas do Campus. O controle de
subsolos, bem como dos principais eixos de circulação das
edificações, pode ser objeto de sistema de controle remoto, por meio
de circuito de TV interno, a ser implementado.
A comunicação visual externa, indicando acessos e a
localização e endereçamento dos espaços urbanizados e edifícios
também se associa, neste aspecto, à segurança e ao controle de
acesso: os usuários inexperientes freqüentemente se “perdem” no
Campus, e sua ocupação plena pode contribuir para aumentar esse
problema, caso não se tomem providências para a instalação de
sistema eficiente de orientação e informação ao usuário. Uma
orientabilidade deficiente, para o conjunto dos espaços construídos
do Campus, pode ser desastrosa, considerando-se a previsão de
grande volume de eventos abertos à comunidade em geral, ao longo
de todo o ano. Em especial, o início de cada semestre é
acompanhado pela freqüência massiva de novos e atônitos usuários,
os estudantes recém-ingressos, em busca de suas salas de aula e
laboratórios. Todos, ao final, encontram seus destinos, mas é notória
a perda de tempo e o desgaste desnecessário do usuário
inexperiente na busca dos endereços. A orientabilidade é apoiada
pela paisagem urbanizada, pelo aspecto das edificações e sua
disposição: é importante considerar a imagem estabelecida pelos
percursos, de modo fundamentado em seqüências visuais que
reforcem a criação de identidade, de discernibilidade dos diferentes
percursos possíveis.
A previsão de acidentes e sinistros no interior das

edificações, sobretudo daqueles que acarretem explosões, fogo,
intoxicação, contaminação das pessoas e do ambiente, envolve
medidas preventivas desde o projeto até a gestão - medidas que
implicam ainda a disposição e proteção das áreas de risco e das que
lhes sejam adjacentes ou, de outra forma, vulneráveis. A instalação
de equipamentos de detecção e combate a sinistros é obrigatória nos
projetos, bem como o treinamento de pessoal e a manutenção
adequada desses indispensáveis componentes da edificação.
Os acidentes que envolvam menor risco para grandes grupos
de pessoas, mas maior risco individual também devem ser
considerados nos projetos: escadas apropriadamente projetadas e
executadas, pisos anti-derrapantes, esquadrias de vidro que não
estilhacem ou se projetem, se impactados, em lâminas cortantes;
bancadas e armários altos desenhados para seu fácil uso, com
solução de engaste segura e durável, entre outras recomendações,
que devem ser observadas para que a grande quantidade de
situações de risco não se caracterize como impactante, no somatório
dos riscos individuais.
A administração universitária é imediatamente responsável
pela conduta dos serviços de segurança centralizados, assim como
pela determinação dos procedimentos administrativos que devam ser
observados em cada caso. O controle de uso e determinações,
especialmente no que diz respeito à concessão de serviços e à
autorização de eventos cujas responsabilidades recaiam sobre
terceiros, é outro aspecto que complementa a avaliação de impacto
da ocupação do Campus sobre a segurança das pessoas e do
patrimônio. A localização e o condicionamento de espaços
adequados para a instalação de empreendimentos que operem sob
concessão da administração universitária foram previstos, de modo
geral, nas Unidades Físicas a que se associou a destinação de “apoio
e
convívio
da
comunidade”,
embora
muitos
desses
empreendimentos, de menor porte, como as lanchonetes, bancas de
revista, etc., devam ser distribuídos em todas as Unidades Físicas,
para o conforto da comunidade universitária. A multiplicidade de
eventos e o previsível crescimento de sua freqüência exigirá, a
seguir, a normatização dessa utilização, associada a posturas e a
instalações físicas, com um mínimo de precisão e disciplinamento. As
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planilhas das Unidades Físicas dispõem populações de cálculo, numa
“média de máximos”, que se destinam, em parte, a orientar as
medidas administrativas a serem tomadas quando da realização de
eventos que explorem até o limite a capacidade de lotação de cada
uma dessas Unidades Físicas.
Por outro lado, essa indicação das populações de cálculo
(“média de máximos”, que em alguns casos atinge o quádruplo das
populações previstas para o uso ordinário dos espaços) também
deve orientar os projetos das edificações e dos espaços urbanizados
quanto à especificação da infra-estrutura de apoio a ser
disponibilizada.
11.5 - IMPACTO NA CIRCULAÇÃO VIÁRIA
O regime da circulação de automóveis (sobretudo dos
veículos de passeio, dos ônibus e dos serviços de limpeza urbana)
pode apresentar diferentes padrões, se forem considerados: a) as
etapas futuras de ocupação do Campus (que tem, na atualidade,
ocupação concentrada em seu Setor Central), onde diferentes
atividades atrairão os fluxos de automóveis, podendo ocorrer melhor
distribuição desses fluxos ou o agravamento dos problemas
existentes (Capítulo 14, Condicionantes dos Projetos de InfraEstrutura); b) a localização dos edifícios que conterão as atividades
de freqüência mais intensiva de público ao longo das Unidades
Físicas “periféricas” e de maior acessibilidade, como no caso do
Setor Sul do Campus e do Setor Península; c) o agendamento das
atividades ao longo do dia útil e das semanas, do semestre e do ano
letivo, quando a concentração de atividades nos dias “centrais” da
semana útil tem implicado problemas no trânsito de veículos; d) a
prioridade a ser dada, como é seguidamente reforçada ao longo
deste trabalho, à circulação de pedestres e à implantação de
estacionamentos em subsolo, que se associa à liberação do solo,
com a criação de um maior número de áreas e percursos seguros
para os pedestres; e) a prioridade a ser dada aos transportes
coletivos, em que se estuda a implantação de pontos de baldeamento
dos sistemas de transportes coletivos internos ao Campus, e mesmo
de articulação com o sistema do Metrô do Distrito Federal - em longo

prazo.
De um modo geral, cada nova edificação deve portar a
solução parcial para o problema viário, desde o acesso por
automóveis (consideradas as necessidades de acessos gerais de
usuários e servidores, de pessoas portadoras de necessidades
especiais, de carga e descarga, de coleta de lixo, etc.), e sobretudo,
para o estacionamento de veículos. Novas edificações sem a solução
para a demanda de seu acesso por veículos são, evidentemente,
problemas.
A proposta de setorização e zoneamento, nas planilhas de
cada Unidade Física em que se dividiu o Campus, estipula, em
especial, parâmetros para o dimensionamento dos estacionamentos
em subsolo e em superfície, concedendo prioridade aos primeiros.
11.6 - IMPACTO NA PAISAGEM
Refere-se aqui, como paisagem, ao aspecto do conjunto das
edificações, áreas urbanizadas (jardins, praças, passeios, vias, etc.) e
às áreas ainda não ocupadas ou modificadas desde sua condição
natural. O tratamento paisagístico, grosso modo, opera sobre esse
conjunto em uma ampla gama de escalas, que vão desde as áreas
internas e externas de edificações isoladas, até a escala urbana, em
extensões limitadas apenas pelo horizonte.
A proposta de setorização e zoneamento levou em
consideração algumas diretrizes de paisagismo - que não se
restringem ao projeto de jardins e da urbanização de áreas a céu
aberto, mas considera a escala de composição que envolve os
elementos construídos e naturais - para cada Unidade Física do
Campus. Essas diretrizes têm a finalidade de ressaltar a importância
do desenvolvimento da paisagem para a imagem do Campus. O
impacto negativo que pode ser criado pela inexistência de diretrizes
gerais - o que ocorreria na ausência de planejamento, criando-se o
caso da implantação de um somatório de projetos isolados e
produzindo-se uma imagem final confusa e descaraterizada - é
abordado no capítulo seguinte, Paisagem Criada. O impacto positivo
pode ser ampliado pela ocupação planejada segundo diretrizes que
permitam coordenar diferentes concepções de projeto, mas que
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prevejam o desempenho e a viabilidade da unidade paisagística,
como partes do esforço de ocupação. Aqui se ressalta a
consideração de duas abordagens: a da imagem do Campus desde a
cidade, apresentado como setor urbano que se integra à paisagem
desta e a da imagem do Campus que é fixada pela configuração dos
espaços construídos e urbanizados, implicada na proposta de
setorização e zoneamento.
A imagem do Campus, no conjunto da paisagem de Brasília,
cidade modernista, deve ser objeto de consideração, pois não houve
a implementação de um projeto original, datado do início da
construção da cidade, que lhe desse a unidade arquitetônica e
urbanística que é característica da maior parte dos setores urbanos
do Plano Piloto. O Plano Diretor Físico do Campus não define
critérios para essa unidade arquitetônica e urbanística no sentido
plástico, nem deveria. A imagem do Campus no conjunto da
paisagem de Brasília dever-se-á formar por meio da contribuição de
diferentes arquitetos, engenheiros e artistas. Numa certa medida, é
exatamente isso que ocorre, sem, contudo, se promover a avaliação
do impacto que cada projeto isolado provoca no conjunto. A diretriz
de planejamento a ser implementada consiste em encaminhamento
pela explicitação desse impacto a cada nova proposta de ocupação.
O valor de cada contribuição deve ser colocado no contexto dos
espaços existentes, explicitando-se o modo pelo qual a nova
proposta de ocupação (uma nova edificação nas Unidades Físicas
ainda desocupadas, como a situação mais visada) debate e se coloca
como elemento de formação da paisagem do Campus.
O Campus tem faces; sua aproximação das vias que lhe dão
os principais acessos deve implicar aspecto expressivo, com
qualidades de excelência plástica. O próprio Plano Piloto foi, ao longo
dos anos de sua consolidação, acometido por péssimos episódios de
ocupação e projeto, em que não se avaliou o impacto resultante
sobre a imagem da cidade. Mais uma vez, aponta-se o procedimento
simplista existente na projetação de edifícios isolados e fora de
contexto, com localizações improvisadas, e expostos a regras de livre
expansão, desfocados até mesmo do ponto de vista do planejamento
institucional, como causa de paisagens desqualificadas e caóticas:
sequer se discute, nesse procedimento, a qualidade da paisagem

resultante.
O Campus tem paisagens interiores, em que são,
potencialmente, numerosas as situações nas quais a imagem interna
valorada se formará pela conjunção da arquitetura e do urbanismo
nas Unidades Físicas ocupadas. Há a formação de eixos e
seqüências visuais que não podem deixar de ser avaliados, sob o
risco de se investirem pessimamente os recursos disponíveis para a
sua ocupação: a “favelização” do Campus, o improviso da pressa e
da falta de visão em longo prazo, as decisões sem fundamento na
avaliação da paisagem pela comunidade universitária e pelas
instâncias de planejamento físico, entre outros fatores, trazem
resultados de qualidades estéticas negativas. Seu oposto é o que
denominamos a paisagem valorada, bela, agradável, civilizada, como
se tira das lições de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Alcides da Rocha
Miranda, de João da Gama Filgueiras Lima, o Lelé, entre outros.
Esse nível de excelência da paisagem do Campus pode ser atingido
com extraordinária simplicidade.
No grande conjunto das paisagens internas, tem-se especial
atenção pelas vistas sobre o Lago Paranoá, de possível alcance em
um grande número de potenciais implantações de novas edificações.
O aproveitamento do declive existente em todo o Campus acarreta
situações de vista desobstruída e outras situações em que a vista é
filtrada por edificações distribuídas nas faixas de nível mais próximas
do Lago. Esse é um dado simples, óbvio, mas que parece ainda
pouco valorizado, pois são poucas as edificações que lançam mão
desse recurso privilegiado da paisagem natural existente.
A avaliação do impacto sobre a paisagem, das iniciativas e
propostas de ocupação deve ser feita, primordialmente, no próprio
esforço de projetação: um mínimo de qualidade do projeto e da
resultante paisagem é acrescentado quando se tem como diretriz de
planejamento e projeto a obrigatória consideração do referido impacto
em seu memorial, no caso de uma proposta particular, seja qual for a
orientação estética, expressiva, plástica, do propositor.
11.7 - IMPACTO EM RECURSOS HUMANOS
Embora este impacto pareça remotamente vinculado aos
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aspectos físicos da ocupação do Campus, devem-se considerar as
diversas formas de impacto que o processo de ocupação imprime
sobre recursos humanos - e vice-versa. A consideração simultânea
de diretrizes de planejamento institucional e físico caracteriza o
enfoque dado ao Plano Diretor Físico do Campus Universitário Darcy
Ribeiro.
Em primeiro lugar, a ocupação plena do Campus dar-se-á
pela expansão da organização acadêmica - e seu apoio técnicoadministrativo - da Universidade de Brasília. A ocupação não é fruto
de decisões conjunturais e se baseia numa visão consolidada das
finalidades da Universidade de Brasília. A incorporação de
organizações não-universitárias tem fundamento nas finalidades
acadêmicas da UnB e somente se justificam se contribuírem
efetivamente para o alcance dos objetivos universitários. Deve ser
objeto de preocupação, portanto, o modo pelo qual o planejamento
institucional e o planejamento físico se relacionam ao longo do
processo de ocupação (em prazo indeterminado), se possuem
coerência de objetivos e ação.
Cada etapa de ocupação (realizada pela implantação de
instalações físicas para novas Unidades Acadêmicas) deve ser
analisada em termos do seu impacto sobre a disponibilidade de
recursos humanos: a) evitando a duplicação de serviços que podem
ser providenciados por órgãos de apoio já existentes, ou a criar, a
depender da economia de escala que se possa atingir, internamente,
pela expansão dos órgãos de apoio existentes; b) evitando a
subutilização ou a ociosidade de recursos humanos, o que ocorre nas
situações em que várias modalidades de contratação e regimes de
trabalho se sobrepõem e existe o tipo de autonomia em que
determinados órgãos universitários passam a realizar contratações
independentemente de uma coordenação central de recursos
humanos. Caso ocorra a duplicação de serviços, bem como
subutilização, gera-se, de imediato, uma situação de difícil
gerenciamento dos espaços físicos. Situações assim consideradas,
de difícil gerenciamento, caracterizam-se pela expansão
desproporcionada das instâncias - e espaços - de natureza
administrativa e de apoio técnico, bem como pela desproporcionada
elevação das despesas com pessoal.

Em segundo lugar, deve-se considerar o surgimento de
novas demandas, originadas pelo alcance de patamares de maior
complexidade, envolvendo a composição (cargos e funções, níveis de
especialização e de regime de trabalho) e distribuição dos recursos
humanos. Além das funções de apoio direto às atividades
acadêmicas, ganha importância o apoio a esse apoio, dado que o
gerenciamento dos recursos humanos nos diversos níveis
administrativos e os recursos de promoção do bem-estar dos
servidores - sua saúde, segurança, alimentação, transporte, entre
outros aspectos - devem ser redimensionados.
Em terceiro lugar, a própria organização física, a concepção
dos edifícios, importa em maior ou menor facilidade para seu uso,
limpeza, vigilância e manutenção - para citar algumas das funções
básicas associadas à criação de novas edificações, como custos
novos e permanentes. A instituição pública trabalha com recursos
escassos, como qualquer outra organização, e a sustentação do
processo de expansão pode envolver crescimento não-linear dos
custos associados a pessoal. O projeto das novas edificações deve
conter a análise desses custos no próprio instrumento de
programação arquitetônica, como requisito para a análise de sua
viabilidade e do controle do impacto sobre os recursos humanos, em
especial.
11.8 - IMPACTO NOS SISTEMAS DE MANUTENÇÃO
Deve-se ter a perfeita compreensão do que um novo
empreendimento custará não apenas para a sua imediata construção
mas também com relação a seus custos permanentes. O impacto
anteriormente referido, dos recursos humanos, é de prioritária
análise, pois as atividades universitárias são intensas utilizadoras de
recursos humanos - organizados, por sua vez, para a formação de
recursos humanos por meio do ensino, da pesquisa e da extensão.
Mas as atividades a serem abrigadas nas edificações consomem
materiais diversos: são milhares os itens a serem adquiridos como
material de consumo numa universidade, representando parcela
signficativa de seu orçamento total. Deve-se ter o levantamento
desses custos para o primeiro ano de funcionamento da nova
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Unidade Acadêmica ou área de expansão de órgão preexistente.
A manutenção predial, tanto preditiva (a que se faz como
rotina, agendada para a verificação das condições de uso e
conservação dos elementos componentes da edificação) quanto
corretiva (a que se faz quando ocorre falha ou interrupção em
instalação que deve ter funcionamento contínuo, defeito ou desgaste
em elemento sujeito a esforço, etc.), depende fundamentalmente da
solução arquitetônica, da qualidade de seu detalhamento e execução,
da racionalidade e acessibilidade na distribuição dos elementos
construtivos - sobretudo das instalações prediais.
A especificação de materiais pode contribuir para o aumento
dos itens a serem previstos nas compras de material de consumo ou
reposição. Materiais de construção exóticos, assim como soluções
construtivas desnecessariamente complicadas, podem constituir
problema permanente, estorvos que se acumulam às pilhas em um
grande conjunto de espaços construídos, a manter com dificuldade. A
substituição de materiais de construção caros por materiais mais
baratos, ou de materiais menos acessíveis na praça de Brasília por
materiais mais acessíveis, ao longo da história da manutenção
predial de cada edificação, por outro lado, resulta precária. Desse
modo, recomenda-se que as especificações de projeto sejam
informadas pelos bancos de dados do sistema de compras da
instituição - ou que busquem um mínimo de compatibilidade com
esse sistema.
O mesmo se aplica ao mobiliário, que deve apresentar
especificações que permitam sua padronização e, simultaneamente,
a existência de mobiliário adequado a seu uso por pessoas
portadoras de necessidades especiais, para situações de risco ou de
acidente no trabalho ou por exigência da própria atividade
acadêmica. O mobiliário adquirido ou produzido pela própria
Prefeitura do Campus deve considerar essas duas diretrizes
(padronização x individuação), recomendando-se que se faça a
distinção entre o mobiliário-experimento e o mobiliário que será
adquirido pelo programa de compras e reposição.
O aproveitamento da infra-estrutura existente (de coleta de
águas pluviais, esgotos, fornecimento de água potável, distribuição
de eletricidade, telefonia, etc.) tem também forte impacto sobre os

custos, reduzindo-os. A manutenção da rede de infra-estrutura entre
edifícios isolados (que obrigam à extensão das redes de forma
associada à baixa utilização dessas) revela-se proibitiva, o que
implica a precariedade tanto da manutenção preditiva quanto da
manutenção corretiva.
Como se vê, a própria concepção de sistemas de
manutenção implica a consideração simultânea de diversas escalas:
desde o material permanente de escritório e laboratórios, a
equipamentos mecânicos e mobiliário, desde os sistemas de
instalações e de componentes prediais até mesmo o sistema de
limpeza urbana e de vigilância patrimonial. O sistema de limpeza
urbana, de manutenção de parques e jardins é significativo custo
permanentemente associado à grandeza das áreas ocupadas freqüentemente esquecido como fator de encarecimento da
manutenção dos espaços construídos. É fundamental que o projeto
das edificações contribua para o disciplinamento e coleta de
resíduos, permitindo a limpeza de todas as suas áreas (internas e
externas, evitando as situações de difícil acessibilidade e espaços
inutilizados).
Finalmente, quanto ao impacto sobre os sistemas de
manutenção, parece importante que os agentes de fiscalização sejam
treinados para efetuar pequenos reparos e a reconhecer situações
que mereçam a imediata comunicação às equipes de reparos.
Revela-se como um dos pontos problemáticos dos sistemas de
fiscalização a passividade e a limitação da iniciativa de vigilantes
quanto ao comprometimento dos sistemas e componentes físicos.
11.9 - IMPACTO NA ORGANIZAÇÃO FÍSICO-ESPACIAL
DO CAMPUS
Esse impacto, que coincide com o próprio processo de
ocupação, traz a preocupação com a própria concepção das
edificações. Os
problemas
associados à concepção das
edificações – além dos já mencionados, incidentes sobre a
manutenção predial – enfocados como impactantes são: a) a
existência de áreas construídas ociosas, sem utilidade óbvia ou
devido a dimensionamento inadequado, que implicam aumento no
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valor da obra e dos custos permanentes de sua manutenção; b) a
existência de espaços pouco adaptáveis, que não permitam o
rearranjo das atividades, em soluções nascidas de análises pouco
profundas do programa de necessidades; c) a existência de
edificações que não aceitam expansão, não previram expansões ou
que apresentam sistema construtivo especialmente impeditivo de
expansões das áreas físicas, especialmente no caso dos projetos das
Unidades Acadêmicas que portam potencial de expansão e indicaram
essa possibilidade desde os seus estudos de viabilidade; d)
descontinuidade do uso, aspecto menos relacionado à concepção,
mais relacionado à gestão dos espaços, mas que tem sua origem em
planejamento pouco embasado, acarretando situações nas quais o
uso original não se mantém: como no caso atual do INEP, para o qual
se destinou espaço físico, se fizeram edificações com recursos
públicos e não se operou a sua nova ocupação ou adequada
manutenção, desde que aquele órgão suspendeu seu funcionamento
no Campus.
São essas algumas situações que se somam ao longo do
processo de ocupação do Campus, gerando focos de problemas
como a deterioração de determinados espaços construídos ou
bloqueios para a utilização racional dos espaços, a custos
imprevistos e de difícil aceitação.
11.10
TERRITORIAL

IMPACTO

SOBRE

O

ORDENAMENTO

A existência de um Plano Diretor Físico implica a
formalização de diretrizes e a consolidação de cultura institucional
que valorize o planejamento institucional e físico. Há uma outra
ordem de impactos que ocorre pela relativização da importância ou
pelo aberto descumprimento das normas e dos padrões de qualidade
que a própria instituição estabelece para seu funcionamento. A
inconsistência da cultura administrativa perante as normas e os
padrões de qualidade é visível, materializa-se, torna-se física: a
própria paisagem do Campus, tal como se a vê na atualidade,
denuncia decisões passadas em que: a) desconsideraram fatores de
localização das atividades e das edificações que as abrigam; b)

comprometeram-se áreas físicas desocupadas de forma conjuntural,
concedendo-as para uso por instituições não-universitárias que não
participam do planejamento institucional e não têm objetivos e
produtividade amparados em padrões universitários; c) ocuparam-se
áreas de domínio público, como no caso da própria Prefeitura do
Campus, de modo irregular e não-planejado; d) não se realizou a
adaptação das edificações ao uso por pessoas portadoras de
necessidades especiais; e) descaracterizou-se a arquitetura de
edificações como o Restaurante Universitário, entre outros episódios
que demonstram a necessidade de se formar instância que
efetivamente contribua para o ordenamento dos usos e da gestão dos
espaços construídos do Campus.
Deve-se ter claro que o trabalho de planejamento, por si só,
dificilmente garantirá níveis superiores, extraordinários, de qualidade
para os espaços construídos do Campus. A excelência, em qualquer
atividade, depende, em parte, de fatores que não são passíveis de
normatização e que dependem de recursos humanos, financeiros,
materiais e tecnológicos constantes, proporcionais aos resultados que
se deseja obter. Por outro lado, os trabalhos de planejamento
institucional e físico, integrados, podem garantir um mínimo de
qualidade para os espaços construídos. Esse mínimo pode ser
normatizado e formalizado, compreendido e partilhado por todos os
participantes da cadeia de processos decisórios da instituição
universitária.
A consideração dos impactos resultantes da ocupação do
Campus Universitário Darcy Ribeiro orientou a elaboração da planilha
de setorização e zoneamento das Unidades Físicas em que se o
dividiu. Contudo, os aspectos formais e normativos atinentes ao
planejamento físico são amparados, em larga medida, na própria
cultura institucional. O que se vê dessa exposição sucinta dos
principais aspectos dos impactos considerados é que a qualificação
dos espaços construídos depende da capacidade de a instituição
efetivamente fazer valorar as diretrizes básicas para sua organização
física futura.

CAPÍTULO 12 –
PAISAGEM CRIADA
PLANO DIRETOR FÍSICO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO
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Foto 1: mostra o principal conjunto de
acessos ao Campus desde a área central
do Plano Piloto de Brasília. À esquerda,
vê-se a Via L2 Norte, estendendo-se na
direção da Península Norte (que está ao
fundo, além da faixa estreita do Lago
Paranoá). Abaixo, na diagonal, está o
trevo viário onde se iniciam a Via L3 Norte
(que segue paralelamente à Via L2 Norte)
e a Via N4 Norte. Esta última via separa o
Campus Universitário Darcy Ribeiro e o
Setor de Embaixadas Norte – à direita, na
foto. Nesse ângulo, vêem-se, na forma de
um “V”, os renques de eucaliptos que
“abraçam” o canto do Setor Sul do
Campus. Toda a área vista na parte
central da foto pertence ao Campus
universitário. A faixa construída entre a
Via L2 e a Via L3 Norte é composta pelas
quadras SGAN – ou Setores de Grandes
Áreas Norte -, cujo endereçamento iniciase em 602, indo até o SGAN 612. Nessa
faixa, localiza-se o Hospital Universitário
de Brasília (HUB), sob administração da
Fundação Universidade de Brasília (FUB).
A esquerda, abaixo, em primeiro plano,
está o edifício da Fundação Getúlio
Vargas (SGAN 602).
Essa vista bem permite avaliar a acessibilidade de que goza o Setor Sul do Campus Universitário Darcy Ribeiro. Para a maioria das pessoas que acessa o
Campus, vindas da área central da cidade, das demais cidades do Distrito Federal (em sua maioria), da Asa Sul e do Lago Sul, é esse o percurso que
define a imagem de “chegada”. Percorre-se cerca de um quilômetro ao longo do renque de eucaliptos, pela Via L3 Norte, até se atingir a primeira das pistas
de entrada, que leva à Faculdade de Ciências da Saúde e ao ICC (Minhocão). Já o acesso pela Via N4 não é possível na atualidade. Esse acesso, no
fututo, permitirá a localização de edificações que poderão ser atingidas sem se passar pelo “interior” do Campus, de forma imediata, desimpedida.

(CRÉDITO DA FOTO: PREFEITURA DO CAMPUS. maio de 1998)
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Foto 2: O Setor Sul do Campus em
vista desde a Via N4 Norte. O
Campus é visto como uma faixa
que se estreita em direção ao
norte. Estradas de terra abertas
ainda neste ano de 1998 já iniciam
a demarcação do sistema viário
interno – embora feita de modo
grosseiro, com estacionamentos
em superfície não-planejados,
junto ao edifício da FINATEC, a
esquerda. Parte da cobertura do
cerrado
remanescente
é
preservada na ocupação feita pelo
CEFTRHU, no centro da foto. A
maior parte do Setor Sul do
Campus é destinada à expansão
de Unidades Acadêmicas, que se
estenderão à área do centro e à
direita, na foto. O “canto” do Setor
Sul, entre os renques de eucaliptos
à esquerda, é destinado a
organizações públicas e privadas
de
interesse
acadêmico
–
destinação que reserva área a
instalação de representações de
entidades que atuem de forma
continuada e de parceria com a
Universidade de Brasília.

Toda a face sul do Campus guarda grande potencial paisagístico e de formação da imagem urbana do Campus. Essa é uma das poucas áreas ainda
desocupadas, previstas no projeto original do Plano Piloto da Capital Federal. No canto inferior da foto, tem-se o limite do Setor de Embaixadas Norte,
deteriorada por voçorocas (erosões que se aprofundam em veios). A Cidade Universitária, originalmente delineada, ocupava esse Setor de Embaixadas,
estendendo-se até a Esplanada dos Ministérios, sendo dada outra configuração quando da fundação da Universidade de Brasília. A denominação do Campus
Universitário Darcy Ribeiro somente foi dada em 1995, como homenagem, em vida, ao grande educador, seu primeiro Reitor, na gestão do professor João
Cláudio Todorov.
(CRÉDITO DA FOTO: PREFEITURA DO CAMPUS. Maio de 1998).
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Foto 3: vista de parte do Setor
Norte do Campus, em sua
extremidade, ao final da Asa
Norte. A esquerda, em baixo, vêse o final do SGAN 612, que é
interrompido pelo “Arboreto”,
Unidade Física do Campus, em
parte manejada, mas com
destinação de uso restrita por
diretrizes de preservação da área
natural. A esquerda, ao centro,
vê-se parte da área do Parque
Ecológico
Olhos
d’água,
protegido por legislação distrital.
A área em tom verde escuro, às
margens do Lago, avançando
sobre sua margem, também
integra o Campus: é a Estação
Experimental de Biologia; mais
abaixo, localiza-se a Estação de
Tratamento de Esgotos da Asa
Norte, administrada pela CAESB.
A partir daí, começa a faixa, à
beira-lago, do Setor de Clubes
Recreativos Norte. Este Setor de
Clubes é separado do Campus
pela Via L4 Norte, que aparece
em diagonal, desde o canto
inferior direito.
Também no canto inferior direito vêem-se as instalações do Biotério Central, atualmente, em mau estado de conservação. Nota-se como o Lago
Paranoá estreita-se nesse trecho, alongando-se até atingir uma pequena bacia de nascentes – que também cruzam a área do Parque Olhos D’água e o
Arboreto. Na outra margem do Lago, a Península Norte, área habitacional de renda elevada. Essa área sofre com a exalação de odores da Estação de
Tratamento de Esgotos, ônus permanente da ocupação por qualquer atividade.
(CRÉDITO DA FOTO: PREFEITURA DO CAMPUS. maio de 1998)
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Foto 4: vista de parte da Praça
Maior, em que se vê: a) em
primeiro plano, a Reitoria, a
Biblioteca Central e a ala norte do
ICC (Minhocão); b) em segundo
plano, o edifício da Faculdade de
Estudos Sociais Aplicados (que
abriga ainda a Faculdade de
Direito e o Instituto de Ciência
Política e Relações Internacionais)
e o conjunto dos edifícios de
habitação multifamiliar da Colina;
e c) trecho do final da Asa Norte
do Plano Piloto de Brasília.
Nessa área central do Campus,
com seus jardins e passeios
generosos, pode-se perceber a
suave declividade do terreno na
direção do Lago Paranoá (quase
todo oculto à esquerda da foto,
embora se possa ver um pequeno
trecho no alto, à esquerda, contra
o início da Península Norte).
A ocupação da Praça Maior foi
objeto de várias propostas, desde
a década de 60, mas as decisões
tomadas nos anos 70, de
construção da Biblioteca Central,
e da Reitoria, impuseram uma
configuração até então inesperada
para o amplo espaço adiante do
ICC (Minhocão), a já denominada Praça Maior da universidade. Hoje esses edifícios compõem um forçoso conjunto, em que se somam arquiteturas
afilhadas do brutalismo corbusiano (denominação dada à exposição de maciços e peças monumentais em concreto armado, conspicuamente exposto). A
coleção de edifícios isolados em meio a jardins caracteriza um tipo de espaço público comum na arquitetura inicial de Brasília e do modernismo brasileiro,
mas que é objeto de crítica por seu relativo isolamento e desproteção dos usuários em seus percursos nas amplas áreas do Campus. A discussão da
escala gregária, nesse conjunto, é fundamental para o resgate de sua urbanidade, para a valorização do contato e do convívio, para a promoção do
conforto e da segurança do usuário.
(CRÉDITO DA FOTO: PREFEITURA DO CAMPUS. maio de 1998)
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Foto 5: vista do Instituto Central de
Ciências (Minhocão), desde o
Setor Sul do Campus. Este grande
edifício, que teve o arquiteto Oscar
Niemeyer à frente da equipe de
projeto – contando, em especial,
com a colaboração do arquiteto
João da Gama Filgueiras Lima, o
Lelé -, representa um importante
experimento brasileiro com a préfabricação pesada em concreto
armado. Tem cerca de 700 metros
de extensão e aproximadamente
180.000 m2 de área construída.
Desde a sua construção, mantémse como a maior realização desse
gênero no continente.
O Minhocão deve ter seus
espaços
parcialmente
remanejados,
num
primeiro
momento
do
processo
de
ocupação
do
Campus:
a
construção de novas instalações
para as áreas acadêmicas de
Biologia, Física e Ciências da
Terra, em especial, deverá
possibilitar a reorganização de
áreas acadêmicas existentes e
ainda mal-alojadas.
É edifício modulado, com sistema
construtivo que permite o acesso e
a modificação de suas instalações, sem dificuldades. Essas características arquitetônicas, associadas à sua área construída, permitem fazer do ICC um
local de experimento permanente – até mesmo como espaço de recepção de áreas acadêmicas emergentes. Pode ser definido, na perspectiva atual, como
um berçário de novas unidades acadêmicas (sentido que já se realizou no passado, dado que praticamente todas as atuais áreas acadêmicas da
Universidade já estiveram total ou parcialmente sediadas no ICC, transferindo-se desse espaço para novas sedes, quando adquiriram sua maturidade
como organizações universitárias). O ICC deve merecer plano de ocupação específico, incidindo ainda sobre a sua recuperação e a definição de seu
conjunto – incompleto em muitos aspectos, até o momento.
(CRÉDITO DA FOTO: PREFEITURA DO CAMPUS. maio de 1998)
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Foto 6: vista de trecho do Setor Sul do Campus, mostrando, ao centro, a
sede da FINATEC (fundação privada de fomento à pesquisa); à direita a
sede da AUTOTRAC (empresa privada de propriedade do empresário
Nelson Piquet) e, abaixo, o CEFTRHU (entidade formada por convênio
entre diversos órgãos de pesquisa e fomento na área de transportes
urbanos). Essa apropriação de espaços do Campus, por entidades nãogovernamentais que trabalham em colaboração com a Universidade de
Brasília, iniciada há cerca de quatro anos, é objeto de cuidadoso
acompanhamento e avaliação institucional. O esforço de colaboração,
quando implicar implante físico das entidades nos espaços do Campus,
deve estar associado a um padrão de atividades mais amplo, em uma gama
de ações em colaboração efetiva, que possa ser comparável às
organizações universitárias já existentes.
Observa-se que a FINATEC desenvolveu projeto próprio de implantação,
introduzindo modificações provisórias no sistema viário (estacionamentos e
acessos). A urbanização do Setor Norte do Campus não deve admitir esse
tipo de alteração.

Foto 7: vista de trecho do Setor Sul do Campus, em sobrevôo desde a
via L4 Norte, mostrando a área desocupada da Unidade Física SS-12
(ver Capítulo 15, Proposta de Setorização e Zoneamento). No centro
da Foto, tem-se vista lateral da Faculdade de Ciências da Saúde; ao
fundo, o centro urbano do Plano Piloto de Brasília e, à esquerda, uma
vista lateral da Esplanada dos Ministérios.
O Setor Sul do Campus é área em estudo para a implantação de novas
edificações de caráter acadêmico, em médio prazo. A Unidade Física
SS-12 é provável sítio de implantação de Unidades Acadêmicas das
áreas de Ciências da Terra, da Vida e Exatas, articulando-se ao ICC
(Minhocão, cujo estacionamento sul pode ser visto à direita da Foto).
A topografia suave permite a execução de galerias técnicas para a rede
de sistemas de infra-estrutura sem dificuldades; como sítio físico para a
intervenção paisagística e para o desenho de percursos estruturados
para os pedestres, o Setor Sul deve colocar em evidência uma
importante face do Campus, criando uma nova imagem para o trecho
próximo da orla do Lago Paranoá.

(CRÉDITO DA FOTO: PREFEITURA DO CAMPUS. maio de 1998)

(CRÉDITO DA FOTO: PREFEITURA DO CAMPUS. maio de 1998)
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Foto 8: vista de boa parte do território do Campus Universitário Darcy Ribeiro, com o ICC ao centro e,
acima, a Asa Norte do Plano Piloto de Brasília. A área contornada pela linha branca indica a cabeceira
da nova ponte do Lago Norte. A partir dessa área, deve ser construído trevo viário que tomará a via L4
Norte nas duas direções. O Plano Diretor Físico do Campus propõe que o seu sistema viário interno não
se integre diretamente a esse trevo viário – a passagem dos veículos vindos tanto da Península Norte
quanto dos assentamentos e áreas rurais que serão interligados provocaria previsíveis transtornos, não
somente ao trânsito de veículos interno ao Campus, mas também à própria ligação viária entre as vias
L3 e L2 Norte, arteriais que alimentam todo o conjunto leste, na faixa próxima de Superquadras
residenciais.
(CRÉDITO DA FOTO: PREFEITURA DO CAMPUS. maio de 1998)
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13
EDIFICAÇÃO

-

CONDICIONANTES

DO

PROJETO

DA

O desenvolvimento integral de projetos de edificações e
sua apresentação como documentação válida para os efeitos de sua
implementação no processo de ocupação do Campus Universitário
Darcy Ribeiro são aqui abordados, com a finalidade de ordenar a
sua admissão para análise e auxiliar os demais procedimentos
necessários à sua execução.
Entende-se que todos os projetos de edificações
desenvolvidos na vigência do Plano Diretor Físico do Campus
Universitário Darcy Ribeiro passam a integrar o corpo documental da
instância de planejamento físico, estando ainda sujeitos às
disposições e normas emanadas das instâncias de planejamento
institucional – isto é, do Conselho de Administração da Fundação
Universidade de Brasília, e do Conselho Universitário da
Universidade de Brasília.
O
conteúdo
das
disposições
relativas
aos
condicionantes do projeto da edificação, tal como expressos a
seguir, são fundamentados na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
no Decreto do Poder Executivo Federal nº 92.100, de 10 de
dezembro de 1985, na Portaria do Ministério da Saúde nº 1.884, de
11 de novembro de 1994, e no Código de Edificações do Distrito
Federal, entre outros documentos citados ao longo do capítulo e na
Bibliografia do presente trabalho.
13.1 - TERMINOLOGIA
Com a finalidade de estabelecer definições comuns,
com base legal, é adotada a seguinte terminologia básica, relativa às
condicionantes do projeto da edificação:
• Estudo Preliminar: Estudo técnico efetuado para
determinar a viabilidade de uma solução, a partir
dos dados levantados em um programa físicofuncional, da determinação quantitativa de
demandas, de eventuais condicionantes do
contratante e demais elementos existentes acerca

do problema. Visa à análise e escolha, entre as
alternativas de solução, da que melhor responde,
técnica e economicamente, aos objetivos propostos.
• Projeto Básico: conjunto de elementos necessários
e suficientes, com nível de precisão adequado, para
caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de
obras ou serviços, objetos da licitação, elaborados
com base nas indicações dos estudos técnicos
preliminares que assegurem a viabilidade técnica e
o adequado tratamento do impacto ambiental do
empreendimento e que possibilitem a avaliação do
custo da obra e a definição dos métodos e do prazo
de execução, devendo conter os seguintes
elementos:
a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a
fornecer visão global da obra e identificar todos os seus elementos
constitutivos com clareza;
b) soluções técnicas globais e localizadas,
suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade
de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do
projeto executivo e de realização das obras e montagem;
c) identificação dos tipos de serviços a executar e de
materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas
especificações que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua
execução;
d) informações que possibilitem o estudo e a dedução
de métodos construtivos, instalações provisórias e condições
organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo
para a sua execução;
e) subsídios para a montagem do plano de licitação e
gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia
de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados
necessários em cada caso;
f) orçamento detalhado do custo global da obra,
fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimento
propriamente avaliados.
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• Obra: toda construção, demolição, reforma,
fabricação, recuperação ou ampliação, realizada
por execução direta ou indireta.
• Serviço: toda atividade destinada a obter
determinada utilidade de interesse para a
Administração, tais como: demolição, conserto,
instalação, montagem, operação, conservação,
reparação, adaptação, manutenção, transporte,
locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos
técnico-profissionais.
• Compra: toda aquisição remunerada de bens para
fornecimento de uma só vez ou parceladamente.
• Alienação: toda transferência de domínio de bens a
terceiros.
• Obras, Serviços e Compras de Grande Vulto:
aquelas cujo valor estimado seja superior a 25
vezes o estabelecido na alínea “e” do inciso I do art.
23 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
• Seguro-Garantia: o seguro que garante o fiel
cumprimento das obrigações assumidas por
empresas em licitações e contratos.
• Execução Direta: a que é feita pelos órgãos e
entidades da administração, pelos próprios meios
• Execução Indireta: a que o órgão ou entidade
contrata com terceiros, sob qualquer dos seguintes
regimes:
a) empreitada por preço global: quando se contrata a
execução da obra ou serviço por preço certo e total;

b) empreitada por preço unitário: quando se contrata
a execução da obra ou do serviço por preço certo de quantidades
determinadas;
c) tarefa: quando se ajusta mão-de-obra para pequenos
trabalhos por preço certo, com ou sem fornecimento de materiais;
d) empreitada integral: quando se contrata um
empreendimento em sua integralidade, compreendendo todas as
etapas das obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira
responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em
condições de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos
e legais para sua utilização em condições de segurança estrutural e
operacional e com as características adequadas às finalidades para
que foi contratada.
• Projeto Executivo: definição de todos os detalhes
construtivos ou executivos do sistema objeto do
projeto e sua apresentação gráfica, de maneira a
esclarecer perfeitamente a execução, montagem ou
instalação de todos os elementos previstos no
sistema, o conjunto dos elementos necessários e
suficientes à execução completa da obra, de
acordo com as normas pertinentes da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
• Administração Pública: a Administração direta e
indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, abrangendo até mesmo as
entidades com personalidade jurídica de direito
privado sob o controle do poder público e das
fundações por ele instituídas ou mantidas.
• Administração: órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública
opera e atua concretamente.
• Imprensa Oficial: veículo oficial de divulgação da
Administração Pública, sendo, para a União, o
Diário Oficial da União, e, para os Estados, o
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Distrito Federal e os Municípios, o que for definido
nas respectivas leis.
• Contratante: é o órgão ou entidade signatária do
instrumento contratual.
• Contratado: a pessoa física ou jurídica signatária de
contrato com a Administração Pública.
• Comissão de Licitação: comissão, permanente ou
especial, criada pela Administração, com a função
de receber, examinar e julgar todos os documentos
e procedimentos relativos às licitações e ao
cadastramento de licitantes.
Observa-se que, ao final deste capítulo, foi incluído
glossário que inclui a presente terminologia e que se estende para
abranger os termos técnicos definidos em legislação e nas normas
técnicas, escolhidos entre os que mais comumente se fazem
presentes nas contratações de projetos e obras. Buscam-se eliminar
equívocos no processo de avaliação e contratação, bem como expor
aos gestores, em cada nível institucional, a abrangência dos
produtos e serviços que se desdobram das ações de planejamento
físico. A terminologia acima exposta introduz as palavras-chave
consideradas na presente abordagem das condicionantes do projeto
da edificação.
13.2 – ETAPAS DE PROJETO
Os projetos serão desenvolvidos, basicamente, em três
etapas: Estudo Preliminar, Projeto Básico e Projeto Executivo.
O desenvolvimento consecutivo destas etapas terá,
como ponto de partida, o programa físico-funcional em que deverão
estar definidas todas as características dos ambientes necessários
ao desenvolvimento das atividades previstas na edificação.

13.2.1 - ESTUDOS PRELIMINARES:
13.2.1.1 - Estudo Preliminar de Arquitetura: Consiste
na definição gráfica do partido arquitetônico, por meio de plantas,
cortes e fachadas em escala livre e que contenham graficamente:
- a implantação da edificação ou conjunto de edificações e seu
relacionamento com o local escolhido;
- acessos, estacionamentos e outros - e expansões possíveis;
- a explicitação do sistema construtivo e dos materiais que serão
empregados;
- os esquemas de zoneamento do conjunto de atividades, as
circulações e organização volumétrica;
- o número de edificações, suas destinações e locações
aproximadas;
- o número de pavimentos;
- os esquemas de infra-estrutura de serviços;
- o atendimento a normas e índices de ocupação do solo.
O estudo deverá ser desenvolvido a partir da análise
e consolidação do programa de necessidades, caracterizando os
espaços, atividades e equipamentos básicos (médico-hospitalares e
de infra-estrutura). Além dos desenhos específicos que demonstrem
a viabilidade da alternativa proposta, será parte integrante do Estudo
Preliminar um relatório que contenha memorial justificativo do partido
adotado e da solução escolhida, sua descrição e características
principais, as demandas que serão atendidas e o prédimensionamento da edificação. Deverão ser consideradas as
interferências entre os diversos sistemas da edificação. Quando
solicitada pelo contratante e previamente prevista em contrato,
deverá ser apresentada estimativa de custos da obra.
13.2.1.2 - Projetos de Engenharia de Instalações
13.2.1.2.1 - Elétrica e Eletrônica
A. Escopo
Deverá ser desenvolvido um programa básico das
instalações elétricas e especiais da edificação, destinado a
compatibilizar o estudo preliminar arquitetônico com as diretrizes
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básicas a serem adotadas no desenvolvimento do projeto, contendo,
quando aplicáveis:
- localização e característica da rede pública de fornecimento de
energia elétrica;
- tensão local de fornecimento de energia elétrica (primária e
secundária);
- descrição básica do sistema de fornecimento de energia elétrica:
entrada, transformação, medição e distribuição;
- descrição básica do sistema de proteção contra descargas
atmosféricas;
- localização e características da rede pública de telefonia;
- descrição básica do sistema telefônico: entrada, central privada
de comutação e Locação de Pontos LPs;?
- descrição básica do sistema de sinalização;
- descrição básica do sistema de sonorização;
- descrição básica do sistema de intercomunicação;
- descrição básica do sistema de televisão e rádio;
- descrição básica do sistema de computador;
- descrição básica do sistema de geração da energia de
emergência (bateriais ou grupo gerador);
- descrição básica do sistema de alarme contra incêndios;
- determinação básica dos espaços necessários para as centrais
de energia elétrica e centrais de comutação telefônica;
- determinação básica das áreas destinadas ao encaminhamento
horizontal e vertical do sistema elétrico (prumadas);
- consultas prévias às concessionárias de energia elétrica e
telefonia;
- apresentação de memória de cálculo, com justificativa dos
sistemas propostos.

-

-

B. Produtos
descritivo básico com indicação das alternativas e
recomendações de ordem técnica para adequação do projeto
básico de arquitetura;
documentos gráficos para elucidar as proposições técnicas.
13.2.1.2.2 - Hidráulica e Fluído Mecânica
A. Escopo

Deverá ser desenvolvido um programa básico das
instalações hidráulicas e especiais do estabelecimento, destinado a
compatibilizar o estudo preliminar arquitetônico com as diretrizes
básicas a serem adotadas no desenvolvimento do projeto, contendo,
quando aplicáveis:
- localização da rede pública de fornecimento de água;
- descrição básica do sistema de abastecimento de água: entrada;
- previsões do consumo de água, reservação (enterrada e
elevada) e casa de bombas;
- descrição básica do sistema de aquecimento;
- previsão de consumo de água quente;
- descrição básica do sistema de proteção e combate a incêndio;
- localização da rede pública de fornecimento de gás combustível
e/ou, quando necessária, de gás engarrafado;
- previsão de consumo de gás combustível;
- localização da rede pública de esgoto e/ou, quando necessária,
a indicação de sistema de tratamento (fossa séptica, câmaras de
decantação para esgoto radioativo, outros);
- localização de galeria para drenagem de águas pluviais e/ou,
quando necessária, a indicação de despejo livre;
- previsão do volume de escoamento de águas pluviais;
- descrição básica do sistema de fornecimento de gases
medicinais (oxigênio, óxido nitroso, ar comprimido medicinal e
outros, quando for o caso;
- previsão do consumo dos gases medicinais;
- descrição do sistema de fornecimento de vácuo;
- previsão do consumo de vácuo;
- descrição do sistema de fornecimento de vapor;
- previsão de consumo de vapor;
- consultas prévias às concessionárias públicas de fornecimento
de água e gás;
- determinação básica dos espaços necessários para as centrais
de gases medicinais, gás combustível, vácuo, vapor;
- determinação
básica
das
áreas
destinadas
aos
encaminhamentos dos sistemas hidráulicos e especiais
(prumadas);
- apresentação de memórias de cálculo e justificativa dos
sistemas propostos.
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-

-

B. Produtos
memorial Descritivo básico com indicação das alternativas e
recomendações de ordem técnica para adequação ao projeto
básico de arquitetura;
documentos gráficos para elucidar as proposições técnicas.
13.2.1.2.3 - Climatização

A. Escopo
Deverá ser desenvolvido um programa básico das
instalações de ar-condicionado e ventilação mecânica da edificação,
destinado a compatibilizar o estudo preliminar arquitetônico com as
diretrizes básicas a serem adotadas no desenvolvimento do projeto,
contendo, quando aplicáveis:
- proposição das áreas a serem climatizadas (refrigeração,
calefação, umidificação, pressurização, ventilação e câmara
frigorífica);
- descrição básica do sistema de climatização, mencionando:
filtros, água gelada, self a ar, etc.;
- previsão do consumo de água;
- previsão de consumo de energia elétrica;
- elaboração do perfil da carga térmica;
- elaboração do estudo comparativo técnico e econômico das
alternativas técnicas para o sistema;
- localização da central de casa de máquinas em função dos
sistemas propostos;
- pré-localização do sistema de distribuição, prumadas dos dutos
e redes de água em unifilares da alternativa proposta.

-

-

B. Produtos
memorial Descritivo básico, com indicação das alternativas e
recomendações de ordem técnica para adequação do projeto
básico de arquitetura;
documentos gráficos para elucidar as proposições técnicas.

13.2.1.2.4 - Estrutura e Fundações
Assim como os projetos de arquitetura e instalações, os
projetos de estrutura e fundações obedecerão a etapas de estudo
preliminar, projeto básico e projeto executivo e deverão estar em

perfeita sintonia com aqueles projetos, estimando as cargas de
acordo com os ambientes e equipamentos propostos.
13.2.2 – PROJETO BÁSICO
13.2.2.1 - Projeto Básico de Arquitetura
Esta etapa consiste na elaboração e apresentação
técnica da solução apresentada no Estudo Preliminar. Apresentará a
concepção da estrutura e de todos os componentes do projeto
arquitetônico.
Deverão estar graficamente demonstrados:
- discriminação, em plantas, cortes e fachadas, em escalas não
menores que 1:100, de todos os pavimentos da edificação e
seus espaços, com indicação dos materiais de construção,
acabamento e dimensões, incluindo escadas, sanitários e locais
especiais;
- locação da edificação ou do conjunto de edificações e seus
acessos para pedestres e veículos;
- definição de todo o espaço externo e seu tratamento: muros,
rampas, escadas, estacionamentos, calçadas e outros, sempre
com as dimensões e locações relativas;
- o edifício, compreendendo:
a) plantas de todos os pavimentos, com nomenclatura, medidas
internas de todos os compartimentos, espessura de paredes,
material e tipo de acabamento, indicações de cortes, elevações,
ampliações e detalhes;
b) dimensões e cotas relativas de todas as aberturas, altura dos
peitoris, vãos de portas e janelas e sentido de abertura;
c) plantas de cobertura, indicando o material, a inclinação, sentido
de escoamento das águas, a posição das calhas, condutores e
beirais, reservatórios, domus e demais elementos, incluindo tipo de
impermeabilização, juntas de dilatação, aberturas e equipamentos,
sempre com indicação de material e demais informações
necessárias;
d) todas as elevações, indicando aberturas e materiais de
acabamento;
e) cortes das edificações, em que fique demonstrado o pé direito dos
compartimentos, altura das paredes e barras impermeáveis, altura
de platibandas, cotas de nível de escadas e patamares, cotas de
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piso acabado, forros e coberturas, tudo sempre com indicação clara
dos respectivos materiais de execução e acabamento;
f) localização de todos os equipamentos fixos (louças sanitárias,
balcões e armários, equipamentos de maior porte e de infraestrutura - caldeiras, subestação, etc.);
g) demonstrativo do atendimento ao programa e da compatibilidade
dos projetos especializados.
O projeto básico será constituído, além dos desenhos
que representem tecnicamente a solução adotada, de relatório
técnico que contenha:
- memorial descritivo do partido arquitetônico e de seus
componentes;
- atividades que irão ocorrer no interior da edificação (a partir da
listagem de atividades definida pela instância de planejamento
institucional – o que envolve a Unidade Acadêmica ou o órgão
universitário responsável pela iniciativa do empreendimento, os
colegiados universitários competentes e os órgãos auxiliares e
comissões específicas de programação e análise de projetos
designadas pela administração superior da Universidade de
Brasília);
- especificação básica de materiais e equipamentos de infraestrutura e, quando solicitados, os equipamentos científicos ou
médico-hospitalares necessários;
- a quantificação de materiais, equipamentos e serviços e o
orçamento preliminar.
O projeto básico de arquitetura será a base para o
desenvolvimento dos projetos complementares de engenharia
(estrutura e instalações).

ser elaborado o projeto básico de instalações elétricas e especiais,
contendo quando aplicáveis:
- confirmação das entradas de energia elétrica e de telefonia;
- confirmação do sistema de energia elétrica e da central de
comutação telefônica;
- confirmação do sistema de distribuição contendo redes e prédimensionamento;
- proposição da locação dos quadros gerais;
- proposição da locação dos quadros de distribuição telefônica;
- proposição das dimensões das centrais da energia (medição,
transformação, quadros gerais, BT, geradores) e da central
telefônica;
- proposição dos pontos de alimentação, iluminação e sinalização:
a) pontos de força para equipamentos e tomadas de uso geral;
b) pontos de luz e seus respectivos interruptores;
c) pontos de detecção e alarme de incêndio;
d) pontos de telefones e interfones;
e) pontos para o sistema de sinalização com seus respectivos
acionamentos;
-

proposição dos pontos para locação dos captores e para o
sistema de proteção contra descargas atmosféricas;

-

proposição dos pontos de alimentação do sistema de arcondicionado, elevadores, sistema de som, intercomunicação e
computadores.

-

13.2.2.2 – Projetos Básicos de Engenharia de
Instalações
13.2.2.2.1 - Elétrica e Eletrônica
A. Escopo
A partir das diretrizes estabelecidas no estudo
preliminar e com base no projeto arquitetônico e de estrutura, deverá

-

B. Produtos
memorial descritivo e explicativo do projeto, com soluções
adotadas e compatibilizadas com o projeto básico e as soluções
adotadas nos projetos das áreas complementares;
documentos gráficos:
implantação geral - escala = 1:500;
plantas baixas - escala = 1:100;
planta de cobertura - escala = 1:100;
prumadas esquemáticas - sem escala.
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13.2.2.2.3. Climatização

13.2.2.2.2 - Hidráulica e Fluído Mecânica
A. Escopo
A partir das diretrizes estabelecidas no estudo
preliminar e baseado no anteprojeto básico arquitetônico, deverá ser
elaborado o projeto básico de instalações hidráulicas e especiais,
contendo quando aplicáveis:
- proposição da entrada de água, da entrada de gás e ligações de
esgoto e águas pluviais;
- confirmação da necessidade de poço artesiano e sistema de
tratamento de esgoto;
- confirmação das necessidades de abastecimento e captação;
. de água para consumo e combate a incêndios;
. de esgotos pluviais;
. de gás combustível;
. de gases medicinais;
. de vácuo;
. de vapor;

A. Escopo
A partir das diretrizes estabelecidas no programa básico
e baseado no projeto básico arquitetônico, deverá ser elaborado o
projeto básico de instalações de ar-condicionado e ventilação
mecânica, contendo, quando aplicáveis:

-

confirmação dos tubos de queda para as prumadas devidamente
pré-dimensionadas para a compreensão da solução adotada
para águas pluviais;

-

-

confirmação do dimensionamento das redes e respectivos
pontos de consumo.

-

definição dos pesos e dimensões dos equipamentos para o
sistema proposto;
confirmação da alternativa do sistema a ser adotado;
confirmação das áreas a serem climatizadas;
confirmação das áreas a serem ventiladas;
confirmação dos consumos de água e energia elétrica;
compatibilização com os projetos básicos de instalações elétrica
e hidráulica com o sistema adotado;
proposição das redes de dutos unifilares com dimensionamento
das linhas tronco de grelhas, difusores, etc.;
localização dos pontos de consumo elétrico com determinação
de potência, tensão e número de fases;
localização dos pontos de consumo hidráulico (água e
drenagem).
B. Produtos

B. Produtos
- memorial descritivo definitivo, explicativo do projeto,
com soluções adotadas e compatibilizadas com o projeto básico de
arquitetura e as soluções adotadas no projetos das áreas
complementares;
- documentos gráficos:
. implantação geral, escala = 1:500;
. plantas baixas, escala = 1:100;
. planta de cobertura, escala = 1:100;
. prumadas esquemáticas, escala = 1:100.

- memorial descritivo definitivo, explicativo do
projeto, com soluções adotadas e compatibilizadas com o projeto
básico e as soluções adotadas nos projetos das áreas
complementares;
- documentos gráficos:
. implantação geral, escala = 1:500;
. plantas baixas, escala = 1:100;
. planta da cobertura, escala = 1:100.
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13.2.3 – PROJETO EXECUTIVO
13.2.3.1. Arquitetura
Deverá ser desenvolvido, nesta etapa, o projeto total de
arquitetura, que deverá conter, de forma clara e precisa, todos os
detalhes construtivos e as indicações necessárias à perfeita
interpretação dos elementos, para orçamento, fixação de prazos e
execução das obras.
O projeto executivo deverá demonstrar graficamente:
- a implantação do edifício, da qual constem:
a) orientação da planta com a indicação do Norte verdadeiro ou
magnético e as geratrizes de implantação;
b) representação do terreno, com as características planialtimétricas,
compreendendo medidas e ângulos dos lados e curvas de nível,
localização de árvores, postes, hidrantes e outros elementos
construídos existentes;
c) as áreas de corte e aterro, com a localização e indicação da
inclinação de taludes e arrimos;
d) a RN do levantamento topográfico;
e) os eixos das paredes externas das edificações, cotados em
relação a referências preestabelecidas e bem identificadas;
f) cotas de nível do terrapleno das edificações e dos pontos
significativos das áreas externas (calçadas, acessos, patamares,
rampas e outros);
g) localização dos elementos externos construídos, como
estacionamentos, construções auxiliares e outros;
- o edifício, compreendendo:
a) plantas de todos os pavimentos, com nomenclatura indexada de
forma homogênea, tal como se fizer sua referência em toda a
documentação do Projeto Executivo e medidas internas de todos os
compartimentos, espessura de paredes, material e tipo de
acabamento, indicações de cortes, elevações, ampliações e
detalhes;
b) dimensões e cotas relativas de todas as aberturas, altura dos
peitoris, vãos de portas e janelas e sentido de abertura;
c) plantas de cobertura, indicando o material, a inclinação, sentido
de escoamento das águas, a posição das calhas, condutores e
beirais, reservatórios, domus e demais elementos, incluindo tipo de

impermeabilização, juntas de dilatação, aberturas e equipamentos,
sempre com indicação de material e demais informações
necessárias;
d) todas as elevações, indicando aberturas e materiais de
acabamento;
e) cortes das edificações, em que fiquem demonstrados o pé direito
dos compartimentos, altura das paredes e barras impermeáveis,
altura de platibandas, cotas de nível de escadas e patamares, cotas
de piso acabado, forros e coberturas, tudo sempre com indicação
clara dos respectivos materiais de execução e acabamento;
f) impermeabilização de paredes e outros elementos de proteção
contra umidade;
g) ampliações de áreas molhadas, com posicionamento de
aparelhos hidráulico-sanitários, indicando seu tipo e detalhes
necessários;
h) as esquadrias, o material componente, o tipo de vidro,
fechaduras, fechos, dobradiças, o acabamento e os movimentos das
peças, sejam verticais ou horizontais;
i) todos os detalhes que se fizerem necessários para a perfeita
compreensão da obra a executar, como cobertura, peças de
concreto aparente, escadas, bancadas, balcões e outros planos de
trabalho, armários, divisórias, equipamentos de segurança e outros
fixos e todos os arremates necessários;
j) legenda indicando o material, dimensões de aplicação e demais
dados de interesse da execução das obras, se a indicação de
materiais e equipamentos for feita por código.
Quando for solicitado pelo contratante, o Projeto
Executivo será integrado por um cronograma no qual estejam
demonstradas as etapas lógicas da execução dos serviços e suas
interfaces, bem como por um manual de operação e manutenção
das instalações, quando se tratar de equipamentos ou projetos
especiais.
Todos os detalhes executivos que interfiram em outros
sistemas deverão estar perfeitamente harmonizados.
13.2.3.2. Projetos Executivos de Engenharia de
Instalações
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d) respectivas quantidades;
13.2.3.2.1. Elétrica e Eletrônica
A. Escopo
Após a aprovação do projeto básico pelo órgão
competente, deverá ser elaborado o projeto executivo de instalações
elétricas e especiais, atentando para os projetos executivos de
arquitetura e formas de estrutura, de modo a permitir a completa
execução das obras.

-

-

-

B. Produtos
memorial descritivo e explicativo das instalações elétricas ou
especiais, indicando fórmulas, dados e métodos utilizados nos
dimensionamentos: tensão, corrente, fator de demanda, fator de
potência, índice iluminotécnico, telefonia, etc.;
memorial descritivo da ordem de serviço a ser executada e
recomendações quanto a método e técnicas a serem utilizadas;
documentos gráficos: as plantas poderão ser apresentadas
agrupando-se os diversos sistemas, segundo o seguinte critério:
a) agrupamento 1 - iluminação, sonorização, sinalização de
enfermagem, alarme de detecção contra incêndio e relógio;
b) agrupamento 2 - alimentadores, tomadas, telefone, interfone
e sistema de informatização;
implantação geral - escala = 1:500;
plantas - escala = 1:100;
planta de cobertura - escala = 1:100;
planta, corte e elevação da cabine de medição e transformação escala = 1:25;
diagrama unifilar geral - sem escala;
diagramas trifilares dos quadros elétricos - sem escala;
detalhes gerais - escala = 1:25;
prumadas esquemáticas - sem escala;
legenda das simbologias adotadas - sem escala.
relação quantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos a
serem utilizados nos diversos sistemas, contendo:
a) tipo e qualidade;
b) características para sua identificação;
c) unidade de comercialização;

elementos necessários para aprovação pela Concessionária de
fornecimento de energia elétrica, contendo:
a) plantas e detalhes (escala e= 1:100 e = 1:25);
b) tabela de carga instalada e demandada;
c) memorial descritivo;
d) outros documentos solicitados pela concessionária;

- elementos necessários para aprovação pela Concessionária de
telefonia, contendo:
a) plantas e detalhes (escala = 1:100 e = 1:25);
b) memorial descritivo;
c) outros documentos solicitados pela concessionária.
13. 2.3.2.2. Hidráulica e Fluído Mecânica
A. Escopo
Após a aprovação do projeto básico pelo órgão
competente, deverá ser elaborado o projeto executivo de instalações
hidráulicas e especiais, atentando para o projeto executivo de
arquitetura, de modo a permitir a completa execução das obras.
B. Produtos
memorial descritivo e explicativo das instalações hidráulicas ou
especiais, indicando fórmulas, dados e métodos utilizados nos
dimensionamentos e cálculos (volume, capacidade, vazão, etc.);
- memorial descritivo da ordem de serviço a ser executada e
recomendações quanto a método e técnicas a serem utilizadas;
- documentos gráficos:
a) as plantas poderão ser apresentadas, agrupando-se os diversos
sistemas, de acordo com o seguinte critério: instalações de água
quente e fria, instalações de esgoto e água pluviais, instalações de
gás combustível, instalações de gases medicinais, instalações de
redes de proteção e combate a incêndio e instalações da rede de
vapor e condensado, se for o caso;
b) planta de implantação geral do edifício, em escala = 1:200,
desenvolvida a partir do projeto arquitetônico, contendo as redes
públicas existentes de água, gás, esgoto sanitário e águas pluviais;
-
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c) plantas dos pavimentos - escala = 1:50;
d) planta de cobertura - escala = 1:50;
e) esquema isométrico - escala = 1:25;
f) detalhes gerais - escala = 1:25;
g) detalhes de reservatórios de água - escala = 1:50;
h) legenda das simbologias adotadas - sem escala;
-

relação quantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos
a serem utilizados nos diversos sistemas, contendo:
a) tipo e qualidade;
b) características para sua identificação;
c) unidade de comercialização;
d) respectivas quantidades.
-

elementos necessários para aprovação pelo Corpo de
Bombeiros:
a) memoriais descritivos;
b) memoriais de cálculo;
c) plantas e detalhes do sistema (escala = 1:100 e = 1:25,
respectivamente);
d) outros documentos solicitados pelo Corpo de Bombeiros;
-

elementos necessários para aprovação pelo Corpo de
Bombeiros Militar do Distrito Federal (ou pela companhia de gás,
quando da sua existência)
a) plantas e detalhes (escala = 1:50 e = 1:25);
b) memorial descritivo;
-

elementos necessários para a aprovação do dimensionamento
do ramal de entrada de água (hidrômetro) e saída de esgoto
sanitário pela concessionária de água e esgoto:
a) plantas e detalhes (escala = 1:50 e = 1:25, respectivamente);
b) memorial descritivo;
c) outros documentos solicitados pela concessionária.
13.2.3.2.3 - Climatização
A. Escopo

Após a aprovação do projeto básico pelo órgão
competente, deverá ser elaborado o projeto executivo de instalações
de ar-condicionado e ventilação mecânica, atentando para o projeto
executivo de arquitetura e de estruturas, de modo a permitir a
execução das obras das instalações hidráulicas e especiais por
terceiros, segundo o respectivo Caderno de Encargos e
Especificações.
B. Produtos
memorial descritivo e explicativo das instalações de ar
condicionado e ventilação mecânica, indicando fórmulas, dados
e métodos utilizados nos dimensionamentos de cargas térmicas,
consumo de água, carga elétrica, número de troca de ar e filtros
de ar;
- memorial descritivo da ordem de serviço a ser executada e
recomendações quanto a método e técnicas a serem utilizadas
para execução da obra;
- documentos gráficos:
a) as plantas poderão ser apresentadas agrupando-se as
instalações de ar-condicionado, redes de água gelada, ventilação e
exaustão e deverão ser compostas por:
. implantação geral - escala = 1:500;
. plantas - escala = 1:100;
. planta de cobertura - escala = 1:100;
. esquema isométrico - escala = 1:25;
. detalhes gerais - escala = 1:25;
. esquema elétrico - sem escala;
. fluxograma - sem escala;
. legenda das simbologias adotadas - sem escala;
-

-

relação quantitativa e qualitativa dos materiais e equipamentos a
serem utilizados nos diversos sistemas, contendo:
a) tipo e qualidade:
. características para sua identificação;
. unidade de comercialização;
. respectivas quantidades.
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A4 = 210x297mm
A3 = 297x420mm
A2 = 420x594mm
A1 = 594x841mm
A0 = 841x1.189mm

13. 3 – RESPONSABILIDADES
O Projeto Executivo completo da edificação será
constituído por todos os projetos especializados devidamente
compatibilizados, de maneira a considerar todas as suas
interferências.
A elaboração e avaliação dos projetos físicos será
responsabilidade de técnicos ou firmas legalmente habilitados pelo
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA.
O autor ou autores deverão assinar todas as peças
gráficas dos respectivos projetos, mencionando o número de sua
inscrição nos diversos órgãos e providenciando sempre a Anotação
de
Responsabilidade
Técnica
ART.
(Anotação
de
Responsabilidade Técnica) correspondente, recolhida na jurisdição
do Distrito Federal.
Mesmo quando o autor não for responsável pelo
encaminhamento de aprovação formal do projeto nos diversos
órgãos (Administração Regional, SEMATEC, Corpo de Bombeiros
Militar do DF, Secretaria de Saúde e outros), será sua a
responsabilidade por eventuais modificações nos projetos exigidos
por estes órgãos. A responsabilidade técnica do autor não cessará
com a aprovação do projeto respectivo, estando ele sujeito a todas
as normas estipuladas pelo órgão controlador de suas atividades.
13.4
DOCUMENTOS

-

APRESENTAÇÃO

DE

DESENHOS

E

Os desenhos e documentos a serem elaborados
deverão respeitar a NBR-5984 e também os requisitos a seguir
descritos, que têm por finalidade padronizar e unificar a sua
apresentação:
13.4.1 – FORMATO DAS FOLHAS DE DESENHO
Os
projetos
deverão
ser
apresentados,
preferencialmente, em folhas do mesmo formato. A adoção de
outros formatos ou tamanhos, se necessária, deverá contar com a
anuência do órgão de aprovação.
São os seguintes os formatos usuais:

13.4.2

–

PADRONIZAÇÃO

GRÁFICA

DE

DESENHOS
Todas as folhas de desenho deverão ter legenda,
que conterá, no mínimo, as seguintes informações:
- nome e assinatura do autor do projeto e número da carteira
profissional;
- nome do contratante;
- nome e endereço da obra a ser executada;
- escalas utilizadas;
- referência do projeto (parte de outro projeto, número do
desenho, de referência, outras);
- número do desenho, conforme série a ser fornecida pela
Prefeitura do Campus Universitário Darcy Ribeiro;
- data do desenho;
- aprovação, com data, nome e assinatura e número do CREA da
comissão institucional responsável por esta aprovação;
- quadro de área descriminando: área do terreno, área construída
total e áreas construídas por pavimento e/ou conjunto;
- taxa de ocupação do lote e índice de aproveitamento;
- número de revisão, conforme série a ser fornecida pela
Prefeitura do Campus Universitário Darcy Ribeiro.
Todos os desenhos deverão ser cotados e conter as
legendas necessárias para sua clareza. A Prefeitura do Campus e a
comissão institucional responsável pela aprovação dos projetos
poderá fazer exigências adicionais, sempre que amparada pelas
normas técnicas de edificação, pelo Plano Diretor Físico do Campus
Universitário ou por parecer técnico ou jurídico competente,
incidente sobre o empreendimento. A administração universitária é
livre para arbitrar condicionantes adicionais a serem observadas
pelos projetos, desde que previstas nos termos do Edital de
Licitação, no contrato celebrado ou no ato de nomeação de
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comissão responsável pela elaboração dos projetos, quando se
tratar de servidores da Universidade de Brasília.
13.4.3
–
MEMORIAS
ESPECIFICAÇÕES,
MEMÓRIAS
DE
QUANTIFICAÇÕES E ORÇAMENTO.

DESCRITIVOS,
CÁLCULO,

Serão apresentados em papel tamanho A4,
preferencialmente datilografados ou digitados, com carimbo ou folha
de rosto contendo as informações mencionadas anteriormente.

. Resíduos Sólidos

HR

5.5 - Instalações Elétricas e Eletrônicas(I)
. Instalações Elétricas IE
. Telefonia
IT
. Detecção e Alarme de Incêndio
II
. Sonorização
IN
. Relógios Sincronizados
IR
. Antenas Coletivas de TV e FM
IA
. Circuito Fechado de Televisão
IC
. Sinalização de Enfermagem
IS

13.5 - TIPOS E SIGLAS ADOTADAS
5.6. - Instalações de Proteção contra Descargas Elétricas(P)
5.1 - Serviços Preliminares(P)
. Canteiro de Obras
PC
. Demolição
PD
. Terraplenagem / Terraplanagem
. Rebaixamento de Lençol Freático

5.7 - Instalações Fluído-Mecânicas(F)

PT
PR

5.2 - Fundação e Estruturas(E)
. Fundações
EF
. Estruturas de Concreto
EC
. Estruturas Metálicas ES
. Estruturas de Madeira EM
5.3 - Arquitetura e Elementos de Urbanismo(A)
. Arquitetura
AR
. Comunicação Visual AC
. Interiores
AI
. Paisagismo AS
. Pavimentação AP
. Sistema Viário AV
5.4 - Instalações Hidráulicas e Sanitárias(H)
. Água Fria
HF
. Água Quente HQ
. Drenagem de Águas Pluviais HP
. Esgotos Sanitários
HE

. Gás Combustível
FG
. Vapor e Condensado FV
. Ar Comprimido: Medicinal e Industrial FA
. Vácuo Clínico e Limpeza
FV
. Oxigênio Medicinal
FO
. Óxido Nitroso FN
5.8 - Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio (C)
. Prevenção e Combate a Incêndio
CI
5.9 - Instalações de Climatização(A)
. Ar-Condicionado
ACC
. Ventilação Mecânica ACV
13.6 - APROVAÇÃO DE PROJETOS
O processo de contratação de equipes externas aos
quadros institucionais para a elaboração de projetos das edificações
do Campus deve seguir rigorosamente as prescrições da Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993 (Lei de Licitações). A designação de
equipes formadas por profissionais habilitados pertencentes aos
quadros da Universidade de Brasília, para a elaboração de projetos
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de edificações no Campus, dar-se-á por Ato do Reitor da
Universidade de Brasília.
O processo de aprovação de projetos segue o trâmite
de aprovação de despesas, sendo ainda passível de parecer pelos
órgãos universitários quanto ao seu mérito acadêmico e gerencial.
De qualquer modo, é fundamental a composição de
comissão permanente para análise e aprovação de projetos,
formada por profissionais habilitados em Arquitetura e Engenharia,
que não mantenham ligação alguma, direta ou indireta, de
subordinação ou direção, com o processo das concorrências
internas ou externas ou dele participem, durante o período da gestão
universitária de quatro anos.
Entende-se que a preparação de projetos de
edificações e submissão, no todo ou em parte, à avaliação pela
instância de planejamento físico, em nenhuma hipótese assegura o
compromisso insolvível com a sua execução. Do mesmo modo, uma
vez aprovado o projeto de edificação, recomenda-se que essa
aprovação tenha prazo de validade máxima de um ano, a contar da
data do parecer técnico de aprovação, para efeitos de sua execução,
quaisquer que sejam as fontes dos recursos associados. Caso a
execução tenha início, regularmente, nesse prazo, recomenda-se
que a aprovação passe a ter vigência indeterminada.
Contudo, mesmo a aprovação de estudos ou projetos
não deve impedir que novos estudos ou projetos sejam solicitados
pela administração universitária, sobre um mesmo tema ou tipo de
edificação, a qualquer tempo, a profissional habilitado, regularmente
cadastrado na Prefeitura do Campus Universitário, pois:
a) a administração deve buscar o maior número possível de
alternativas para o alcance de seus objetivos, respeitadas as
limitações da legislação, defendidos o erário público, os direitos do
autor e a ética profissional da Engenharia, Arquitetura e Agronomia;
b) a administração deve proporcionar à comunidade acadêmica o
conhecimento de várias interpretações e soluções para um mesmo
problema, para que haja um mínimo de informação no processo
decisório;
c) deve-se resguardar os interesses da instituição, no presente e no
futuro, e impor as condições necessárias para o esclarecimento
exaustivo dos aspectos de qualquer proposta de investimento em

edificação, o que pode ser feito pela apreciação de alternativas de
projeto por equipes profissionais distintas.
O desenvolvimento de novos estudos e projetos para
qualquer edificação ou empreendimento de urbanização será
compulsório caso se constatem:
1) alteração substancial na programação de atividades em ensino,
pesquisa, extensão ou de natureza administrativa, ou do
programa arquitetônico, que seja identificada pela instância de
planejamento institucional – gabinete do Reitor, conselhos
universitários, órgãos auxiliares e prefeitura do Campus;
2) alteração do orçamento da obra inicialmente aprovada, quando
apontado acréscimo de valor no custo final apurado;
3) insuficiência ou inconsistência nas informações técnicas
(especificações,
dimensionamentos,
convenções
de
representação, dados cadastrais, planialtimetria do sítio de
intervenção, entre outras informações) do projeto;
4) ilegalidade ou irregularidade diante das normas vigentes no
âmbito da Universidade de Brasília, da autoridade distrital
responsável pela aprovação de projetos de edificações no
âmbito da Região Administrativa de Brasília, ou de autoridade
cuja esfera jurisdicional seja referente ao objeto do projeto;
5) interrupção do programa de obras, insuficiência de recursos para
a execução de parte ou de todo o empreendimento ou outra
razão que comprometa os procedimentos de desenvolvimento e
execução, fundamentada pela instância de planejamento físico.
A elaboração de novos estudos e projetos de
edificações ocorrerá segundo deliberação das instâncias de
planejamento institucional, ouvida a instância de planejamento físico,
na forma de Ato próprio e específico da administração universitária.
Em qualquer caso, prevalecerá o interesse institucional, tal como
expresso pela instância administrativa mais elevada da Universidade
de Brasília, sobre qualquer interesse ou decisão de órgão
universitário a essa instância submetido.
O projeto de arquitetura será apresentado em nível de
projeto básico, conforme já descrito. Juntamente com este, será
exigida a apresentação de todos os pontos de instalações ordinárias
e especiais em planta baixa, podendo, eventualmente, o órgão
analisador exigir os projetos de instalações e estrutura, quando
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julgar conveniente. Juntamente com o projeto arquitetônico, terão de
ser apresentadas todas as atividades-fim, detalhadas por unidades
funcionais que a nova edificação deverá abrigar quando estiver em
funcionamento. Para as atividades de apoio cuja execução não se
realize na edificação, terá de ser descrita a maneira como serão
realizadas e em que local. Quando da licitação, para execução da
obra, os projetos (arquitetura, instalações e estrutura) terão de estar
finalizados e aprovados pelos órgãos competentes, no mínimo em
nível de projeto básico, e atender à Resolução CONFEA nº 361, de
10 de dezembro de 1991, publicada no Diário Oficial da União em 12
de dezembro de 1991.

13.7 – GLOSSÁRIO
O glossário a seguir tem a intenção de sumarizar os
principais termos técnicos a serem referidos nos projetos
especializados, tais como utilizados em pranchas, especificações e
contratos.
Convenções adotadas, visando à indicação das fontes pesquisadas:
palavra0 - definição proposta pelo professor da disciplina.
palavra1 – retirada, a definição, do Anexo da Resolução nº 342/90
do CONFEA.
palavra2 – retirada, a definição, da Resolução nº 345/90 do
CONFEA.
palavra3 – retirada, a definição, da Lei nº 8.666/93 (Lei de
Licitações).
palavra4 – retirada, a definição, da Resolução nº 361/91 do
CONFEA.
palavra5 – retirada, a definição, do Decreto nº 92.100 (Poder
Executivo Federal), de 10 de dezembro de 1985 (“Práticas
DASP”).
palavra6 - retirada a definição da Resolução nº 373, de 16 de
dezembro de 1992, do CONFEA.

A

♦ Abrigo ou Depósito5: (projeto de coleta e disposição de resíduos
sólidos) local onde são acumulados os resíduos produzidos
durante um determinado período. Ver também Hidrante.
♦ Ações5: (estruturas) esforços ou deslocamentos introduzidos em
uma estrutura.
♦ Administração3: órgão, entidade ou unidade administrativa por
meio qual a Administração Pública opera e atua concretamente.
♦ Administração Pública3: a Administração direta e a indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurídica de
direito privado sob controle do poder público e das fundações por
ele instituídas ou mantidas.
♦ Agente Extintor3: (projeto de instalação de prevenção e combate
a incêndio) água ou qualquer outro produto químico utilizado para
a extinção do fogo. * Extintor Portátil - aparelho, carregado com
agente extintor, destinado ao combate de princípios de incêndio,
com peso total de até 25 kg. * Carreta - extintor sobre rodas, com
capacidade de, no mínimo, 20 kg de agente extintor em um único
recipiente.
♦ Alienação3: toda transferência de domínio de bens a terceiros.
♦ Alimentador5: (projeto de instalação de água fria) tubulação
destinada a conduzir água fria desde a rede da concessionária
local até a primeira derivação ou válvula do flutuador do
reservatório; (projeto de instalações elétricas) condutor que
conduz energia elétrica, desde o equipamento de entrada até o
quadro de distribuição dos circuitos terminais que alimentam as
diversas cargas.
♦ Alma5: (estruturas) parte central da viga responsável pela
absorção da maioria dos esforços de flexão.
♦ Alta Tensão0: conjunto de graus de tensão superiores a 35kV,
utilizados para transportar energia elétrica. * Baixa Tensão –
conjunto de graus de tensão inferiores a 1.000V, geralmente
utilizados para alimentar equipamentos dos usuários.
♦ Ambientação5: (projeto de interiores) dotação dos espaços
interiores da edificação dos elementos necessários à sua
completa adequação ao uso a que se destina.
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♦ Análise1: atividades que envolvem a determinação das partes
constituintes de um todo, buscando conhecer sua natureza e/ou
avaliar seus aspectos técnicos.
♦ Anteprojeto5: é a definição técnica e dimensional da solução
adotada, contendo a concepção clara e precisa do sistema
proposto, bem como a indicação de todos os componentes,
características e materiais a serem utilizados.
♦ Aparelho Elétrico5: (projeto de instalações elétricas)
equipamento ou componente que para a realização de sua
função utiliza a energia elétrica que lhe é fornecida. * Dispositivo
Elétrico - equipamento ou componente que dá passagem à
corrente elétrica sem praticamente consumir a energia elétrica
que por ele transita.
♦ Aparelho Sanitário5: (projeto de instalação de esgotos
sanitários) aparelho onde se usa a água para fins higiênicos e
que recebe os despejos de águas servidas.
♦ Aplicações5: (projeto de interiores) elementos apostos a uma
superfície, como painéis fotográficos, de avisos, placas de
comunicação e sinalização, quadros, objetos de arte e outros.
♦ Aquecedor5: (projeto de instalações de água quente) aparelho
destinado a aquecer a água mediante emprego de fonte
adequada de calor. * Aquecedor de Acumulação - aquecedor
provido de reservatório de água quente. * Aquecedor Central
Coletivo - aquecedor destinado a atender a todas as unidades
habitacionais comerciais ou
de serviço da edificação.
* Aquecedor Central Individual - aquecedor destinado a atender
a uma só unidade habitacional, comercial ou de serviço da
edificação. * Aquecedor Local - aquecedor destinado a atender
a um só ponto de consumo. * Aquecedor de Passagem (Rápido
ou Instantâneo) - aquecedor desprovido de reservatório de
acumulação.
♦ Arbitramento1: atividade que envolve a tomada de decisão ou
posição entre alternativas tecnicamente controversas ou que
decorrem de aspectos subjetivos.
♦ Armadura5: conjunto de barras e fios de aço com função
estrutural que, em conjunto com o concreto, compõem a peça de
concreto armado ou protendido. * Armadura de Tração destinada a absorver esforços de tração. * Armadura de

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Compressão - destinada a absorver esforços de compressão.
* Armadura Ativa - armadura de protensão.* Armadura Passiva
- armadura não-protendida.
Arremates5: (projeto de arquitetura) elementos de junção entre
materiais ou componentes do mesmo tipo ou de tipos diferentes.
Ata6: é o registro escrito e formal dos fatos, das ocorrências,
decisões ou conclusões de assembléias, sessões ou reuniões.
Atestado6: é o documento por meio do qual o Poder Público
comprova um fato ou uma situação de que tenha tido
conhecimento por intermédio de seus órgãos competentes.
Atividades5: (projeto de arquitetura) exercício efetivo das
funções de cada espaço da edificação visando à realização de
determinados trabalhos.
Ato6: é a norma expedida (pelos CREAs) julgada necessária para
o cumprimento (em suas jurisidições) da Lei e das Resoluções do
CONFEA.
Auto de Infração6: é o documento que os CREAs lavram contra
infratores, apresentando, oficialmente, a transgressão de
qualquer preceito legal ou regulamentar.
Avaliação1: atividade que envolve a determinação técnica do
valor quantitativo ou monetário de um bem, de um direito ou de
um empreendimento.

B
♦ Berma5: ou Banqueta, alargamento executado em cortes e
aterros, para diminuição da inclinação do talude e implantação de
dispositivos de drenagem.
♦ Bloco5: elemento de fundacão rasa, dimensionado de modo que
as tensões de tração nele produzidas possam ser suportadas
pelo material de composição (concreto ou alvenaria), sem a
necessidade de armação. Pode ter as faces verticais, inclinadas
ou escalonadas.
♦ Bloco de Coroamento5: elemento de fundação profunda que
transmite as cargas da estrutura para estacas ou tubulões.
♦ Bloco Terminal5: (projeto de sistema de telefonia) bloco de
material isolante destinado a permitir a conexão de cabos e fios
telefônicos.
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♦ Bombeamento5: (projeto de pavimentação) erosão interna ou
carreamento de partículas de solo pela expulsão da água
acumulada sob as placas de concreto, provocada pela passagem
repetida de veículos, causando a formação de vazios.
♦ Bota-Fora5: (terraplenagem) local destinado ao depósito de
materiais em excesso ou que tecnicamente não atendem às
indicações de projeto.

♦
♦
♦

C
♦ Cabo de Entrada5: (projeto de sistema de telefonia) cabo que
interliga a rede externa da concessionária a distribuidor ou caixa
de distribuição geral do edifício. * Cabo Interno - cabo que
interliga o distribuidor ou caixa de distribuição da área. * Caixa de
Distribuição - caixa pertencente à tubulação primária, destinada
a dar passagem aos cabos e fios telefônicos e abrigar os blocos
terminais. * Caixa de Distribuição Geral ou Distribuidor Geral
do Edifício - caixa na qual são terminados e interligados os
cabos da rede externa da concessionária e os cabos internos do
edifício. * Caixa de Entrada do Edifício - caixa subterrânea,
situada em frente ao edifício, junto ao alinhamento predial,
destinada a permitir a entrada do cabo subterrâneo da rede
externa. * Caixa de Passagem - caixa destinada a limitar o
comprimento da tubulação, eliminar curvas e facilitar o
puxamento de cabos e fios telefônicos. * Caixa de Saída - caixa
destinada a dar passagem ou permitir a saída de fios de
distribuição, aos quais são conectados os aparelhos telefônicos.
* Cubículo - tipo especial de caixa de grande porte que pode
servir como caixa de distribuição geral, caixa de distribuição ou
caixa de passagem. * Fio Telefônico Interno - par de condutores
de cobre estanhado, isolados em PVC; interliga as caixas de
saída aos blocos terminais internos. * Tubulação de Entrada parte da tubulação que permite a entrada do cabo da rede
externa da concessionária e que termina na caixa de distribuição
geral. * Tubulação Primária - parte da tubulação que abrange a
caixa de distribuição geral, as caixas de distribuição e as
tubulações que as interligam. * Tubulação Secundária - parte da

♦
♦

♦

♦
♦

tubulação que abrange as caixas de saída e as tubulações que
as interligam às caixas de distribuição.
Cadastro5:
(topografia)
levantamento
completo
das
características físicas e geométricas de um imóvel, benfeitoria,
redes de serviço e outros que venham a ser solicitados.
Caixa de Areia5: (projeto de instalação de drenagem de águas
pluviais) caixa destinada à decantação do material sólido em
suspensão.
Caixa Coletora5: (projeto de instalação de drenagem de águas
pluviais) caixa para águas pluviais situada em nível inferior ao do
coletor público e esgotada por meio de bombeamento; Caixa
Coletora - (projeto de instalação de esgotos sanitários) caixa
destinada a coletar despejos de águas servidas, situada em nível
inferior a rede coletora pública ou a outros receptores de esgotos
cujo esgotamento exige bombeamento.
Caixa de Despejo5: (projeto de coleta e disposição de resíduos
sólidos) caixa para recepção dos resíduos de cada pavimento
conectada ao duto de queda.
Caixa do Elevador5: (projeto de sistema de elevadores) espaço
formado por paredes verticais, fundo do poço e teto, onde se
movimentam o carro e o contrapeso. * Poço do Elevador - parte
da caixa do elevador compreendida entre o seu fundo e o nível
da parada extrema inferior do carro.
Caixa de Inspeção5: (projeto de instalação de drenagem de
águas pluviais) caixa destinada a permitir a inspeção e
manutenção de condutores horizontais. * Caixa Sifonada - caixa
de inspeção dotada de fecho hídrico para vedar a passagem de
gases. Caixa de Inspeção - (projeto de instalação de esgotos
sanitários) caixa destinada a permitir a inspeção e manutenção
de condutores horizontais. * Peça de Inspeção - dispositivo
destinado à inspeção e desobstrução de uma canalização.
Caixa Separadora5: (projeto de instalação de esgotos sanitários)
caixa destinada a separar a água de outros líquidos ou sólidos
retendo estes últimos.
Cálculo de Tráfego5: (projeto de sistema de elevadores) cálculo
que indica os elevadores necessários para transportar a
população de uma edificação; toma-se por base um período de
tempo e um determinado intervalo entre viagens. * População de
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um Edifício - número de pessoas que serve de base para
dimensionar uma instalação de elevadores por meio do cálculo
de tráfego. * Capacidade - carga máxima ou número máximo
de passageiros
(lotação ) especificado para o elevador.
* Capacidade de Tráfego - número de passageiros
transportados pela instalação em um determinado intervalo de
tempo. * Capacidade de Transporte - número de passageiros
transportados por um elevador em um determinado intervalo de
tempo. * Intervalo de Tráfego - tempo médio entre partidas dos
carros do pavimento de acesso, definido pelo quociente entre o
tempo total de viagem e o número de elevadores. * Tempo Total
de Viagem - tempo decorrido entre o instante em que os
passageiros iniciam a entrada na cabina, no pavimento de
acesso, e o instante em que, após a viagem completa (subida e
descida), o carro se encontra novamente no pavimento de
acesso, em condições de receber outros passageiros para nova
viagem. * Tempo de Aceleração e Retardamento - tempo
decorrido entre o instante em que o elevador inicia a viagem e o
instante em que atinge a velocidade nominal e vice-versa.
* Tempo Total de Abertura e Fechamento das Portas - soma
dos tempos relativos a abertura e fechamento das portas; não é
computado quando se considera simultaneidade de abertura da
porta com o retardamento do carro ou o fechamento da porta com
a aceleração do carro. * Tempo de Entrada e Saída de
Passageiro - soma dos tempos teóricos necessários para cada
passageiro entrar e sair da cabina, em cada parada. * Tempo de
Percurso Total - tempo teórico necessário para o carro efetuar,
em velocidade nominal, uma viagem completa (ida e volta), entre
o pavimento de acesso e o pavimento extremo superior, sem se
deter nos pavimentos intermediários. * Velocidade Nominal velocidade de operação do carro.
♦ Calha5: (projeto de instalação de drenagem de águas pluviais)
canal que recolhe a água de coberturas, terraços e similares e a
conduz a um ponto de destino. * Canaleta - elemento destinado a
captar e a conduzir as águas pluviais, em escoamento livre, até o
ponto de destino.
♦ Canalização Primária5: (projeto de instalação de esgotos
sanitários) canalização à qual têm acesso os gases provenientes
da rede pública. * Canalização Secundária – canalização

♦

♦

♦

♦

♦
♦

♦

protegida por desconector, que veda o acesso de gases
provenientes da rede pública.
Canteiro de Obras5: conjunto de áreas e instalações de caráter
provisório, destinado a servir de infra-estrutura de apoio ao
desenvolvimento dos trabalhos de construção, demolição e
conservação das edificações.
Capacidade Licenciada5: (projeto de sistemas de escadas
rolantes) carga máxima útil determinada em função da largura e
projeção horizontal da série de degraus descobertos da escada.
* Capacidade de uma Escada Rolante - quantidade máxima de
pessoas transportadas em um determinado tempo.
Carga5: (projeto de instalações elétricas) conjunto dos valores
que caracterizam as solicitações impostas, em um dado instante,
a um sistema ou equipamento elétrico, por outro sistema ou
equipamento elétrico a ele ligado; a carga pode ser expressa em
termos de impedância, de corrente ou de potência ativa, reativa
ou aparente. * Carga de um Sistema Elétrico - potência
absorvida ou fornecida em um dado instante pelo sistema.
Carga Admissível sobre Estacas e Tubulões5: aplicada sobre o
elemento de fundação profunda, nas condições específicas de
cada caso, provoca apenas recalques e distorções angulares que
a construção pode suportar sem inconvenientes e,
simultaneamente, oferece um coeficiente de segurança contra a
ruptura ou o escoamento do solo ou do elemento de fundação.
Carga de uma Caixa de Distribuição5: (projeto de sistema de
telefonia) somatório da quantidade de pontos atendidos a partir
de uma caixa de distribuição.
Carga Térmica de Aquecimento (de Inverno)5: (projeto de
instalações de sistema de ar-condicionado) quantidade de calor
sensível e latente a se fornecer a um ambiente em um
determinado período de tempo, a fim de mantê-lo sob
determinadas condições de temperatura e umidade.
Carga Térmica de Resfriamento (de Verão)5: (projeto de
instalações de sistema de ar-condicionado) quantidade de calor
sensível e latente a se retirar de um ambiente em um
determinado período de tempo, a fim de mantê-lo sob
determinadas condições de temperatura e umidade.
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♦ Carga Útil5: máxima carga que um elemento pode suportar sem
perder ou ultrapassar seus limites de resistência ou de utilização,
mantendo as devidas reservas de segurança.
♦ Cargo ou Função1: utilizado exclusivamente para que fique
documentado por meio de Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART o fato de ter havido nomeação, designação ou
contrato de trabalho.
♦ Casa de Caldeira5: (projeto de instalações de vapor) conjunto
composto de caldeira, sistema de aquecimento ou combustão,
soprador, chaminé, painel elétrico de comando e outros
acessórios, inclusive sistema de proteção e segurança exigido
pela ABNT, destinado a geração de vapor.
♦ Casa de Máquinas5: (projeto de sistema de elevadores) recinto
onde se localizam o motor, a polia de tração, o painel de
comando e outros dispositivos necessários ao funcionamento do
elevador; (projeto de sistemas de escadas rolantes)
compartimento destinado à localização de máquina e aparelhos
de comando da escada rolante.
♦ Certidão6: é o documento que o CONFEA e os CREAs fornecem
aos interessados, no qual afirmam a existência de atos ou fatos
constantes do original de que foram extraídos.
♦ Circular6: é a determinação, de caráter uniforme, dirigida pela
Presidência do CONFEA aos Presidentes dos CREAs e destes
às suas Inspetorias.
♦ Classificação1: atividade que consiste em comparar produtos,
características,
parâmetros
e
especificações
técnicas
(estabelecidas nos padrões).
♦ Central de Ar Comprimido5: (projeto de instalações de ar
comprimido) conjunto composto de compressor, reservatório,
trocadores de calor intermediário e posterior, filtros de ar, painel
elétrico de comando e outros acessórios, incluindo sistema de
proteção e segurança exigido pelas normas, destinado à geração
e reservação de ar comprimido.
♦ Central de Gás Combustível - GLP5: (projeto de instalações de
gás combustível) conjunto de equipamentos e acessórios,
incluindo sistema de proteção e segurança exigido pela ABNT,
destinado à reservação e geração de gás liqüefeito de petróleo.

♦ Central Horária5: (projeto de sistema de relógios sincronizados)
componente do sistema responsável pela geração do sinal
horário de acionamento dos relógios secundários, sintetizando
pulsos de excitação e correção a partir da base de tempo interna
autônoma. * Relógios Secundários - aparelhos que fornecem
aos usuários a hora unificada em qualquer local da edificação;
são unidades que dependem dos pulsos gerados pela central
horária. * Relógios Segundeiros - aparelhos que recebem
pulsos polarizados da linha de distribuição segundeira da central
horária fornecendo ao usuário informações horárias de segundo,
minuto e hora, sendo as transformações de minuto e hora feitas
no próprio aparelho. * Relógios Minuteiros - aparelhos que
recebem pulsos polarizados da linha de distribuição minuteira da
central horária, fornecendo aos usuários informações de minuto e
hora.
♦ Central de Monitores5: (projeto de sistema de circuito fechado
de TV) conjunto de monitores que recebem e reproduzem as
imagens geradas pelos receptores, permitindo a supervisão das
áreas da edificação.
♦ Central de Oxigênio5: (projeto de instalações de oxigênio)
conjunto completo de equipamentos e acessórios, incluindo
sistema de proteção e segurança exigido pela ABNT, destinado à
reservação e geração de oxigênio; compõe-se de cilindros,
válvulas redutoras de pressão, tubulações e demais acessórios,
no caso de oxigênio gasoso, e de tanques, vaporizadores,
tubulações e outros, no caso de oxigênio líquido.
♦ Central Privada de Comutação Telefônica5: estação
comutadora para uso particular, interligada por meio de linhastronco a uma estação telefônica pública, que permite a seus
ramais acessos às redes de telecomunicações externas e
internas, por meio de comutação automática ou manual.
♦ Central de Sonorização5: (projeto de sistema de sonorização)
conjunto central responsável pela geração dos sinais de áudio,
formado pelas fontes de programa, pré-amplificadores,
amplificadores e comandos.
♦ Central de Vácuo5: (projeto de instalações de vácuo) conjunto
composto de bomba de vácuo, reservatório, silenciador, painel
elétrico de comando e outros acessórios, incluindo sistema de
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♦

♦

♦
♦

♦
♦

proteção e segurança exigido pelas normas, destinado à geração
de vácuo.
Centro de Massa5: (projeto de coleta e disposição de resíduos
sólidos) ponto que indica menor somatório dos produtos das
massas dos resíduos sólidos pela distância tomada desse ponto
até os respectivos abrigos.
Classificação de Materiais5: (terraplenagem) os materiais
ocorrentes nos cortes ou nos aterros serão classificados em
conformidade com as seguintes definições: a) materiais de
primeira categoria, que compreendem solos em geral, residual ou
sedimentar, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior
a 0,15 metro, qualquer que seja o teor de umidade que
apresentem; b) materiais de segunda categoria, que compreendem os materiais com resistência ao desmonte mecânico inferior
a da rocha não alterada, cuja extração se processe por
combinação de equipamento de escarificação pesado ou,
eventualmente, pelo uso de explosivos ou processos manuais
adequados; estão incluídos nessa classificação os blocos de
rocha de volume inferior a 2,00 m3 ou pedras com diâmetro
médio compreendido entre 0,15 e 1,00 metro; c) materiais de terceira categoria, que compreendem os materiais com resistência
ao desmonte mecânico equivalente a da rocha não alterada e
blocos de rocha com diâmetro médio superior a 1,00 metro ou
superior a 2,00 m3, cuja extração e redução, a fim de possibilitar
o carregamento, se processem apenas com o emprego contínuo
de explosivos.
Coações5: (estruturas) esforços introduzidos em uma estrutura,
provocados pelo impedimento a uma deformação a ela imposta.
Cobertura5: (projeto de arquitetura) elementos apostos acima da
vedação, horizontais, verticais, inclinados e outros, para proteção
contra agentes exteriores naturais, controle térmico, acústico e
outros.
Coeficiente de Aproveitamento5: (projeto de arquitetura)
relação entre a área total de construção e a área do lote.
Coeficiente de Correlação5: (orçamento) quociente entre o
custo de uma parte ou componente da edificação e a soma dos
custos de duas ou mais partes ou componentes da mesma
edificação.

♦ Coeficiente
de
Ponderação5:
(estruturas)
coeficiente
adimensional, em geral majorador das ações e minorador das
resistências características, fornecendo assim os respectivos
valores de cálculo.
♦ Coleta de Preço5: pesquisa e levantamento de preço de material,
serviço, equipamento ou mão-de-obra a serem utilizados na
construção, demolição ou conservação de edificações.
♦ Comissão3: (licitação) comissão permanente ou especial, criada
pela Administração com a função de receber, examinar e julgar
todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao
cadastramento de licitantes.
♦ Compactação5: conjunto de operações de compressão com
equipamentos manuais ou mecânicos, destinado a conferir ao
solo ou material rochoso um estado mais denso pela diminuição
do índice de vazios, enquadrando-o nas características exigidas
no projeto, em termos de grau de compactação, densidade
máxima e umidade ótima.
♦ Componentes da Edificação5: (projeto de arquitetura) todos os
conjuntos de elementos afins utilizados na construção e
organização física dos espaços.
♦ Composição do Preço Unitário5: composição de preço unitário
de serviço, realizada por meio de coleta de preços, pesquisa de
índice ou coeficientes de aplicação de materiais e mão-de-obra,
avaliação de custos horários de equipamentos e taxas de BDI.
(ver Taxa de Benefícios e Despesas Indiretas) e LS (ver Taxa de
Leis Sociais).
♦ Compra3: toda aquisição remunerada de bens para fornecimento
de uma só vez ou parceladamente.
♦ Concorrência3: é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados que, na fase inicial de habilitação preliminar,
comprovem possuir requisitos mínimos de qualificação exigidos
no Edital para execução de seu objeto.
♦ Concurso3: é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou
artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos
vencedores, conforme critérios constantes de Edital publicado na
imprensa oficial com antecedência mínima de 45 dias.
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♦ Condensado5: (projeto de instalações de vapor) água aquecida e
sempre presente nas tubulações de vapor.
♦ Condicionador de Ar5: equipamento que promove a troca de
calor entre o ar e o agente refrigerante: gás refrigerante no
processo de expansão direta e água gelada no processo por
expansão indireta; além de outros aparelhos e dispositivos, é
provido de ventiladores para captação e posterior distribuição aos
ambientes beneficiados. * Condicionador Self-Contained com
Condensação a Ar - condicionador de ar utilizado no processo
de expansão direta, provido de todos os aparelhos necessários
ao tratamento e distribuição de ar-condicionado, como
compressor, condensador, evaporador, válvula de expansão,
ventiladores, filtros e quadro elétrico, no qual a condensação do
gás refrigerante ocorre pela troca de calor com o ar exterior.
* Condicionador Self-Contained com Condensação a Água condicionador de ar utilizado no processo de expansão direta,
provido de todos os aparelhos e dispositivos necessários ao
tratamento e distribuição de ar-condicionado, como compressor,
condensador, evaporador, válvula de expansão, ventiladores,
filtros e quadro elétrico, no qual a condensação do gás
refrigerante ocorre pela troca de calor com água de condensação.
* Condicionador Fan & Coil - condicionador de ar utilizado no
processo de expansão indireta, provido de ventiladores,
serpentina de água gelada, filtros e quadro elétrico; são utilizados
equipamentos auxiliares para a produção e circulação de água
gelada e recuperação e circulação da água de condensação:
unidade resfriadora de água, bombas e torre de resfriamento.
* Válvula Motorizada de 2 ou 3 Vias - equipamento que controla
o fluxo de água gelada no condicionador Fan & Coil. * Unidade
Resfriadora de Água - equipamento utilizado nos sistemas de
ar-condicionado por expansão indireta, no qual o resfriamento do
agente intermediário (água gelada) ocorre pela troca de calor
com o gás refrigerante; pode ser com condensação a ar ou com
condensação a água. * Torre de Resfriamento - equipamento
destinado à recuperação (resfriamento) da água de condensação
pela troca de calor com o ar exterior. * Ar Exterior - atmosfera
externa à edificação, de onde é retirado o ar de renovação do
sistema de ar-condicionado.

♦ Condutor Horizontal5: (projeto de instalação de drenagem de
águas pluviais) canal ou tubulação horizontal destinado a recolher
e conduzir águas pluviais até locais de desagüe de domínio
público.
♦ Condutor Vertical5: (projeto de instalação de drenagem de
águas pluviais) tubulação vertical destinada a recolher águas de
calha, coberturas e similares e conduzi-las até a parte inferior da
edificação.
♦ Conexões (Juntas/Ligações)5: (estruturas metálicas) união de
dois ou mais elementos por intermédio de rebites, parafusos,
pinos ou solda. * Conexão Axial - conexão onde o centro de
gravidade da ligação está contido nos eixos que passam pelos
centros de gravidade das peças. * Conector - elemento de união
entre a estrutura metálica e uma peça de concreto; (em
estruturas de madeira) elementos ou dispositivos utilizados na
união das peças estruturais, como pregos, pinos, parafusos com
porcas e arruelas e cola; * Conectores em Estrutura de
Madeira - peças metálicas especiais, usualmente em forma de
anel, encaixadas em ranhuras na superfície da madeira;
* Entalhes e Encaixes - ligações em que a madeira trabalha à
compressão ligada ao corte; * Tarugos e Chavetes - peças
metálicas ou de madeira dura, colocadas no interior de entalhes,
com a finalidade de transmitir esforços; * Talas ou Chapas elementos de madeira ou metálicos utilizados na ligação de
peças situadas no mesmo plano.
♦ Conjunto Compactador de Resíduos Sólidos5: (projeto de
instalação de sistema compactador de resíduos sólidos)
compreende o compactador de resíduos sólidos e os
complementos necessários à introdução dos resíduos na
máquina, a embalagem e manuseio dos resíduos prensados e ao
controle e segurança. * Compactador de Resíduos Sólidos máquina de propulsão não-manual capaz de reduzir o volume de
resíduos sólidos nela introduzidos por processo físico e sem
adição de água. * Produção Diária de Resíduos Sólidos quantidade em volume produzida em um dia, em uma edificação.
* Coleta Interna de Resíduos Sólidos - retirada dos resíduos
sólidos de cada pavimento de uma edificação com a finalidade de
reuni-los num único local para a coleta externa. * Coleta Externa
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♦

♦

de Resíduos Sólidos - retirada dos resíduos sólidos de uma
edificação previamente reunidos e devidamente compactados.
Contratado3: a pessoa física ou jurídica signatária de contrato
(no caso da Lei nº 8.666/93, com a Administração Pública).
Contratante3: é o órgão ou entidade signatária do instrumento
contratual (ou pessoa física/jurídica de direito privado, no caso de
contrato entre particulares).
Contrato3: é todo e qualquer ajuste entre órgãos e entidades da
Administração pública e particulares, em que haja um acordo de
vontade para a formação de vínculo e a estipulação de
obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.
Contrato6: é o ajuste que o órgão da Administração Pública firma
com terceiros para a consecução de objetivos e nas condições
por ele estabelecidas, mediante remuneração.
Contraventamento5: estrutura auxiliar para promover a rigidez
espacial e a estabilidade da estrutura e seus elementos.
* Diagonais de Travamento - (em estruturas de madeira: mãosfrancesas, treliças auxiliares) principais constituintes do
contraventamento;.
Convênio6: é o acordo firmado pelo CONFEA e pelos CREAs
com terceiros para a realização de objetivos de interesse comum
aos partícipes.
Convite3: é modalidade de licitação entre interessados do ramo
pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e
convidados em número mínimo de três pela unidade
administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia do
instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados
na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse
com antecedência de até 24 horas da apresentação das
propostas.
Curto-Circuito de Ar5: (projeto de instalações de ventilação
mecânica) passagem direta do ar de uma abertura de admissão
para uma abertura de saída, causando a estagnação do ar em
parte do ambiente beneficiado.
Custo Horário de Equipamentos5: custo horário de utilização de
equipamentos para a execução de serviço, compreendendo as
despesas de operação e manutenção, incluindo mão-de-obra,
depreciação e juros do capital imobilizado.

♦ Curva de Nível5 ou isoípsa: linha que representa, no desenho,
pontos que tenham a mesma cota.

D
♦ Decisão6: é o ato de competência dos Plenários dos Conselhos
para instrumentar sua manifestação em casos concretos.
♦ Decisão Normativa6: é o ato de caráter imperativo, de exclusiva
competência do Plenário do CONFEA, destinado a fixar
entendimentos ou a determinar procedimentos a serem seguidos
pelos CREAs visando à uniformidade da ação.
♦ Declaração de Voto6: é a manifestação escrita e fundamentada
de voto divergente, relativa à matéria aprovada em plenário.
♦ Deliberação6: é o ato de competência das Comissões do
CONFEA sobre assuntos submetidos a sua manifestação.
♦ Demolição Convencional5: demolição executada com
equipamentos manuais ou mecânicos. *Demolição com
Explosivos - demolição executada com emprego de explosivos;
*Implosão - demolição realizada por meio de uma seqüência de
explosões combinadas, de modo a convergir os destroços da
edificação para a área central de sua implantação.
♦ Desenho Técnico1: atividade que implica a representação de
formas sobre uma superfície, por meio de linhas, pontos e
manchas, com objetivo técnico.
♦ Desempenho5: comportamento de um material, equipamento ou
serviço diante da solicitação de uso a que é submetido através do
tempo. * Solicitação de Uso - carga, pressão, temperatura,
umidade ou outras formas e condições de utilização de materiais,
equipamentos ou serviços. * Similar - material, equipamento ou
serviço que desempenha a mesma função. * Equivalente material, equipamento ou serviço que tem a mesma função e o
mesmo desempenho técnico.
♦ Despacho6: é a decisão proferida pela Presidência dos
Conselhos nos casos que lhe são submetidos à apreciação.
♦ Despejos5: (projeto de instalação de esgotos sanitários) refugos
líquidos das edificações, excluídas as águas pluviais.
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♦ Desvio5: (estruturas) diferença entre a dimensão de projeto e a
dimensão executada correspondente.* Tolerância - valor máximo
permitido para o desvio.
♦ Detalhamento1: atividade que implica a representação de formas
sobre uma superfície, desenvolvendo o projeto de detalhes
necessários à materialização de partes de um projeto, o qual já
definiu as características gerais da obra ou do serviço.
♦ Detecção5: (projeto de sistema de detecção e alarme de
incêndio) identificação da existência de princípio de incêndio por
equipamentos detectores de fumaça, chama ou calor. * Alarme sinal sonoro estridente que comunica às pessoas a existência de
incêndio, visando ao acionamento dos procedimentos de
emergência que se fizerem necessários.
♦ Diligência6: é a fase dos processos em curso nos Conselhos,
quando são mandados apurar os fatos necessários ao seu
completo esclarecimento.
♦ Discriminação Orçamentária5: relação de materiais e serviços
de construção, demolição ou conservação de edificações e
respectivas unidades de medição, estabelecida para disciplinar a
elaboração de orçamentos.
♦ Distorção Angular ou Recalque Diferencial Específico5:
(projeto de estruturas) quociente entre o recalque diferencial e a
distância entre os pontos para os quais se definiu este recalque.
♦ Distribuição Direta5: (projeto de instalação de água fria)
alimentação da rede de distribuição realizada diretamente da
rede de abastecimento público.
♦ Distribuição Indireta5: (projeto de instalação de água fria)
alimentação da rede de distribuição realizada por meio de
reservatório próprio, por gravidade ou por instalação
hidropneumática.
♦ Divisórias de Canteiro5: (projeto de paisagismo) muretas de
pouca altura, destinadas a impedir a invasão da vegetação dos
canteiros para outras áreas. * Caixas de Árvores - canteiros de
dimensão reduzida, usualmente contidos no interior de áreas
pavimentadas, destinados a assegurar água e aeração à árvore.
♦ Drenagem a Céu Aberto5: (projeto de terraplenagem) sistema de
rebaixamento em que a água que entra na escavação é

♦

♦
♦

♦

♦

bombeada de canaletas ou trincheiras laterais e poços rasos
situados no interior da vala.
Drenagem do Pavimento5: (projeto de pavimentação) sistema
de drenagem constituído por base ou sub-base permeáveis e
drenos de captação com características adequadas para a
condução das águas infiltradas em trincas, bordos ou por meio
das camadas de revestimento e subleito.
Dreno5: (projeto de instalação de drenagem de águas pluviais)
elemento destinado a receber e conduzir águas pluviais de
drenagem subsuperficial ou de infiltração.
Dreno Horizontal ou Sub-Horizontal5: (rebaixamento do lençol
freático) tubo perfurado, instalado em perfurações previamente
abertas nos taludes ou paredes da vala, a fim de captar a água
subterrânea em pontos mais afastados do local da escavação.
Dreno Vertical de Areia5: (rebaixamento do lençol freático)
perfuração preenchida com material filtrante adequado, com a
finalidade de auxiliar o rebaixamento do lençol freático,
interligando estratos permeáveis e impermeáveis alternados.
Duto de Queda5: (projeto de coleta e disposição de resíduos
sólidos) tubo para condução dos resíduos dos diversos
pavimentos de uma edificação até o abrigo ou outro local
previsto.

E
♦ Edital6: é o instrumento pelo qual o órgão da Administração
Pública leva ao conhecimento público convocação ou
comunicação a respeito do assunto que nele se contém (ou os
órgãos públicos em geral).
♦ Elemento Pré-Fabricado5: elemento pré-moldado executado em
usina, sob rigorosas condições de controle.
♦ Elemento Pré-Moldado5: elemento executado fora do local de
utilização definitiva na estrutura.
♦ Eletrodo5: arame metálico especialmente protegido e preparado
para fusão com o material-base no processo de soldagem.
♦ Ementa6: é a parte do preâmbulo da resolução, ato, portaria,
parecer ou decisão que sintetiza o contexto, a fim de permitir
imediato conhecimento da matéria neles contida.
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♦ Empreitada Integral3: quando se contrata um empreendimento
em sua integralidade, compreendendo todas as etapas das
obras, serviços e instalações necessárias, sob inteira
responsabilidade da contratada até sua entrega ao contratante
em condições de entrada em operação, atendidos os requisitos
técnicos e legais para sua utilização em condições de segurança
estrutural e operacional e com as características adequadas às
finalidades para que foi contratada.
♦ Empréstimo5: (terraplenagem) serviço de escavação, em áreas
previamente selecionadas, destinado a prover ou complementar o
volume necessário à constituição dos aterros por insuficiência do
volume dos cortes, por motivos de ordem tecnológica de seleção
dos materiais ou por razões de ordem econômica.
♦ Enrijecedor5: (estruturas metálicas) elemento responsável pelo
enrijecimento do perfil.
♦ Ensaio1: atividade que envolve o estudo ou a investigação
sumária dos aspectos técnicos e/ou científicos de determinado
assunto.
♦ Ensaios e Testes5: provas que permitem a qualificação ou
classificação de materiais, equipamentos ou serviços, referidos a
um padrão de desempenho.
♦ Ensino1: atividade cuja finalidade consiste na transmissão do
conhecimento de maneira formal.
♦ Entrada5: (projeto de instalações elétricas) parte da instalação
compreendida entre o ponto de entrada da energia elétrica e o
equipamento de medição, incluindo o disjuntor geral de proteção.
♦ Equipamentos5: (projeto de arquitetura) elementos móveis ou
fixos destinados a completar ou complementar o desempenho da
atividade, como trabalho, higiene, conforto, armazenamento,
segurança ou informação; (projeto de interiores) elementos
necessários ao exercício efetivo da atividade enunciada no
programa de necessidades. * Equipamentos de Massa equipamentos de uso geral, normalmente produzidos em série,
como mesas, cadeiras, armários e outros. * Equipamentos
Especiais - equipamentos de uso restrito, quer por exigirem
cuidados especiais, quer por apresentarem características
particulares de representatividade, nem sempre produzidos em

♦
♦

♦
♦
♦

♦

♦

♦

série, como determinados aparelhos eletrônicos/mobiliário
especial e outros.
Erosão Pluvial5: desgaste do solo provocado pela ação das
águas pluviais, seja pelo impacto da chuva, seja pelo escoamento
das águas correntes.
Especificação1: Atividade que envolve a fixação das
características, condições ou requisitos de materiais,
equipamentos e técnicas de execução a serem empregadas em
obras ou serviços.
Especificação5: caracterização dos materiais, equipamentos e
serviços a serem utilizados nos componentes da edificação,
visando a um determinado desempenho.
Esquema Estrutural5: arranjo físico dos diversos elementos
resistentes que constituem a estrutura.
Estabilidade5: propriedade que uma estrutura possui para
absorver com segurança os esforços a que está sujeita.
* Estabilidade Geral - estabilidade em todas as direções
possíveis, tanto de um elemento isolado quanto de um conjunto
de elementos.* Estabilidade Lateral - estabilidade no plano
perpendicular ao plano principal de carregamento.
Estaca5: elemento estrutural de fundação profunda, implantado
por cravação ou perfuração, que tem a finalidade de transmitir as
cargas da estrutura ao solo, seja pela resistência em sua
extremidade inferior (resistência de ponta), seja pela resistência
ao longo de sua superfície lateral (resistência por atrito), ou pela
combinação dos dois efeitos. As estacas podem ser constituídas
por um único material ou pela combinação de dois materiais
(metal, madeira ou concreto), sendo, neste último caso,
denominada estaca mista.
Estação Redutora de Pressão5: (projeto de instalação de água
fria) conjunto de equipamentos e dispositivos destinados a reduzir
e manter a jusante uma pressão dinâmica preestabelecida,
qualquer que seja a pressão dinâmica a montante.
Estado de Utilização (de Serviço)5: (estruturas) estado
correspondente às ações de utilização normal da estrutura.
* Estado Limite Último (de Ruína) - estado correspondente à
ruína por ruptura, por deformação plástica excessiva ou por
instabilidade. * Estádio I - representa as condições da seção
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♦

♦
♦

♦
♦
♦

transversal fletida, enquanto o concreto ainda resiste às tensões
da tração. * Estádio II - representa as condições da seção
transversal fletida enquanto o concreto ainda resiste às tensões
de compressão, em regime linear. As tensões de tração são
suportadas apenas pela armadura.
Estimativa de Custo5: (orçamento) avaliação de custo obtida por
meio de estimativa de quantidades de materiais, serviços ou
obras, pesquisa de preços mínimos e aplicação de coeficientes
de correlação; usualmente é efetuada na etapa de Estudo
Preliminar.
Estrato Vegetal5: porção de uma comunidade vegetal em
determinado limite de altura (arbóreo, arbustivo, herbáceo).
Estrutura de Cobertura5: conjunto de elementos que compõem
o sistema que receberá as telhas de vedação. * Trama de
Armação - conjunto de peças dispostas de maneira a receber as
telhas e que se apóiam sobre as tesouras, formado pelas ripas,
caibros e terças. * Ripas - peças que recebem as telhas.
* Caibros - peças que recebem as ripas e se apoiam nas terças.*
Terças - peças que recebem os caibros e se apóiam nas
tesouras ou nas estruturas-suporte das coberturas. * Cumeeira terça localizada na linha de divisa de águas. * Contra-Frechal terça da extremidade do telhado que se apóia sobre a parede.
Estrutura de Concreto5: estrutura cujos elementos resistentes
são de concreto armado ou protendido.
Estrutura de Concreto Armado5: estrutura de que o material
resistente é composto pela associação de concreto e aço, ambos
trabalhando solidariamente na resistência às solicitações.
Estrutura de Concreto Protendido5: estrutura onde um préalongamento do aço, realizado por meio de dispositivos
mecânicos, impõe um sistema de forças permanentemente
aplicados. * Concreto Protendido com Aderência Inicial quando o pré-alongamento do aço é feito antes do lançamento do
concreto, utilizando-se apoios independentes da peça. A ligação
do aço com os referidos apoios é eliminada pós o endurecimento
do concreto. * Concreto Protendido sem Aderência Inicial quando o pré-alongamento do aço é feito após o endurecimento
do concreto, utilizando-se para apoio partes da própria peça, sem
a criação de aderência de aço-concreto.* Concreto Protendido

♦

♦
♦
♦
♦

♦

♦
♦
♦

com Aderência Posterior - obtido analogamente ao anterior,
com a criação a posteriori de aderência permanente.
Estrutura de Madeira5: estrutura cujos elementos resistentes
principais são de madeira. * Estrutura de Madeira Maciça estruturas constituídas por peças de madeira maciça, roliças ou
serradas. * Estrutura de Madeira Industrializada - estruturas
constituídas por peças de madeiras que sofreram processo de
industrialização por meio de laminação e colagem.
Estrutura Metálica5: estrutura cujos elementos resistentes são
de metal, usualmente o aço ou o alumínio.
Estrutura Mista5: estrutura cujos elementos resistentes são
geralmente de aço e de concreto, unidos por meio de conectores.
Estrutura Pré-Moldada5: estrutura de concreto armado ou
protendido cujos elementos estruturais são pré-moldados ou préfabricados.
Estudo1: atividade que envolve simultaneamente o levantamento,
a coleta, a observação, o tratamento e a análise de dados de
natureza técnica, necessários à execução de obra ou serviço
técnico ou ao desenvolvimento de métodos ou processos de
produção e/ou à determinação de viabilidade técnico-econômica.
Estudo Preliminar5: é o estudo técnico efetuado para determinar
a viabilidade de uma solução, a partir dos dados levantados em
um programa de necessidades, de determinação quantitativa de
demandas, de eventuais condicionantes do Contratante e demais
elementos existentes acerca do problema. Visa à análise e
escolha, entre as alternativas de solução, da que melhor
responde, técnica e economicamente, aos objetivos propostos.
Execução1: atividade de materialização na obra, do que é
previsto nos projetos e do que é decidido por si ou por outro
profissional legalmente habilitado.
Execução Direta3: a que é feita pelos órgãos e entidades da
Administração (Pública), pelos próprios meios.
Execução Indireta3: a que o órgão ou entidade contrata com
terceiros, sob qualquer dos seguintes regimes: a) empreitada por
preço global - quando se contrata a execução da obra ou serviço
por preço certo e total; e b) empreitada por preço unitário quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço
certo de unidades determinadas.
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♦ Experimentação1: atividade que consiste em observar
manifestações de um determinado fenômeno, sob condições
previamente estabelecidas.
♦ Extensão1: atividade que envolve a transmissão de
conhecimentos pela utilização de sistemas informais de
aprendizado.

♦
♦

♦

♦
♦
♦
♦

F
Fadiga5: (estruturas metálicas) fenômeno que provoca a ruptura
precoce do metal quando este é solicitado por esforços
alternados como, por exemplo, aqueles das vigas de rolamento.
Fiscalização1: atividade que envolve o controle e a inspeção
sistemática da obra ou serviço, com a finalidade de examinar se
sua execução obedece a especificações e prazos estabelecidos e
ao projeto.
Fiscalização5: atividade exercida de modo sistemático pelo
Contratante ou por seu preposto, objetivando a verificação do
cumprimento das disposições contratuais, em todos os seus
aspectos. * Subcontratada/o - empresa ou profissional
subcontratado para a execução de parte dos serviços, com
anuência do Contratante e sem prejuízo da responsabilidade da
Contratada.
Flambagem Localizada5: perda de estabilidade em uma parte da
seção, nem sempre acarretando o colapso total da peça.
Flange (Aba/Mesa)5: (estruturas metálicas) parte superior ou
inferior da viga responsável pela absorção da maioria dos
esforços de flexão.
Flecha5: (estruturas) distância entre o eixo teórico e o eixo
deformado da peça.
Fluxograma Operacional5: (projeto arquitetônico) representação
gráfica da seqüência de operações necessárias à realização das
diversas funções e atividades previstas no objetivo da edificação;
(projeto de interiores) representação gráfica da seqüência de
operações necessárias a realização das diversas funções e

♦

♦

♦

♦
♦

♦
♦

♦

atividades previstas no objetivo da edificação, quer sejam
principais, quer sejam complementares.
Fontes Externas de Calor5: (projeto de instalações de sistema
de ar-condicionado) elementos que fornecem calor ao ambiente
beneficiado com ar-condicionado, como pessoas, equipamentos,
iluminação e outros.
Fontes Internas de Calor5: (projeto de instalações de ventilação
mecânica) elementos que fornecem calor ao ambiente
beneficiado com ventilação, como pessoas, equipamentos,
iluminação e outros.
Fontes de Programas5: (projeto de sistema de sonorização)
dispositivos de captação, retransmissão ou geração de sinais de
áudio para sua difusão, podendo ser constituído por
sintonizadores de AM/FM, microfones, gravadores, reprodutores
e outros. * Comandos - dispositivos que processam as diversas
funções do sistema, como selecionar as áreas de difusão de
sinais de áudio, comutação entre as diversas fontes de programa,
solicitação e concessão de apartes em auditórios e outros.
Funções5: modos de atuação ou de uso da edificação
necessários para a consecução de seus objetivos.
Fundação5: sistema estrutural que transmite ao terreno as
cargas da estrutura de edificação.* Infra-Estrutura (estruturas) conjunto de elementos resistentes que transmite ao terreno de
implantação da obra, rocha ou solo os esforços provenientes da
superestrutura.* Superestrutura (estruturas) - conjunto de
elementos resistentes que, segundo sua finalidade, compõe a
parte útil da edificação, transmitindo os esforços recebidos a
infra-estrutura.
Fundação de Aterro5: terreno sobre o qual serão executadas as
operações de aterro.
Fundação Direta (Rasa, em Superfície ou Superficial)5:
fundação em que a carga é transmitida às camadas superficiais
do terreno por meio de sapatas, blocos, radier e vigas de
fundação.
Fundação Profunda5: fundação em que a carga é transmitida às
camadas profundas do terreno por meio de estacas e tubulões.
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G
♦ Gás Liqüefeito de Petróleo - GLP5: (projeto de instalações de
gás combustível) gás propano de alto poder calorífico ou mistura
de gases propano e butano, fornecido ao usuário em embalagens
adequadas.
♦ Gás de Rua (Gás Encanado)5: (projeto de instalações de gás
combustível) gás obtido por craqueamento catalítico de nafta de
petróleo e distribuído aos usuários por meio de rede pública.

H
♦ Hidrante5: (projeto de instalação de prevenção e combate a
incêndio) dispositivo de tomada de água destinado a alimentar o
equipamento hídrico de combate a incêndio. * Mangueira condutor flexível destinado a conduzir a água do hidrante ao
esguicho. * Esguicho - peça metálica destinada a dar forma ao
jato de água. * Registro de Manobra - dispositivo hidráulico
destinado à abertura e fechamento do fluxo da água no hidrante.
* Abrigo - compartimento destinado a guardar e proteger
hidrantes, mangueiras e pertences. * Mangotinho - tipo especial
de mangueira semi-flexível, reforçada por uma ou camadas de
lona tecida e revestida interna e externamente por borracha,
destinada a conduzir água ou outros agentes sob pressão
elevada. * Carrete de Mangotinho - dispositivo giratório no qual
o mangotinho é enrolado e dotado de alimentação axial. * Bomba
de Incêndio - dispositivo hidráulico destinado a recalcar água
para o sistema de hidrantes ou mangotinhos. * Canalização tubulação destinada a conduzir água para alimentar os hidrantes
ou mangotinhos. * Demanda - solicitação da instalação de
hidrantes ou mangotinhos à fonte de alimentação.

I
♦ Imprensa Oficial3: veículo oficial de divulgação da Administração
Pública, sendo, para a União, o Diário Oficial da União, e, para os

♦
♦
♦

♦

♦

♦

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, o que for definido nas
respectivas leis.
Índice de Aplicação (Coeficiente)5: (orçamento) quantidade de
material ou mão-de-obra aplicada na execução de determinado
serviço de construção, demolição ou conservação de edificações.
Informação6: é o instrumento de esclarecimento sobre a matéria
constante do processo, mediante indicações, para instruir o
parecer ou despacho a ele respeitante.
Instalação de Bombeamento5: (projeto de instalação de
drenagem de águas pluviais) conjunto de tubulações,
equipamentos e dispositivos destinados a elevar águas pluviais
para um ponto de cota mais elevada; (projeto de instalação de
esgotos sanitários) conjunto de tubulações, equipamentos e
dispositivos destinados a elevar os efluentes reunidos em uma
caixa coletora.
Instalação Elevatória5: (projeto de instalação de água fria)
conjunto de tubulações, equipamentos e dispositivos destinados
a elevar a água para um reservatório superior, aumentando as
características dinâmicas (pressão e vazão) de escoamento na
rede.
Instalação Hidropneumática5: (projeto de instalação de água
fria) conjunto de tubulações, equipamentos e dispositivos
destinados a manter sob pressão a rede de distribuição, a partir
de reservatórios hidropneumáticos, promovendo distribuição
contínua em condições ideais de pressão e vazão.
Instalação de Terra5: (projeto de instalações elétricas) conjunto
de elementos condutivos de aterramento, como hastes, fitas,
placas e outros, ligados entre si. * Terra de Proteção - ligação
que tem por finalidade limitar tensões para a terra, de
equipamentos normalmente sem tensões, como carcaças
metálicas, tanques de transformadores, comando de disjuntores e
outros, que poderiam ficar sob tensão em decorrência de um
defeito elétrico. * Terra de Funcionamento - ligação para a terra
de um ponto determinado do circuito elétrico, como de
transformadores, motores, pára-raios e outros que têm por
finalidade permitir o desempenho normal e seguro do circuito
elétrico. * Eletrodo de Terra - corpo metálico ou conjunto de
corpos metálicos colocados em contato elétrico com o solo e
utilizados para dispersar para a terra as correntes elétricas; pode
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ser constituído de um só elemento, denominado haste de terra,
ou demais elementos ligados condutivamente entre si,
denominados malha de terra. * Elemento de Captação - parte
metálica destinada a receber diretamente as descargas
atmosféricas. * Condutor de Descida - condutor que liga o
elemento de captação ao eletrodo de terra. * Condutor
Eqüipotencial - condutor que liga à barra de terra todas as
partes metálicas dos equipamentos não-elétricos. * Barra de
Terra - ponto de junção e seccionamento entre o condutor de
descida ou de proteção e o condutor de terra, no qual podem ser
executadas as eventuais medições e verificações. * Terminal de
Terra - terminal previsto no equipamento elétrico para
ligação do condutor de proteção ou do condutor eqüipotencial.
* Resistência de Aterramento - quociente entre a diferença de
potencial do eletrodo de terra a um ponto de referência no solo,
suficientemente afastado pela intensidade de corrente dispersada
por esse eletrodo. * Tensão de Aterramento - elevação do
potencial de terra, igual ao produto de resistência da terra da
instalação elétrica considerada, pela corrente de defeito que a
instalação de terra deve dispersar. * Tensão de Contato diferença de potencial, que pode aparecer entre um elemento
metálico não-energizado, tocado pela mão de uma pessoa, e
seus pés, distando um metro deste elemento, durante a
ocorrência de um curto-circuito, provocando a circulação de uma
corrente pelo seu corpo, da mão aos pés. * Tensão de Passo parte da tensão de aterramento, que pode aparecer entre os pés
de uma pessoa, afastados de um metro, durante a ocorrência de
um curto-circuito, provocando a circulação de uma corrente pelo
seu corpo, de um pé ao outro. * Resistividade do Solo expressa a resistência de um corpo de solo de um metro de
comprimento e de seção de um metro quadrado. * Corrente de
Defeito para Terra - a máxima corrente que a instalação de terra
pode dispersar, sendo calculada pelos sistemas ordinários de
cálculo, considerando a contribuição das máquinas elétricas.
* Tempo de Eliminação do Defeito para Terra - tempo máximo
entre os prováveis tempos de intervenção dos dispositivos de
proteção, em relação às suas características de intervenção.
♦ Instrução6: é a regra ditada pela Presidência dos Conselhos aos
seus funcionários ou empregados, mediante indicações a

respeito do modo pelo qual devem ser resolvidos os casos
correntes.
♦ Intensidade Pluviométrica5: (projeto de instalação de drenagem
de águas pluviais) relação entre a altura pluviométrica precipitada
num intervalo de tempo e este mesmo intervalo. * Duração de
Precipitação - intervalo de tempo de referência para a
determinação de intensidades pluviométricas. * Duração de
Precipitação - intervalo de tempo de referência para a
determinação de intensidades pluviométricas. * Período de
Retorno - número médio de dias em que a intensidade de
precipitação de uma determinada duração será igualada ou
ultrapassada apenas uma vez.
♦ Investidura3: é a alienação, aos proprietários de imóveis
lindeiros, de área remanescente ou resultante de obra pública,
área esta que se torna inaproveitável isoladamente, por preço
nunca inferior ao da avaliação e desde que este não ultrapasse
cinqüenta por cento do valor constante para compras e serviços
que não sejam obras e serviços de engenharia.

L
♦ Laudo2: é a peça na qual o perito, profissional habilitado, relata o
que observou e dá as suas conclusões ou avalia o valor de
coisas ou direitos, fundamentadamente.
♦ Leilão3: é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados
para a venda de bens móveis inservíveis para a Administração ou
de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a
alienação de imóveis (prevista no Art. 19 da Lei nº 8.666/93), a
quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da
avaliação.
♦ Levantamento1: atividade que envolve a observação, a
mensuração e/ou a quantificação de dados de natureza técnica
necessários à execução de serviços técnicos ou obras.
♦ Levantamento Topográfico5: produto final de uma série de
medições de ângulos, distâncias e desníveis executadas no
terreno com a finalidade de representá-lo no papel, em escala
apropriada, com o máximo possível de fidelidade e confiabilidade.
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♦ Licitação3: destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais
vantajosa para a Administração e será processada e julgada em
estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são
correlatos.
♦ Ligação5: (estruturas) dispositivo destinado a transmitir esforços
entre elementos estruturais.
♦ Limite de Bateria5: (projeto de instalações de gás
combustível/projeto de instalações de vapor/projeto de
instalações de ar comprimido/projeto de instalações de
vácuo/projeto de instalações de oxigênio) limite de fornecimento
da Unidade Completa Unificada, em que se prevê a interligação
com a rede externa do conjunto.
♦ Limites de Fornecimento5: (projeto de instalações de sistema
de ar condicionado) interfaces entre o sistema de ar condicionado
central e os demais sistemas; (projeto de instalações de sistema
de ventilação mecânica) interfaces entre o sistema de ventilação
mecânica e os demais sistemas.
♦ Lira5: (projeto de instalações de vapor) curvatura introduzida em
tubulações de vapor ou condensado, para absorção dos
movimentos de dilatação.
♦ Livro de Ocorrências5: (projeto de instalações de vapor)
elemento a ser mantido na casa de caldeiras, objetivando anotar
todas as ocorrências relativas a ela.
♦ Locação1: atividade que envolve a marcação, por mensuração,
do terreno a ser ocupado por uma obra.
♦ Locação Topográfica5: as marcações efetuadas no terreno, tais
como vértices de coordenadas e referências de nível, permitem o
trabalho inverso, ou seja, a locação no terreno do projeto e outros
estudos elaborados sobre o levantamento topográfico.

M
♦ Manutenção1: atividade que implica conservar aparelhos,
máquinas e equipamentos em bom estado de operação.

♦ Memorando6: é o documento de circulação interna no órgão da
Administração Pública, de uso generalizado, responsável pela
manutenção dos fluxos informais necessários à agilização dos
processos técnicos e administrativos.
♦ Mensuração1: atividade que envolve a apuração de quantitativos
de determinado fenômeno, produto, obras ou serviços técnicos
num determinado período de tempo.
♦ Monitores5: (projeto de sistema de relógios sincronizados) são
relógios analógicos ou digitais, acoplados à central horária, que
refletem no seu horário e ajuste o estado dos sinais básicos do
sistema.

N
♦ Nível de Ruído5: (projeto de sistema de sonorização) soma do
som decorrente do tipo de ocupação interna e características
acústicas de um ambiente e do ruído proveniente do exterior.
♦ Nivelamento5: (topografia) seqüência de operações cujo objetivo
final é o transporte, a partir de referências de nível, de cotas a
qualquer ponto escolhido no terreno.

O
♦ Obra3: toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou
ampliação, realizada por execução direta ou indireta.
♦ Ofício6: é a fórmula mediante a qual os Presidentes dos
Conselhos se dirigem uns aos outros ou a terceiros sobre
assunto de serviço ou interesse dos Conselhos.
♦ Operação1: atividade que implica fazer funcionar equipamentos
ou mecanismos para produzir certos efeitos ou produtos.
♦ Operações de Corte5: (terraplenagem) operações que
compreendem: a) escavação dos materiais constituintes do
terreno natural até as cotas indicadas no projeto; b) transporte
dos materiais escavados para aterros ou bota-foras; c) remoção
das camadas de má qualidade para o preparo das fundações de
aterros.
♦ Operações de Aterro5: operações que compreendem a
descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração
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e compactação dos materiais oriundos de cortes ou empréstimo,
para a construção do corpo e da camada final do aterro.
Orçamento1: atividade que envolve o levantamento de custos de
todos os elementos inerentes à execução de determinado
empreendimento.
Orçamento Preliminar5: avaliação de custo obtida por meio de
levantamento e estimativa de quantidades de materiais, de
serviços, de pesquisa de preços médios; usualmente é efetuado
na etapa de Anteprojeto.
Orçamento Analítico (Final)5: avaliação de custo obtida por
meio de levantamento de quantidades de materiais, de serviços,
e composição de preços unitários; usualmente é efetuado na
etapa de Projeto Executivo.
Ordem de Serviço6: é o documento dos Conselhos, de
competência
das
chefias
técnicas
e
administrativas,
determinando providências necessárias ao desenvolvimento das
atividades-fim e atividades-meio.
Oxigênio Medicinal5: (projeto de instalações de oxigênio)
oxigênio utilizado para fins medicinais, fornecido aos usuários em
embalagens adequadas.
P
Padronização1: atividade que envolve a determinação ou o
estabelecimento de características ou parâmetros, visando à
uniformização de processos ou produtos.
Painel Processador5: (projeto de sistema de antenas coletivas
de TV e FM) painel destinado a filtrar e equalizar os sinais
recebidos das antenas, amplificando-os e distribuindo-os
concentrados em uma única linha de distribuição.
Paisagem5: entorno imediato, área de influência e domínio visual
próximo da edificação.
Parafuso de Alta Resistência5: (estruturas metálicas) parafuso
de aço especial, mais resistente, capaz de permitir elevado
esforço na ligação. * Friction Type - ligação por atrito,
proveniente de elevado aperto dado nos parafusos de alta
resistência. * Chumbador de Expansão - parafuso especial que
promove sua aderência no concreto mediante um processo
mecânico de expansão.

♦ Parecer6: é a manifestação de opinião de caráter técnico para
esclarecer situações, bem como para oferecer soluções
adequadas à matéria que lhe serve de objeto.
♦ Partido Arquitetônico5: intenção formal de configuração e
resolução da edificação a ser executada, baseada em
condicionantes e determinantes obtidos pela análise da
intervenção pretendida. São condicionantes e determinantes do
partido arquitetônico, entre outros: o contexto no qual a obra está
inserida; o programa de necessidades; os meios construtivos
disponíveis; a representatividade (o cliente, o usuário) a ser atendida; a disponibilidade financeira; a legislação regulamentadora.
♦ Pavimento - (projeto de pavimentação) estrutura constituída por
diversas camadas superpostas, construída imediatamente acima
do subleito, destinada a garantir simultaneamente a resistência
aos esforços horizontais e verticais a que estará submetida, bem
como melhorar as condições de tráfego no que tange às
condições de conforto e segurança. * Pavimento Flexível pavimento em que as deformações até um certo limite não levam
à ruptura, constituído principalmente por materiais betuminosos;
os pavimentos flexíveis podem ser constituídos pelas seguintes
camadas: a) subleito; b) reforço do subleito; c) sub-base; d) base;
e e) revestimento. * Subleito - camada compreendida entre a
superfície da plataforma de terraplenagem e o plano paralelo
situado no limite da zona de influência das pressões aplicadas na
superfície do pavimento. * Reforço do Subleito - camada
constituinte da estrutura do pavimento, quando requerida por
imposição técnico-econômica, situada imediatamente acima do
subleito; o reforço do subleito será constituído basicamente por
material de empréstimo ou jazida. * Sub-Base do Pavimento
Flexível - camada constituinte da estrutura do pavimento, quando
requerida por imposição técnico-econômica, situada entre as
camadas de base e reforço do subleito; a sub-base poderá ser
constituída por materiais granulares graúdos, tais como
pedregulhos, cascalhos, produtos totais de britagem e outros que,
embora selecionados, não possuam todas as características
necessárias para a base do pavimento, solos estabilizados
mecanicamente, com cimento, cal, ou simplesmente por material
selecionado de empréstimo ou jazida. * Base - camada
constituinte da estrutura do pavimento, situada logo acima da
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sub-base; a sub-base poderá ser constituída por materiais
granulares graúdos, tais como pedregulhos, cascalhos e produtos
de britagem, entre outros,
Pavimento Rígido5: (projeto de pavimentação) pavimento pouco
deformável, constituído pelas camadas de subleito, reforço do
subleito, sub-base e placas de concreto. * Sub-Base do
Pavimento Rígido - camada situada imediatamente abaixo das
placas de concreto; a sub-base pode ser constituída por materiais
britados in natura, solo-cimento ou materiais britados,
estabilizados com cimento, asfalto ou cal, no caso de solos, ou
ainda mediante misturas com outros materiais. * Placas de
Concreto - placas de concreto simples, armado ou protendido,
interligadas por juntas longitudinais e transversais; as juntas
longitudinais têm por função combater as tensões geradas por
variações de temperatura e umidade; já as juntas transversais
combatem a fissuração gerada pela retração do concreto.
Pavimento Semi-Flexível (ou Articulado)5: pavimentos
constituídos por paralelepípedos ou blocos de concreto prémoldados, assentes sobre as camadas de base, sub-base,
reforço do subleito e subleito.
Perícia1: atividade que envolve a apuração das causas que
motivaram determinado evento ou da asserção de direitos.
Pesquisa1: atividade que envolve a investigação minudente,
sistemática e metódica para elucidação ou conhecimento dos
aspectos técnicos e/ou científicos de determinado processo,
fenômeno ou fato.
Piping5: (rebaixamento do lençol freático) erosão interna ou
carreamento de partículas de solo pela percolação de água,
causando a formação de canais no interior do maciço.
Placa de Base5: (estruturas metálicas) chapa soldada na
extremidade inferior da coluna, capaz de transmitir os esforços à
fundação em valores compatíveis com a estrutura de concreto.
Planejamento1:
atividade
que envolve
a formulação
sistematizada de um conjunto de decisões devidamente
integradas, expressas em objetivos e metas e que explicita os
meios disponíveis e/ou necessários para alcançá-los, num
determinado prazo.

♦ Planta0: seção da edificação tomada a partir de plano paralelo à
lina de terra, horizonte ou piso, tomada em projeção ortogonal,
com a finalidade de expor a organização interna do(s) piso(s) de
um edifício.
♦ Poço Injetor5: (rebaixamento do lençol freático) sistema
composto por dois tubos concêntricos instalados em pré-furo. Na
extremidade inferior do tubo externo é acoplado um filtro e na
extremidade inferior do tubo interno são instalados o “bico injetor
Venturi” e o obturador. Todo o conjunto é apoiado no topo do
filtro, formando um espaço confinado. A sucção da água do lençol
é realizada pela sub-pressão obtida pela circulação forçada de
água.
♦ Poço Profundo5: (rebaixamento do lençol freático) poço
constituído por tubo perfurado, envolto em material filtrante
granular, instalado em pré-furo. O rebaixamento é feito por meio
de bomba conectada no tubo.
♦ Poligonal5: (topografia) seqüência de vértices de coordenadas
implantada a partir de medidas de distâncias e ângulos realizadas
com métodos e critérios que garantam uma precisão compatível
com a natureza dos trabalhos.
♦ Ponteiras Filtrantes5: (rebaixamento do lençol freático) tubos
perfurados e dotados de filtros, instalados no terreno a pequenas
distâncias entre si e ligados a uma central de bombeamento por
meio de um coletor.
♦ Ponto de Entrega5: (projeto de instalações elétricas) ponto de
junção entre as linhas da concessionária de energia elétrica e a
instalação particular.
♦ Ponto de Detalhe5: (topografia) qualquer ponto que represente
algum detalhe importante no terreno levantado.
♦ Pontos Receptores5: (projeto de sistema de antenas coletivas
de TV e FM) pontos destinados ao acoplamento dos aparelhos de
TV e FM ao sistema de antenas coletivas.
♦ Porta Corta-Fogo5: (projeto de instalação de prevenção e
combate a incêndio) dispositivo móvel que tem por objetivo vedar
aberturas em paredes e retardar a propagacão do fogo, calor e
gases de um ambiente para outro.
♦ Portaria6: é a determinação ou ordem de competência regimental
de Presidente de órgão da Administração Pública, objetivando
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providências oportunas e convenientes para o bom andamento
dos serviços.
Pré-Amplificadores5: equipamentos destinados a misturar os
canais e equalizar os sinais recebidos das fontes de programa,
repassando-os ao amplificador; ao pré-amplificador serão
conectados os módulos de comando e as fontes de programa.
* Amplificador - dispositivo capaz de receber o sinal de áudio de
uma fonte independente e amplificá-lo para distribuição aos
sonofletores; o amplificador assume também a função de
compatibilizar as impedâncias dos diversos sonofletores de um
mesmo circuito de áudio.
Preparação1: atividade inicial necessária a uma outra.
Produção Técnica Especializada1: atividade que envolve o
tratamento e/ou transformação de matéria prima, por meio de
princípios técnicos, manuseio ou pela utilização de
equipamentos, gerando produtos acabados ou semi-acabados,
isoladamente ou em série.
Programa de Necessidades5: (1 - geral) é a relação do conjunto
de condições e necessidades que, convenientemente
conjugados, caracterizam e originam o tema que se executar;
(2 - projeto de arquitetura) relação dos espaços, seu
dimensionamento, sua correlação e suas características, que
serão necessários à realização das atividades a serem abrigadas
por uma edificação. Estes espaços serão definidos a partir da
análise da entidade a ser instalada na edificação e da
determinação de sua estrutura organizacional (objetivos, funções
e atividades), seus usuários, seus equipamentos e os fluxos do
seu funcionamento; (3 - projeto de interiores) relação dos
espaços e suas características referentes à ambientação,
necessárias à realização das atividades previstas em uma
determinada edificação.
Projeto1: atividade necessária à materialização dos meios por
meio de princípios técnicos e científicos, visando à consecução
de um objetivo ou meta, adequando-se aos recursos disponíveis
e às alternativas que conduzem à viabilidade da decisão.
Projeto de Arquitetura5: conjunto de elementos gráficos que
visa a organizar e disciplinar a construção dos espaços
arquitetônicos, de modo a viabilizar e promover o

desenvolvimento das atividades enunciadas no programa de
necessidades da edificação.
♦ Projeto Básico3: conjunto de elementos necessários e
suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a
obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços, objeto da
licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos
preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamento do impacto ambiental do empreendimento e que
possibilitem a avaliação do custo da obra e a definição dos
métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes
elementos: a) desenvolvimento da solução escolhida de forma a
fornecer visão global da obra e identificar todos os seus
elementos constitutivos com clareza; b) soluções técnicas globais
e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a
necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de
elaboração do projeto executivo e de realização das obras e
montagem; c) identificação dos tipos de serviços a executar e de
materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas
especificações que assegurem os melhores resultados para o
empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua
execução; d) informações que possibilitem o estudo e a dedução
de métodos construtivos, instalações provisórias e condições
organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo
para a sua execução; e) subsídios para a montagem do plano de
licitação e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a
estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros
dados necessários em cada caso; f) orçamento detalhado do
custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços
e fornecimentos propriamente avaliados.
♦ Projeto Básico4: é o conjunto de elementos que define a obra, o
serviço ou o complexo de obras e serviços que compõem o
empreendimento, de tal modo que suas características básicas e
desempenho almejado estejam perfeitamente definidos,
possibilitando a estimativa de seu custo e prazo de execução (art.
1º); o Projeto básico é uma fase perfeitamente definida de um
conjunto mais abrangente de estudos e projetos, precedido por
estudos preliminares, anteprojeto, estudos de viabilidade técnica,
econômica e avaliação de impacto ambiental, sucedido pela fase
de projeto executivo ou detalhamento. As principais
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características do Projeto Básico são: a) desenvolver a alternativa
escolhida como sendo viável, técnica, econômica e
ambientalmente, e que atenda aos critérios de conveniência de
seu proprietário e a sociedade; b) fornecer uma visão global da
obra e identificar seus elementos constituintes de forma precisa;
c) especificar o desempenho esperado da obra; d) adotar
soluções técnicas, quer para o conjunto, quer para as suas
partes, devendo ser suportada por memórias de cálculo e de
acordo com critérios de projeto preestabelecidos de modo a evitar
e/ou minimizar reformulações e/ou ajustes acentuados durante
sua fase de execução; e) identificar e especificar, sem omissões,
os tipos de serviços a executar, os materiais e equipamentos a
incorporar à obra; f) definir as quantidades e os custos de
serviços e fornecimentos com precisão compatível com o tipo e
porte da obra, de tal forma a ensejar a determinação do custo
global da obra com precisão de mais ou menos quinze por cento;
g) fornecer subsídios suficientes para a montagem do plano de
gestão da obra; h) considerar, para uma boa execução, métodos
construtivos compatíveis e adequados ao porte da obra; e i)
detalhar os programas ambientais, compativelmente com o porte
da obra, de modo a assegurar a sua implantação de forma
harmônica com os interesses regionais.
Projeto do Canteiro de Obras5: é o conjunto de elementos
gráficos que visa a definir e disciplinar a execução e o arranjo
operacional dos componentes do canteiro de obras.
Projeto de Comunicação Visual5: é o conjunto de elementos
gráficos que visa a definir e disciplinar a execução de sistemas de
comunicação visual, de modo a orientar o usuário no espaço
arquitetônico da edificação ou conjunto de edificações.
Projeto de Demolição5: é o conjunto de elementos gráficos que
visa a definir e disciplinar os métodos e a seqüência de
operações executivas a serem aplicadas na demolição total ou
parcial de uma edificação, bem como os reforços e proteções de
instalações ou edificações vizinhas ou partes remanescentes da
edificação.
Projeto de Estrutura5: é o conjunto de elementos gráficos que
visa a definir e disciplinar a execução da parte da edificação
considerada resistente às ações e coações atuantes.

♦ Projeto Executivo3: o conjunto dos elementos necessários e
suficientes à execução completa da obra, de acordo com as
normas
pertinentes da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT.
♦ Projeto Executivo5: é a definição de todos os detalhes
construtivos ou executivos do sistema objeto do projeto e sua
apresentação gráfica, de maneira a esclarecer perfeitamente a
execução, montagem ou instalação de todos os elementos
previstos no sistema. Todos os projetos (abrangidos pelas
Práticas DASP) serão desenvolvidos de maneira harmônica e
compatibilizados entre si, atendendo aos seguintes critérios
gerais de projeto: a) apresentar um sistema racional de
execução, observando as possibilidades de expansão, mudanças
de uso e reformas; b) estabelecer, sempre que possível, um
sistema de modulação; c) adotar soluções técnicas construtivas
compatíveis com o local de execução da edificação; d) utilizar
materiais e componentes adequados à realidade regional e ao
objetivo da edificação; e) adotar soluções que apresentem fácil
manutenção, conservação e limpeza; f) adotar soluções que
apresentem segurança; e g) adotar soluções econômicas, de
acordo com a disponibilidade financeira.
♦ Projeto de Coleta e Disposição de Resíduos Sólidos5: é o
conjunto de elementos gráficos que visa a definir e disciplinar a
instalação de sistemas de coleta e disposição de resíduos sólidos
domésticos.
♦ Projeto de Fundação5: é o conjunto de elementos gráficos que
visa a definir e disciplinar a execução de sistema estrutural que
transmite ao terreno as cargas da estrutura da edificação.
♦ Projeto Geométrico de Sistemas Viários5: conjunto de
elementos gráficos que visa a definir e disciplinar o traçado e a
locação de sistemas viários. * Seção-Tipo - seção transversal de
vias ou estacionamentos, contendo a largura, declividade
transversal, posição de passeios, canteiros centrais e outros
elementos necessários à perfeita definição de sua geometria.
* Greide ou Alinhamento Vertical - posição final da plataforma
das vias em relação ao terreno original, terraplenado ou não;
normalmente é representado pelas cotas dos eixos das vias ao
longo de um estaqueamento e composto por trechos retos, ou
seja, tangentes verticais, trechos de concordância, ou seja,
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curvas verticais. * Estaqueamento ou Alinhamento Horizontal posicionamento, em planta, dos eixos das vias compostos por
trechos retos, ou seja, tangentes horizontais concordadas por
curvas de determinados raios horizontais; no total, a extensão
das vias normalmente é subdividida em módulos iguais,
denominados estacas. * Pontos Característicos - pontos
notáveis de um alinhamento horizontal, como pontos de começo
de curva circular (PCs), pontos de interseção das tangentes
horizontais (PIs), pontos de término de curva circular (PTs); para
o alinhamento vertical é usual definirem-se pontos de começo de
curva vertical (PCVs), pontos de interseção de tangentes verticais
(PIVs) e pontos de término de curva vertical (PTVs); também
podem ser diferenciados dos demais os pontos onde se iniciam,
onde se cruzam e onde terminam as vias. * Seções
Transversais - resultado da aplicação da seção-tipo, estaca a
estaca do alinhamento horizontal, mostrando a posição da
plataforma para o greide definido, em relação ao terreno.
Projeto de Instalação de Água Fria5 - conjunto de elementos
gráficos que visa a organizar e disciplinar a instalação de
sistemas de recebimento, reservação e distribuição de água fria.
Projeto de Instalação de Água Quente5: é o conjunto de
elementos gráficos que visa a definir e disciplinar a instalação de
sistemas de aquecimento, reservação e distribuição de água
quente.
Projeto de Instalação de Drenagem de Águas Pluviais5: é o
conjunto de elementos gráficos que visa a definir e disciplinar a
instalação de sistemas de captação, condução e afastamento de
águas pluviais de superfície e de infiltração.
Projeto de Instalação de Esgotos Sanitários5: é o conjunto de
elementos gráficos que visa a definir e disciplinar a instalação de
sistemas de coleta, condução e afastamento dos despejos de
esgotos sanitários.
Projeto de Instalação de Prevenção e Combate a Incêndio5: é
o conjunto de elementos gráficos que visa a definir e disciplinar a
instalação de sistemas de prevenção e combate a incêndio, de
modo a enquadrar a edificação dentro dos limites mínimos de
segurança com as atividades nele desenvolvidas.

♦ Projeto de Instalações de Ar Comprimido5: é o conjunto de
elementos gráficos que visa a definir e disciplinar a instalação de
sistemas de geração, reservação e distribuição de ar comprimido.
♦ Projeto de Instalações Elétricas5: é o conjunto de elementos
gráficos que visa a definir e disciplinar a instalação de sistemas
de recebimento, distribuição e utilização de energia elétrica em
edificações.
♦ Projeto de Instalações de Gás Combustível5: é o conjunto de
elementos gráficos que visa a definir e disciplinar a instalação de
sistemas de geração, reservação e distribuição de gás
combustível.
♦ Projeto de Instalações de Oxigênio5: é o conjunto de elementos
gráficos que visa a definir e disciplinar a instalação de sistemas
de geração, reservação e distribuição de oxigênio.
♦ Projeto de Instalações de Vácuo5: é o conjunto de elementos
gráficos que visa a definir e disciplinar a instalação de sistemas
de geração, reservação e distribuição de vácuo.
♦ Projeto de Instalações de Vapor5: é o conjunto de elementos
gráficos que visa a definir e disciplinar a instalação de sistemas
de geração e distribuição de vapor.
♦ Projeto de Instalações de Sistema de Ar-Condicionado
Central5: é o conjunto de elementos gráficos que visa a definir e
disciplinar a execução e instalação de sistemas de captação,
tratamento e distribuição de ar-condicionado em ambientes
fechados da edificação.
♦ Projeto de Instalação de Sistema Compactador de Resíduos
Sólidos5: é o conjunto de elementos gráficos que visa a definir e
disciplinar a instalação de compactadores de resíduos sólidos e
seus complementos.
♦ Projeto de Instalações de Ventilação Mecânica5: é o conjunto
de elementos gráficos que visa a definir e disciplinar a instalação
de sistemas mecânicos de remoção ou introdução e distribuição
de ar em ambientes fechados da edificação.
♦ Projeto de Interiores5: é o conjunto de elementos gráficos que
visa a definir e disciplinar a execução e instalação de
componentes de ambientação, de modo a implementar e
qualificar os espaços arquitetônicos da edificação.
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♦ Projeto de Paisagismo5: é o conjunto de elementos gráficos que
visa a definir e disciplinar o uso dos espaços externos e a
recomposição da paisagem, de modo a integrá-la com o edifício
ou conjunto de edifícios, protegendo e conservando o solo e
contribuindo para o conforto ambiental, caracterizando o uso da
vegetação.
♦ Projeto de Pavimentação5: é o conjunto de elementos gráficos
que visa a definir e disciplinar a execução das camadas situadas
acima do subleito, de modo a garantir a circulação confortável e
segura dos veículos.
♦ Projeto de Sistema de Antenas Coletivas de TV e FM5: é o
conjunto de elementos gráficos que visa a definir e disciplinar a
instalação de antenas para recepção de sinais de televisão e
freqüência modulada e rede de distribuição destes sinais aos
diversos pontos receptores.
♦ Projeto de Sistema de Circuito Fechado de TV5: é o conjunto
de elementos gráficos que visa a definir e disciplinar a instalação
de receptores, central de monitores e rede de distribuição de
imagens, de modo a cobrir adequadamente as áreas de
visualização.
♦ Projeto de Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio5: é o
conjunto de elementos gráficos que visa a definir e disciplinar a
instalação de dispositivos de detecção e alarme de incêndio.
♦ Projeto de Sistema de Elevadores5: é o conjunto de elementos
gráficos que visa a definir e disciplinar a instalação de sistemas
mecânicos de elevadores para o transporte de pessoas, materiais
e cargas em geral na edificação.
♦ Projeto de Sistemas de Escadas Rolantes5: é o conjunto de
elementos gráficos que visa a definir e disciplinar a instalação de
sistemas mecânicos de escadas rolantes para o transporte de
pessoas na edificação.
♦ Projeto de Sistema para Rebaixamento de Lençol Freático5: é
o conjunto de elementos gráficos que visa definir e disciplinar a
instalação de equipamentos para rebaixamento de lençol freático,
de modo a permitir a execução de obras e serviços abaixo da sua
superfície.
♦ Projeto de Sistema de Relógios Sincronizados5: é o conjunto
de elementos gráficos que visa a definir e disciplinar a instalação

♦

♦

♦

♦

de centrais horárias, relógios secundários e rede de interligação e
distribuição do sistema.
Projeto de Sistema de Sonorização5: é o conjunto de
elementos gráficos que visa a definir e disciplinar a instalação de
centrais de sonorização, rede de distribuição, sonofletores e
demais equipamentos complementares, de modo a possibilitar a
transmissão de sinais de áudio com a maior fidelidade possível
aos ambientes da edificação.
Projeto de Sistema de Telefonia5: é o conjunto de elementos
gráficos que visa a definir e disciplinar a instalação de central
privada de comutação telefônica, redes de tubulação e cabos, de
modo a suprir as necessidades de comunicação telefônica de
cada área da edificação.
Projeto de Terraplenagem5: é o conjunto de elementos gráficos
que visa a definir e disciplinar a execução de movimentos de terra
necessários à implantação de edificações e elementos de
urbanismo.
Prumada5: (projeto de sistema de telefonia) tubulação vertical
que constitui a espinha dorsal da tubulação telefônica do edifício
e que corresponde, usualmente, à tubulação primária. * Poço de
Elevação - tipo especial de prumada de edifício, de seção
retangular, que possibilita a instalação de mais de um cabo
telefônico.

R
♦ Radier5: elemento de fundação rasa, constituído de uma sapata
associada que abrange todos os pilares da obra.
♦ Ralo5: (projeto de instalação de drenagem de águas pluviais)
caixa dotada de grelha na parte superior, destinada a receber
águas pluviais. * Ralo Hemisférico - ralo cuja grelha tem forma
hemisférica, utilizado em locais com possibilidade de
entupimentos freqüentes. (projeto de instalação de esgotos
sanitários) Ralo de Despejo - caixa dotada de grelha na parte
superior destinada a receber despejos de águas de chuveiros ou
de lavagem de piso.
♦ Ramal de Descarga5: (projeto de instalação de esgotos
sanitários) canalização destinada a receber efluentes de dois ou
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mais ramais de descarga. * Ramal de Esgoto - canalização
destinada a receber efluentes de dois ou mais ramais de
descarga.
Realimentação Acústica (Microfonia)5: (projeto de sistema de
sonorização) fenômeno decorrente da realimentação do
microfone pela reflexão do sinal emitido, reamplificando-o até o
sistema entrar em oscilação.
Recalque Diferencial5: diferença entre os recalques totais
sofridos por dois pontos quaisquer das fundações do edifício.
Recalque Diferencial Específico (ver Distorção Angular).
Recalque Total5: deslocamento vertical sofrido pela parte
superior (topo) das fundações, em relação a um nível de
referência criterioso e indeslocável. Normalmente as medidas de
recalque total são tomadas do centro geométrico da fundação ou
da face dos pilares.
Receptáculo5: (projeto de instalação de drenagem de águas
pluviais) elemento no piso destinado a receber águas pluviais das
coberturas, em queda livre.
Receptor5: (projeto de sistema de circuito fechado de TV)
equipamento constituído pelo conjunto câmara objetiva
responsável pela captação e geração de imagens.
Rede de Distribuição5: (projeto de instalação de água fria)
conjunto de tubulações e dispositivos destinados a conduzir e
distribuir água fria, desde a primeira derivação do alimentador ou
reservatório até os pontos de utilização, geralmente constituída
por barriletes, colunas de distribuição, ramais e sub-ramais;
(projeto de sistema de sonorização) veículo de transmissão dos
sinais de áudio da central de sonorização ao sonofletores, sendo
constituído por todos os cabos e redes de dutos de suporte e
proteção; (projeto de sistema de relógios sincronizados) constitui
toda a rede de tubulação e fios que interliga a central horária com
a rede de relógios secundários; (projeto de sistema de antenas
coletivas de TV e FM) conjunto de dutos, caixas de passagem,
cabos e acopladores que interligam o painel processador com os
pontos receptores; (projeto de sistema de circuito fechado de TV)
conjunto de linhas de transmissão, comando, amplificadores de
linha e rede de dutos que conecta os receptores à central de
monitores.

♦ Referência de Nível5: (topografia) materialização, no terreno, de
pontos que identifiquem o sistema de cotas adotado para a
altimetria do levantamento topográfico; tais pontos garantem a
precisão de níveis, greides, soleiras e outros elementos do
projeto, quando da implantação no terreno.
♦ Rendimento5: (projeto de sistema de sonorização) nível de
pressão sonora no eixo do sonofletor, a um metro de distância,
com um sinal de 1.000 Hz, fornecendo 1 watt ao sonofletor.
♦ Repetidores5: (projeto de sistema de relógios sincronizados)
unidades que não possuem base de tempo, tendo a função de
receber o pulso gerado pela central horária e amplificá-lo.
♦ Reserva de Incêndio5: (projeto de instalação de prevenção e
combate a incêndio) quantidade de água destinada
exclusivamente para o combate a incêndios.
♦ Reservatório5: (projeto de instalação de água fria) depósito de
água destinado a compensar diferenças entre vazões de
abastecimento e consumo e proporcionar distribuição contínua
sob pressões adequadas, até mesmo durante período de
paralisação do abastecimento.
♦ Resolução6: é o ato normativo de competência exclusiva do
Plenário do CONFEA, destinado a explicitar a Lei, para sua
correta execução e para disciplinar os casos omissos.
♦ Revestimentos5: (projeto de interiores) elementos que cobrem
uma superfície, a ela incorporados após sua execução.
♦ Risco5: (projeto de instalação de prevenção e combate a
incêndio) classificação do estado de perigo em relação à
possibilidade de incêndio em determinado ambiente. * Risco
Isolado - risco de maior perigo de propagação de incêndio em
um compartimento, separado dos demais da edificação. * Classe
de Ocupação - classificação do risco de incêndio em função do
tipo de uso da edificação que, de acordo com o Instituto de
Resseguros do Brasil – IRB –, está dividido em treze classes de
ocupação, conforme a 3ª parte da Tarifa de Seguro. * Classe de
Proteção - classificação do nível de proteção que a instalação de
proteção e combate a incêndio proporciona à edificação, de
acordo com o IRB.
♦ Rufo5: (projeto de instalação de drenagem de águas pluviais)
arremate que cobre a junção de componentes da edificação,
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como paredes e coberturas, e que evita a penetração de águas
pluviais nas construções.

S
♦ Sapata5: elemento de fundação rasa, dimensionado de modo que
as tensões de tração nele produzidas requeiram o emprego de
armação. Sua espessura pode ser constante ou variável.
♦ Sapata Associada5: elemento de fundação rasa, comum a vários
pilares ou carregamentos distribuídos, cujos centros, em planta,
não estão situados em um mesmo alinhamento.
♦ Seguro-Garantia3: o seguro que garante o fiel cumprimento das
obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos.
♦ Sensor Automático de Ganho5: dispositivo pelo qual o
incremento de sinal, em transmissão de um ponto para outro, é
ajustado automaticamente.
♦ Sensores5: (projeto de sistema de circuito fechado de TV)
dispositivos acoplados ao sistema de circuito fechado de TV que
sinalizam a violação de regiões de segurança, bem como
interrompem uma seqüência de imagens dos monitores nos
pontos violados para melhor identificação e possível gravação em
vídeo (gravador de evento).
♦ Serviço3: toda atividade destinada a obter determinada utilidade
de interesse para a administração, tais como demolição,
conserto, instalação, montagem, operação, conservação,
reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens,
publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais.
♦ Serviço5: atividade executiva ou forma de composição, fixação e
aplicação de materiais e equipamentos na edificação definida por
meio de seu aspecto físico e características de montagem.
♦ Serviços Preliminares5: (terraplenagem) operações de
desmatamento, destocamento e limpeza do terreno destinadas
ao preparo para execução das operações de corte ou aterro.
♦ Sifão5: (projeto de instalação de esgotos sanitários) fecho hídrico
para vedar a passagem de gases. * Caixa Sifonada - caixa
dotada de fecho hídrico, destinada a receber efluentes de
aparelhos sanitários e águas de lavagem de piso.

♦ Sistema de Ar-Condicionado5: (projeto de instalações de
sistema de ar-condicionado central) sistema que produz ar, cujas
condições de temperatura, umidade e pureza são
simultaneamente mantidas sob controle. * Sistema de ArCondicionado para Conforto - sistema que produz arcondicionado de modo a proporcionar conforto térmico aos
usuários do ambiente beneficiado. * Sistema de ArCondicionado Especial - sistema que produz ar de modo a
proporcionar as condições exigidas pelo processo industrial ou
atividades especiais desenvolvidas no ambiente beneficiado. *
Sistema de Ar-Condicionado por Expansão Direta - sistema
de ar-condicionado por processo de tratamento em que a troca
de calor entre o ar e o gás refrigerado se realiza por meio de
agente intermediário; o agente intermediário é a água gelada, que
troca calor com o ar depois de trocar calor com o gás refrigerante.
♦ Sistema de Comunicação Visual5: conjunto de mensagens
visuais organizado segundo uma linguagem gráfica programada
para fornecer informações sobre as funções e atividades
desenvolvidas na edificação. * Elementos Básicos do Sistema
de Informação - elementos do sistema que, usados em conjunto
ou
separadamente, compõem as mensagens a serem
transmitidas; esses elementos são: a ) alfabeto padrão;
b) pictogramas; c) signos direcionais; d) código cromático; e)
mapa-índice; f) suporte de informação. * Alfabeto Padrão alfabeto cujas características de desenho permitem boa
legibilidade em curta, média e longa distância, utilizado para
normalização de todas as mensagens escritas do sistema de
informação. * Pictograma - representação gráfica de funções,
atividades e serviços. Usa-se como comunicação visual universal
e imediata de fácil percepção à distância e alta legibilidade.
* Signo Direcional - símbolo gráfico utilizado para indicar
direção. * Código Cromático - sistemas de cores com significado
preestabelecido. * Mapa Índice - quadros e mapas indicadores
que informam a ocupação da edificação por pavimento ou a
distribuição das atividades no pavimento destinando-se a orientar
o usuário na sua localização e orientação na edificação.
* Suporte de Informação - veículo utilizado para transmissão de
mensagens do sistema de comunicação adotado: placas, postes,
paredes, pisos e outros.
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♦ Sistema de Distribuição com Recirculação5: (projeto de
instalações de água quente) sistema de distribuição que dispõe
de circuito de água quente, de forma a mantê-la sempre aquecida
nos pontos de consumo. * Circuito de Água Quente - conjunto
de tubulações interligadas de modo a formar um percurso
fechado para a movimentação de água quente.
♦ Sistema de Modulação5: (projeto de arquitetura) sistema de
dimensões combinadas, múltiplas de uma unidade, que podem
ser adotadas para os diversos componentes da edificação.
♦ Sistema Viário5: via ou conjunto de vias e estacionamentos,
complementares ao edifício ou conjunto de edifícios, destinado à
circulação de veículos e/ou pedestres. * Via Interna - ligação que
permite a circulação de veículos no interior de uma área
considerada. * Via de Acesso - conexão do sistema
viário interno com o sistema viário principal ou circunvizinho.
* Estacionamento - área do sistema viário destinada a alojar
veículos dentro da área considerada.
♦ Solda Elétrica Manual5: (estruturas metálicas) processo manual
constituído da fusão de um eletrodo especialmente preparado ao
elemento a ser unido, mediante a utilização de corrente elétrica
alternada ou contínua.
♦ Sonofletores5: (projeto de sistema de sonorização) elementos
terminais do sistema, responsáveis pela difusão dos sinais de
áudio gerados pela central de sonorização. * Ângulo de
Cobertura do Sonofletor - ângulo obtido por meio da curva polar
do sonofletor, nos pontos em que a variação do nível sonoro for
inferior a 3 db (decibéis), medidos a partir do seu eixo.
♦ Subestação5: (projeto de instalações elétricas) conjunto de
equipamentos elétricos, incluindo local e edificação que os
abriga, destinado a medir e controlar a energia elétrica ou
transformar as suas características.

T
♦ Talude5: superfície inclinada do terrapleno, podendo ser
resultante de corte ou aterro.
♦ Tarefa3: quando se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos
por preço certo e total.

♦ Taxa de Ocupação5: relação existente entre a área de projeção
horizontal da edificação e a área do lote.
♦ Taxa de Benefícios e Despesas Indiretas5: (orçamento) taxa
correspondente a despesas indiretas e remuneração ou lucro
para a execução de serviços, incidente sobre a soma dos custos
de materiais, mão-de-obra e equipamentos.
♦ Taxa de Leis Sociais5: (orçamento) taxa correspondente a
despesas com encargos sociais e trabalhistas, conforme a
legislação em vigor, incidente sobre o custo de mão-de-obra.
♦ Tempo de Reverberação5: tempo necessário para obter-se uma
atenuação de 60 dB (decibéis) após o fim da irradiação da fonte;
na prática, 60 dB de atenuação representam um som totalmente
inaudível.
♦ Tensão Admissível em Fundações Diretas5: aplicada sobre o
terreno de fundação nas condições específicas de cada caso,
provoca apenas recalques e distorções angulares que a
construção
pode
suportar
sem
inconvenientes
e,
simultaneamente, oferece um coeficiente de segurança
satisfatório contra a ruptura ou o escoamento do solo.
♦ Terraplenagem5: conjunto de operações executivas de
escavação, transporte, distribuição e compactação de volumes de
solo ou material rochoso, de maneira a adaptar a conformação
natural do terreno às condições finais de implantação da obra.
♦ Terrapleno5: terreno resultante da terraplenagem.
♦ Tesouras ou Treliças5: estruturas lineares cujas barras são
dispostas de tal forma que, quando as cargas se aplicam nos nós
da estrutura, desprezando certos efeitos secundários, sejam
solicitadas somente por esforços normais (compressão e tração).
* Treliças Planas - estruturas (formadas por barras interligadas)
que têm os eixos de todas as suas barras situados no mesmo
plano. * Treliças Espaciais - estruturas (formadas por barras
interligadas) cujos eixos das barras não estão todos num mesmo
plano. * Montante ou Pendural - barras verticais que constituem
parte das treliças.* Diagonais - peças inclinadas internas que
constituem parte das treliças. * Banzo superior, Perna ou
Empena - peça superior que constitui parte da treliça.
♦ Tolerância5: (topografia) erro máximo permitido para o
fechamento linear, angular ou altimétrico de uma poligonal.
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* Tolerância Linear - fixada por uma relação do tipo ≅L/L, onde
≅L é o erro de fechamento linear e L é a extensão da poligonal.
* Tolerância Angular - fixada por uma expressão α n , onde α
é um ângulo definido basicamente em função da precisão
nominal do aparelho e n é o número de vértices na poligonal.
* Tolerância Altimétrica - fixada por uma expressão do tipo

♦

♦

♦

♦

♦

♦

n K , onde n é uma diferença de nível em milímetros e K é a
extensão nivelada, em quilômetros.
Tomada de Preços3: é modalidade de licitação entre
interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a
todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro
dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a
necessária qualificação.
Torre de Resfriamento5: (projeto de instalações de ar
comprimido/projeto de instalações de vácuo) equipamento
destinado à recuperação da água de resfriamento pela troca de
calor com o ar exterior. Ver também Condicionador de Ar.
Trincheira Impermeável5: (rebaixamento do lençol freático)
trincheira contínua, preenchida com material impermeável,
implantada ao redor da obra que se quer executar. A trincheira
impermeável é normalmente executada por meio de paredesdiafragma, estacas justapostas e estacas-prancha.
Trocador de Calor Intermediário e Posterior5: (projeto de
instalações de ar comprimido) equipamento destinado ao
resfriamento de ar comprimido, acoplado a compressores; o
resfriamento se realiza pela troca de calor entre o ar comprimido
e a água em circulação.
Tubo Drenante5: (rebaixamento do lençol freático) tubo poroso
ou perfurado instalado previamente em valeta central ou lateral à
área a ser escavada. O rebaixamento é feito por meio de bombas
instaladas na superfície e conectadas às extremidades dos tubos
drenantes.
Tubo de Queda5: (projeto de instalação de esgotos sanitários)
canalização vertical destinada a receber efluentes de
subcoletores, ramais de esgoto e ramais de descarga.
* Subcoletor - canalização destinada a receber um ou mais
tubos de queda ou ramais de esgoto. * Coletor - canalização
compreendida entre a última inserção de subcoletor, ramal de

esgoto ou de descarga e a rede pública ou local de lançamento
dos despejos.
♦ Tubo Ventilador5: (projeto de instalação de esgotos sanitários)
canalização ascendente destinada a permitir o acesso do ar
atmosférico ao interior das canalizações de esgoto e a saída de
gases dessas canalizações, bem como impedir a ruptura do
fecho hídrico dos desconectores.
♦ Tubulão5: elemento estrutural de fundação profunda, implantado
por abertura e concretagem de um poço no terreno, ou fazendo
descer, por escavação interna ou cravação com equipamento, um
tubo (camisa), geralmente de concreto armado ou de aço, que é
posteriormente cheio, parcial ou totalmente, de concreto simples
ou armado.

U
♦ Unidade Completa Unificada5: (projeto de instalações de gás
combustível/projeto de instalações de vapor/projeto de
instalações de ar comprimido/projeto de instalações de
vácuo/projeto de instalações de oxigênio) conjunto completo de
equipamentos, acessórios, instrumentos de segurança e controle,
tubulações e fiações, projetado e fornecido pelo fabricante do
equipamento principal, em condições de utilização imediata e
com garantia de desempenho previamente estabelecido.
♦ Unidade Vaporizadora5: (projeto de instalações de gás
combustível) equipamento de vaporização ou gaseificação do
GLP, baseado em aquecimento a vapor, água quente ou chama
de gás; (projeto de instalações de oxigênio) equipamento de
vaporização do oxigênio líquido com aquecimento a vapor ou ar
atmosférico.
♦ Usuário5: (projeto de arquitetura) pessoas que participam da
realização das atividades, trabalhando ou sendo atendidas.

V
♦ Vedação5: (projeto de arquitetura) elementos verticais da
edificação, internos ou externos, para proteção e controle de
iluminação e ventilação natural, visibilidade, acessos, segurança,
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♦
♦
♦

♦
♦

proteção térmica e acústica e estanqueidade. Compreendem
paredes, esquadrias e vidros.
Vegetação Autóctone5: vegetação original e característica de
uma região.
Vegetação Existente5: vegetação autóctone ou que não se
encontra na área de projeto.
Ventilação Natural5: (projeto de instalações de ventilação
mecânica) processo de renovação de ar de um ambiente fechado
estabelecido espontaneamente em função de pressões,
temperatura ou ação dos ventos. * Ventilação por Gravidade ventilação natural gerada por aberturas situadas na parte superior
do ambiente ou da edificação e pela diferença da densidade do
ar.
Velocidade da Captura5: (projeto de instalações de ventilação
mecânica) velocidade do ar necessária para o transporte da
partícula do agente contaminante à boca de captação.
Ventilação Mecânica5: (projeto de instalações de ventilação
mecânica) processo de renovação do ar de um ambiente
fechado, estabelecido por meio de meio mecânico, visando ao
controle da pureza, temperatura, umidade, distribuição e odor do
ar. * Ventilação por Insuflamento - processo de ventilação
mecânica que introduz o ar de renovação no ambiente,
estabelecendo no recinto beneficiado uma pressão maior que a
exterior. * Ventilação por Exaustão - processo de ventilação
mecânica que remove o ar contaminado ou viciado do ambiente,
estabelecendo no ambiente beneficiado uma pressão menor que
a exterior. * Ar Contaminado (viciado) - ar que contém
substância poluente ou que apresenta concentração de qualquer
de seus componentes que possa causar mal-estar ou desconforto
ao usuário no ambiente. * Ar Exterior - atmosfera externa à
edificação, de onde é retirado o ar de renovação do sistema de
ventilação. * Ventilação por Diluição - processo de ventilação
mecânica que introduz o ar de renovação no ambiente, mantendo
a contaminação dentro de limites toleráveis pelo usuário do
recinto; é utilizada quando não é possível eliminar o agente
contaminante antes de se espalhar pelo ambiente. * Ventilação
por Sistema Misto - processo de ventilação mecânica que utiliza
a combinação de ventilação por insuflamento e por exaustão.
* Ventilação por Exaustão Local - processo de ventilação

♦

♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦

♦

mecânica que elimina o agente contaminante antes de se
espalhar pelo ambiente.
Vértices de Coordenadas5: (topografia) materialização no
terreno de pontos que representam o sistema local de
coordenadas plano-retangulares, escolhido para a representação
do terreno em plantas de escalas apropriadas; tais vértices
servem de base à locação dos projetos no terreno, garantindo
uma precisão desejável no posicionamento em planta dos
elementos projetados.
Viga Alavanca5: viga de fundação destinada primordialmente a
absorver os esforços provenientes de excentricidade de carga do
pilar em relação ao bloco ou sapata.
Viga de Fundação5: elemento de fundação rasa, comum a vários
pilares, cujo centro, em planta, está situado no mesmo
alinhamento de dois ou mais pilares contíguos. Além das funções
particulares indicadas nas definições de Viga-Alavanca, Viga de
Travamento e Viga de Rigidez, tem a finalidade de diminuir
comprimentos de flambagem.
Viga Mista5: ligação solidária de perfis metálicos e laje de
concreto armado, unidos por meio de conectores para resistir
conjuntamente a esforços de flexão.
Viga de Rigidez5: viga de fundação destinada primordialmente a
absorver recalques diferenciais, promovendo um aumento da
rigidez do conjunto de fundação.
Viga de Travamento5: viga de fundação destinada
primordialmente a repartir os esforços horizontais atuantes entre
várias fundações vizinhas.
Vista6: é a faculdade dos Conselheiros Federais e Regionais de
tomarem conhecimento de quaisquer das partes dos processos
em curso nos Conselhos.
Vistoria1: atividade que envolve a constatação de um fato,
mediante exame circunstanciado e descrição minuciosa dos
elementos que o constituem, sem a indagação das causas que o
motivaram.
Voto6: é o ato de pronunciamento de cada um dos Conselheiros
em plenário a respeito de matéria submetida à decisão destes.
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14 - CONDICIONANTES DOS PROJETOS DE
INFRA-ESTRUTURA
O presente capítulo foi dividido em duas seções: uma
primeira, que se refere aos sistemas de instalações de infraestrutura urbana, propriamente ditos, do Campus Universitário Darcy
Ribeiro, e uma segunda, dedicada ao sistema viário e de circulação –
que bem mereceria capítulo próprio, mas que se julgou conveniente
associar ao tema mais amplo da infra-estrutura urbana, por ter
associação direta com parte das soluções de projeto das redes físicas
de serviços e instalações. O sistema viário é fundamental estruturador
da proposta de ocupação e, como se verá, guarda outras acepções
para o projeto de urbanismo. No caso do Plano Diretor Físico do
Campus, a discussão das premissas de projeto do sistema viário se
expande na concepção de zoneamento e setorização, articulando-se às
destinações de uso das Unidades Físicas e a elementos de um plano
de transportes interno. Essa discussão é melhor desenvolvida na
explicação da Proposta de Setorização e Zoneamento (Capítulo 15).
O planejamento dos sistemas de infra-estrutura do
Campus Universitário Darcy Ribeiro ocorre em dois níveis: a) geral, em
que os sistemas são planejados considerando as necessidades e
características técnicas para a implementação de cada sistema
(esgotos, fornecimento de água potável, eletricidade, telefonia,
iluminação pública, rede lógica), o que implica a previsão de
equipamentos de maior porte e especificidade, e outros componentes,
somente concebíveis na escala geral de cada um desses sistemas; e b)
local, em que as necessidades e características técnicas de cada
edificação (e Unidade Física do Campus, na medida em que poderá
conter edificações com diferentes perfis de demanda) são estudadas e
suas ligações às redes de serviços solucionadas, de modo orientado
por seu padrão de ocupação (com referência à disposição das
edificações e respectivas instalações, em especial).
O presente capítulo deve deter-se em diretrizes gerais,
destinadas a orientar as fases iniciais de planejamento e implantação
das redes de infra-estrutura – especialmente nos aspectos associados
à urbanização e ao projeto físico concernentes ao primeiro nível citado

acima, na escala de todo o Campus. Há um significativo campo de
soluções a ser definido entre os dois níveis de planejamento dos
sistemas de infra-estrutura, pois:
•
a ocupação atual abriga diversas situações
críticas, geradas pelas sucessivas reformas implementadas nos
espaços construídos existentes, sem a ocorrência de um
planejamento coordenado dos projetos de infra-estrutura; o
diagnóstico das condições existentes em cada edificação, na
atualidade, é fundamental para que o aproveitamento e
reestruturação dos sistemas de infra-estrutura se dêem de forma
racional, com a eliminação das gambiarras e das soluções
tecnicamente limitadas; esse procedimento implica, na prática, um
novo projeto de infra-estrutura a partir das instalações existentes,
com seu reaproveitamento e reestruturação;
•
não se tem a informação precisa acerca das
demandas específicas que as futuras edificações acarretarão,
embora seja possível delinear as características técnicas básicas
dos projetos de engenharia, considerando-se perfis de demanda
conservadores (modelados a partir das premissas dos vetores de
ocupação, em que diferentes áreas acadêmicas, seus laboratórios
e oficinas, equipamentos e instalações, podem ser estimados a
partir dos padrões existentes);
•
há
a
possibilidade
de
inovações
e
experimentos relacionados com a geração e o transporte de
energia, com a captação e reciclagem de água, com as tecnologias
de telecomunicação e telematização, as tecnologias de construção,
de iluminação e transportes, entre tantas outras, que impactarão os
sistemas de infra-estrutura: o Campus tem tudo para se
converter em um setor urbano experimental para a inovação
nesses sistemas, embora apresente soluções ordinárias,
convencionais, ao longo da história de sua ocupação; a autosustentação, a reciclagem, a eliminação do desperdício nos
insumos básicos para as edificações e atividades nelas abrigadas
podem impor sistemas ainda não desenhados, que são
imprevisíveis a partir da base de informações disponíveis pela
instância de planejamento físico, mas que podem transformar
significativamente as próprias premissas de projeto aqui
apresentadas;
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•
o próprio conceito de rede infra-estrutural que
enfeixa uma complexa coleção de instalações prediais e de
serviços para o setor urbano recoloca continuadamente a visão do
projeto integral do Campus; cada nova edificação somada ao
conjunto preexistente, de certo modo, refaz o Campus, ainda que
incrementalmente; considera-se, assim, que a ocupação se dará
de modo marcadamente incremental, por sucessivos impulsos;
sem o acompanhamento criterioso do processo de ocupação, os
impulsos incrementais (de ocupação, por decisões caso a caso
sobre a oportunidade e o programa de necessidades de cada nova
edificação) têm tudo para gerar situação de organização especial
desordenada, caótica; para o planejamento da infra-estrutura física
do Campus, é crucial o estabelecimento de limites entre os quais a
ocupação seja balizada; esses limites dizem respeito sobretudo à
capacidade de fornecimento de serviços e de auto-sustentação do
conjunto de atividades em expansão; entre a concepção do edifício
individual e a ocupação paulatina do Campus deve ocorrer,
obrigatoriamente, a avaliação dos custos e da viabilidade da
organização dos espaços construídos, em expansão até seu
limite preconizado.
14.1 – CONDICIONANTES GERAIS DAS REDES DE
INFRA-ESTRUTURA
A área física do Campus, tomando-se os cinco Setores em
que se baseia a presente proposta do Plano Diretor Físico, não
apresenta maiores dificuldades para a implantação de sistemas de
infra-estrutura de suporte às edificações e às instalações da
Universidade de Brasília. A declividade média ao longo do eixo Asa
Norte–Lago Paranoá é inferior a 5%, adequada à construção de
galerias transversais (direção Oeste-Leste) e longitudinais (direção SulNorte), bem como à passagem subterrânea de dutos, fora de galerias.
A construção de galerias pode ser associada à ocupação de
determinadas Unidades Físicas, como nos casos das que terão
destinação de uso exclusivamente acadêmico no Setor Norte do
Campus, bem como nos casos das Unidades Físicas SS-6 a SS-12, no
Setor Sul do Campus – também com destinação de uso exclusivamente
acadêmico. Nessas situações, prevê-se a ocupação por espaços

acadêmicos com maior concentração de laboratórios, sendo sua rede
de galerias facilitadora da manutenção e de mudanças nos sistemas de
instalações, a partir dos principais ramais de distribuição para as
edificações e compartimentos específicos.
A proposta de ocupação plena do Campus aumentará em
cerca de 600% a área edificada: teremos, no estágio de plena
ocupação – num horizonte de tempo estimado entre 30 e 50 anos -,
uma área total de edificações de seis a oito vezes maior que a atual!
Evidentemente, esse é o potencial máximo, mas ainda que se reduza
essa projeção de ocupação (com taxas de ocupação ainda menores
que as preconizadas neste Plano Diretor Físico, em torno de 50%) é
inegável o enorme potencial de ocupação em área urbanizada e
edificada.
O crescimento da demanda global por redes e serviços de
infra-estrutura, de um Campus plenamente ocupado, segue
aproximadamente a estimativa de crescimento do quantitativo de
espaços edificados. Mas é provável que os custos de manutenção
sigam função de crescimento ainda maior, pois:
a)
há a possibilidade de as novas edificações
serem perdulárias e não serem planejadas para a economia de
energia, água e percursos de redes de instalações de telefonia,
lógica, eletricidade, esgotos; as baixas densidades de ocupação se ainda mais acentuadas pela implantação de edificações
isoladas, criando descontinuidades espaciais associadas a taxas de
ocupação inferiores às preconizadas -, podem acarretar custos
elevados para a construção e manutenção das redes de infraestrutura;
b)
há a necessidade de se investir em galerias
técnicas que racionalizem todo o processo de manutenção futura,
o que implica custos iniciais elevados para a ocupação de algumas
das Unidades Físicas do Campus (nomeadamente no Setor Norte
do Campus, nas Unidades Físicas SN-8 a SN-12); caso não se
lance mão de solução facilitadora da manutenção das redes de
infra-estrutura em longo prazo, a soma de soluções parciais,
restritas às edificações isoladas pode implicar custos elevados e
soluções de baixa qualidade técnica;
c)
os novos patamares de consumo de energia,
água, esgotos, etc., implicarão planejamento de equipamentos
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especiais, que deverão servir a todo o Campus ou a conjuntos de
Unidades Físicas: estações de bombeamento, de tratamento de
resíduos sólidos em fase primária de seu processamento, de
tratamento de esgotos que contenham composição danosa ao meio
ambiente, entre outros equipamentos, deverão ser previstos e
implantados à medida que patamares de ocupação – não definidos
na presente proposta – sejam alcançados.

No momento, deve-se dar prioridade ao levantamento da
situação existente no conjunto das redes de infra-estrutura,
especialmente no aspecto da coordenação das informações
disponíveis.

É forçoso o monitoramento dos custos e do desempenho
das edificações, bem como o desenvolvimento de pesquisa e ações
executivas que estejam comprometidas com a economia no consumo
de energia, água e outros insumos servidos por meio das redes de
infra-estrutura. As áreas de arquitetura e engenharia, acadêmicas e
institucionais devem desenvolver projetos de colaboração que definam
objetivos relacionados à auto-sustentação do Campus nesse aspecto
fundamental.
Não pode escapar à comunidade universitária a percepção
de que há a possibilidade de um Campus plenamente ocupado ser
de difícil viabilidade sem o desenvolvimento de melhoramentos no
projeto físico global, sem a previsão de soluções para a eliminação do
desperdício e para a recuperação, reciclagem e o uso eficiente dos
recursos disponibilizados.
A gestão ineficiente dos espaços construídos caracterizase, sobretudo, por acumular problemas de manutenção, aparentemente
“isolados” em cada edificação individual, sem avaliar impactos no
conjunto do Campus. Os custos de manutenção podem atingir níveis
proibitivos, sem que se consigam manter as condições mínimas para a
preservação e conservação dos investimentos, comprometendo a
própria qualidade do trabalho na instituição. Deve-se minimizar a
ocorrência de custos de manutenção imprevistos, buscando-se o
máximo controle sobre as economias a serem obtidas em cada aspecto
do trabalho de manutenção - e de investimento para a sustentação dos
padrões de atividades previstos. Esses aspectos devem ser
considerados nos projetos integrados, das edificações e da infraestrutura física. É forçoso o desenvolvimento de instrumentos de
planejamento e gestão que permitam o adequado acompanhamento e
avaliação do desempenho da ocupação física do Campus, para que os
ônus decorrentes possam ser efetivamente controlados e previstos.

O abastecimento de água do Distrito Federal é feito por
dois grandes sistemas: o Santa Maria/Torto e o do Lago Descoberto. O
Plano Piloto é abastecido por ambos, embora o sistema Santa
Maria/Torto esteja à disposição como reforço ao do Lago Descoberto. O
sistema do Descoberto apresenta significativa possibilidade de
crescimento: com a inclusão de uma segunda etapa, a capacidade de
atendimento passará de 1.700.000 a 2.200.000 habitantes, com um
consumo per capita de 300 litros por habitante por dia.
No caso da UnB, o sistema proposto implica a utilização de
galerias técnicas, de reservatórios por edificação ou grupo de
edificação, por Unidade Física, utilização de poços artesianos em locais
a serem determinados e com vazões que interfiram de modo controlado
no regime freático local. A utilização de poços artesianos deve ser
estudada com atenção. O regime freático do Distrito Federal ainda não
é suficientemente conhecido nem se tem uma avaliação precisa do
impacto, pelo Governo do Distrito Federal, da proliferação de poços
artesianos na Bacia do Paranoá.
O dimensionamento dos reservatórios subterrâneos e
elevados – indicados nas planilhas de descrição dos parâmetros de uso
de cada Unidade Física pelas notações (s) e (e), respectivamente –
buscam um elevado nível de reserva de água potável. Segundo a
CAESB, o consumo de água, por habitante, nas edificações de uso
comercial, industrial e de serviços é de 0,30 litros por habitante (ou
usuário) desses edifícios. No caso da UnB, adotou-se parâmetro 20
vezes maior, em torno de 60 litros por dia, por usuário, para o cálculo
da capacidade dos reservatórios. O cálculo considerou uma reserva de
água para até cinco dias – o que reduz o parâmetro previsto para 12
litros por usuário, por dia, e, nesta proporção, de cerca de um terço
destinado à manutenção de jardins e à limpeza predial, de um terço
reservado para incêndios e um terço para o consumo ordinário. O

14.1.1 – CONDICIONANTES GERAIS DOS PROJETOS
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cálculo divide a capacidade total entre os reservatórios elevados e
subterrâneos em proporções de 1:2, respectivamente – embora se
tenha estabelecido proporções diferentes desta, variando até 2:3, nas
Unidades Físicas em que se considerou suficiente a pressão de
fornecimento pela CAESB. Estudos posteriores devem indicar a
localização e exploração de poços artesianos, em vazões que não
comprometam o regime freático da fração da Bacia do Paranoá
atingida. Os poços artesianos permitirão relativa autonomia no
fornecimento de água, mas devem ser objeto de monitoramento,
segundo estudos específicos que subsidiem os projetos dessa rede de
infra-estrutura.

em esgoto comum, sem tratamento prévio, de substâncias que
sejam reconhecidamente nocivas ao meio ambiente e que não
possam ser neutralizadas satisfatoriamente na ETE Norte. Várias
formas de esgotamento, acondicionamento, tratamento prévio – e
mesmo procedimentos adotados pelas próprias práticas de ensino,
pesquisa e extensão – devem ser consideradas, para que as descargas
ocorram de forma planejada e neutralizada em seus aspectos
ambientais nocivos.

14.1.2 – CONDICIONANTES GERAIS DOS PROJETOS
DA REDE DE ESGOTOS
A Estação de Tratamento de Esgotos Norte (ETE Norte)
tem como áreas contribuintes a Asa Norte, o SHIN, o Varjão e o Torto,
com uma população de projeto de 251.124 habitantes; a vazão média
de projeto é de 820 litros por segundo, sendo o Lago Paranoá o corpo
receptor. Centraliza os esgotos, com tratamento terciário (Bradenpho
modificado), antes do lançamento no corpo receptor.
Não se dispõe dos dados exatos acerca da vazão
específica do conjunto de edificações atualmente existente no Campus
Universitário nem de sua participação no esforço de tratamento dos
esgotos da Asa Norte. Tampouco há estimativas atualizadas, que
integrem as diferentes edificações e pontos de origem dos efluentes a
serem esgotados. Igualmente problematizada é a composição desses
esgotos, com contribuições oriundas de laboratórios das áreas
acadêmicas de química e biologia, entre outras. Também se deve
considerar a responsabilidade sobre os efluentes oriundos do Hospital
Universitário, cuja rede de eliminação final deve merecer estudos
específicos.
Deve fazer parte da programação arquitetônica a
consideração dos componentes químicos e biológicos que representem
perigo para o meio ambiente e que sejam utilizados nas práticas de
ensino, pesquisa e extensão. Esses componentes, o período de sua
utilização, sua quantidade e outras características que devam ser
consideradas devem ser objeto de definição quanto às formas de seu
tratamento. Não pode ocorrer, em nenhuma hipótese, o lançamento

O Distrito Federal é suprido por energia elétrica
proveniente do sistema Sul/Sudeste, por meio de três linhas de
transmissão, originárias de Furnas Centrais Elétricas e Itaipu. Duas
delas, com 345 Kv partem da Usina de Itumbiara, na divisa entre Goiás
e Minas Gerais, e a outra, com 230 Kv, procede da subestação
Bandeirantes, localizada em Goiânia. A capacidade instalada desse
sistema encontra-se saturada, refletindo uma conjuntura nacional de
crescimento do consumo e carência de recursos e investimentos no
setor. O consumo de energia na região Centro-Oeste cresceu 6% em
1994, em contrapartida aos 2,4% observados para o conjunto do País.
No Distrito Federal, o crescimento foi de 9,9% em 1994, refletindo o
crescimento de novas áreas urbanas ocorrido desde o início da década
de 90. Os órgãos públicos consomem cerda de 20% de toda a energia.
Sua participação foi maior no passado, pois tem aumentado a
participação do consumo residencial. Somente o Plano Piloto é
responsável por 53,28% de todo o consumo do DF: foram 1.309.069
Mwh em 1994.
A CEB considera vulnerável o suprimento de energia
elétrica para o DF, propondo o gás natural como opção de garantia
desse suprimento. Contudo, para o conjunto urbano do DF, há severas
limitações econômicas para a implantação de sistema de gás natural
canalizado – mais confortável, econômico e racional. O projeto do
gasoduto Bolívia–Brasil tem condições de destinar um ramal para
abastecimento do Distrito Federal. O Campus Universitário ainda tem
condições de implantar galerias que permitam a instalação de um
sistema local de gás encanado, bem como investir em alternativas
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energéticas, como a energia eólica, solar, de fontes não-poluentes e
renováveis.
Deve-se ter em consideração não apenas as condições de
geração, transmissão e armazenamento de energia, mas também o seu
consumo. Todas as formas de consumo devem ser monitoradas,
implementando-se economias que definam níveis de consumo
aceitáveis. A arquitetura tem a contribuir com edificações
condicionadas
naturalmente,
somente
se
utilizando
o
condicionamento artificial do ar em casos especiais, que exijam
características de temperatura, umidade, pureza, pressão, etc.,
seletivas, específicas. O mesmo se aplica à iluminação artificial, ao
bombeamento de água, ao uso de elevadores e equipamentos cuja
utilização depende da solução de projeto arquitetônico.
14.1.4 – CONDICIONANTES GERAIS DOS PROJETOS
DA REDE DE TELEFONIA E INSTALAÇÕES DA REDE LÓGICA
(PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO E TRANSMISSÃO DE
DADOS)
A telefonia do Campus deve ter facilitada a sua atualização
tecnológica, que se encaminha no sentido de integrar-se em
instalações telemáticas. O sistema de telefonia interna desenvolveu-se
razoavelmente bem ao longo dos últimos anos, sabendo-se ainda que,
na telefonia externa, a Telebrasília tem procurado firmar-se no mercado
com a oferta de serviços de telecomunicações e não apenas de
telefonia. Está em implantação a Rede Metropolitana de Alta
Velocidade – REMAV, com oferta de serviços avançados de
comunicação de dados; a Rede Serviços em Faixa Larga –
VIDEOREDE, que possibilita a prestação de serviços que requerem
uma alta capacidade de transmissão tais como: TV a cabo,
Teleducação, Telebanco, Telecompras, entre outros; Serviço Público de
Mensagem – SPM, suplementar ao serviço telefônico, propiciando o
atendimento automático de ligações telefônicas, o seu reenvio e o
gerenciamento de outros telefones.
Os novos sistemas telemáticos (que, se prevê, integrarão
computadores pessoais, televisão e telefone, entre outros aparatos de
comunicação e trabalho em rede de usuários, em estações individuais)
estão diretamente ligados a transformações mais profundas do próprio

trabalho universitário. A presença física de alunos, professores e
servidores técnicos-administrativos, bem como de usuários e
visitantes da Universidade de Brasília apresentará outros padrões,
graças às possibilidades da telemática, com evidente impacto na
programação arquitetônica das futuras edificações.
Para o projeto dessa rede de infra-estrutura são
necessárias significativas flexibilidade, acessibilidade e proteção contra
danos a seus componentes físicos.
14.1.5 – CONDICIONANTES GERAIS DOS PROJETOS
DA REDE DE COLETA DE ÁGUAS PLUVIAIS
O território do Campus apresenta declividade natural e
enorme proporção de solo não-pavimentado. A absorção natural das
águas de chuvas, como na maior parte da cidade, é facilitada por esse
aspecto de sua concepção urbanística, na qual predominam os grandes
jardins e áreas naturais. Ainda assim, o Campus é atravessado por
galeria de grandes proporções, que drena as águas coletadas em parte
da Asa Norte, tornando de fácil solução o encaminhamento das águas
coletadas por seus edifícios. Em muitos casos, ocorrem edificações em
que não há sistema de coleta, sendo as águas pluviais enviadas
diretamente ao solo – o que não é problemático, dadas as condições de
absorção do solo, nos casos em que essas edificações se colocam em
meio a áreas de pavimentação restrita a passeios. Deve-se enfatizar a
terminante proibição, pelas normas de edificação do Distrito
Federal, de uso do sistema de coleta de águas pluviais por
esgotos. O sistema de coleta de águas pluviais envolve canalizações
de grandes dimensões, maiores que as dos esgotos, dado que trabalha
em picos de utilização, ao contrário desses, em constante fluxo de
descarga. Isso torna o sistema de coleta de águas pluviais
especialmente vulnerável a rompimentos, caso as tubulações sejam
dispostas em subterrâneo de modo a sofrerem sobrecargas do peso de
automóveis – e mesmo de edificações e pavimentações. As soluções
técnicas devem permitir a sua visitação e sua liberação de sobrecargas
(por compressão, torção, tração, cisalhamento, etc.).
O projeto de contenção e absorção de águas pluviais em
superfície também deve merecer atenção: a ocupação implicará a
pavimentação de áreas extensas, e calhas podem-se formar a partir
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das novas vias transversais às curvas de nível. A proteção e a
distribuição das bocas-de-lobo e dispositivos de coleta e redução de
velocidade das águas pluviais devem ser previstas no desenvolvimento
dos projetos de urbanismo, à medida que avancem as ocupações das
Unidades Físicas nos Setores Norte e Sul do Campus.
14.1.6 – CONDICIONANTES GERAIS DOS PROJETOS
DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
A rede de iluminação pública tem projeto associado ao
desenho viário (iluminação das vias de trânsito de veículos e
estacionamentos), ao projeto urbanístico e arquitetônico das Unidades
Físicas e dos conjuntos de edificações (iluminação dos passeios, locais
a céu aberto e edificações), bem como aos requisitos específicos de
vigilância e fiscalização do Campus e a segurança de seus usuários.
Nesse último aspecto, deve caber consulta ao setor de vigilância e
fiscalização em cada etapa de projeto do sistema de iluminação
pública. Os percursos de pedestres no período da noite devem ser
especialmente visados: ocorre de a iluminação pública não dar
cobertura a longos trechos, colocando os usuários em situação
desconfortável, perigosa. O tipo de iluminação (luminárias, cor da luz,
intensidade, área do cone de iluminação, entre outros aspectos) deve
permitir maior segurança, bem como ser protegido contra o vandalismo.
Recomenda-se o uso de sistemas de iluminação local que se
complementem: as edificações isoladas devem ter seus acessos,
passeios e estacionamentos iluminados de modo a permitir percursos
seguros aos usuários em aproximação; as praças e áreas de uso a céu
aberto (anfiteatros, em especial) devem permitir seu uso noturno, em
condições de visibilidade adequadas às suas finalidades. A cor dos
elementos de mobiliário urbano (assentos e bancos, caixas de correio,
entre outros) deve permitir sua visualização à noite; as necessidades
dos portadores de deficiências visuais, especialmente à noite, devem
ser supridas por sistema de comunicação visual que lhes permita
aproximação e acesso seguros à edificações e logradouros. Os eixos
de passagem e pontos isolados de iluminação devem estar associados
ao projeto de vigilância eletrônica (rede interna de televisão).

14.1.7 – CONDICIONANTES GERAIS DOS PROJETOS
DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ELÉTRICAS
(PÁRA-RAIOS)
A proteção das edificações contra descargas elétricas
naturais deve ser obrigatória no projeto das edificações, envolvendo
ainda o projeto de proteção de Unidades Físicas inteiras e de grupos de
Unidades Físicas em cada Setor Físico do Campus. Atualmente,
poucas edificações apresentam pára-raios, e a maior parte do Campus
não é protegida contra descargas elétricas naturais. O planejamento de
cada Unidade Física deve ser pautado pela previsão em projeto, e
instalação em obra de dispositivos que promovam essa proteção. O
mesmo deve ser enfatizado quanto ao aterramento de equipamentos
eletroeletrônicos no interior das edificações, que deve ser distinto, em
absoluto, do sistema de proteção contra descargas elétricas naturais.
14.1.8 – CONDICIONANTES GERAIS DOS PROJETOS
DA REDE DE PREVENÇÃO, DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS
As redes de fornecimento de água às edificações e
logradouros, especialmente os jardins que, durante os períodos de seca
estejam expostos a queimadas, devem apresentar ramais, nos quais se
devem instalar hidrantes para o uso pelo Corpo de Bombeiros Militar
do Distrito Federal – ou, em medida emergencial e em primeiro
combate, por brigada do próprio corpo de manutenção e conservação,
vigilância e fiscalização do patrimônio da instituição. Esse aspecto deve
levar em consideração, no projeto da Unidade Física e das edificações
a serem nela implantadas, as condições de efetivo acesso de carros
de combate do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que
devem poder acessar todas as faces externas das Unidades Físicas e
das edificações. Os pontos de estacionamento e acesso de bombeiros
devem ser assinalados de forma distribuída por todos os setores
ocupados do Campus, especialmente nas proximidades das edificações
de maior risco (que contenham depósitos de substâncias explosivas ou
inflamáveis, em especial).
É fundamental que a instância de planejamento físico
tenha exato conhecimento de todos os pontos de risco para a
ocorrência de incêndios – e de outros sinistros. A existência de
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depósitos de inflamáveis, explosivos, substâncias cáusticas, tóxicas, de
risco químico e biológico às pessoas e ao meio ambiente deve ser
sistematicamente monitorada e mapeada, não se devendo tolerar sua
remoção ou criação de depósito sem a existência de condições
mínimas de segurança, conforme as normas técnicas relativas às
edificações.
14.1.9 – CONDICIONANTES GERAIS DOS PROJETOS
DA REDE DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA (SISTEMA FECHADO DE
TELEVISÃO)
O conjunto de elementos que deve compor um sistema de
vigilância e fiscalização - encarregado da proteção patrimonial e do
acionamento da força policial em casos de perigo à integridade física
das pessoas presentes no Campus Universitário - tem pelo menos uma
contrapartida entre as redes de infra-estrutura de instalações e
serviços. A instalação de rede fechada de televisão para o
monitoramento dos principais acessos, percursos e edificações do
Campus (em pauta a ser definida) é complemento essencial para a
segurança e tomada de providências convenientes. A grande extensão
física do Campus exige a cobertura ininterrupta por sistema de
vigilância, em sistemas que podem ser localizados nos Setores Físicos,
nas Unidades Físicas e mesmo em edificações e logradouros, à medida
que a ocupação implique maiores volumes, responsabilidade e riscos à
proteção das pessoas e do patrimônio do Campus. Esse sistema deve
estar associado ao projeto de rede telemática e estar, ele próprio, em
situação que o proteja de vandalismo e danos físicos.
Ao lado (Figura 14.1 e Figura 14.2), apresentam-se as
distribuições dos principais ramais das redes de fornecimento de água
potável, de esgotos, de coleta de águas pluviais, de iluminação pública
e da rede de telefonia.

Figura 14.1 Rede de fornecimento
de água potável

Figura 14.2 Rede de esgotos
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Essas Figuras (14.3, 14.4 e 14.5) sintetizam parte das informações
disponíveis acerca das redes de infra-estrutura do Campus. A reunião de
todos os dados disponíveis ainda está em organização.
Ainda assim, pode-se perceber em que vai resultando o somatório de
expansões dos espaços edificados em incrementos (representados pela
adição de novas edificações e pela urbanização de trechos associados a seu
acesso): não há um grid comum para as redes de infra-estrutura, que em parte
coincidem, ao usar as caixas de algumas das vias internas para a sua
passagem, ou por força da configuração da grande estrutura do ICC
(Minhocão), mas a maior parte dos percursos locais de dutos de acesso das
redes de instalações de infra-estrutura às edificações – especialmente quando
construídas em tempos diferentes, no interior de cada Unidade Física
ocupada – não coincide.
Mesmo que se reconheça um mínimo de planejamento em superfície,
no conjunto já ocupado do Campus, é forçoso descrever a distribuição da sua
rede de infra-estrutura, na atual situação, como assemelhada à de um
assentamento urbanizado segundo diferentes critérios, relativamente
desconcertados, ao longo do tempo.

Figura 14.4 –
Distribuição de linhas de
iluminação pública

Figura 14.3 –
Rede de coleta de águas
pluviais

Figura 14.5 –
Rede de telefonia
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14.2 – ELEMENTOS DA INTEGRAÇÃO ENTRE O PROJETO
DE INFRA-ESTRUTURA E O DESENHO VIÁRIO DO CAMPUS
A abordagem proposta neste Plano Diretor desenvolve
considerações sobre o sistema viário e de circulação propriamente
ditos, com base no Plano de Circulação do Campus da UnB,
elaborado por pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em
Transportes Urbanos, da Faculdade de Tecnologia da UnB, em 1995.
O sistema viário e de circulação de veículos envolve
considerações mais amplas que as incidentes sobre as diretrizes de
infra-estrutura urbana do Campus. Contudo, assim como o Plano de
Circulação do Campus contribuiu para o planejamento físico e tem
apoiado a tomada de decisões em planejamento físico até o momento,
o Plano Diretor Físico do Campus apresentará referências para a
revisão daquele Plano de Circulação – que se restringiu ao estudo dos
Setores Físicos então ocupados, sobretudo do Setor Central do
Campus. A especificidade do Plano de Circulação do Campus como
instrumento de planejamento e de coordenação de projetos deve ser
mantida, revisando-se suas diretrizes em compasso com as futuras
revisões do próprio Plano Diretor do Campus – e vice-versa.
Interessa aqui, fundamentalmente, abordar o projeto do
sistema viário como referência para o projeto de infra-estrutura urbana,
pois:
a) sistema viário do Campus implica diretrizes de
organização espacial e implantação de componentes físicos que
devem estar associados ao projeto de infra-estrutura urbana; as
suas concepções, em termos físicos, podem ser integradas, com
vantagens para a racionalidade e adequação do planejamento dos
sistemas de infra-estrutura urbana;
b) é importante prever a integração dos dois níveis de
projeto desde já, pois a ocupação por edificações deve ser
precedida por obras de infra-estrutura; no interesse da
programação de obras, demonstra-se mais racional e econômico
implantar simultaneamente as calhas de passagem das redes de
infra-estrutura e as caixas das vias; o sistema viário e o sistema de
infra-estrutura urbana compartilham componentes físicos, e seria

injustificável não empreender seu planejamento e projeto
conjuntos;
c) num nível mais prático, tem-se que o sistema de vias
também define calhas de passagem de parte das redes de infraestrutura, como nos casos da implantação de galerias de
passagem dos dutos dos sistemas de esgotos, coleta de águas
pluviais, abastecimento de água potável, fornecimento de
eletricidade, e dos serviços de telemática (telefonia e lógica) - e, a
definir, de gás combustível; deve-se considerar que o padrão de
urbanismo da cidade exige que as redes de infra-estrutura sejam
solucionadas em subsolo; assim sendo, os sistemas de vias estão
associados à solução de galerias técnicas para a instalação e
manutenção das redes de infra-estrutura.
Estabelecem, assim, para o desenvolvimento de projetos das
redes de infra-estrutura, os seguintes princípios:
• não é permitida a passagem de fiações ou dutos
expostos, elevados ou pelo ar, entre suportes – exceto nas
situações em que essas instalações devam ser expostas, mas, em
nenhuma hipótese, sobre vias de veículos ou passeios de
pedestres;
• a instalação das redes de infra-estrutura e o acesso a
elas devem ocorrer por meio de galerias técnicas (para o nível dos
principais ramais de distribuição desde os logradouros) e de
elementos da edificação que permitam sua visitação, protegidos de
danos contra as instalações, ou que não inflijam danos aos
usuários, indicados corretamente os pontos de maior perigo,
identificadas as linhas de força de demais componentes, conforme
as convenções das normas técnicas;
• o desenho global do conjunto de galerias técnicas, de
passagem dos sistemas de infra-estrutura, deve seguir os
percursos de áreas abertas pelo sistema viário: as galerias não
devem ser colocadas de modo a dificultar a implantação de futuras
edificações, nem ter sua visitação dificultada por sua implantação;
• as galerias técnicas podem ser restritas a
determinadas Unidades Físicas e edificações, cujo planejamento
físico e programação arquitetônica indiquem maior utilização ou
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utilização de maior sofisticação técnica de instalações prediais e
de serviços, sem que a solução de interconexão entre todo o
conjunto de calhas de distribuição de dutos seja prejudicada; em
pontos de passagem em que se verificarem dificuldades técnicas
ou do sítio físico, e ainda por razões de economia, a visitação pode
ocorrer em poços isolados, que conectam os ramais gerais de
distribuição e/ou os ramais de serviços das edificações;
• a visitação da galerias técnicas deve ocorrer em
pontos situados nos logradouros ou em edificações específicas,
sem que seja possível a visitação não-autorizada no interior das
edificações a que servem;
• os pontos de visitação das galerias técnicas (poços,
alçapões, estações, casas de máquinas) não devem constituir
barreiras para os passeios de pedestres, para o acesso dos
usuários a edificações ou para a movimentação de automóveis;
• não é permitida – salvo em caso de exigência ou
permissão da concessionária de serviços públicos – a instalação
de aparelhos de medição oficial do consumo de energia ou outro
insumo no interior das galerias técnicas; o projeto pode prever
medidores ou sistemas de apoio (alarmes e dispositivos de
segurança) alternativos, em acréscimo às exigências mínimas das
concessionárias e sob sua supervisão e autorização;
• as galerias técnicas devem permitir um mínimo de
ventilação, por meio de dutos ou de grelhas; a solução de
ventilação deve impedir a entrada de animais ou de lixo, devendose proceder à sua periódica limpeza como parte dos
procedimentos de manutenção;
• as galerias técnicas devem apresentar sistema próprio
de drenagem, especialmente nos pontos de passagem em que
haja risco de inundação ou infiltração; é exigência que suas
vedações sejam estanques e haja a impermeabilização de seus
arrimos e elementos de contenção;
• as distintas séries de dutos devem ser arranjadas em
prateleiras ou sobre consoles (ou apoios), que permitam sua
estabilidade e colocação distinta, ordenada, ao longo dos
percursos visitáveis em subsolo; os dutos devem ser pintados nas
cores indicadas pelas Normas Técnicas, devendo suas prateleiras

e ramais serem identificados (segundo convenção a ser
especificada em cada caso);
• recomenda-se a adoção de piso antiderrapante e de
paredes pintadas em cores claras, nas galerias técnicas; a
iluminação interna deve prever pontos para luminárias, de modo a
permitir a manutenção de um mínimo de 40 luxes; em galerias de
maior extensão – como é o caso recomendado para as Unidades
Físicas de SN-9 a SN-12 -, a galeria deve apresentar armário
elevado com equipamento e medicamento apropriados a
primeiros-socorros, claramente identificados e sinalizados.
A infra-estrutura urbana importa em componentes necessários,
permanentes e de custo significativo no cômputo geral de implantação,
mas está associada à própria qualidade do projeto urbanístico e do
adequado serviço às edificações no Campus.
Na Figura a seguir, expõe-se esquema preliminar acerca da
disposição das principais calhas de distribuição (como galerias
técnicas) do Campus. O esquema realça a distribuição nas áreas
atualmente desocupadas, com a indicação de algumas poucas
passagens sobre as áreas ocupadas. O desenho viário foi
consistentemente apropriado, servindo de guia para a passagem dos
principais ramais de distribuição. Esses ramais congregam todos os
sistemas de instalações de infra-estrutura.
Neste momento, o esquema expõe menos a solução técnica
efetivamente diretora do traçado a ser adotado e mais a indicação do
padrão de distribuição desejado. Requerem-se um mínimo de
regularidade nesse traçado e a eliminação de um outro modo de
implantação das redes de infra-estrutura, improvisado e
desorganizado, que ocorre na ausência de planejamento. O
investimento inicial na implantação de galerias técnicas é elevado, mas
é garantia de qualidade e controle em longo prazo, preservando o
investimento oculto em subsolo, do qual dependem o funcionamento
de todas as edificações e a conservação do próprio Campus.
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Figura 14.6 –
Esquema das calhas de distribuição
(galerias técnicas) para as redes de infraestrutura do Campus
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15 – PROPOSTA DE SETORIZAÇÃO E ZONEAMENTO
O zoneamento do Campus consiste na associação de usos e
atividades a frações de seu território, a serem permitidos ou coibidos,
considerados os diversos fatores de localização e os interesses que foram
identificados, como vetores de ocupação desse território.
Busca, numa primeira aproximação, dar condições para que determinadas
atividades ou utilizações (como todas as relacionadas ao ensino, à
pesquisa, à extensão, ao convívio da comunidade universitária, ao seu
eventual abrigo e habitação, ao apoio técnico, etc.) ocorram
adequadamente.
O zoneamento é instrumento que formaliza o uso do solo à
disposição da instituição e da cidade, e buscou-se tornar esse seu
aspecto formal também flexível, apto a absorver a transformação das
demandas e a dinâmica das iniciativas originadas nas Unidades
Acadêmicas e na Administração Central da Universidade.
Deve-se compreender esse importante objetivo administrativo,
relativo à solução de demandas emergentes, que consistem nas
oportunidades de investimento e de implantação de novos órgãos
universitários ou de novas entidades colaboradoras ou ainda de novas
organizações que se oferecem para ampliar o universo de trabalho e
prestação de serviços, de produção do conhecimento e sua divulgação.
Para a solução planejada de tais demandas, como vimos no Capítulo 7,
Processo de Planejamento e Projeto Físico, entram em cena critérios
acadêmicos e administrativos, e o Plano Diretor Físico do Campus
contribui para o julgamento das demandas com critérios que dizem
respeito à organização espacial.
Esses critérios permitem definir tendências, parâmetros e limites
para a ocupação das áreas ainda livres, bem como para o investimento na
recuperação e adaptação de espaços existentes, para novos usos.
Interessa também recuperar a discussão mantida ao longo da Parte 2
deste Plano Diretor, em que a fundamentação para as diretrizes mais
gerais de ocupação envolve a análise do sítio físico do Campus, sua
ocupação histórica, sua infra-estrutura, entre outros aspectos. É notável
que, por sua extensão, o Campus Universitário Darcy Ribeiro deva manter
uma relação coerente, articulada, viva, com a cidade. Há aspectos dos
zoneamentos urbanos que promovem o contrário, por se introverter,
lançando-se por meio de modelos de desenho urbano que buscam o

reforço de sua consistência interna, como organização relativamente
isolada. Em parte, a própria setorização existente no Plano Piloto de
Brasília tem acarretado fortes contrastes entre importantes áreas urbanas,
de funcionalidade restrita a um grupo de atividades definido (pela
natureza das instituições e dos serviços, especialmente).
O “mosaico” definido pela proposta de zoneamento representa um
compromisso entre o padrão de organização da cidade, a ocupação
histórica do Campus e determinadas características que se associam a
vida universitária – que deve conter um mínimo de diversidade, além de
gozar de grau de elementar de autonomia também no sentido físico,
apresentando serviços e atividades que a sustentem, conservem e
animem.
Aos fatores de localização das atividades associaram-se grupos
físico-funcionais, que são propostos como categorias de uso. Essas
categorias de uso permitem a orientação das instâncias de planejamento
institucional e físico quanto à deliberação sobre a pauta de investimentos
e o padrão de ocupação, especialmente a curto e a médio prazo
(considerando-se prazos de até dois anos e de até quatro anos,
respectivamente, atendo à duração da gestão da Administração Superior
da UnB).
Também em sua definição, as categorias de uso representam um
compromisso entre restrições que efetivamente estabeleçam limites e
balizem a ocupação, de modo que os dirigentes tenham controle sobre os
impactos gerados por cada decisão de ocupação sobre todo o conjunto,
bem como permitam o estudo amplo de alternativas que coordenem
acepções mais ricas e diversificadas, quanto ao conjunto de atividades
que serão abrigadas no Campus.
As categorias de uso e respectivas ementas (comentadas à sua
apresentação) são as seguintes:
a) “ÁREA NATURAL DE ESTRITA PRESERVAÇÃO”: Reserva de área
natural, de edificação condicionada às necessidades de pesquisa
in situ. Nesta categoria estão o Arboreto (Unidade Física SN-13) e a
Estação Experimental de Biologia (Unidade Física SN-14); o rigor
imposto é mais severo que o dos condicionamentos correspondentes
à Área de Proteção Ambiental (APA) da Bacia do Paranoá, que não
impede a construção de empreendimentos de impacto ambiental
controlado, como clubes e outras ocupações;
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b) “OCUPAÇÃO ESTRITAMENTE ACADÊMICA”: Ocupação exclusiva
por Unidades Acadêmicas da Universidade de Brasília.
Representa o maior conjunto de áreas do Campus, embora envolvam
situações bastante diferentes – desde situações como a da Praça
Maior até a situação do Hospital Universitário. As Unidades Físicas
com essa destinação de uso estão, em sua maior parte e no
momento, desocupadas; a expansão dos espaços construídos com
destinação acadêmica configura-se como a principal prioridade de
ocupação do Campus;
c) “INSTITUIÇÕES
PÚBLICAS-PRIVADAS
DE
INTERESSE
ACADÊMICO”: Prioridade a instituições públicas ou privadas que
ofereçam serviços ou desenvolvam atividades relacionadas a
interesses acadêmicos justificados. Essa reserva de Unidades
Físicas com destinação reservada a parcerias com organizações que
efetivamente colaborem para o trabalho universitário, com vantagens
para o ensino, pesquisa e extensão, deve apresentar limitações no
tempo: embora se confirme como uma tendência na atualidade, devese estudar o formato pelo qual essas organizações serão integradas –
sobretudo no plano físico de integração; vilas tecnológicas e edifícios
multiutilitários são fórmulas em andamento que parecem oferecer
maior flexibilidade que a construção de sedes exclusivas para essas
organizações. A limitação temporal diz respeito às próprias demandas
da Universidade, que devem ter prioridade sobre parcerias que não se
confirmam ou que não apresentam as vantagens convenientes para a
instituição universitária;
d) “HABITAÇÃO COLETIVA DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA”:
Habitações multifamiliares em regime de moradia funcional e
equipamento de apoio (comércio, lazer, segurança, transportes).
Essa destinação de uso é fato consumado pela história da ocupação
do Campus e representa um aspecto fundamental do tipo de autosustentação histórica da instituição universitária, que também oferece
espaços para a própria habitação de membros carentes, ou
especialmente participantes, de sua comunidade. A proposta limita
sua expansão aos contingentes atuais, dado que a cidade está
praticamente consolidada e não apresenta a precariedade dos
primeiros tempos de construção – apesar de a maior parte da
construção na Colina ter ocorrido na década passada;
e) “EQUIPAMENTO DE APOIO E CONVÍVIO COMUNITÁRIO”: Uso
misto incorporando comércio, lazer e serviços voltados à

comunidade acadêmica e aos demais usuários do Campus
Universitário. A ampla acepção de significados, de iniciativas e de
possibilidades de programação arquitetônica que pode ser conferida a
essa destinação de uso não elimina a necessidade de implantação de
equipamento de apoio e convívio nas demais Unidades Físicas (como
lanchonetes, sorveterias, farmácias e outras facilidades), em menor
escala. Unidades Físicas específicas são designadas para que nelas
se concentrem espaços de maior porte destinados ao apoio e
convívio;
f) “PARQUE DE RECREAÇÃO E LAZER”: Parque público, com
diretrizes de preservação associadas à equipamentos para o
lazer e de valorização paisagística. Essa destinação de uso é
específica e atinge somente uma Unidade Física (SN-6). Essa
proposta vai ao encontro da diretriz de realizar transição entre a
Colina (área habitacional) e o conjunto de Unidades Físicas com
destinação acadêmica. De um certo modo, compõe o conjunto da
Colina, associa uma área de recreação e lazer às suas facilidades.
Por outro lado é um elemento de paisagismo interno, que criará uma
nova referência visual para o Setor Norte do Campus;
g) “PARQUE DE CONVENÇÕES E HOTELARIA”: Implantação de
instalações especiais para eventos institucionais e de ensino na
área de turismo e hotelaria. Também é destinação de uso que
atinge somente uma Unidade Física (SP-3) e vai ao encontro de
demanda recente em que se dispõe a implantação de instalações de
um hotel-escola. Esse empreendimento, que associa objetivos
universitários a um equipamento que efetivamente implicará o aporte
de recursos para a Instituição, deve ser objeto de discussão quanto
aos aspectos de viabilidade dos diversos formatos para a sua
implantação;
h) “ÁREA DE MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO DA FUB”:
Ocupação restrita a Unidades Administrativas da Fundação
Universidade de Brasília. Duas Unidades Físicas (SN-1 e SN-7)
foram reservadas para abrigar as diversas áreas de manutenção e
apoio técnico da Fundação Universidade de Brasília – FUB, instância
institucional que se refere à mais ampla esfera de responsabilidades
administrativas da Universidade de Brasília), o que inclui desde a
Garagem e suas oficinas ao Almoxarifado Geral, à sede da Prefeitura
do Campus e demais oficinas de apoio à manutenção e produção de
artefatos mecânicos, elétricos, mobiliário, etc. Os sistemas de
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manutenção, fiscalização, vigilância, transportes, entre outros,
também admitem grau de descentralização em que se prevê a
inclusão de algumas dessas funções de apoio na programação
arquitetônica das edificações de outras Unidades Físicas que
possuam outras destinações de uso.
Deve-se acrescentar que o principal obstáculo para a proposta de
ordenamento da ocupação territorial do Campus é, compreensivelmente,
a própria administração universitária, que detém o poder decisório e a
responsabilidade sobre as realizações da Instituição. A própria solução de
zoneamento a que se chegou representa, enfatiza-se, o compromisso
entre vários fatores de planejamento, mas este dificilmente pode ser
descrito como solução ideal, com um direcionamento de projeto sem
precedentes sobre a tábula rasa do território desocupado. Desde a
proposta original de Lúcio Costa até a presente situação, muitas
mudanças e contribuições ocorreram, e o Campus constituiu, no tempo,
sua própria, imprevista configuração. Cabe agora um mínimo de
previdência, em momento de planejamento de investimentos na
Instituição.
A soma de soluções parciais ao longo da história de ocupação do
Campus impôs, como fato consumado, diversas situações que devem ser
criticadas – como a situação da Faculdade de Tecnologia, paulatinamente
tolhida em suas possibilidades de expansão, desde a sua localização
atual, ou como a ocupação da Praça Maior, em que as especulações
acerca do grandioso conjunto arquitetônico, havidas na década de 60,
foram desfeitas pelos projetos isolados da Biblioteca Central e da Reitoria.
Deve-se avaliar o tipo de conjunto que pode ser criado a partir das
premissas de planejamento deste Plano Diretor. Alterações desta
proposta são esperadas, mas deve-se balizar o processo decisório pela
análise dos impactos que as alterações impliquem, em termos físicofuncionais, ambientais, paisagísticos e, sobretudo, acadêmicos e
institucionais.
A criação de instância formal de planejamento físico é
fundamental para a gestão adequada das premissas do Plano Diretor
Físico do Campus Universitário Darcy Ribeiro. Essa instância deve
trabalhar em direta colaboração com as instâncias de planejamento
institucional, sediadas em outros órgãos da administração central da UnB,
e cujo processo decisório tem residência nos órgãos colegiados
universitários.

A instância formal de planejamento físico deve basear seu
trabalho no continuado monitoramento do desempenho dos espaços, à
vista dos diversos critérios de projeto de arquitetura e urbanismo e dos
critérios de gestão das atividades de ensino, pesquisa e extensão – além
do grupo de funções administrativas.
Enfatiza-se que, na realidade atual, trabalha-se sobre um Campus
que apresenta fases constituídas e fases em constituição, em que há um
significativo patrimônio público acumulado e em plena utilização e
considerável potencial de expansão em todos os sentidos guardados pela
Instituição. Trata-se de momento de organização e ordenamento, em que
grande responsabilidade é criada pela própria deliberação de empreender
o planejamento físico de forma associada ao planejamento institucional.
Daí a necessidade de organização da instância formal de
planejamento físico, associada à administração central da UnB como
órgão de assessoria dos colegiados superiores, com o formato de
Grupo de Trabalho Permanente (não se constituindo em Centro de
Custo), com a incumbência da normatização dos aspectos técnicos em
sua área de competência e da avaliação e julgamento de projetos e
empreendimentos que impactem fisicamente sobre o território do
Campus. Deve ser distinto das instâncias de elaboração de projetos e
propostas técnicas, de execução e fiscalização de obras ou de gestão
direta dos espaços construídos.
A seguir, apresentam-se os elementos gerais de setorização e
zoneamento do Campus Universitário Darcy Ribeiro, em que são
expostos:
a) planta de Setorização;
b) planta de Zoneamento;
c) seqüência sobre a organização dos Setores Físicos (Sul, Central,
Norte, Hospital Universitário e Península) – seções 15.1 a 15.15;
d) aspectos do planejamento do sistema viário e de circulação do
Campus – seção 15.16.
Essa exposição precede a proposta mais detalhada de
setorização e zoneamento, dada pelo fichamento de cada Unidade Física
do Campus, segundo parâmetros e características de ocupação (Capítulo
16, Descrição dos Setores Físicos).
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DIRETRIZES GERAIS DE SETORIZAÇÃO E
ZONEAMENTO
Para os fins de zoneamento do Campus
Universitário Darcy Ribeiro, dividiu-se o conjunto de
SETOR DO
glebas pertencentes à Fundação Universidade de
HOSPITAL
Brasília em cinco grandes “Setores”: Sul, Central,
Norte, Hospital Universitário e Península.
UNIVERSITÁRIO
Essa divisão maior é seguida por uma subdivisão em Unidades Físicas de parcelamento, e sua
SETOR
referência é feita por prefixos aos quais se associa
NORTE
numeração de endereçamento que os caracterizam
como partes de um todo:
 as Unidades do Setor Sul são prefixadas por
“SS”, e essas seguem endereçamento de SS-1 a
SS-12;
 as Unidades do Setor Central são prefixadas por
SETOR
“SC”, e essas seguem endereçamentos de SC-1
a SC-13;
CENTRAL
 as Unidades do Setor Norte são prefixadas por
SETOR
SUL
“SN”, e essas seguem endereçamentos de SN-1
a SN-14;
 as Unidades do Setor do Hospital Universitário
são prefixadas por “HUB”, e essas seguem
endereçamentos de HUB-1 a HUB-4;
 as Unidades do Setor Península são prefixadas
SETOR PENÍNSULA
por “SP”, e essas seguem endereçamentos de
SP-1 a SP-3.
O
zoneamento
desenvolvido
utilizou
Figura 15.1
categorias de uso que procuraram espelhar as
principais características desejadas para a organização físico-funcional do conjunto do Campus Universitário Darcy Ribeiro.
Essas categorias são as de: a) “ÁREA NATURAL DE ESTRITA PRESERVAÇÃO”; b) “OCUPAÇÃO ESTRITAMENTE ACADÊMICA”; c)
“INSTITUIÇÕES PÚBLICAS / PRIVADAS DE INTERESSE ACADÊMICO”; d) “HABITAÇÃO COLETIVA DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA”; e)
“EQUIPAMENTO DE APOIO E CONVÍVIO COMUNITÁRIO”; f) “PARQUE DE RECREAÇÃO E LAZER”; g) “PARQUE DE CONVENÇÕES E HOTELARIA”; h)
“ÁREA DE MANUTENÇÃO E APOIO TÉCNICO DA FUB”.
Essas categorias são indicativas das características mais importantes atribuídas a cada Unidade Física de parcelamento, e ocorrerão casos de
determinadas Unidades Físicas de parcelamento apresentarem mais de uma característica categórica − ou maior complexidade no padrão de uso –, bem
como de outras Unidades Físicas de parcelamento apresentarem padrão de uso acentuadamente “monofuncional”, excluindo outras possibilidades de uso,
consideradas indesejadas ou não-recomendadas.
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Percurso através da Unidade SC-4
(a implementar)

Figura 15.3

IBAMA

15.1
SETOR
SUL
–
MOSAICO
DE
ZONEAMENTO DE USOS
O Setor Sul do Campus é organizado em
padrão de ocupação que enfatiza duas categorias
gerais de uso:
a) como Setor que abrigará Unidades Físicas de
expansão das áreas acadêmicas (de ensino,
pesquisa e extensão universitárias, além da
administração
universitária),
de
uso
estritamente acadêmico, essas Unidades
Físicas totalizam 483.977 m2 (excluído o
sistema viário) ou, em termos de área
aedificandi proposta, 298.442 m2;
b) como Setor que abrigará Unidades Físicas em
que poderão ser implantadas instituições
públicas ou privadas de interesse acadêmico,
num conjunto que totaliza 220.098 m2 (excluído
o sistema viário) ou, em termos de área
aedificandi, 150.348 m2.
Nessa última categoria de uso, incluem-se
organizações como as da FINATEC, fundação de
fomento à pesquisa, ou mesmo empresas como a
AUTOTRAC, que opera em parceria de interesse
para as áreas acadêmicas de tecnologia dos
transportes, e ainda o CEFTRHU.
A interação entre a Universidade Pública e as
demais instituições é o grande tema dessa categoria
de uso: o Setor Sul pode ser objeto de
desenvolvimento ainda mais intensivo, do ponto de
vista dos empreendimentos que pode absorver,

como os que promovam a exposição de produtos, as oficinas que permitam o treinamento de alunos em atividades
prestadoras de serviços, ou mesmo na ampliação das representações institucionais, de organizações não-governamentais,
entre muitas possibilidades a serem trabalhadas de forma flexível e coerente. O planejamento deve evitar o compromisso
com entidades ou empreendimentos sem vitalidade acadêmica e institucionalmente irrelevantes, estabelecendo critérios
para parcerias de real interesse.
Um aspecto de fundamental importância, em qualquer caso, é dado pela acessibilidade do Setor Sul ao centro urbano
de Brasília. O desenho proposto evidencia acessos que permitirão um mínimo de controle e segurança, ao mesmo tempo
em que opera a integração dos percursos de veículos de transportes coletivos, automóveis e pedestres com os demais
Setores do Campus – especialmente o Setor Central. Na Figura 15.3 estão indicados os principais eixos de circulação,
habilitando acessos pelo Campus desde a via N4 Leste, bem como desde as vias L3 e L4.
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Figura 15.4
15.2 - SETOR SUL− UNIDADES FÍSICAS
O Setor Sul do Campus, como um todo,
constitui-se na área de maior acessibilidade aos
setores urbanos centrais do Plano Piloto de Brasília,
VIA L-3
circundado pelas vias L3, N4 LESTE e L4. A Leste,
temos o setor urbano que abriga o IBAMA e a
Telebrasília; a Oeste, o Setor de Grandes Áreas Norte
SS-1
SS-4
(SGAN) 603 e 604; a Sul, o Setor de Embaixadas
Norte (de urbanização ainda incompleta, à
SS-2
ICC
semelhança da situação atual dos Setores Sul do
SS-3
Campus); e a Norte, o Setor Central do Campus, onde
hoje está localizado o maior conjunto de Unidades
SS-5
SS-7
Acadêmicas da UnB.
SS-6
Essa localização leva às diretrizes de sua
ocupação como área física para a expansão das
SS-11
Unidades Acadêmicas, bem como para instituições
VIA N-4
públicas e privadas que venham a proporcionar
SS-8
LESTE
serviços e oportunidades consideradas de interesse
SS-10
para a Universidade de Brasília.
SS-12
Setor de
SS-9
A sua ocupação iniciou-se na década de 70,
Embaixadas
com a construção da Faculdade de Ciências da
Norte
Saúde, do Núcleo de Medicina Tropical e do
Laboratório da Termobiologia. A partir de 1994,
implantou-se a AUTOTRAC, empresa de Nelson
VIA L-4
Piquet, eventualmente associada a pesquisas em
Telebrasília
IBAMA
transportes; a FINATEC, fundação privada de fomento
à pesquisa
(ambos
Setor Norte
SS-4),constituem-se
e o CEFTRHU
Esse padrão de ocupação ocorreu ex-abrupto, sem planejamento institucional, fruto de decisões isoladas.
O Setor
Sul enoo Setor
em
(Centro
de Formação
de Recursos
em
reservas de área que devem ser consumidas parcimoniosamente, envolvendo metas de planejamento
de médio
e longo prazo,
bem comoHumanos
implicando
a
Transportes,
organização
pública, físicos
no Setor
SS-6).
concepção de edificações que apresentem flexibilidade de uso e adaptação e utilizando plenamente
a disponibilidade
de espaços
aedificandi
propostos.
Apresentando declividade suave (em torno de 3%), o Setor Sul ainda apresenta pequenos trechos da vegetação remanescente do cerrado,
anterior à construção de Brasília.
O desenho viário proposto data do início da década de 90 e é de autoria da equipe liderada pelo arquiteto e urbanista Paulo Zimbres – tendo
sido pouco modificado nos estudos preliminares realizados para o Plano Diretor do Campus, em 1995. A área delimitada em linha pontilhada vermelha
corresponde aos limites de parte da gleba da Fundação Universidade de Brasília: entre essa delimitação e as vias de contorno do Campus, jaz a faixa
de domínio público, reservada para a infra-estrutura urbana e sistema viário da cidade. O trecho de passagem da linha aérea de alta tensão ainda não
foi rigorosamente levantado e cadastrado, mas corresponde aproximadamente à faixa de domínio público, (Figura 15.4)
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SGAN
604
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15.3 - SETOR CENTRAL – MOSAICO DE
ZONEAMENTO DE USOS
O Setor Central do Campus é
organizado em padrão de ocupação que
HUB
associa três categorias gerais de uso:
a) ocupação estritamente acadêmica, em
SC-10
SC-8
Unidades
Físicas
que
totalizam
SC-9
572.230m2 (excluído o sistema viário)
ou, em termos de área aedificandi
SC-13
SC-7
proposta, 332.020 m2;
SC-12
b) ocupação por instituições públicas ou
SC-11
SC-6
privadas de interesse acadêmico, em
SC-4
uma única Unidades Física, de área
SC-5
SC-3
igual a 24.670 m2 (excluído o sistema
ICC
viário) ou, em termos de área
aedificandi proposta, 17.269 m2;
c) ocupação por equipamento de apoio e
SC-2
convívio comunitário, em Unidades
BIBLIOTECA
Físicas que totalizam 219.212 m2
(excluído o sistema viário) ou, em
REITORIA
termos de área aedificandi proposta,
120.135 m2.
A ocupação da Unidade Física SC-5,
SC-1
como veremos, tem a possibilidade de
conter mais de uma categoria de uso, dado
que decisões locacionais anteriores já
Figura 15.5
impuseram a implantação de instituição
VIA L4
bancária privada (Banco Real), além de
organizações não-governamentais e órgãos
UNIDADES DE OCUPAÇÃO
universitários partilharem espaço no conjunto de edifícios denominado “Multiuso 2”; estende-se aí também a
ESTRITAMENTE ACADÊMICA
característica do espaço de apoio e de convívio da comunidade universitária. Essa última categoria de uso e
ocupação é referida em duas grandes Unidades Físicas (SC-1 e SC-3), incluindo o Restaurante Universitário e
UNIDADES DE OCUPAÇÃO POR
o Centro de Vivência (parcialmente construído, devendo merecer reestudo acerca de seu programa e
INSTITUIÇÕES DE INTERESSE ACADÊMICO
implantação), bem como área de grande importância ao conjunto da Praça Maior, situada à frente da via L4. A
infra-estrutura já existente nesse Setor Central implica a adoção de soluções de adensamento que tanto
OCUPAÇÃO POR EQUIPAMENTO DE
enriqueçam a variedade de usos quanto solucionem os problemas de trânsito e segurança existentes.
APOIO E CONVÍVIO COMUNITÁRIO
Como cenário de médio a longo prazo, propõe-se recuperar as “fachadas” do Campus desde sua área central,
tanto para a cidade (ao longo da via L3) quanto para o Lago Paranoá (ao longo da via L4).
SGAN
605

SGAN
606

N

PERCURSOS E ACESSOS

VIA L3
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15.4 - SETOR CENTRAL − UNIDADES FÍSICAS
No Setor Central ocorreu o início da ocupação
do Campus Universitário, com a construção de
edifícios de serviços gerais (os SGs), do Instituto
HUB
SC-8
Central de Ciências (ICC, o Minhocão), da Reitoria
(em prédio que hoje abriga a Faculdade de
SC-10
Educação), do Edifício Dois Candangos (com o
principal auditório da UnB), entre outros.
SC-9
SC-13
Na década de 70, as novas construções da
SC-7
SC-12
Faculdade de Tecnologia, da Biblioteca Central, do
atual prédio da Reitoria, do Restaurante Universitário,
SC-11
SC-6
entre outras, geraram a configuração atual, que
SC-4
SC-3
concentra a maior parte das Unidades Acadêmicas da
SC-5
ICC
Universidade de Brasília (com as exceções das
Faculdades de Ciências da Saúde, de Estudos
Sociais Aplicados e do Hospital Universitário). O
SC-2
conjunto formado pela “Praça Maior” (o espaço a leste
BIBLIOTECA
do ICC, que contém a Reitoria e a Biblioteca Central),
o ICC e seus amplos estacionamentos domina a
REITORIA
maior parte do Setor Central do Campus,
contrastando com os pequenos “quarteirões” criados
com a ocupação inicial, (Figura 15.6).
SC-1
Essa concentração de atividades tem
implicado problemas de trânsito, agravados pela
VIA L-4
recente ocupação do Setor de Grandes Áreas Norte
Figura 15.6
(SGAN) 605, por escolas privadas. A acessibilidade
por pedestres e pessoas portadoras de necessidades especiais é dificultada pela existência de barreiras arquitetônicas e ainda pelos cruzamentos de
vias e passagens ainda precariamente equipados e sinalizados; as decisões locacionais tomadas na década de 70 geraram uma distribuição de
edificações e atividades que dificultam a implantação de novas edificações, de modo associado às necessidades emergentes de cada Unidade
Universitária: cada Unidade Acadêmica – como no caso da Faculdade de Tecnologia – se vê, de diferentes modos, confinada às respectivas frações de
terreno a elas destinadas, sendo paulatinamente cercadas pelas ocupações nas frações contíguas. Deve-se ainda considerar a existência de
edificações de valor histórico, para a Universidade e para a cidade. Sua preservação implica, sem dúvida, a manutenção de áreas livres e das
características de suas implantações (o que deve ser objeto de estudo específico, relativo ao patrimônio arquitetônico existente no Setor Central).
Enquanto se investe no adensamento do Setor Central, agrava-se o problema da demanda crescente por vagas para o estacionamento de
veículos, bem como da segurança dos pedestres. De um modo geral, o presente Plano Diretor indica limites e possibilidades de ocupação que visam a
ordenar a programação de obras sob diretrizes de planejamento definidas para cada Unidade Física.
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VIA L3
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PARQUE OLHOS
d’ÁGUA (413/414)

SN-13
SN-14
VIA L3

SN-11

VIA L2

SN-4

SN-5

VIA L4

SN-12
SN-10
LAGO PARANOÁ

SN-6
SN-3

SN-8
SN-9

SN-7

N
SN-2

SN-1

Figura 15.7

OCUPAÇÃO ESTRITAMENTE
ACADÊMICA

OCUPAÇÃO POR HABITAÇÃO COLETIVA
DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA

OCUPAÇÃO POR INSTITUIÇÕES
DE INTERESSE ACADÊMICO

OCUPAÇÃO POR PARQUE
DE RECREAÇÃO E LAZER

OCUPAÇÃO POR EQUIPAMENTO
DE APOIO E CONVÍVIO
COMUNITÁRIO

ÁREA NATURAL DE ESTRITA
PRESERVAÇÃO

OCUPAÇÃO POR
INSTALAÇÕES DE
MANUTENÇÃO E APOIO
TÉCNICO DA FUB

PERCURSOS E ACESSOS

15.5 - SETOR NORTE – MOSAICO DE
ZONEAMENTO DE USOS
O Setor Norte do Campus é
organizado em padrão de ocupação que
associa sete categorias gerais de uso:
a) ocupação estritamente acadêmica,
em Unidades Físicas que totalizam
308.085 m2 ou, em termos de área
aedificandi proposta, 223.010 m2;
b) ocupação
por
instituições
de
interesse acadêmico, em Unidade
Física de área igual a 32.400 m2 ou,
como área aedificandi, 22.400 m2;
c) ocupação por equipamento de apoio
e convívio comunitário, em Unidade
Física de área igual a 54.850 m2 ou,
como área aedificandi, 38.395 m2;
d) ocupação por habitação coletiva da
comunidade
universitária,
em
Unidade Física de área igual a
102.200 m2 ou, como área
aedificandi, 40.880 m2;
e) ocupação por parque de recreação
e lazer, em Unidade Física de área
igual a 84.500 m2 ou, como área
aedificandi, 4.000 m2;
f) ocupação por instalações de
manutenção e apoio técnico da
FUB, em Unidades Físicas num total
de área igual a 98.650 m2 ou, como
área aedificandi, 72.375 m2;
g) área natural de estrita preservação,
em Unidades Físicas que totalizam
425.472 m2 e que apresentam área
aedificandi (proposta) totalizando
18.600 m2.
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Figura 15.4
15.2 - SETOR SUL− UNIDADES FÍSICAS
O Setor Sul do Campus, como um todo,
constitui-se na área de maior acessibilidade aos
setores urbanos centrais do Plano Piloto de Brasília,
VIA L-3
circundado pelas vias L3, N4 LESTE e L4. A Leste,
temos o setor urbano que abriga o IBAMA e a
Telebrasília; a Oeste, o Setor de Grandes Áreas Norte
SS-1
SS-4
(SGAN) 603 e 604; a Sul, o Setor de Embaixadas
Norte (de urbanização ainda incompleta, à
SS-2
ICC
semelhança da situação atual dos Setores Sul do
SS-3
Campus); e a Norte, o Setor Central do Campus, onde
hoje está localizado o maior conjunto de Unidades
SS-5
SS-7
Acadêmicas da UnB.
SS-6
Essa localização leva às diretrizes de sua
ocupação como área física para a expansão das
SS-11
Unidades Acadêmicas, bem como para instituições
VIA N-4
públicas e privadas que venham a proporcionar
SS-8
LESTE
serviços e oportunidades consideradas de interesse
SS-10
para a Universidade de Brasília.
SS-12
Setor de
SS-9
A sua ocupação iniciou-se na década de 70,
Embaixadas
com a construção da Faculdade de Ciências da
Norte
Saúde, do Núcleo de Medicina Tropical e do
Laboratório da Termobiologia. A partir de 1994,
implantou-se a AUTOTRAC, empresa de Nelson
VIA L-4
Piquet, eventualmente associada a pesquisas em
Telebrasília
IBAMA
transportes; a FINATEC, fundação privada de fomento
à pesquisa
(ambos
Setor Norte
SS-4),constituem-se
e o CEFTRHU
Esse padrão de ocupação ocorreu ex-abrupto, sem planejamento institucional, fruto de decisões isoladas.
O Setor
Sul enoo Setor
em
(Centro
de Formação
de Recursos
em
reservas de área que devem ser consumidas parcimoniosamente, envolvendo metas de planejamento
de médio
e longo prazo,
bem comoHumanos
implicando
a
Transportes,
organização
pública, físicos
no Setor
SS-6).
concepção de edificações que apresentem flexibilidade de uso e adaptação e utilizando plenamente
a disponibilidade
de espaços
aedificandi
propostos.
Apresentando declividade suave (em torno de 3%), o Setor Sul ainda apresenta pequenos trechos da vegetação remanescente do cerrado,
anterior à construção de Brasília.
O desenho viário proposto data do início da década de 90 e é de autoria da equipe liderada pelo arquiteto e urbanista Paulo Zimbres – tendo
sido pouco modificado nos estudos preliminares realizados para o Plano Diretor do Campus, em 1995. A área delimitada em linha pontilhada vermelha
corresponde aos limites de parte da gleba da Fundação Universidade de Brasília: entre essa delimitação e as vias de contorno do Campus, jaz a faixa
de domínio público, reservada para a infra-estrutura urbana e sistema viário da cidade. O trecho de passagem da linha aérea de alta tensão ainda não
foi rigorosamente levantado e cadastrado, mas corresponde aproximadamente à faixa de domínio público, (Figura 15.4)
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15.3 - SETOR CENTRAL – MOSAICO DE
ZONEAMENTO DE USOS
O Setor Central do Campus é
organizado em padrão de ocupação que
HUB
associa três categorias gerais de uso:
a) ocupação estritamente acadêmica, em
SC-10
SC-8
Unidades
Físicas
que
totalizam
SC-9
572.230m2 (excluído o sistema viário)
ou, em termos de área aedificandi
SC-13
SC-7
proposta, 332.020 m2;
SC-12
b) ocupação por instituições públicas ou
SC-11
SC-6
privadas de interesse acadêmico, em
SC-4
uma única Unidades Física, de área
SC-5
SC-3
igual a 24.670 m2 (excluído o sistema
ICC
viário) ou, em termos de área
aedificandi proposta, 17.269 m2;
c) ocupação por equipamento de apoio e
SC-2
convívio comunitário, em Unidades
BIBLIOTECA
Físicas que totalizam 219.212 m2
(excluído o sistema viário) ou, em
REITORIA
termos de área aedificandi proposta,
120.135 m2.
A ocupação da Unidade Física SC-5,
SC-1
como veremos, tem a possibilidade de
conter mais de uma categoria de uso, dado
que decisões locacionais anteriores já
Figura 15.5
impuseram a implantação de instituição
VIA L4
bancária privada (Banco Real), além de
organizações não-governamentais e órgãos
UNIDADES DE OCUPAÇÃO
universitários partilharem espaço no conjunto de edifícios denominado “Multiuso 2”; estende-se aí também a
ESTRITAMENTE ACADÊMICA
característica do espaço de apoio e de convívio da comunidade universitária. Essa última categoria de uso e
ocupação é referida em duas grandes Unidades Físicas (SC-1 e SC-3), incluindo o Restaurante Universitário e
UNIDADES DE OCUPAÇÃO POR
o Centro de Vivência (parcialmente construído, devendo merecer reestudo acerca de seu programa e
INSTITUIÇÕES DE INTERESSE ACADÊMICO
implantação), bem como área de grande importância ao conjunto da Praça Maior, situada à frente da via L4. A
infra-estrutura já existente nesse Setor Central implica a adoção de soluções de adensamento que tanto
OCUPAÇÃO POR EQUIPAMENTO DE
enriqueçam a variedade de usos quanto solucionem os problemas de trânsito e segurança existentes.
APOIO E CONVÍVIO COMUNITÁRIO
Como cenário de médio a longo prazo, propõe-se recuperar as “fachadas” do Campus desde sua área central,
tanto para a cidade (ao longo da via L3) quanto para o Lago Paranoá (ao longo da via L4).
SGAN
605
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PERCURSOS E ACESSOS

VIA L3
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15.4 - SETOR CENTRAL − UNIDADES FÍSICAS
No Setor Central ocorreu o início da ocupação
do Campus Universitário, com a construção de
edifícios de serviços gerais (os SGs), do Instituto
HUB
SC-8
Central de Ciências (ICC, o Minhocão), da Reitoria
(em prédio que hoje abriga a Faculdade de
SC-10
Educação), do Edifício Dois Candangos (com o
principal auditório da UnB), entre outros.
SC-9
SC-13
Na década de 70, as novas construções da
SC-7
SC-12
Faculdade de Tecnologia, da Biblioteca Central, do
atual prédio da Reitoria, do Restaurante Universitário,
SC-11
SC-6
entre outras, geraram a configuração atual, que
SC-4
SC-3
concentra a maior parte das Unidades Acadêmicas da
SC-5
ICC
Universidade de Brasília (com as exceções das
Faculdades de Ciências da Saúde, de Estudos
Sociais Aplicados e do Hospital Universitário). O
SC-2
conjunto formado pela “Praça Maior” (o espaço a leste
BIBLIOTECA
do ICC, que contém a Reitoria e a Biblioteca Central),
o ICC e seus amplos estacionamentos domina a
REITORIA
maior parte do Setor Central do Campus,
contrastando com os pequenos “quarteirões” criados
com a ocupação inicial, (Figura 15.6).
SC-1
Essa concentração de atividades tem
implicado problemas de trânsito, agravados pela
VIA L-4
recente ocupação do Setor de Grandes Áreas Norte
Figura 15.6
(SGAN) 605, por escolas privadas. A acessibilidade
por pedestres e pessoas portadoras de necessidades especiais é dificultada pela existência de barreiras arquitetônicas e ainda pelos cruzamentos de
vias e passagens ainda precariamente equipados e sinalizados; as decisões locacionais tomadas na década de 70 geraram uma distribuição de
edificações e atividades que dificultam a implantação de novas edificações, de modo associado às necessidades emergentes de cada Unidade
Universitária: cada Unidade Acadêmica – como no caso da Faculdade de Tecnologia – se vê, de diferentes modos, confinada às respectivas frações de
terreno a elas destinadas, sendo paulatinamente cercadas pelas ocupações nas frações contíguas. Deve-se ainda considerar a existência de
edificações de valor histórico, para a Universidade e para a cidade. Sua preservação implica, sem dúvida, a manutenção de áreas livres e das
características de suas implantações (o que deve ser objeto de estudo específico, relativo ao patrimônio arquitetônico existente no Setor Central).
Enquanto se investe no adensamento do Setor Central, agrava-se o problema da demanda crescente por vagas para o estacionamento de
veículos, bem como da segurança dos pedestres. De um modo geral, o presente Plano Diretor indica limites e possibilidades de ocupação que visam a
ordenar a programação de obras sob diretrizes de planejamento definidas para cada Unidade Física.
SGAN
605

SGAN
606

VIA L3
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PARQUE OLHOS
d’ÁGUA (413/414)

SN-13
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VIA L3

SN-11

VIA L2
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VIA L4

SN-12
SN-10
LAGO PARANOÁ

SN-6
SN-3

SN-8
SN-9

SN-7

N
SN-2

SN-1

Figura 15.7

OCUPAÇÃO ESTRITAMENTE
ACADÊMICA

OCUPAÇÃO POR HABITAÇÃO COLETIVA
DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA

OCUPAÇÃO POR INSTITUIÇÕES
DE INTERESSE ACADÊMICO

OCUPAÇÃO POR PARQUE
DE RECREAÇÃO E LAZER

OCUPAÇÃO POR EQUIPAMENTO
DE APOIO E CONVÍVIO
COMUNITÁRIO

ÁREA NATURAL DE ESTRITA
PRESERVAÇÃO

OCUPAÇÃO POR
INSTALAÇÕES DE
MANUTENÇÃO E APOIO
TÉCNICO DA FUB

PERCURSOS E ACESSOS

15.5 - SETOR NORTE – MOSAICO DE
ZONEAMENTO DE USOS
O Setor Norte do Campus é
organizado em padrão de ocupação que
associa sete categorias gerais de uso:
a) ocupação estritamente acadêmica,
em Unidades Físicas que totalizam
308.085 m2 ou, em termos de área
aedificandi proposta, 223.010 m2;
b) ocupação
por
instituições
de
interesse acadêmico, em Unidade
Física de área igual a 32.400 m2 ou,
como área aedificandi, 22.400 m2;
c) ocupação por equipamento de apoio
e convívio comunitário, em Unidade
Física de área igual a 54.850 m2 ou,
como área aedificandi, 38.395 m2;
d) ocupação por habitação coletiva da
comunidade
universitária,
em
Unidade Física de área igual a
102.200 m2 ou, como área
aedificandi, 40.880 m2;
e) ocupação por parque de recreação
e lazer, em Unidade Física de área
igual a 84.500 m2 ou, como área
aedificandi, 4.000 m2;
f) ocupação por instalações de
manutenção e apoio técnico da
FUB, em Unidades Físicas num total
de área igual a 98.650 m2 ou, como
área aedificandi, 72.375 m2;
g) área natural de estrita preservação,
em Unidades Físicas que totalizam
425.472 m2 e que apresentam área
aedificandi (proposta) totalizando
18.600 m2.
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15.6 - SETOR NORTE − UNIDADES FÍSICAS
A ocupação do Setor Norte do Campus foi
iniciada com a construção da Universidade de Brasília,
implantando-se o conjunto de habitações coletivas na
“colina” – destinadas inicialmente a todos os membros
visitantes ou carentes da comunidade universitária (hoje
abriga professores, funcionários e, mais recentemente,
estudantes de pós-graduação. Situam-se na Unidade
SN-13
Física SN-5). Na década de 70, foram construídos a
SN-14
Faculdade de Estudos Sociais Aplicados (que abriga
ainda a Faculdade de Direito e o Instituto de Ciência
VIA L3
Política e Relações Internacionais – Unidade Física SN3), as dependências do Serviço de Transportes
VIA L2
CAESB
(garagem – Unidade Física SN-1) e os galpões do
SN-12
SN-11
Biotério Central (em estado precário, na atualidade –
Unidade Física SN-12).
SN-10
SN-5
Na década de 80, instalaram-se os galpões da
Prefeitura
do Campus (na Unidade Física SN-4), numa
VIA L4
SN-4
ocupação
provisória que acompanhou a existência de
SN-9
um galpão de marcenaria e serralheria e uma pequena
LAGO PARANOÁ
SN-6 SN-8
oficina de reparos.
SN-3
No momento, tem-se aprovada a implantação da
SN-7
sede do Centro de Promoção de Eventos – CESPE,
órgão da UnB (na Unidade Física SN-2), (Figura 15.8).
SN-1
SN-2
Toda essa série de decisões ocorreu em
diferentes momentos, desarticuladas de uma proposta
Figura 15.8
de planejamento e criando precedentes que devem ser
considerados no Plano Diretor Físico do Campus.
Especialmente importante, a princípio, coloca-se
a situação atual do conjunto habitacional da Colina, ainda carente de infra-estrutura de apoio e relativamente isolado, tanto em relação ao Campus quanto em
relação à cidade. Propõe-se a criação de espaço de recreação e lazer que complemente o programa de necessidades da Colina, criando-se uma área verde
que deverá receber tratamento paisagístico adequado, com a finalidade de realizar a transição entre o conjunto habitacional e as demais Unidades Físicas do
Setor Norte. As Unidades Físicas SN-1 a SN-4 formam uma outra faixa de transição entre o Setor Norte e o Setor Central, pensada de modo a complementar o
programa de necessidades do conjunto do Campus, com órgãos de apoio, convívio e intercâmbio, além da expansão de Unidades Acadêmicas. As Unidades
Físicas SN-8 a SN-12 formam um conjunto de áreas de expansão de Unidades Acadêmicas que, é proposto, venham a apresentar programa de necessidades
no qual laboratórios e instalações especiais que necessitem de relativo isolamento possam ser adequadamente acondicionados. Deve-se considerar que o
Setor Norte apresenta grau de acessibilidade menor que os demais setores do Campus, o que, somado à proximidade da estação de tratamento de esgotos da
CAESB (terrível mau cheiro), parece contra-indicar a concentração de atividades acadêmicas em salas de aula neste Setor.
PARQUE OLHOS D’ÁGUA
(413/414)
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15.7 - SETOR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO
(HUB) − MOSAICO DO ZONEAMENTO DE
USOS
Figura 15.9
O HUB tem excelente localização na
cidade, permitindo o fácil acesso desde o centro
urbano do Plano Piloto, pelas vias L2 e L3, até
os demais hospitais públicos e privados do
Distrito Federal, atuando como estabelecimento
VIA L2
assistencial de referência.
HUB-3
Por outro lado, a sua inserção no
Bloco cirúrgico
Campus deve consolidar os setores de
UTI
ambulatório
atendimento e as atividades acadêmicas da
residência internações
Faculdade de Ciências da Saúde. Neste
sentido, a ocupação da Unidade física SC-4
(Setor Central do Campus) pode ser destinada à
HUB-2
VIA L3
expansão
dos
setores
assistenciais
e
HUB-4
manutenção
acadêmicos diretamente relacionados ao
Hospital Universitário. A Unidade Física SC-4
HUB-1 emergência
faria, ainda, a interligação necessária entre a
atual sede da Faculdade de Ciências da Saúde
e o Hospital Universitário. Não haveria sentido
em promover ocupação distinta dessa, na
Unidade Física SC-4, pois, de outro modo,
SC-4
promover-se-ia ainda mais o relativo isolamento
do Hospital Universitário e se eliminaria a
possibilidade de se ter disponibilidade de área
física para a expansão de atividades
acadêmico-assistenciais.
PERCURSOS E ACESSOS
Todo o conjunto de atividades do HUB é definido como essencialmente acadêmico. O estado atual de seus
OCUPAÇÃO RESTRITA ÀS ATIVIDADES
espaços físicos e suas instalações prediais, contudo, não tornam o HUB um hospital universitário em boas
ACADÊMICAS
condições de funcionamento. Vários problemas se acumularam ao longo do tempo, desde sua inauguração
(devendo-se exercitar a crítica de seu projeto original, que acarretou importantes limitações à sua expansão e reestruturação física, tanto para os propósitos
assistenciais quanto para os propósitos acadêmicos). Ainda assim, o HUB tem sido objeto de estudos físicos, em que vem avançando paulatinamente sobre
soluções que tornarão seu conjunto físico menos precário e agressivo. A disponibilização de áreas do Campus (como no caso da Unidade Física SC-4), para
a expansão ou translado de setores do HUB, torna menos problemáticas algumas das remoções e permutas que certamente deverão ser realizadas em seu
bloco principal, quando for realizado um programa intensivo de obras de reforma. Como um todo, o Setor do Hospital Universitário tem cerca de 10 hectares
de área – atingidos com a inclusão da Unidade HUB-4, de propriedade do GDF.
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Figura 15.10

15.8 - SETOR DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE
BRASÍLIA (HUB)
Situado no SGAS 604/605, o Hospital
Universitário foi construído no início da década de 70,
como estabelecimento assistencial do sistema
VIA L2
previdenciário público – sendo então denominado
Hospital Emílio Garrastazu Médici. Com a retomada
Bloco cirúrgico / UTI
democrática, em meados da década de 80, a UnB e o
INAMPS moveram-se para torná-lo o Hospital
residência
ambulatório
Docente Assistencial, iniciando o processo de
incorporação
à
Universidade
de
Brasília,
internações
transformando-o, hoje, no Hospital Universitário de
Brasília.
Sua atual situação é produto de sucessivas
reformas, feitas de modo incremental e com
manutenção
planejamento criticável. Há graves problemas em sua
organização espacial interna – sobretudo o
afastamento imposto entre a emergência e o bloco
cirúrgico/UTI, situados em total oposição, obrigando o
emergência
paciente a atravessar todo o corpo do hospital, em
casos de
atendimento de urgência de
VIA L3
politraumatizados, por exemplo, ou o isolamento do
ambulatório (na verdade, uma escola distrital que
acabou incorporada ao conjunto do HUB, sendo
adaptada), – que impõem a travessia desprotegida
SETOR SUL
SETOR CENTRAL dos pacientes, desde os seus acessos até os locais
de exames laboratoriais. Uma considerável série de problemas de organização física ainda deve ser observada quanto às necessidades acadêmicas de
um hospital universitário, que exige ambientes apropriados para estudos e pesquisas, bem como para a realização de aulas. O edifício encontra-se em
estágio de visível deterioração, apesar dos perenes investimentos em reformas. Especialmente preocupantes são suas instalações prediais, que devem
ser remanejadas para galerias técnicas, de forma a permitir sua manutenção e conservação.
Dividiu-se o conjunto da gleba sob a administração do HUB em quatro Unidades Físicas: a) HUB-1, que abriga o bloco com a Residência
Médica e setores administrativos e o bloco com o conjunto de serviços de manutenção hospitalar; é reserva de área subutilizada; b) HUB-2, que abriga
o conjunto do hospital propriamente dito, numa ocupação que apresenta vários problemas (entre os quais, a invasão da faixa de domínio público pelo
bloco da emergência, em frente à via L3); c) HUB-3, que abriga a unidade adaptada de ambulatório, envolvendo área física também considerada
subutilizada e de funções deslocadas com relação ao conjunto do hospital; d) HUB-4, área pertencente ao Governo do Distrito Federal, indicada para a
negociação sobre a concessão de seu uso, com vistas em integrar definitivamente o conjunto do Hospital Universitário, (Figura 15.10).
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VIA L4
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Cabeceira da nova
ponte de acesso à
Península Norte
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N

SP-3
Figura 15.11

UNIDADE DE OCUPAÇÃO
ESTRITAMENTE ACADÊMICA
UNIDADE DE OCUPAÇÃO POR
HABITAÇÃO COLETIVA DA
UNIDADE DE OCUPAÇÃO POR
PARQUE DE HOTELARIA E
PERCURSOS E ACESSOS

LAGO
PARANOÁ

15.9 - SETOR PENÍNSULA − MOSAICO DE
ZONEAMENTO DE USOS
O Setor Península é organizado em padrão
de ocupação que associa três categorias gerais
de uso:
a) ocupação estritamente acadêmica, em
Unidade Física de área igual a 577.280m2,
ou, em termos de área aedificandi, 173.184
m2;
b) ocupação por habitação coletiva da
comunidade universitária, em Unidade
Física de área igual a 18.790 m2 ou, em
termos de área aedificandi, 9.395 m2;
c) ocupação por parque de hotelaria e
convenções, em Unidade Física de área
igual a 480.860 m2 ou, em termos de área
aedificandi, 144.258 m2.
É indiscutível a importância desse conjunto
de Unidades Físicas para o desenvolvimento de
atividades que podem ocorrer em relativo
isolamento e com o mínimo impacto sobre o
ambiente a beira-lago. É local de paisagem
privilegiada, de acesso restrito e com boas
condições de segurança e controle. A
colocação, na Unidade SP-3, de um parque de
hotelaria e convenções, em projeto que reduz

ao mínimo o impacto havido na ocupação da área, ajusta-se ao conjunto de decisões relacionadas aos usos
das áreas disponíveis ao planejamento físico. Nessa decisão, um conjunto de espaços destinados à
realização de convenções será mais adequadamente instalado no Setor Sul do Campus haveria alternativas
igualmente factíveis no setor norte do Campus, mas implicariam a redução das áreas programadas para a
expansão dos espaços de uso acadêmico. Por fim, deve-se ainda considerar a nova situação imposta ao
acesso de pedestres – ou por automóvel – devida a construção (prevista) da nova ponte de acesso à
Península Norte, (Figura 15.11).
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Figura 15.12

15.10 - SETOR PENÍNSULA − UNIDADES FÍSICAS
O Setor Península teve definidas três Unidades
Físicas, correspondentes:
a) à área ocupada com os equipamentos esportivos
implantados na década de 70 (SP-1);
b) à área ocupada pela Casa do Estudante da UnB –
originalmente hotelaria para atletas, na Unidade SP-2;
c) à área restante, destinada a um parque de hotelaria
e convenções (SP-3).
Sem dúvida, a principal transformação de uso
proposta ocorre nesta última Unidade Física, que é
aproveitada por sua aprazível situação junto ao Lago
Paranoá. Com a instalação de um hotel-escola e de
um centro de convenções, a Universidade de Brasília
terá avançado mais um passo em seu programa
institucional de eventos, além de passar a contar com
área física adequada para a criação de curso de
formação (especialização ou graduação) na área de
Turismo e Hotelaria.
Hoje, a Unidade Física SP-3 é utilizada por
pesquisadores da área de Biologia, devendo ocorrer o
paulatino remanejamento de suas atividades até o
início de obras no local.
Também a área de “histórica” ocupação do
Centro Olímpico (Unidade Física SP-1) deve ser
objeto de um programa de recuperação e

PERCURSOS E ACESSOS

manutenção. A deterioração dos equipamentos esportivos – sobretudo das pistas e pavimentos expostos à insolação direta – deve requerer a criação
de áreas cobertas, protegendo-os de modo a ampliar sua vida útil. A manutenção dos jardins, num conjunto de Unidades Físicas em que predominam
os percursos de pedestres, tem sido precária, e é evidente a importância de um projeto paisagístico para a recuperação de todo o conjunto do Setor
Península (Figura 15.12).
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15.11 - O CONJUNTO DE UNIDADES FÍSICAS DE OCUPAÇÃO
ESTRITAMENTE ACADÊMICA
Vemos na Figura 15.13 o conjunto de Unidades Físicas em
que a sua ocupação é estritamente acadêmica. Os cinco Setores em
que o Campus foi dividido, para fins de planejamento, possuem
Unidades Físicas às quais se atribuiu essa categoria de uso e
ocupação (No caso do Setor do Hospital Universitário, em especial, a
compreensão é de que o conjunto de suas unidades deve ter
ocupação “estritamente acadêmica”, ou seja, diretamente vinculada
ao ensino e à pesquisa e à extensão).
Deve-se também compreender o “estrito senso acadêmico”
em termos de prioridade de uso ou de aplicação de posturas com
relação à segurança e ao controle do uso dos espaços da instituição
universitária.
O mosaico de Unidades Físicas que recebem essa categoria
de uso do solo foi, em grande parte, determinado pelas decisões
locacionais anteriores, tomadas ao longo do processo de construção
das edificações e da urbanização do Campus. Essa certamente é a
categoria de uso de maior importância para nós, a que garante a
máxima especificidade ao Campus Universitário como fração urbana.
Neste momento, trabalha-se com um Campus em consolidação, e
devem-se considerar algumas tendências de expansão física das
Unidades Acadêmicas. Nesse sentido, há importantes limitações
devidas ao fato de a maior parte dos investimentos em espaços
acadêmicos ter-se concentrado no Setor Central do Campus. Os
“extremos” dos Setores Sul e Norte foram tratados, ao longo dos
anos, como áreas não-estruturadas (o que, em parte, é verdadeiro) e
não receberam investimentos que consolidassem novas tendências
de ocupação. Hoje se constata a formação de pelo menos 4 “eixos”
de expansão de áreas acadêmicas, pelos quais alegadamente
poderemos promover agrupamentos espaciais coerentes com as
tendências de ocupação já existentes: a) eixo FS-HUB, que incorpora
a Unidade Física SC-4; b) eixo FT-Dois Candangos, que incorpora a
Unidade Física SC-10; c) eixo ICC-FA, que incorpora a Unidade
Física SN-3; d) eixo ICC-Setor Sul, que incorpora a Unidade Física
SS-12 (Figura 15.13)

tecnologia

saúde
humanas

ciências da natureza

Figura 15.13

OCUPAÇÃO ESTRITAMENTE ACADÊMICA: OS EIXOS IDENTIFICADOS APONTAM
TENDÊNCIAS DE OCUPAÇÃO QUE, RECOMENDA-SE, ORIENTEM AS IMPLANTAÇÕES
DE NOVAS EDIFICAÇÕES ENTRE OS SETORES DO CAMPUS (ESPECIALMENTE
DESDE O SETOR CENTRAL).



EIXO FS-HUB, DE PRIORITÁRIA OCUPAÇÃO POR UNIDADES
ACADÊMICAS LIGADAS À FACULDADE DE CIÊNCIAS DA SAÚDE.



EIXO FT-DOIS CANDANGOS, DE PRIORITÁRIA OCUPAÇÃO
UNIDADES ACADÊMICAS LIGADAS À FACULDADE DE TECNOLOGIA



EIXO ICC-SETOR SUL, DE PRIORITÁRIA OCUPAÇÃO POR UNIDADES
ACADÊMICAS LIGADAS AOS INSTITUTOS DE FÍSICA, QUÍMICA, BIOLOGIA,



EIXO ICC-FA, DE PRIORITÁRIA OCUPAÇÃO POR UNIDADES
ACADÊMICAS LIGADAS AO INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS – ENTRE

POR
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15.12 - O CONJUNTO DE UNIDADES FÍSICAS DE OCUPAÇÃO
RELACIONADA A APOIO INSTITUCIONAL / ADMINISTRATIVO /
TÉCNICO / COMUNITÁRIO

EIXOS PROPOSTOS PARA ORIENTAR A LOCALIZAÇÃO DE POSTOS
DE SERVIÇO OU EQUIPAMENTO DE USO COLETIVO (APOIO
INSTITUCIONAL / ADMINISTRATIVO / TÉCNICO / COMUNITÁRIO)

As atividades acadêmicas em ensino, pesquisa e extensão, como
atividades-fim da instituição universitária, devem ser apoiadas por um significativo
contingente de órgãos de apoio administrativo e técnico, que produzirão serviços
essenciais para o funcionamento de toda a nossa organização – desde os
transportes e a guarda de materiais até os sistemas de informatização e controle
administrativo, passando pela vigilância e manutenção do Campus.
Além de dotar-se de organização interna para manter-se, a Universidade
Pública vem trabalhando com organizações “externas”, com parcerias
extremamente diversificadas, beneficiando organizações governamentais e nãogovernamentais com projetos, prestação de serviços, desenvolvimento de
pesquisas e produtos, treinamento de pessoal, entre muitas possibilidades de
colaboração, com vantagens para os estudantes e paulatino ganho em qualidade
nas atividades dos setores acadêmicos envolvidos. O presente Plano Diretor
busca garantir espaço para a promoção do trabalho em parceria, a sua divulgação
e, assim, o estabelecimento de espaço de referência para a comunidade em geral
e outros potenciais parceiros. Essa é a diretriz da reserva de área para a
edificação de espaços que permitam a promoção do trabalho colaborativo entre a
Universidade e a comunidade – segundo regras fundadas no mérito científico e
social das atividades e produtos das parcerias mantidas.
Finalmente, devem-se considerar as necessidades cotidianas da própria
comunidade universitária – e dos grupos visitantes que, diariamente, vem ter à
Universidade de Brasília. A permanente “apresentação” da UnB, de sua memória
e projetos, assim como o provimento de serviços e conforto para o dia-a-dia da
comunidade (restaurante, farmácia, porto de abastecimento, creche comunitária,
por exemplo) devem ocorrer tanto em pontos dispersos, que dêem “cobertura” à
população universitária futuramente espalhada por todo o Campus, quanto em
Unidades Físicas determinadas, onde já ocorre ou há a indicação de implante de
equipamento com essa finalidade.
Na Figura 15.14, mostra-se o delineamento de “eixos” que são propostos
para orientar a localização específica de espaços diversos relacionados aos
apoios referidos. No delineamento “a”, associa-se o conjunto da Reitoria e da
Biblioteca Central com a faixa de Unidades Físicas que virão a responder às
necessidades de expansão dos órgãos da administração universitária; o
delineamento “b” se refere à concentração de serviços na “rua do Restaurante”; o
delineamento “c” se refere ao conjunto de apoio da Colina; os delineamento “d” e
“e” representam diretrizes de adensamento desejadas, a serem especificadas.

UNIDADES FÍSICAS DESTINADAS A ABRIGAR INSTITUIÇÕES
PÚBLICAS OU PRIVADAS QUE OFEREÇAM SERVIÇOS DE INTERESSE
ACADÊMICO
UNIDADES FÍSICAS DESTINADAS A ABRIGAR EQUIPAMENTO DE USO
COLETIVO DESTINADO AO CONVÍVIO, AO CONFORTO E À PROMOÇÃO
DA QUALIDADE DE VIDA UNIVERSITÁRIA
UNIDADES
FÍSICAS
DESTINADAS
A
ABRIGAR
UNIDADES
ADMINISTRATIVAS DE APOIO TÉCNICO E LOGÍSTICO, MANUTENÇÃO
E SEGURANÇA PARA O CONJUNTO DA FUB
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Figura 15.14
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15.13 - O CONJUNTO DE UNIDADES FÍSICAS DE OCUPAÇÃO
RELACIONADA À HOTELARIA E ÀS CONVENÇÕES
A destinação conferida à Unidade Física SP-3 representa
importante mudança no mosaico “histórico” do uso do solo e do
planejamento físico do Campus Universitário.
Deve-se considerar a existência de precedente fundamental quanto a
essa destinação de uso, representada pelo Projeto Orla, do Governo
do Distrito Federal – e com a aprovação dos órgãos de gestão do
patrimônio arquitetônico e urbanístico de Brasília, nos níveis local e
federal -, que opera a introdução de uma rede de edificações e
lugares urbanizados, associados ao turismo e à promoção de
eventos na nobilíssima área situada a leste da Praça dos Três
Poderes.
Para o conjunto arquitetônico e urbanístico da Universidade
de Brasília, a presente proposta associa tanto as diretrizes
institucionais de promoção de eventos vinculados a finalidades
institucionais quanto a vitalização do conjunto da orla do Lago
– salientando-se que a Unidade Física que recebe a destinação em
tela não é parte integrante do referido Projeto Orla.
A criação da Unidade Física que abrigará o hotel-escola, com
espaços que permitam a realização de convenções e encontros de
destaque, assegurando a sua segurança e tranqüilidade, na
aprazível situação à beira do lago, responde a necessidades
históricas da própria Universidade, que ainda não conta com espaços
apropriados para a recepção de público em eventos de alto nível e
com a presença de grupos estimados em até 8.000 pessoas
(população de cálculo limite para a freqüência da Unidade Física em
análise).
Equipamento assemelhado pode ser instalado no corpo
“principal” do Campus (Setores Sul e Norte), mas isso implicaria a
redução de capacidade de expansão de áreas acadêmicas, onde os
fatores de proximidade para os percursos de pedestres são cruciais,
prioritários no planejamento de fluxos e na segurança requerida.
Também implicaria a atração de maior volume de automóveis para o
interior do corpo “principal” do Campus, criando situações de pico de

Setor de Clubes
Esportivos Norte

SP-2
SP-1

SP-3

LAGO PARANOÁ

Figura 15.15

utilização que afetariam variavelmente seu desempenho, como no caso da
rede de transportes coletivos e a acessibilidade às Unidades Físicas
adjacentes.
Essa ocupação deve contribuir para reduzir o relativo isolamento do conjunto
do Centro Olímpico, equipando-o e tornando-o mais apto a promover eventos,
de forma a termos uma grande área aberta para a recepção de público sem
que se gere pressão desnecessária sobre o corpo principal do Campus
Universitário. A ocupação indicada é, a princípio, de impacto ambiental
perfeitamente aceitável nos termos da legislação vigente – o que, por outro
lado, acarreta o estabelecimento de exigências de projeto que assegurem a
qualidade ambiental requerida para a Área de Proteção Ambiental (APA) do
Lago Paranoá.
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15.14 - O CONJUNTO DE UNIDADES FÍSICAS DE
OCUPAÇÃO
RELACIONADA
À
ESTRITA
PRESERVAÇÃO DE ÁREA NATURAL
O “Arboreto” (Unidade Física SN-13) e a
Estação Experimental de Biologia (Unidade Física SN14) situam-se na extremidade Norte do Campus
Universitário, próximos à área de nascentes
preservadas como as do Parque Ecológico Olhos
d’água – cujas correntes atravessam o Arboreto – e as
do Lago Paranoá. (Figura 15.16)
A vizinhança da Estação de Tratamento de
Esgotos da CAESB impõe inconvenientes à sua
ocupação, caso não existissem as circunstâncias de
preservação do sistema natural local. Esse conjunto de
Unidades Físicas tem sido utilizado para a pesquisa em
biologia, o que vem determinando a sua preservação e
conservação de modo planejado. O manejo da área, ou
seja, a sistemática de preservação e conservação deve
ser objeto de planejamento – o que pode incluir a
programação de sua visitação de forma associada aos
programas de educação ambiental e pesquisa que
também enfocam o Parque Ecológico Olhos d’água.
Essa conjunção de áreas, no extremo da Asa
Norte do Plano Piloto, é considerada de extremo
interesse e pode implicar a captação de recursos para a
sua proteção. Há a ocorrência de queimadas,
especialmente no Arboreto, assim como a invasão da
área (por pessoas, para a retirada de lenho, para a
caça a animais silvestres e, ainda, para a dejeção de
lixo e entulhos). O gerenciamento insuficiente ou
inconstante, por outro lado, pode transformar a Unidade
do Arboreto em um problema para a cidade. O seu
modelo de manejo, assim, é enormemente dependente
de projetos de pesquisa e de extensão para a utilização
dessas áreas com maior benefício para a Universidade
e para a comunidade.

Parque Olhos d’água
(ex-SQN 413/ SQN 414)
ARBORETO

ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE
ESGOTOS - CAESB

Figura 15.16

ESTAÇÃO
EXPERIMENTAL DE
BIOLOGIA - UNB
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15.15 - O CONJUNTO DE UNIDADES FÍSICAS DE OCUPAÇÃO
RELACIONADA À HABITAÇÃO COLETIVA
O conjunto habitacional da Colina – com construções iniciais
datando da fundação da UnB, no início da década de 60 – e os dois
blocos de habitação do Centro Olímpico (destinados inicialmente a
atletas) definem duas Unidades Físicas de habitação coletiva da
comunidade universitária.
Esse programa é complementado por hotelaria ou
“habitações de trânsito”, indicadas nas Unidades Físicas SS-5 e SP3.
No caso da Unidade SS-5, essa destinação não é de uso
predominante, e será estudada em projeto específico que conjugará
o plano de transportes do Campus e o planejamento institucional de
ocupação da Unidade.
No caso da Unidade SP-3 (que é objeto de especificação de
uso logo adiante), a ocupação como um “Parque de Convenções e
Hotelaria” terá como conseqüência imediata a redução do isolamento
hoje vivido pelos estudantes abrigados na Casa do Estudante da
UnB (Unidade Física SP-2).
A Colina (Unidade Física SN-5) impõe a determinação de
áreas de entorno que lhe dêem apoio e circunstanciem sua

Colina (SN-5)

Parque (SN-6)

SS-5

SP-2
SP-3

implantação, na perspectiva de um Campus “pleno”, ou seja, ocupado até os limites
potencialmente dispostos neste Plano Diretor.
Nesse sentido, o “Parque de Recreação e Lazer” é proposto para prover o Setor Norte
do Campus de um “pulmão”, área verde e planejada paisagisticamente, com os objetivos de: a)
realizar a transição espacial entre a área habitacional e de trabalho; e b) impedir localmente o
processo de ocupação e construção sistemático por todas as Unidades Físicas do Setor Norte, o
que implicaria envolver o conjunto habitacional da Colina com usos potencialmente conflitantes
com aqueles que se requerem para o espaço habitacional no Plano Piloto. Na Figura 15.17,
foram indicados os principais percursos (para pedestres e para automóveis), avaliando-se que
essas duas Unidades Físicas com uso de habitação coletiva manterão condições associadas de
acessibilidade e privacidade, na medida em que esses critérios forem resgatados nos projetos
d
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UNIDADES FÍSICAS DESTINADAS À HABITAÇÃO
COLETIVA DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA

UNIDADE FÍSICA DESTINADA AO PARQUE DE
RECREAÇÃO E LAZER (PARQUE DA COLINA)

PERCURSOS E ACESSOS

Figura 15.17
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15.16 – ASPECTOS DO PLANEJAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO E
DE CIRCULAÇÃO DO CAMPUS
A proposta de desenho viário adotada pelo Plano Diretor Físico
do Campus Universitário Darcy Ribeiro consolida os projetos
elaborados a partir do final da década de 80 (Setor Sul do Campus) e
revistos em 1995 (foi revisado o desenho inicial para o Setor Sul,
articulando-se, ainda, o sistema viário de todo o conjunto de Setores).
Esse desenho viário, consolidado no presente documento, serviu de
base para a setorização, zoneamento e definição das Unidades Físicas
do Campus, constituindo-se em estrutura espacial subjacente à maior
parte das delimitações físicas propostas (há exceções, como no caso
das Unidades Físicas SC-2, SC-3, SN-2, SN-13, SN-14 e dos Setores
HUB e Península).
Devem-se considerar algumas evidências acerca das
configurações espaciais geradas pelo desenho viário das Unidades
Físicas, sobretudo em benefício das diretrizes de projeto das redes de
infra-estrutura que servirão às edificações e às áreas urbanizadas, nas
Unidades Físicas do Campus, bem como do planejamento da
implantação de novas edificações nas Unidades Físicas desocupadas.
A geometria do desenho urbano proposto e as destinações de uso
previstas são articuladas de modo a tornar mais racional e adequada a
distribuição dessas redes de instalações e serviços.
Também se consideram aspectos que vão ao encontro de
diretrizes de projeto desenvolvidas no Plano de Circulação do
Campus da UnB, elaborado por pesquisadores do Programa de PósGraduação em Transportes Urbanos da Faculdade de Tecnologia da
UnB, em 1995. Por considerar-se que o tipo de abordagem definido
pelo Plano de Circulação do Campus deve ser mantido – constituindose em documento complementar ao corpo de referências em
planejamento físico do Campus, a ser periodicamente exercitado pelo
núcleo de pesquisadores que iniciou a abordagem –, a extração aqui
feita sumariza as informações do projeto, ajustando-as às premissas
mais abrangentes deste Plano Diretor Físico. Deve-se considerar que
o Plano de Circulação do Campus, tal como elaborado inicialmente em

1995, se ateve especialmente ao estudo do seu Setor Central. O
desenho viário proposto para todo o conjunto do Campus, tal como
consolidado neste Plano Diretor Físico, não foi, à época, objeto de
análise.
Com a consolidação desse desenho, deve-se preliminarmente
dar nome às vias, criar um sistema de nomenclatura que permita
desde já a sua identificação, para fins de planejamento.
15.16.1 – PROPOSTA DE NOMENCLATURA DAS VIAS INTERNAS
DO CAMPUS
Propõe-se a adoção de nomenclatura definida para cada uma
das vias projetadas e existentes, de modo a facilitar as referências do
projeto. Essa nomenclatura consiste em convenção alfa-numérica,
combinando as letras S (Setor Sul), C (Setor Central), N (Setor Norte),
P (Setor Península – embora não se tenha aplicado denominação às
vias de acesso aos estacionamentos, podendo ocorrer, a médio prazo,
a criação de sistema viário local, interno) e H (Setor do Hospital
Universitário) com uma seqüência numérica.
Cada Setor Físico do Campus foi objeto de aplicação distinta,
buscando-se tornar a nomenclatura consistente em cada caso,
restringindo essa aplicação a cada Setor Físico. Critica-se pelo menos
uma aplicação, a que se refere à via “do Restaurante” (toponímia
informal, saborosa, mas inadequada ao critério adotado, denominada
por Ato da Administração Superior como Alameda Honestino
Guimarães), pois é caso único de caminho que cruza os Setores
Físicos Sul, Central e Norte. A proposição de três denominações para
essa via (S-9 / C-6 / N-1) teve como fundamento o critério
anteriormente mencionado, mantendo-se consistente com o
endereçamento de cada Setor Físico.
As Figuras de 15.18 a 15.21, nas páginas seguintes, mostram
a aplicação dessa nomenclatura.
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Figura 15.18: Nomenclatura das vias do Setor Sul do Campus
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Figura 15.19: Nomenclatura das vias do setor central do Campus
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Figura 15.20: Nomenclatura das vias do setor norte do campus
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Figura 15.22

Figura 15.21: Nomenclatura das vias do setor do
hospital universitário
Obs: declinou-se da indicação das vias de acesso aos
estacionamentos da Casa do Estudante Universitário e do
Centro Olímpico.
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15.16.2 – CONCEITOS DO DESENHO VIÁRIO DO CAMPUS
Como vimos no Capítulo 2 Aspectos Históricos, o sistema
viário do Campus foi-se definindo em várias etapas, mas prevalecendo,
desde a proposta de Lúcio Costa, um traçado que enfatizava um setor
central, um núcleo formador, funcional e simbólico, para a cidade
universitária. Esse concepção de setor central, para onde convergiram
os primordiais esforços de construção da UnB, usou o sistema viário
como elemento de composição urbanística, sobretudo em torno do
núcleo da Praça Maior, que veio a ser, à época, definida por Oscar
Niemeyer. Os SGs (blocos de serviços gerais) foram organizados em um
traçado de pequenas quadras, como um sofisticado canteiro
experimental, tanto para a construção da própria universidade como
para algumas atividades de ensino e pesquisa que se foram localizando
– e da administração universitária, que permaneceu adjacente aos SGs
até a década de 70.
O investimento em novos espaços edificados, até o momento,
ocorre a partir deste núcleo central de ocupação. Com a exceção do
Centro Olímpico, da Estação Experimental de Biologia e do (precário)
Biotério Central, a demanda de obras e de expansão do sistema viário
somente se voltou para especulações de ocupação dos Setores Sul e
Norte do Campus em episódios isolados, como nos estudos para uma
sede do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico, na década de 80, entre outros. Esse estudo, em especial,
foi associado ao desenvolvimento da proposta de sistema viário no Setor
Sul do Campus, de modo a permitir a avaliação dessa e de outras
especulações quanto à ocupação das áreas livres.
O que se observa, desde então, é uma importante mudança nas
premissas de projeto global do Campus – sobretudo quanto ao modo de
se conceber o sistema viário como uma estrutura promotora da
acessibilidade aos setores do Campus, com embasamento técnico
fundamentado no planejamento do próprio processo de ocupação. O
projeto de sistema viário que se consolida a partir do final da década de
80 não se mostra com o vigor de elemento de composição urbanística
envolvido num jogo plástico com as novas edificações, mas como um
instrumento de ordenamento da ocupação. Essa mudança de ênfase
está associada à entrada em cena de conceitos de gestão do processo

de ocupação que exigem mais flexibilidade (como a avaliação de
desempenho aplicada às atividades acadêmicas e administrativas). Isso
se traduz na possibilidade de se promoverem, a médio prazo, mudanças
em vários aspectos do traçado viário local, segundo determinações
técnicas e com base na avaliação dos eventos do próprio processo de
ocupação.
Deve-se pensar o sistema viário consolidado de modo associado
à programação arquitetônica das edificações, feita na medida em que
avançam as decisões do planejamento institucional. Essa associação
(entre plano viário e programação arquitetônica) tem seu nexo
estabelecido, neste Plano Diretor Físico, de duas maneiras:
a) pelos parâmetros de ocupação das Unidades Físicas
que possuem lotações (número de usuários) e parâmetros de
cálculo de vagas para veículos, que permitem avaliar e monitorar o
desempenho do sistema viário, de circulação e acessibilidade do
Campus – esses parâmetros balizam a programação arquitetônica;
b) pela geometria das Unidades Físicas e do sistema viário
de acesso a elas, que permitem o lançamento preliminar de
hipóteses de ocupação e uso associadas ao mosaico de
zoneamento (considera-se que diferentes atividades têm
critérios distintos de acessibilidade e que a geometria viária e
das Unidades Físicas é um fator auxiliar na promoção de
diferentes situações de acessibilidade). O sistema viário
consolidado cria diferentes situações de acessibilidade a cada
Unidade Física: distâncias entre Unidades Físicas, o perímetro das
faces livres ao acesso por veículos, bem como a proporção entre a
largura e comprimento de cada Unidade Física são fatores a serem
considerados nos estudos de implantação das edificações, com o
objetivo de otimizar a ocupação do solo disponível e reduzir ao
mínimo a criação de barreiras arquitetônicas.
A hierarquização das vias internas, no sistema viário
consolidado, inicia-se no conjunto de vias de acesso gerais da cidade: a
via L3 (com projeto de sua duplicação há muito tempo proposto, embora
ainda não executado pelo Governo do Distrito Federal), a via L4
(parcialmente duplicada) e a via N4 (que exigirá a previsão de sua
duplicação quando da consolidação do Setor de Embaixadas Norte e do
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Setor Sul do Campus)
realizam todo o contorno do território do
Campus – (Figura 15.22).
De um modo geral, foram mantidas as duas vias principais de
acesso ao Campus, que o cruzam transversalmente (C-1 e C-12), e
afirmou-se o desenho de via longitudinal interna, que corta todos os
seus Setores Físicos (que toma as denominações S-9, C-6 e N-1). No
nível local, essas são as vias de maior importância hierárquica.
Considera-se que, neste primeiro momento de consolidação do
sistema viário do Campus, há diversos aspectos a serem desenvolvidos
tecnicamente. Entre esses aspectos, salientam-se:
• a necessidade de previsão da duplicação das vias
internas C-1 e C-2;
• o detalhamento, em apoio ao Governo do Distrito
Federal, das rótulas que deverão integrar o novo sistema de
duplicação da via L3 Norte – dado que o Plano Diretor propõe
acessos novos a essa via arterial urbana e o projeto existente de
duplicação prevê rótulas de modo a facilitar o trânsito nos acessos
ao Setor Central do Campus, em especial;
• o detalhamento, em apoio ao Governo do Distrito
Federal, do sistema de articulação da nova ponte do Lago Norte –
de projeto já definido, mas que ainda permite pequenas alterações
com respeito à integridade dos acessos ao Campus desde a via
arterial urbana L-4 Norte. Propõe-se que essa articulação preserve o
sistema de circulação interno do Campus, sem que a sua travessia
direta ou facilitada (entre as vias L3 e L4 Norte) seja divisada como
atalho para a cidade. Essa travessia direta colocaria o Campus num
eixo de circulação urbana intenso, que relacionaria, a Leste, a
Península Norte e o bairro do Taquari e, a Oeste, o acesso ao
corredor Campus da UnB, CEUB e Palácio do Buriti. Sua formação
seria extremamente prejudicial ao padrão de tráfego local
proposto, sem vias de interligação urbana, sem tráfego intenso
ou pesado, de baixa velocidade, entre outras características.
Finalmente, dentro dos conceitos que se apresentam para o
desenvolvimento dos projetos do sistema viário e de circulação (e de
acessibilidade), devem-se considerar algumas evidências acerca da

configuração básica gerada pela solução viária e pelo desenho das
Unidades Físicas, em cada Setor Físico do Campus.
O Setor Sul, de desenho proposto há uma década passada,
apresenta um acesso viário à via L3, dois acessos viários à via N4 e um
acesso viário à via L4. Seu desenho interno caracteriza-se por vias
curtas, alternadas, sinuosas, buscando ampliar a acessibilidade às
Unidades Físicas locais. Há uma relação a considerar entre o desenho
das Unidades Físicas, que receberão as edificações, e o desenho da
malha viária: a configuração das Unidades Físicas como polígonos mais
regulares, neste Setor Sul, permite que as edificações possam
apresentar acessos por praticamente qualquer via interna de contorno
da respectiva Unidade Física. (Há ainda uma outra consideração que se
pode fazer sobre a regularidade desses polígonos ou Unidades Físicas:
por suas dimensões e proporções facultam a criação de edificações com
pátios internos, permitindo-lhes atingir grandes extensões, associadas a
uma taxa de ocupação consistente como a que é preconizada nas
planilhas desenvolvidas para cada Unidade Física − ver Capítulo 16,
Descrição dos Setores Físicos). Utilizando-se os passeios ou calçadas
como eixos de passagem das galerias técnicas do sistema de redes de
instalações, a maior parte das Unidades Físicas do Setor Sul pode ser
servida (por redes de infra-estrutura) por qualquer das faces do
polígono.
O Setor Central é o núcleo da ocupação histórica do Campus,
concentrando até hoje a maioria das Unidades Acadêmicas e órgãos
universitários; apresenta cinco acessos desde a via L3 e um único
acesso à via L4. As vias internas C-1 e C-2 delimitam o Setor Central,
separando-o dos Setores Sul e Norte. Pode ser subdividido em duas
partes: o conjunto da Praça Maior (inclusive o ICC) e o conjunto dos SGs
(Serviços Gerais, nomenclatura dos edifícios de apoio na época, hoje
utilizados como abrigo de departamentos universitários diversos). Esse
último conjunto, a Oeste, apresenta uma composição de pequenas
Unidades Físicas, implantadas e ocupadas desde o início da construção
do Campus. Como um todo, o Setor Central hoje concentra o maior
volume do trânsito de veículos − e de problemas associados à circulação
de pedestres. A implantação de novas edificações no Setor Central é
possível e prevista na proposta de zoneamento (que, enfatiza-se,
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apresenta diretrizes de ocupação para cada caso); contudo, os projetos
devem ser estudados com atenção, com respeito ao problema do
estacionamento de veículos, seu acesso e o acesso de pedestres e de
pessoas portadoras de necessidades especiais.
O Setor Norte, em faixa de terreno que se estreita na direção do
Arboreto (Unidade Física SN-13), caracteriza-se por uma rede de vias
menos sinuosas, longas, configuradas em malha quase ortogonal, que
permitem o melhor aproveitamento da ocupação das Unidades Físicas
por edificações que compartilhem redes de infra-estrutura de maior
complexidade. Esse é o caso da Unidade Física SN-9, projetada de
modo a conter calha de redes de infra-estrutura especialmente apta para
o serviço de laboratórios de pesquisa na área científica e tecnológica.
Considera-se que o Setor Norte do Campus, por sua situação de
afastamento dos principais nodos viários e das áreas de circulação mais
intensa de veículos, seja o local adequado para a implantação de
edifícios que abriguem atividades de apoio ao ensino, pesquisa e
extensão universitários, sobretudo aquelas que atraem mais público
interno do que público externo.
Em outro sentido, observa-se que o conjunto do Campus
Universitário Darcy Ribeiro tem razoável situação quanto ao acesso para
seu abastecimento, podendo ser acessado por vias arteriais que não
atravessam o centro urbano de Brasília pelo circuito da DF-047: (saída
Sul) / Avenida das Nações / vias L4 Sul e Norte / DF-003 (saída Norte).
O sistema viário consolidado apresenta seis acessos para esse circuito,
dois acessos para a via N4 e nove acessos para a via L3 Norte. Desse
modo, tem-se que o Campus é significativamente acessível e permeável,
permitindo a formação de uma rede de interligação viária que deve
atingir desempenho satisfatório na hipótese de sua plena ocupação.
15.16.3–PONTOS
DE
ESTACIONAMENTOS

CONTROLE,

DISTRIBUIÇÃO

E

Um dos aspectos do projeto de circulação do Campus que exigiu
uma prévia definição do Plano Diretor Físico diz respeito à solução dos
pontos de controle, distribuição e estacionamentos de veículos. Por

pontos de controle são conhecidos os locais em que se vai concentrar
o esforço de fiscalização do fluxo de veículos no Campus (sua
velocidade, tipo de veículo permitido, monitoramento permanente, entre
outros aspectos da fiscalização interna). Por pontos de distribuição
são conhecidos os locais em que ocorrem:
a) o acesso aos veículos de transporte coletivo, em pontos
de parada distribuídos por todo o sistema viário do Campus;
b) a mudança de modalidade de transporte (na
convergência de linhas internas e externas ao Campus), a ser
prevista segundo alternativas em estudo (por Setor Físico) ou com
um conjunto de pontos de parada sediado em uma só Unidade
Física, a determinar.
Esses dois conjuntos serão objeto de estudo na revisão do plano
de circulação do Campus.
Nas planilhas de descrição dos Setores e respectivas Unidades
Físicas foram indicados parâmetros para o cálculo do número de vagas,
quando do projeto das edificações. O maior número de vagas, de acordo
com a proposta, deve ocorrer em subsolo, na proporção de 3:1 (três
vagas de estacionamento de veículo de passeio em subsolo e uma vaga
de veículo de passeio em superfície). Os parâmetros indicados (uma
vaga para cada 150 metros quadrados para o estacionamento em
superfície e uma vaga para cada 50 metros quadrados para o
estacionamento em subsolo) são cumulativos: calcula-se o número de
vagas em superfície e o número de vagas em subsolo, já enunciados na
proporção citada.
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16 – DESCRIÇÃO DOS SETORES FÍSICOS DO CAMPUS
A proposta de setorização e zoneamento do Campus Universitário
Darcy Ribeiro é desfechada pelo fichamento detalhado de cada Unidade
Física, por Setor Físico (Setores Sul, Central, Norte, Hospital Universitário e
Península). Na página seguinte, mostramos diagrama explicativo da planilha
utilizada, com a indicação dos campos de parâmetros e outras informações.
Criticamos, no conjunto de fichamentos que descrevem os setores:
a) a inexistência de um modelo quantitativo de eficiência energética nas
edificações e nas áreas urbanizadas das Unidades Físicas, que é
essencial para que a parametrização do consumo previsto de energia
elétrica seja mais rigoroso, com vistas no controle tanto dos valores
previstos nos projetos de engenharia quanto para a gestão do sistema de
manutenção. A elaboração de um modelo de eficiência energética deve
ser objeto de estudos específicos, gerados pelas necessidades de dados
para o planejamento físico;
b) a inexistência de dados consolidados sobre esgotos e coleta de lixo, bem
como os elementos de infra-estrutura especial, nas Unidades Físicas já
ocupadas. Essa apuração deve ser empreendida para que se gere
parametrização consistente para o conjunto do Campus, ainda que o
conjunto de dados a ser adquirido ao longo do processo de ocupação
deva ser derivado de necessidades e tecnologias que não se podem ainda
determinar;
c) o caráter aproximativo das recomendações acerca das diretrizes de
paisagismo e de cobertura vegetal, ainda que se tenha pretendido dar
início à formação de um quadro inicial, orientador e provocador da
discussão técnica e projetual quanto à proposta paisagística para as
partes e para o todo do território do Campus;
d) a previsão de populações de cálculo em médias de máximos de
densidades de uso dos espaços construídos (Capítulo 9, Densidades de
Ocupação e Freqüência de Usos), que deve ser utilizada para
referenciar os cálculos de lotação das novas edificações nas condições de
“pico” de sua utilização. Deve-se observar que a lotação das edificações é
totalmente dependente de sua programação de atividades, da natureza da
utilização dos espaços projetados e de seu dimensionamento. Estudos
específicos devem ser desenvolvidos para que parâmetros de lotação
mais adequados às atividades universitárias (considerando sua
diversidade e rápida transformação) sejam definidos. A
própria

metodologia de construção desses parâmetros − subsidiários ao cálculo
das lotações por atividade ou grupo de atividades – deve ser associada ao
monitoramento a ser exercido pela instância de gestão dos espaços do
Campus, pelo estudo da ocupação efetiva desses espaços e ainda pela
análise das atividades emergentes, oriundas do processo de
atualização pedagógica / tecnológica / gerencial das Unidades
Acadêmicas. Essas atividades, evidentemente, não permitem a aplicação
apriorística de parâmetros de cálculo de lotação dos espaços que as
abrigarão e representam uma das fronteiras para a pesquisa em
programação arquitetônica de espaços universitários.
O refinamento da ampla base de diretrizes dispostas pela descrição
dos Setores Físicos do Campus deve decorrer, principalmente, do próprio
esforço de projetação. A responsabilidade de projeto, implicada no
planejamento da ocupação de cada uma das Unidades Físicas, a partir das
premissas do Plano Diretor, obriga as equipes técnicas ao aprofundamento
dos requisitos técnicos, à avaliação dos impactos (Capítulo 11, Impacto das
Atividades), à qualificação, em detalhe, dos ambientes a serem criados.
O Campus Universitário é local privilegiado da experimentação e se
pode argumentar que a normatização excessiva de sua ocupação representa
obstáculo à projetação inovadora. Devem ser considerados, também, por
outro lado, a necessidade de definição de limites para o consumo das áreas
disponíveis, os interesses da instituição – sobretudo aqueles que se impõem
pelo programa de atividades universitárias definidos pelas Unidades
Acadêmicas −, a escassez de recursos para a construção e manutenção de
novos espaços e o respeito ao importante conjunto de requisitos de qualidade
dos espaços construídos (numa gama que cobre desde a acessibilidade às
edificações pelas pessoas portadoras de necessidades especiais até os
aspectos de segurança e de valor estético, no contexto da paisagem criada ao
longo do processo de ocupação). Buscou-se um compromisso entre
convenções minuciosas e rigorosas e cenários de variáveis abertas, flexíveis,
aptas à experimentação. Sabe-se, desde já, um pouco – e o bastante para as
decisões de curto prazo − sobre o que será o Campus a longo prazo: a
proposta de setorização e zoneamento inicia nova etapa do ordenamento da
ocupação do Campus, devendo ser estudada e aplicada como instrumento de
projeto e gestão que se deseja criativo, inovador.
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a)

MODELO DO FICHAMENTO DAS UNIDADES
FÍSICAS COMPONENTES DOS SETORES
DO CAMPUS

Ilustração (ampliada, em escala variável, com
indicador gráfico de extensões de 100 m, 500 m
ou 1.000 m) com informações sobre a Unidade
Física em análise

Fichamento
contendo:

Ilustração do conjunto do Campus, mostrando a
posição da Unidade Física em análise (cercada
por retângulo vermelho).

ENDEREÇAMENTO: ou a denominação dada a cada Unidade Física em que se dividiu o Setor do Campus,
neste Plano Diretor Físico (as Unidades Físicas recebem os prefixos: SS / SC / SN / HUB / PENÍNSULA,
seguidos de numeração);
b) CATEGORIA: ou classe de zona de uso determinada;
c) DESTINAÇÃO: sucinta explicação do uso (genérico) determinado para a Unidade Física em análise;
d) ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: relação entre a área total da Unidade Física e a respectiva área total
(potencial) de construção; está relacionada ao número de pavimentos de possível construção;
e) TAXA DE OCUPAÇÃO: relação entre a área que pode ser ocupada (em planta) e a área total da Unidade
Física; são indicadas a taxa mínima e a máxima de ocupação, visando a coibir o desperdício de área (mínimo) e
a ocupação considerada excessiva (máximo), para os padrões desejados para o Campus;
f) ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: relaciona-se ao ponto mais elevado da edificação, com exceções em
conformidade com o Código de Edificações do Distrito Federal;
g) AFASTAMENTOS: distância mínima obrigatória entre qualquer elemento da edificação e o limite da Unidade
Física em análise, com exceções em conformidade com o Código de Edificações do Distrito Federal;
h) ÁREA DE JARDINS: área verde mínima obrigatória; também deve ser entendida como área non-aedificandi,
ficando estabelecido o compromisso com seu tratamento paisagístico;
i) PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS: a serem utilizados nos casos de ocupação total ou parcial da
Unidade Física em análise;
j) PARÂMETRO DE SUBSOLOS: porcentagem de ocupação mínima ou máxima, conforme o caso, ou ainda
simples indicação de obrigatoriedade ou opção de ocupação do subsolo (o que faz restringir a estacionamentos
a ocupação);
k) CERCAMENTO DA UNIDADE: indicação das alternativas permitidas de cercamento ou delimitação física da
Unidade em análise;
l) POPULAÇÃO DE CÁLCULO: estimativa de máxima freqüência de pessoas por período de utilização, da
Unidade em análise, para a orientação do projeto físico – prevalecendo, no caso de edifícios, o cálculo da
lotação conforme o Código de Edificações do Distrito Federal (ou conforme as prescrições das normas de
planejamento físico da UnB, se vacantes as normas públicas ou se complementares e superiores a estas);
m) DIRETRIZES DE PAISAGISMO: recomendações em nível “macro”, para a orientação do projeto de paisagismo;
n) COBERTURA VEGETAL: recomendações em nível “macro”, para a orientação do projeto de paisagismo e para
os serviços de manutenção de jardins e áreas naturais;
o) ÁREA AEDIFICANDI: determinação da área máxima, em projeção, de ocupação por edificações;
p) ÁREA TOTAL: refere-se aos limites da Unidade Física em análise com o sistema viário local; inclui calçadas e
meio-fio;
q) ITENS DE SEGURANÇA: pontos de consideração obrigatória no projeto e execução de obras de edificação e
urbanização na Unidade Física em análise e seu entorno imediato;
r) ACESSIBILIDADE PARA A PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS: pontos de consideração
obrigatória no projeto e execução de obras de edificação e urbanização na Unidade Física em análise e seu
entorno imediato;
s) ITENS DE MANUTENÇÃO: considera parâmetros indicativos relativos ao consumo de energia, aos
reservatórios elevados (e) e em subsolo (s), ao sistema de esgotos, ao sistema de coleta de lixo, à infraestrutura especial necessária, ou a condicionar, e ao controle de acesso;
t) OBSERVAÇÕES: comentário que visa à orientação inicial para o planejamento físico específico da Unidade
Física em análise.
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ENDEREÇAMENTO: UNIDADE SS-1

Via L-3

SS-4

2

SS-1
SS-2
Faixa de
domínio
público

0

N

DESTINAÇÃO: Prioridade a instituições públicas ou
privadas que ofereçam serviços ou desenvolvam
atividades relacionadas a interesses acadêmicos
justificados.

SS-3
100 m

ÁREA AEDIFICANDI: 17.220 m
2
ÁREA TOTAL: 24.600 m
ITENS DE SEGURANÇA: Fica proibida a criação de via
ou passagem de acesso desde a via L3 ou a via N4. O
acesso à Unidade SS-1 deve ocorrer pelo sistema
viário interno indicado. A edificação deve impedir
acessos por pontos cegos ao controle de portaria. O
projeto deve considerar o grande perímetro do setor,
nesse sentido.
ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS PORTADORAS
DE NECESSIDADES ESPECIAIS:
a) previsão de faixas de passagem de pedestres; b)
meios-fios rebaixados; c) sinalização.
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: 30.000l(e) / 60.000l(s).
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local.
COLETA DE LIXO: container padrão.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: pára-raios; prover
cálculo do desempenho térmico para os edifícios.
CONTROLE DE ACESSO: guarita interna por fração da
Unidade SS-1, no caso da implantação de edifícios
distintos.

CATEGORIA: “INSTITUIÇÕES PÚBLICAS /
PRIVADAS DE INTERESSE ACADÊMICO”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 1,0 (um)
TAXA DE OCUPAÇÃO: 50% (MÍNIMO) a
70% (MÁXIMO).
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: 12,00 m
AFASTAMENTOS: 5,00 m
ÁREA DE JARDINS: 6.000 m2 (MÍNIMO).
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:
2
1 vaga para cada 50 m de área projetada (subsolo) / 1
2
vaga para cada 150 m (superfície).
PARÂMETRO
PARA
SUBSOLOS:
Ocupação
obrigatória de subsolo com estacionamento de
veículos, carga e descarga de materiais, depósitos.
CERCAMENTO DA UNIDADE: cerca-viva até 2,00 m
ou delimitação de passeios.
POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene, até 2.500 pessoas, sem prejuízo das normas
do Corpo de Bombeiros e das demais normas gerais de
construção, projetos e posturas.
DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
a) recuperação da vegetação da faixa de domínio
público lindeira;
b) árvores ao longo dos passeios.
COBERTURA VEGETAL:
a) preservação dos espécimes de eucaliptos existentes;
b) manutenção e introdução de espécies nativas.

OBSERVAÇÕES: Unidade de acesso privilegiado desde a área central do Plano Piloto. Localização adequada
para edificação de implantação isolada. Excepcional visibilidade do setor desde as vias urbanas de acesso ao
Campus Universitário (N4 e L3); manter a visibilidade sobre o Lago Paranoá desde alturas superiores a 6,00 m
(seis metros).
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SS-4

SS-1

ENDEREÇAMENTO: UNIDADE SS-2
DESTINAÇÃO: Prioridade a instituições públicas ou
privadas que ofereçam serviços ou desenvolvam
atividades relacionadas a interesses acadêmicos
justificados.
2

SS-2
Faixa de
domínio
público

SS-3

0

N

100 m

SS-5

ÁREA AEDIFICANDI: 19.810 m
2
ÁREA TOTAL: 28.300 m
ITENS DE SEGURANÇA: Fica proibida a criação de via
ou passagem de acesso desde a via L-3 ou a via N-4.
O acesso à Unidade SS-2 deve ocorrer pelo sistema
viário interno indicado. A edificação deve impedir
acessos por pontos cegos ao controle de portaria. O
projeto deve criar clara delimitação de acessos para
pedestres e veículos.
ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS PORTADORAS
DE NECESSIDADES ESPECIAIS:
a) previsão de faixas de passagem de pedestres;
b) meios-fios rebaixados; c) sinalização.
ITENS DE MANUTENÇÃO
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: 30.000l (e) / 80.000l (s).
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local.
COLETA DE LIXO: containers padrão.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: pára-raios;
provimento do cálculo do desempenho térmico das
edificações.
CONTROLE DE ACESSO: guarita interna por fração do
setor, no caso da implantação de edifícios distintos.

CATEGORIA: “INSTITUIÇÕES PÚBLICAS /
PRIVADAS DE INTERESSE ACADÊMICO”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 1,0 (um).
TAXA DE OCUPAÇÃO: 50% (MÍNIMO) a 70%
(MÁXIMO).
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: 12,00 m.
AFASTAMENTOS: 5,00 m.
ÁREA DE JARDINS: 6.000 m2 (MÍNIMO).
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:
2
1 vaga para cada 50 m de área projetada (subsolo) / 1
2
vaga para cada 150 m (superfície).
PARÂMETRO
PARA
SUBSOLOS:
Ocupação
obrigatória de subsolo com estacionamento de
veículos, carga e descarga de materiais, depósitos.
CERCAMENTO DA UNIDADE: delimitação de
passeios.
POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene, até 3.500 pessoas, sem prejuízo das normas
do CBMDF e das demais normas gerais de construção,
projetos e posturas do DF.
DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
a) recuperação da vegetação da faixa de domínio
público lindeira;
b) árvores ao longo dos passeios.
COBERTURA VEGETAL:
a) preservação dos espécimes de eucaliptos existentes;
b) manutenção e introdução de espécies nativas.

OBSERVAÇÕES: A Unidade SS-2 tem acesso associado à Unidade SS-1;
recomenda-se que suas
programações de apoio (conforto de público usuário, limpeza e vigilância) se complementem; recomenda-se a
ocupação em módulos, caso seja inviável projeto e execução global de conjunto edificado para a ocupação da
Unidade SS-2. Valorizar a excepcional visibilidade do setor desde a via N4. Manter a visibilidade sobre o lago
desde alturas superiores a 6,00 m (seis metros).
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ENDEREÇAMENTO: UNIDADE SS-3

SS-1

SS-4
FINATEC

DESTINAÇÃO: Prioridade a instituições públicas ou
privadas que ofereçam serviços ou desenvolvam
atividades relacionadas a interesses acadêmicos
justificados.
2

SS-2

SS-3
CEFTRHU

N
0

100 m

SS-6

ÁREA AEDIFICANDI: 31.010 m
2
ÁREA TOTAL: 44.300 m
ITENS DE SEGURANÇA: Colocação de acessos ao
subsolo ao longo das faces de maior extensão do setor;
o projeto deve indicar clara delimitação dos acessos
para pedestres e veículos; criação de passeios
cobertos ou abrigados ao longo das faces das
edificações; proteção para o pedestre nos pontos de
passagem de veículos para o subsolo:
ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS PORTADORAS
DE NECESSIDADES ESPECIAIS:
a) previsão de faixas de passagem de pedestres;
b) meios-fios rebaixados; c) sinalização.
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: 50.000l (e) / 100.000l (s).
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local.
COLETA DE LIXO: container padrão.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: pára-raios; cálculo do
desempenho térmico das edificações.
CONTROLE DE ACESSO: guarita interna por fração do
setor, no caso da implantação de edifícios distintos.

CATEGORIA: “INSTITUIÇÕES PÚBLICAS /
PRIVADAS DE INTERESSE ACADÊMICO”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 1,0 (um).
TAXA DE OCUPAÇÃO: 50% (MÍNIMO) a 70%
(MÁXIMO).
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: 12,00 m.
AFASTAMENTOS: 5,00 m.
ÁREA DE JARDINS: SEM MÍNIMO (ver obs.).
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:
2
1 vaga para cada 50 m de área projetada subsolo) / 1
2
vaga para cada 150 m (superfície).
PARÂMETRO
PARA
SUBSOLOS:
Ocupação
obrigatória de subsolo com estacionamento de
veículos, carga e descarga de materiais, depósitos.
CERCAMENTO
DA UNIDADE: delimitação de
passeios.
POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene, até 3.500 pessoas, sem prejuízo das normas
do CBMDF e das demais normas
gerais de construção, projetos e posturas.
DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
a) criação de pátios internos, com jardins;
b) árvores ao longo dos passeios.
COBERTURA VEGETAL:
Manutenção e introdução de espécies nativas.

OBSERVAÇÕES: Unidade de localização interna de fundamental importância para o conjunto do SETOR SUL do
Campus; programação complementar: restaurante(s) e lanchonetes, farmácias, conveniências, etc.; recomendase a sua plena ocupação, atingindo, ao longo do tempo, os limites impostos; a forma do setor impõe a criação de
pátios internos, que foram incluídos no cálculo da área aedificandi; tais pátios devem compreender um mínimo de
2
20% (vinte por cento) dessa área aedificandi ou 8.000 m ; observa-se que o subsolo será ocupado em um mínimo
de 30% (trinta por cento) para prover as vagas de veículos exigidas. Os demais estacionamentos deverão ser
previstos ao longo das vias, em vagas internas ao Setor SS-3, sem formar bolsões.
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ENDEREÇAMENTO: UNIDADE SS-4

Via L-3
DESTINAÇÃO: prioridade a instituições públicas ou
privadas que ofereçam serviços ou desenvolvam
atividades relacionadas a interesses acadêmicos
justificados.

Faixa de domínio
público

SC-4
SS-1

FINATEC

2

ÁREA AEDIFICANDI: 66.076 m .
2
ÁREA TOTAL: 94.395 m .
ITENS DE SEGURANÇA: Colocação de acessos ao
subsolo ao longo das faces de maior extensão da
Unidade; o projeto deve indicar clara delimitação dos
acessos para pedestres e veículos; criação de passeios
cobertos ou abrigados ao longo das faces das
edificações; proteção para o pedestre nos pontos de
passagem de veículos para o subsolo.

AUTOTRAC

SS-4

SS-3
0

N

100 m

SS-7
SS-6

ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS PORTADORAS
DE NECESSIDADES ESPECIAIS:
a) previsão de faixas de passagem de pedestres;
b) meios-fios rebaixados; c) sinalização.
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: 50.000l (e) / 100.000l (s).
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local.
COLETA DE LIXO: container padrão.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: pára-raios; cálculo do
desempenho térmico das edificações.
CONTROLE DE ACESSO: guarita interna por fração do
setor, no caso da implantação de edifícios distintos.

CATEGORIA: “INSTITUIÇÕES PÚBLICAS /
PRIVADAS DE INTERESSE ACADÊMICO”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 1,0 (um).
TAXA DE OCUPAÇÃO: 50% (MÍNIMO) a 70%
(MÁXIMO).
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: 12,00 m.
AFASTAMENTOS: 5,00 m.
ÁREA DE JARDINS: 35.000 m2 (MÍNIMO).
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:
2
1 vaga para cada 50 m de área projetada (subsolo) / 1
2
vaga para cada 150 m (superfície).
PARÂMETRO
PARA
SUBSOLOS:
Ocupação
obrigatória de subsolo com estacionamento de
veículos, carga e descarga de materiais, depósitos.
CERCAMENTO
DA UNIDADE: delimitação de
passeios / cerca-viva no limite com a faixa de domínio
público..
POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene, até 3.500 pessoas, sem prejuízo das normas
do CBMDF e das demais normas gerais de construção,
projetos e posturas.
DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
a) recuperação dos trechos devastados;
b) preservação do espécimes de eucaliptos;
c) árvores ao longo dos passeios.
COBERTURA VEGETAL:
a) manutenção e introdução de espécies nativas;
b) definição de áreas de gramado.

OBSERVAÇÕES: Unidade que goza de grande acessibilidade desde o centro do Plano Piloto; sua ocupação
inicial, recente, se deu sem planejamento adequado. Há grande perda de área na implantação dos edifícios
existentes: se mantido o padrão de área física e afastamentos dos edifícios existentes, a área ocupada da Unidade
SS-4 mal alcançaria 25% (vinte e cinco por cento) de seu potencial. Recomenda-se a posterior sub-divisão da
Unidade SS-4 em três parcelas ou novas Unidades (nas interfaces com as Unidades SS-7 e SS-1, isolando-se as
duas edificações existentes em um subsetor “de canto”), sem a abertura de vias adicionais. Os estacionamentos
em superfície criados desperdiçam área aedificandi e impermeabilizam o solo, desnecessariamente. Deve-se
também registrar o corte desnecessário de parte da fronde de eucaliptos existentes, próximos ao edifício da
FINATEC.
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SS-2

SS-3

ENDEREÇAMENTO: UNIDADE SS-5
DESTINAÇÃO: Prioridade a instituições públicas ou
privadas que ofereçam serviços ou desenvolvam
atividades relacionadas a interesses acadêmicos
justificados.
2

Via N-4 LESTE

SS-5
Faixa de domínio
público

SS-6

N
0

100 m

SS-8

ÁREA AEDIFICANDI: 19.952 m .
2
ÁREA TOTAL: 28.503 m .
ITENS DE SEGURANÇA: Dado que o acesso ao setor
se dá tanto pela via N-4 quanto pelo sistema viário
interno indicado, torna-se área de controle e acesso
para atividades extraordinárias; colocação de acessos
ao subsolo ao longo das faces de maior extensão da
Unidade SS-5; o projeto deve indicar clara delimitação
dos acessos para pedestres e veículos; criação de
passeios cobertos ou abrigados ao longo das faces das
edificações; proteção para o pedestre nos pontos de
passagem de veículos para o subsolo.
ACESSIBILIDADE PARA O PORTADOR DE
NECESSIDADES ESPECIAIS:
a) previsão de faixas de passagem de pedestres;
b) meios-fios rebaixados; c) sinalização.
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: 30.000l (e) / 60.000l (s).
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local.
COLETA DE LIXO: container padrão.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: pára-raios; cálculo do
desempenho térmico das edificações.
CONTROLE DE ACESSO: guarita interna por fração do
setor, no caso da implantação de edifícios distintos.

CATEGORIA: “INSTITUIÇÕES PÚBLICAS /
PRIVADAS DE INTERESSE ACADÊMICO”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 1,0 (um).
TAXA DE OCUPAÇÃO: 50% (MÍNIMO) a 70%
(MÁXIMO).
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: 12,00 m.
AFASTAMENTOS: 5,00 m.
2
ÁREA DE JARDINS: 10.000 m (MÍNIMO).
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:
2
1 vaga para cada 50 m de área projetada (subsolo) / 1
2
vaga para cada 150 m (superfície).
PARÂMETRO
PARA
SUBSOLOS:
Ocupação
obrigatória de subsolo com estacionamento de
veículos, carga e descarga de materiais, depósitos.
CERCAMENTO DA UNIDADE: delimitação de passeios
/ cerca-viva no limite com a faixa de domínio público
(altura padrão: 2,00 m).

POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene, até 2.000 pessoas, sem prejuízo das normas
do CBMDF e das demais normas gerais de construção,
projetos e posturas.
DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
a) recuperação da faixa de domínio público;
b) preservação do espécimes de eucaliptos;
c) árvores ao longo dos passeios.
COBERTURA VEGETAL:
a) introdução de espécies nativas;
b) definição de áreas de gramado.

OBSERVAÇÕES: Unidade de zoneamento desenhada visando à sua grande acessibilidade; sua localização é
crucial para o sistema de transportes coletivos do Campus – localização recomendada para a integração das
linhas de ônibus e como ponto de partida para sistema de transporte coletivo interno e exclusivo do Campus
Universitário. Recomenda-se a formulação de programa de apoio que inclua hotelaria de pequeno porte e uso
misto por organizações também de pequeno porte, dentro da categoria “instituições públicas / privadas de
interesse acadêmico”.
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SS-2

ENDEREÇAMENTO: UNIDADE SS-6

SS-3

DESTINAÇÃO: Ocupação exclusiva de
Acadêmicas da Universidade de Brasília.

SS-5

2

SS-6
SS-7

SS-9

0

100 m

SS-8

N

Unidades

ÁREA AEDIFICANDI: 56.169 m .
2
ÁREA TOTAL: 80.242 m .
ITENS DE SEGURANÇA: colocação de acessos ao
subsolo ao longo das faces de maior extensão da
Unidade; o projeto deve indicar clara delimitação dos
acessos para pedestres e veículos; criação de passeios
cobertos ou abrigados ao longo das faces das
edificações; proteção para o pedestre nos pontos de
passagem de veículos para o subsolo.
ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS PORTADORAS
DE NECESSIDADES ESPECIAIS:
a) previsão de faixas de passagem de pedestres;
b) meios-fios rebaixados; c) sinalização.
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: 60.000l (e) / 160.000l (s).
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local.
COLETA DE LIXO: container padrão.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: pára-raios; cálculo do
desempenho térmico.
CONTROLE DE ACESSO: guarita interna por fração da
Unidade, no caso da implantação de edifícios distintos.

CATEGORIA: “OCUPAÇÃO ESTRITAMENTE
ACADÊMICA”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 1,0 (um).
TAXA DE OCUPAÇÃO: 50% (MÍNIMO) a 70%
(MÁXIMO).
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: 12,00 m.
AFASTAMENTOS: 5,00 m.
2
ÁREA DE JARDINS: 20.000 m (MÍNIMO).
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:
2
1 vaga para cada 50 m de área projetada (subsolo) / 1
2
vaga para cada 150 m (superfície).
PARÂMETRO
PARA
SUBSOLOS:
Ocupação
obrigatória de subsolo com estacionamento de
veículos, carga e descarga de materiais, depósitos.
CERCAMENTO DO SETOR: delimitação de passeios
POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene, até 3.000 pessoas, sem pre juízo das normas
do CBMDF e das demais normas gerais de construção,
projetos e posturas.
DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
a) recuperação da faixa de domínio público;
b) preservação do espécimes de eucaliptos;
c) árvores ao longo dos passeios.
COBERTURA VEGETAL:
a) introdução de espécies nativas;
b) definição de áreas de gramado.

OBSERVAÇÕES: A localização da Unidade SS-6, bem como a área física delimitada, permite a instalação de um
conjunto de Unidades Acadêmicas com vinculações disciplinares bem estabelecidas. Recomenda-se o estrito
planejamento acadêmico e institucional de ocupação da Unidade; os padrões de arquitetura devem permitir a
integral construção em módulos, que poderão ser remodelados e reestruturados, de acordo com as necessidades
das Unidades Acadêmicas instaladas ou a instalar. Recomenda-se a compactação do conjunto edificado nesta
Unidade SS-6.
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0

100 m

ENDEREÇAMENTO: UNIDADE SS-7

SS-4

SC-4

N

DESTINAÇÃO: Ocupação exclusiva de
Acadêmicas da Universidade de Brasília.

LABORATÓRIO DE
TERMOBIOLOGIA
NÚCLEO DE MEDICINA
TROPICAL

SS-6

SS-7

SS-11

FAC. CIÊNCIAS DA
SAÚDE

SS-8

SS-10

Unidades

2

ÁREA AEDIFICANDI: 50.651 m .
2
ÁREA TOTAL: 72.359 m .
ITENS DE SEGURANÇA: colocação de acessos ao
subsolo ao longo das faces de maior extensão da
Unidade; o projeto deve indicar clara delimitação dos
acessos para pedestres e veículos; criação de passeios
cobertos ou abrigados ao longo das faces das
edificações; proteção para o pedestre nos pontos de
passagem de veículos para o subsolo.
ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS PORTADORAS
DE NECESSIDADES ESPECIAIS:
a) previsão de faixas de passagem de pedestres;
b) meios-fios rebaixados; c) sinalização.
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: 30.000l (e) / 60.000l (s).
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local.
COLETA DE LIXO: container padrão.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: pára-raios; cálculo do
desempenho térmico das edificações.
CONTROLE DE ACESSO: guarita interna por fração da
Unidade Física, no caso da implantação de edifícios
distintos.

CATEGORIA: “OCUPAÇÃO ESTRITAMENTE
ACADÊMICA”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 1,0 (um).
TAXA DE OCUPAÇÃO: 50% (MÍNIMO) a 70%
(MÁXIMO).
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: 12,00 m.
AFASTAMENTOS: 5,00 m.
2
ÁREA DE JARDINS: 20.000 m (MÍNIMO).
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:
2
1 vaga para cada 50 m de área projetada (subsolo) / 1
2
vaga para cada 150 m (superfície).
PARÂMETRO
PARA
SUBSOLOS:
Ocupação
obrigatória de subsolo com estacionamento de
veículos, carga e descarga de materiais, depósitos.
CERCAMENTO
DA UNIDADE: delimitação de
passeios / cerca-viva permitida (altura padrão de
2,00m).
POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene, até 3.000 pessoas, sem prejuízo das normas
do CBMDF e das demais normas gerais de construção,
projetos e posturas.
DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
a) recuperação da faixa de domínio público;
b) árvores ao longo dos passeios.
COBERTURA VEGETAL:
a) introdução de espécies nativas;
b) definição de áreas de gramado.

OBSERVAÇÕES: A localização da Unidade SS-7 permite sua definição como área de expansão da Faculdade de
Ciências da Saúde, sem prejuízo para os padrões arquitetônicos que permitam a integral construção em módulos
compactos, que poderão ser remodelados e reestruturados de acordo com as necessidades das Unidades
Acadêmicas a instalar.
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ENDEREÇAMENTO: UNIDADE SS-8

SS-6

SS-7
DESTINAÇÃO: Ocupação exclusiva de
Acadêmicas da Universidade de Brasília.
2

N
0

SS-9
100 m

SS-10

Faixa de domínio
público

SS-8

Unidades

ÁREA AEDIFICANDI: 28.205 m .
2
ÁREA TOTAL: 40.294 m .
ITENS DE SEGURANÇA: colocação de acessos ao
subsolo ao longo das faces de maior extensão da
Unidade; o projeto deve indicar clara delimitação dos
acessos para pedestres e veículos; criação de passeios
cobertos ou abrigados ao longo das faces das
edificações; proteção para o pedestre nos pontos de
passagem de veículos para o subsolo; recuperação da
escala da “rua” entre as Unidades SS-8 e SS-6 (ver
Unidade SS-10).
ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS PORTADORAS
DE NECESSIDADES ESPECIAIS:
a) previsão de faixas de passagem de pedestres;
b) meios-fios rebaixados; c) sinalização.
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: 30.000l (e) / 60.000l (s).
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local.
COLETA DE LIXO: container padrão.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: pára-raios; cálculo do
desempenho térmico das edificações.
CONTROLE DE ACESSO: guarita interna por fração da
Unidade, no caso da implantação de edifícios distintos.

CATEGORIA: “OCUPAÇÃO ESTRITAMENTE
ACADÊMICA”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 1,0 (um).
TAXA DE OCUPAÇÃO: 50% (MÍNIMO) a 70%
(MÁXIMO).
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: 12,00 m.
AFASTAMENTOS: 5,00 m.
ÁREA DE JARDINS: SEM MÍNIMO (VER OBS.)
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:
2
1 vaga para cada 50 m de área projetada (subsolo) / 1
2
vaga para cada 150 m (superfície).
PARÂMETRO
PARA
SUBSOLOS:
Ocupação
obrigatória de subsolo com estacionamento de
veículos, carga e descarga de materiais, depósitos.
CERCAMENTO
passeios.

DA

UNIDADE:

delimitação

de

POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene, até 2.500 pessoas, sem prejuízo das normas
do CBMDF e das demais normas gerais de construção,
projetos e posturas.
DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
a) árvores ao longo dos passeios;
b) formação de pátios internos.
COBERTURA VEGETAL:
Observar formações remanescentes do cerrado original
da área; preservação de espécimes a ser prevista em
projeto de edificação para a área.

OBSERVAÇÕES: A localização da Unidade SS-8, bem como a área física delimitada, permite a instalação de um
conjunto de Unidades Acadêmicas com vinculações disciplinares bem estabelecidas. Recomenda-se o estrito
planejamento acadêmico e institucional de ocupação do setor; os padrões de arquitetura devem permitir a integral
construção em módulos, que poderão ser remodelados e reestruturados, de acordo com as necessidades das
Unidades Acadêmicas instaladas ou a instalar. Recomenda-se a compactação do conjunto edificado nesta
Unidade SS-8.
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SS-5

ENDEREÇAMENTO: UNIDADE SS-9

SS-7
SS-11

SS-6

DESTINAÇÃO: Ocupação exclusiva de
Acadêmicas da Universidade de Brasília.

Unidades

SS-8
2

Faixa de
domínio
público

SS-10
SS-12

SS-9

Via N-4

Via L-4
0

100 m

N

ÁREA AEDIFICANDI: 35.693 m .
2
ÁREA TOTAL: 50.991m .
ITENS DE SEGURANÇA: colocação de acessos ao
subsolo ao longo das faces de maior extensão da
Unidade; o projeto deve indicar clara delimitação dos
acessos para pedestres e veículos; criação de passeios
cobertos ou abrigados ao longo das faces das
edificações; proteção para o pedestre nos pontos de
passagem de veículos para o subsolo; recuperação da
escala da rua entre os Unidades SS-8 e SS-9 (ver
Unidade SS-10).
ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS PORTADORAS
DE NECESSIDADES ESPECIAIS:
a) previsão de faixas de passagem de pedestres;
b) meios-fios rebaixados; c) sinalização.
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: 30.000l (e) / 60.000l (s).
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local.
COLETA DE LIXO: containers padrão.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: pára-raios; cálculo do
desempenho térmico das edificações.
CONTROLE DE ACESSO: guarita interna por fração da
Unidade, no caso da implantação de edifícios distintos.

CATEGORIA: “OCUPAÇÃO ESTRITAMENTE
ACADÊMICA”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 1,0 (um).
TAXA DE OCUPAÇÃO: 50% (MÍNIMO) a 70%
(MÁXIMO).
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: 12,00 m.
AFASTAMENTOS: 5,00 m.
ÁREA DE JARDINS: SEM MÍNIMO (VER OBS.)
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:
2
1 vaga para cada 50 m de área projetada (subsolo) / 1
2
vaga para cada 150 m (superfície).
PARÂMETRO
PARA
SUBSOLOS:
Ocupação
obrigatória de subsolo com estacionamento de
veículos, carga e descarga de materiais, depósitos.
CERCAMENTO
DA UNIDADE: delimitação de
passeios.

POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene, até 2.500 pessoas, sem prejuízo das normas
do CBMDF e das demais normas gerais de construção,
projetos e posturas.
DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
a) recuperação da faixa de domínio público;
b) árvores ao longo dos passeios;
c) formação de pátios internos.
COBERTURA VEGETAL:
Observar formações remanescentes do cerrado original
da área; preservação de espécimes a ser prevista em
projeto de edificação para a área.

OBSERVAÇÕES: A localização da Unidade SS-9, bem como a área física delimitada, permite a instalação de um
conjunto de Unidades Acadêmicas com vinculações disciplinares bem estabelecidas. Recomenda-se o estrito
planejamento acadêmico e institucional de ocupação da Unidade Física, considerando-se as necessidades futuras
das Unidades Acadêmicas. Os padrões de arquitetura devem permitir a integral construção em módulos, que
poderão ser remodelados e reestruturados, de acordo com as necessidades das Unidades Acadêmicas instaladas
ou a instalar. Recomenda-se a compactação do conjunto edificado nesta Unidade SS-9.
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SS-3

ENDEREÇAMENTO: UNIDADE SS-10

SS-4

Faculdade de
Ciências da
Saúde

DESTINAÇÃO: Ocupação exclusiva de
Acadêmicas da Universidade de Brasília.

SS-11

SS-8

2

SS-10
SS-12

SS-9

N
0
Faixa de domínio público

Unidades

100 m

ÁREA AEDIFICANDI: 28.978 m .
2
ÁREA TOTAL: 41.398 m .
ITENS DE SEGURANÇA: colocação de acessos ao
subsolo ao longo das faces de maior extensão da
Unidade; o projeto deve indicar clara delimitação dos
acessos para pedestres e veículos; criação de passeios
cobertos ou abrigados ao longo das faces das
edificações; proteção para o pedestre nos pontos de
passagem de veículos para o subsolo; criação de
passagem através da Unidade SS-10 para as Unidades
SS-9 e SS-8 .
ACESSIBILIDADE PARA AS PESSOAS
PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS:
a) previsão de faixas de passagem de pedestres;
b) meios-fios rebaixados; c) sinalização.
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: 50.000l (e) / 80.000l (s).
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local.
COLETA DE LIXO: containers padrão.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: pára-raios; cálculo do
desempenho térmico das edificações.
CONTROLE DE ACESSO: guarita interna por fração da
Unidade, no caso da implantação de edifícios distintos.

CATEGORIA: “OCUPAÇÃO ESTRITAMENTE
ACADÊMICA”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 1,0 (um).
TAXA DE OCUPAÇÃO: 50% (MÍNIMO) a 70%
(MÁXIMO).
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: 12,00 m.
AFASTAMENTOS: 5,00 m.
2
ÁREA DE JARDINS: 10.000 m (VER OBS.)
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:
1 vaga para cada 50 m2 de área projetada (subsolo) / 1
vaga para cada 150 m2 (superfície).
PARÂMETRO
PARA
SUBSOLOS:
Ocupação
obrigatória de subsolo com estacionamento de
veículos, carga e descarga de materiais, depósitos.
CERCAMENTO
DA UNIDADE: delimitação de
passeios

POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene, até 2.500 pessoas, sem prejuízo das normas
do CBMDF e das demais normas gerais de construção,
projetos e posturas.
DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
a) recuperação da faixa de domínio público;
b) árvores ao longo dos passeios;
c) criação de alameda (passeio interno à Unidade SS-10).
COBERTURA VEGETAL:
Observar formações remanescentes do cerrado original
da área; preservação de espécimes a ser prevista em
projeto de edificação para a área.

OBSERVAÇÕES: A localização da Unidade SS-10, bem como a área física delimitada, permite a instalação de um
conjunto de Unidades Acadêmicas relacionadas à Faculdade de Ciências da Saúde. Recomenda-se o estrito
planejamento acadêmico e institucional de ocupação do Unidade Física em análise, considerando-se as
necessidades futuras das Unidades Acadêmicas. Os padrões de arquitetura devem permitir a integral construção
em módulos, que poderão ser remodelados e reestruturados, de acordo com as necessidades das Unidades
Acadêmicas instaladas ou a instalar.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA / GABINETE DO REITOR / PREFEITURA DO CAMPUS

241

PLANO DIRETOR FÍSICO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO
PARTE III – SETORIZAÇÃO E ZONEAMENTO DO CAMPUS / PROPOSTA DE SETORIZAÇÃO E ZONEAMENTO

ENDEREÇAMENTO: UNIDADE SS-11
NÚCLEO DE MEDICINA
TROPICAL

SS-7

SC-3
DESTINAÇÃO: Ocupação exclusiva de
Acadêmicas da Universidade de Brasília.

SS-11

2

FACULDADE DE CIÊNCIAS
DA SAÚDE

SS-10

SS-12

N
0

100 m

Unidades

ÁREA AEDIFICANDI: 42.496 m .
2
ÁREA TOTAL: 60.709 m .
ITENS DE SEGURANÇA: colocação de acessos ao
subsolo ao longo das faces de maior extensão da
Unidade; o projeto deve indicar clara delimitação dos
acessos para pedestres e veículos; criação de passeios
cobertos ou abrigados ao longo das faces das
edificações; proteção para o pedestre nos pontos de
passagem de veículos para o subsolo; criação de
passagem através da Unidade SS-10 para as Unidades
SS-9 e SS-8 .
ACESSIBILIDADE PARA A PESSOA PORTADORA DE
NECESSIDADES ESPECIAIS:
a) previsão de faixas de passagem de pedestres;
b) meios-fios rebaixados; c) sinalização.
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: 50.000l (e) / 80.000l (s).
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local.
COLETA DE LIXO: container padrão.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: pára-raios; cálculo do
desempenho térmico; lençol freático a observar.
CONTROLE DE ACESSO: guarita interna por fração do
Unidade, no caso da implantação de edifícios distintos.

CATEGORIA: “OCUPAÇÃO ESTRITAMENTE
ACADÊMICA”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 1,0 (um).
TAXA DE OCUPAÇÃO: 50% (MÍNIMO) a 70%
(MÁXIMO).
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: 12,00 m.
AFASTAMENTOS: 5,00 m.
2
ÁREA DE JARDINS: 10.000 m .
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:
2
1 vaga para cada 50 m de área projetada (subsolo) / 1
2
vaga para cada 150 m (superfície).
PARÂMETRO
PARA
SUBSOLOS:
Ocupação
obrigatória de subsolo com estacionamento de
veículos, carga e descarga de materiais, depósitos.
CERCAMENTO
passeios.

DA

UNIDADE:

delimitação

de

POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene, até 3.500 pessoas, sem prejuízo
das normas do CBMDF e das demais normas gerais de
construção, projetos e posturas.
DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
a) recuperação da faixa de domínio público;
b) árvores ao longo dos passeios.
COBERTURA VEGETAL:
Observar formações remanescentes do cerrado original
da área; preservação de espécimes a ser prevista em
projeto de edificação para a área.

OBSERVAÇÕES: A Unidade SS-11 foi objeto de ocupação planejada em meados da década de 70, implantandose aí a Faculdade de Ciências da Saúde. Essa edificação é notavelmente apropriada como edifício universitário,
não possuindo uma solução “fechada” que impeça ou dificulte a sua expansão. A edificação existente ocupa cerca
de 50% do potencial aedificandi, e é possível dobrar a ocupação existente nesta Unidade SS-11 – muito embora o
2
padrão de pátios adotado implique potencial de expansão de cerca de 5.000 a 6.000 m , se essa expansão
desenvolver-se de modo a reproduzir esse padrão arquitetônico. A área deve ser preservada em suas
características, embora se sustente a possibilidade de expansão com linguagem coerente, mantida ainda a
obrigatoriedade da ocupação do subsolo por estacionamento de veículos.
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ENDEREÇAMENTO: UNIDADE SS-12

SS-11

FACULDADE DE
CIÊNCIAS DA SAÚDE

SC-2

SS-10

DESTINAÇÃO: Ocupação exclusiva de
Acadêmicas da Universidade de Brasília.

SS-12
SC-1

2

Faixa de domínio público

VIA L-4

0

100 m

N

Unidades

ÁREA AEDIFICANDI: 97.580 m .
2
ÁREA TOTAL: 139.400 m .
ITENS DE SEGURANÇA: colocação de acessos ao
subsolo ao longo das faces de maior extensão do
Unidade; o projeto deve indicar clara delimitação dos
acessos para pedestres e veículos; criação de passeios
cobertos ou abrigados ao longo das faces das
edificações; proteção para o pedestre nos pontos de
passagem de veículos para o subsolo; criação de
passagem pela Unidade SS-12 para a Unidade SS-9
(com recomendação).
ACESSIBILIDADE PARA A PESSOA PORTADORA DE
NECESSIDADES ESPECIAIS:
a) previsão de faixas de passagem de pedestres;
b) meios-fios rebaixados; c) sinalização.
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: 50.000l (e) / 80.000l (s).
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local.
COLETA DE LIXO: container padrão.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: pára-raios; cálculo do
desempenho térmico; lençol freático a observar.
CONTROLE DE ACESSO: guarita interna por fração da
Unidade, no caso da implantação de edifícios distintos.

CATEGORIA: “OCUPAÇÃO ESTRITAMENTE
ACADÊMICA”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 1,0 (um).
TAXA DE OCUPAÇÃO: 50% (MÍNIMO) a 70%
(MÁXIMO).
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: 12,00 m.
AFASTAMENTOS: 5,00 m.
2
ÁREA DE JARDINS: 10.000 m .
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:
2
1 vaga para cada 50 m de área projetada (subsolo) / 1
2
vaga para cada 150 m (superfície).
PARÂMETRO
PARA
SUBSOLOS:
Ocupação
obrigatória de subsolo com estacionamento de
veículos, carga e descarga de materiais, depósitos.
CERCAMENTO
DA UNIDADE: delimitação de
passeios / cerca viva (altura padrão: 2,00 m).

POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene, até 4.500 pessoas, sem prejuízo
das normas do CBMDF e das demais normas gerais de
construção, projetos e posturas.
DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
a) recuperação da faixa de domínio público;
b) árvores ao longo dos passeios.
COBERTURA VEGETAL:
Observar formações remanescentes do cerrado original
da área; preservação de espécimes a ser prevista em
projeto de edificação para a área.

OBSERVAÇÕES: A Unidade SS-12 apresenta extraordinário posicionamento, entre o espaço da “Praça Maior” da
Universidade, a Unidade Sul e a área do Centro Olímpico; é localização adequada para a expansão de Unidades
Acadêmicas como as atualmente situadas na Ala Sul do ICC. Assim como nas propostas de ocupação das
Unidades SS-8 e SS-9, surge como alternativa para a coexistência de Unidades Acadêmicas de diversos vínculos
disciplinares. Recomenda-se o estudo de implantações que tirem proveito de suas “faces” e dos caminhos internos
que articulam o ICC e a Praça Maior com o conjunto da Unidade Sul. Recomenda-se a não interrupção da via que
ladeia a Praça Maior, com a finalidade de abrir estacionamentos, propondo a criação de via interna à Unidade SS12, para que ocorra o encaminhamento dos automóveis para os subsolos onde esses estacionamentos serão
dispostos majoritariamente.
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BIBLIOTECA

SN-1

ENDEREÇAMENTO: UNIDADE SC-1

DESTINAÇÃO: Uso misto incorporando comércio, lazer
e serviços voltados à comunidade acadêmica e aos
demais usuários do Campus Universitário.

REITORIA

2

SC-12

SC-2

SC-1

Faixa de
domínio
público

VIA L-4

N
0

100 m

ÁREA AEDIFICANDI: 36.852 m .
2
ÁREA TOTAL: 52.646 m .
ITENS DE SEGURANÇA: colocação de acessos ao
subsolo ao longo das faces de maior extensão da
Unidade; o projeto deve indicar clara delimitação dos
acessos para pedestres e veículos; criação de passeios
cobertos ou abrigados ao longo das faces das
edificações; proteção para o pedestre nos pontos de
passagem de veículos para o subsolo.
ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS PORTADORAS
DE NECESSIDADES ESPECIAIS:
a) previsão de faixas de passagem de pedestres;
b) meios-fios rebaixados; c) sinalização.
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: 30.000l (e) / 60.000l (s).
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local.
COLETA DE LIXO: container padrão.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: pára-raios; cálculo do
desempenho térmico; lençol freático a observar.
CONTROLE DE ACESSO: guarita interna por fração da
Unidade, no caso da implantação de edifícios distintos.

CATEGORIA: “EQUIPAMENTO DE APOIO E
CONVÍVIO COMUNITÁRIO”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 0,7 (zero vírgula
sete).
TAXA DE OCUPAÇÃO: 50% (MÍNIMO) a 70%
(MÁXIMO).
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: 5,00 m.
AFASTAMENTOS: 5,00 m.
2
ÁREA DE JARDINS: 15.000 m .
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:
2
1 vaga para cada 50 m de área projetada (subsolo) / 1
2
vaga para cada 150 m (superfície).
PARÂMETRO
PARA
SUBSOLOS:
Ocupação
obrigatória de subsolo com estacionamento de
veículos, carga e descarga de materiais, depósitos.
CERCAMENTO
DO UNIDADE: delimitação de
passeios / cerca viva (altura-padrão de 2,00 m).
POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene, até 2.500 pessoas, sem prejuízo
das normas do CBMDF e das demais normas gerais de
construção, projetos e posturas.
DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
a) recuperação da faixa de domínio público;
b) árvores ao longo dos passeios;
c) incorporação de vista para o Lago Paranoá.
COBERTURA VEGETAL:
Observar formações de vegetação introduzida
(espécimes exóticos), visando à sua preservação;
preservação de espécimes e a introdução de espécies
nativas deverão constar dos projetos de intervenção.

OBSERVAÇÕES: A Unidade SC-1 apresenta grande importância como “desfecho da Praça Maior” da
universidade, devendo ser local para a implantação de obra de padrão arquitetônico de excelência (segundo
critérios a serem estabelecidos). Apresenta extraordinária vista para o Lago Paranoá, e qualquer edificação nela
implantada “filtrará” a vista hoje tida desde a Praça Maior; também por isso se apresenta como localização notável
para o desenvolvimento de projeto paisagístico apropriado. Não se recomenda sua delimitação ou recorte por
nova via de ligação entre o Campus e a via L4 – por razões que se fundamentam tanto na segurança interna do
próprio Campus quanto pelo ilhamento e complicação do trânsito daí advinda.
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ENDEREÇAMENTO: UNIDADE SC-2

SN-3

RESTAURANTE

SC-5

DESTINAÇÃO: Ocupação exclusiva de
Acadêmicas da Universidade de Brasília.

SC-3

2

ICC

SN-2

SC-2
BIBLIOTECA
REITORIA

SN-1

SS-7

SC-1

N
0

100 m

SS-12

Via L-4

Unidades

ÁREA AEDIFICANDI: 146.000 m (ocup.=50%).
2
ÁREA TOTAL: 292.000 m .
ITENS DE SEGURANÇA: controle de acesso ao
subsolo do ICC; proteção para o pedestre nos pontos
de passagem de veículos para o subsolo;
ACESSIBILIDADE PARA A PESSOAS PORTADORA
DE NECESSIDADES ESPECIAIS:
a) previsão de faixas de passagem de pedestres; b)
meios-fios rebaixados; c) sinalização; d) correção dos
acessos internos entre pavimentos do ICC
(rampas/elevadores).
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: 60.000l (e) / 150.000l (s)
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local. Estudar a coleta
dos laboratórios (projeto específico).
COLETA DE LIXO: container padrão.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: pára-raios; sistemas
de instalações lógicas e de comunicações; instalações
laboratoriais diversas; lençol freático a observar;
desempenho térmico a observar.
CONTROLE
DE
ACESSO:
controle
dos
estacionamentos existentes (ICC).

CATEGORIA: “OCUPAÇÃO ESTRITAMENTE
ACADÊMICA”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO / TAXA DE
OCUPAÇÃO / ALTURA MÁXIMA PERMITIDA /
AFASTAMENTOS: A definir.
2
ÁREA DE JARDINS: 100.000 m .
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:
Proibida a criação de estacionamentos em superfície,
mantidos os existentes; parâmetros em subsolo a
definir.
POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene em eventos, até 10.000 pessoas, sem
prejuízo das normas do CBMDF e das demais normas
gerais de construção, projetos e posturas.

DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
a) recomendação de posterior projeto específico;
b) árvores ao longo dos passeios;
c) preservação de vista para o Lago Paranoá (ver
observação feita quanto à Unidade SC-1)
COBERTURA VEGETAL:
a) Observar formações de vegetação introduzida
(espécimes exóticos), visando à sua preservação;
b) A preservação de espécimes e a introdução de
espécies nativas deverão constar do projeto de
paisagismo recomendado.

OBSERVAÇÕES: A Unidade SC-2 é a fração de maior valor arquitetônico do Campus Universitário Darcy Ribeiro;
a não-execução do projeto original da Praça Maior, de Oscar Niemeyer, a tornou, sem dúvidas, incompleta: um
enorme “vazio” que, todavia, tornou-se imagem familiar para a comunidade universitária. Sem projeto paisagístico
definitivo, mas com um tratamento de jardins prudente, sem pretensões, é “esplanada” que permite uma bela vista
do Lago Paranoá desde as saídas do ICC e seus passeios descobertos. Recomenda-se que as ocupações futuras
não perturbem definitivamente essa imagem já fixada. Recomenda-se a recuperação e a renovação de seus
jardins com projeto paisagístico adequado, bem como o desenvolvimento de infra-estrutura que possa prover o
anfiteatro existente com instalações para o publico e para eventos. Essa infra-estrutura pode ainda permitir a
instalação de estruturas provisórias, que abrigariam eventos pontuais. A maior edificação de todo o Campus, o
Instituto Central de Ciências, abriga hoje, precariamente, o maior volume de atividades acadêmicas. A
reestruturação dos espaços acadêmicos futuros implicará um plano de recuperação específico para o ICC.
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Via L-3

ENDEREÇAMENTO: UNIDADE SC-3

SN-3

SC-8

SC-7
SC-6
SC-5
SC-4

SC-3
RESTAURANTE

N

C. VIVÊNCIA

ICC (minhocão)

0

100 m

SC-2
BIBLIOTECA

SS-11

REITORIA

DESTINAÇÃO: Uso misto incorporando comércio, lazer
e serviços voltados à comunidade acadêmica e aos
demais usuários do Campus universitário.
ÁREA AEDIFICANDI: 83.283 (ocup.=50 %).
2
ÁREA TOTAL: 166.566 m .
ITENS DE SEGURANÇA: controle de acesso aos
estacionamentos Sul e Norte do ICC; controle de
acesso ao ICC; proteção para o pedestre nos pontos de
passagem de veículos para o subsolo.
ACESSIBILIDADE PARA A PESSOA PORTADORA DE
NECESSIDADES ESPECIAIS:
a) previsão de faixas de passagem de pedestres;
b) meios-fios rebaixados; c) sinalização; d) projeto de
acessibilidade universal, no ICC, às pessoas
portadoras de necessidades especiais.
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: 30.000l (e) / 60.000l (s).
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local.
COLETA DE LIXO: container padrão.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: cálculo do
desempenho térmico; instalações especiais para
laboratórios; contenção de lençol freático.
CONTROLE DE ACESSO: ver itens de segurança.

CATEGORIA: “EQUIPAMENTO DE APOIO E
CONVÍVIO COMUNITÁRIO”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO / TAXA DE
OCUPAÇÃO / ALTURA MÁXIMA PERMITIDA /
AFASTAMENTOS: definir.
2
ÁREA DE JARDINS: 100.000 m (MÍNIMO).
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:
A definir – observando-se a exceção representada pela
ampliação do Estacionamento Norte do ICC, realizada
pela PRC no primeiro semestre de 1998, a ser
complementada por arborização no local.
POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene em eventos, até 10.000 pessoas, sem
prejuízo das normas do CBMDF e das demais normas
gerais de construção, projetos e posturas.
CERCAMENTO: delimitação de passeios.
DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
a) recomendação de posterior projeto específico;
b) árvores ao longo dos passeios.
COBERTURA VEGETAL:
O corte de árvores na Unidade SC-3 fica condicionado
à justificativa de segurança.

OBSERVAÇÕES: importantes equipamentos de apoio e convívio, como o Restaurante Universitário e o Centro de
Vivência (inacabado), bem como o apoio que oferece ao uso do ICC (Instituto Central de Ciências), tornam o
acesso e a organização espacial da Unidade SC-3 merecedores de continuada atenção e planejamento; porta
vocação para o apoio a eventos de maior diversificação, ao ar livre, bem como para abranger a localização de
serviços mais diversificados neste “centro” do Campus, onde ocorre a maior concentração de atividades nesta
etapa de sua ocupação. A longo prazo deve ser objeto de estudo para a sua conservação e remodelação.
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ENDEREÇAMENTO: UNIDADE SC-4

Via L-3
SC-13

Dois Candangos

SC-12

SC-11
INEP (sem
utilização)

SS-4

100 m

SC-5
Lab. Física da
Matéria
Condensada

N

Unidades

Fac. Educação
2

SC-4

0

DESTINAÇÃO: Ocupação exclusiva de
Acadêmicas da Universidade de Brasília.

SS-7
SC-3

ÁREA AEDIFICANDI: 56.315 m .
2
ÁREA TOTAL: 80.450 m .
ITENS DE SEGURANÇA: colocação de acessos ao
subsolo ao longo das faces de maior extensão da
Unidade; o projeto deve indicar clara delimitação dos
acessos para pedestres e veículos; criação de passeios
cobertos ou abrigados ao longo das faces das
edificações; proteção para o pedestre nos pontos de
passagem de veículos para o subsolo.
ACESSIBILIDADE PARA A PESSOA PORTADORA DE
NECESSIDADES ESPECIAIS:
a) previsão de faixas de passagem de pedestres;
b) meios-fios rebaixados; c) sinalização.
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: 50.000l (e) / 80.000l (s).
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local.
COLETA DE LIXO: container padrão.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: pára-raios; cálculo do
desempenho térmico das edificações.
CONTROLE DE ACESSO: guarita interna por fração da
Unidade, no caso da implantação de edifícios distintos.

CATEGORIA: “OCUPAÇÃO ESTRITAMENTE
ACADÊMICA”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 1,0 (um).
TAXA DE OCUPAÇÃO: 50% (MÍNIMO) a 70%
(MÁXIMO).
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: 12,00 m.
AFASTAMENTOS: 5,00 m.
2
ÁREA DE JARDINS: 15.000 m .
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:
2
1 vaga para cada 50 m de área projetada (subsolo) / 1
2
vaga para cada 150 m (superfície).
PARÂMETRO
PARA
SUBSOLOS:
Ocupação
obrigatória de subsolo com estacionamento de
veículos, carga e descarga de materiais, depósitos.
CERCAMENTO
DA UNIDADE: delimitação de
passeios.
POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene, até 3.500 pessoas, sem prejuízo
das normas do CBMDF e das demais normas gerais de
construção, projetos e posturas.
DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
a) recuperação da faixa de domínio público;
b) árvores ao longo dos passeios;
COBERTURA VEGETAL:
Observar formações remanescentes do cerrado original
da área; preservação de espécimes a ser prevista em
projeto de edificação para a área.

OBSERVAÇÕES: A Unidade SC-4 apresenta elevada acessibilidade desde o centro do Plano Piloto, constituindose em reserva de área de extrema importância para a expansão das Unidades Acadêmicas hoje situadas no ICC,
bem como para o abrigo de Unidades Acadêmicas e Assistenciais complementares ao Hospital Universitário; a
Unidade SC-4 pode ser subdividida em duas parcelas com essas diferentes destinações . A permanência – ou
não – da edificação em sistema construtivo misto de madeira (predominante) e outros materiais, anteriormente
ocupada por órgão do Ministério da Educação (INEP), deve ser determinada considerando a deterioração que já
sofre. As novas edificações devem seguir rigoroso monitoramento pela instância de planejamento institucional,
devendo-se prever sistema espacial e construtivo modular, apto a remodelações, flexível e adaptável.
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ENDEREÇAMENTO: UNIDADE SC-5

FAC.
EDUCAÇÃO

COMPL. ARTES

SC-11

SC-6
BCO. REAL

SC-4

PIJ /
VIG. /
SEG.

N
0

100 m

2

IdA

SC-5
MULTI-USO

DESTINAÇÃO: Prioridade a instituições públicas ou
privadas que ofereçam serviços ou desenvolvam
atividades relacionadas a interesses acadêmicos
justificados.

SC-3

ÁREA AEDIFICANDI: 17.269 m .
2
ÁREA TOTAL: 24.670 m .
ITENS DE SEGURANÇA: colocação de acessos no
subsolo ao longo das faces de maior extensão da
Unidade; o projeto deve indicar clara delimitação dos
acessos para pedestres e veículos; criação de passeios
cobertos ou abrigados ao longo das faces das
edificações; proteção para o pedestre nos pontos de
passagem de veículos para o subsolo.
ACESSIBILIDADE PARA AS PESSOAS
PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS
a) previsão de faixas de passagem de pedestres;
b) meios-fios rebaixados; c) sinalização.
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: 50.000l (e) / 80.000l (s).
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local.
COLETA DE LIXO: container padrão.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: cálculo do
desempenho térmico.
CONTROLE DE ACESSO: guarita interna por fração da
Unidade, no caso da implantação de edifícios distintos.

CATEGORIA: “INSTITUIÇÕES PÚBLICAS /
PRIVADAS DE INTERESSE ACADÊMICO”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 1,0 (um)
TAXA DE OCUPAÇÃO: 50% (MÍNIMO) a
70% (MÁXIMO).
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: 12,00 m
AFASTAMENTOS: 5,00 m
2
ÁREA DE JARDINS: 10.000 m .
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:
2
1 vaga para cada 50 m de área projetada (subsolo) / 1
2
vaga para cada 150 m (superfície).
PARÂMETRO
PARA
SUBSOLOS:
Ocupação
obrigatória de subsolo com estacionamento de
veículos, carga e descarga de materiais, depósitos.
CERCAMENTO
DA UNIDADE: delimitação de
passeios.
POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene, até 2.500 pessoas, sem prejuízo das normas
do CBMDF e das demais normas gerais de construção,
projetos e posturas.
DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
a) recuperação da faixa de domínio público;
b) árvores ao longo dos passeios;
COBERTURA VEGETAL:
Observar formações remanescentes do cerrado original
da área; preservação de espécimes a ser prevista em
projeto de edificação para a área.

OBSERVAÇÕES: A Unidade SC-5 apresenta histórico de ocupação “incremental”, sem planejamento de uso
definido, com edificações de padrões e destinações diversos, sem unidade arquitetônica; possui edifício histórico,
que hoje abriga o PIJ (Programa Infanto-Juvenil) e o Serviço de Segurança e Fiscalização da PRC,
recomendando-se a sua preservação e conservação. A Unidade é exemplo de como a “acumulação” de
edificações pode gerar perdas de área e desorganização no padrão de ocupação, ainda não agravado graças à
baixa taxa de ocupação constatada, inferior a 20% (vinte por cento). A Unidade SC-5 hoje complementa o
programa de apoio e convívio da Unidade SC-3, recomendando-se projeto de recuperação, a longo prazo, bem
como a admissão de programa de ocupação complementar, por representações de instituições externas, por
exemplo.
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ENDEREÇAMENTO: UNIDADE SC-6

SC-7
Eng°
Mecânica

Departamento de
Música

SS-11

2

Restaurante

Comp. das Artes

IdA
Banco

N
0

100 m

SC-3

Unidades

ÁREA AEDIFICANDI: limite atingido.

SC-6

SC-5

DESTINAÇÃO: Ocupação exclusiva de
Acadêmicas da Universidade de Brasília.

C. Vivência

ÁREA TOTAL: 19.285 m .
ITENS DE SEGURANÇA: controle de trânsito e
passagem de pedestres; verificar condições do sistema
de segurança contra incêndio; verificar condições de
acesso segundo normas do CBMDF.
ACESSIBILIDADE
PARA
O
PORTADOR
DE
DEFICIÊNCIA FÍSICA:
a) previsão de faixas de passagem de pedestres;
b) meios-fios rebaixados; c) sinalização.
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: 25.000l (e) / 50.000l (s).
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local.
COLETA DE LIXO: container padrão.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: pára-raios; sistemas
de instalações lógicas e de comunicações; instalações
laboratoriais diversas.
CONTROLE
DE
ACESSO:
controle
dos
estacionamentos existentes.

CATEGORIA: “OCUPAÇÃO ESTRITAMENTE
ACADÊMICA”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO / TAXA DE
OCUPAÇÃO / ALTURA MÁXIMA PERMITIDA /
AFASTAMENTOS: limite atingido.
ÁREA DE JARDINS: manutenção da área existente
2
(cerca de 10.500 m ).
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:
Recomenda-se o desenvolvimento de estudos
específicos para a Unidade SC-6, considerando-se a
colocação do Complexo das Artes sem a previsão
de estacionamentos adequados.
POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene em eventos, até 2.500 pessoas, sem prejuízo
das normas do CBMDF e das demais normas gerais de
construção, projetos e posturas.
DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
a) recomendação de posterior projeto específico;
b) árvores ao longo dos passeios;
c) preservação das figueiras e outras árvores existentes
no local.
COBERTURA VEGETAL:
A preservação de espécimes e a introdução de
espécies nativas deverá constar do projeto de
paisagismo recomendado.

OBSERVAÇÕES: A Unidade SC-6 aproxima-se de taxa de ocupação ótima (entre 50% e 70%) para a maior parte
das Unidades Físicas do Campus, nos termos do modelo de zoneamento proposto – e ainda considerando os
padrões irregulares de ocupação ocorrentes no Setor Central do Campus – com a proposta do Complexo das
Artes; contudo, recomenda-se a análise da necessidade de criação de estacionamentos adequados para o público
usuário, na medida em que não se previu aumento significativo da oferta de vagas para automóveis frente ao
volume de atividades previstas para a nova área em construção. As condições de acesso por carro de socorro do
Corpo de Bombeiros Militares do DF deve também ser objeto de análise.
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ENDEREÇAMENTO: UNIDADE SC-7

Fac. de
Tecnologia
SC-9

CEPLAN

DESTINAÇÃO: Ocupação exclusiva de
Acadêmicas da Universidade de Brasília.

Unidades

ÁREA AEDIFICANDI: limite atingido.
2

SC-7

ÁREA TOTAL: 19.285 m .

SC-8

ITENS DE SEGURANÇA: controle de trânsito e
passagem de pedestres.

Música
SC-6

SC-3
0

N

100 m

ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS PORTADORAS
DE NECESSIDADES ESPECIAIS:
a) previsão de faixas de passagem de pedestres; b)
meios-fios rebaixados; c) sinalização.
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: 20.000l (e) / 20.000l (s).
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local.
COLETA DE LIXO: container padrão.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: pára-raios; sistemas
de instalações lógicas e de comunicações;
CONTROLE
DE
ACESSO:
controle
dos
estacionamentos existentes.

CATEGORIA: “OCUPAÇÃO ESTRITAMENTE
ACADÊMICA”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO / TAXA DE
OCUPAÇÃO / ALTURA MÁXIMA PERMITIDA /
AFASTAMENTOS: limite atingido.
ÁREA DE JARDINS: manutenção da área existente
2
(cerca de 13.000 m ).
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:
Recomenda-se o desenvolvimento de estudos
específicos para a Unidade SC-7, considerando-se a
colocação do Complexo das Artes sem a previsão de
estacionamentos adequados; a Unidade SC-7 não deve
ser atingida ou modificada para a criação desses
estacionamentos em superfície (cada edificação deve
portar solução própria e adequada para o problema dos
estacionamentos e necessidades de vagas que gera).
POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene em eventos, até 2.500 pessoas, sem prejuízo
das normas do CBMDF e das demais normas gerais de
construção, projetos e posturas.
DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
a) recomendação de posterior projeto específico;
b) árvores ao longo dos passeios;
c) preservação das árvores existentes.
COBERTURA VEGETAL:
A preservação de espécimes e a introdução de
espécies nativas deverá constar do projeto de
paisagismo recomendado.

OBSERVAÇÕES: A Unidade SC-7 apresenta-se praticamente intocada desde o início da construção da
Universidade de Brasília, nela estando implantados módulos de sistema construtivo experimental desenhados por
João da Gama Filgueiras Lima, o Lelé. Em especial, o módulo do CEPLAN guarda a memória dos projetos iniciais
e da atividade aí mantida por Oscar Niemeyer, recomendando-se a sua rigorosa preservação. Recomenda-se o
estudo da necessidade de estacionamentos existentes, gerada pela proximidade do Complexo das Artes, no
sentido de serem adequadamente ampliados sem lesar a Unidade SC-7, objeto de estrita reservação por ato da
Administração Universitária.
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0

100 m

ENDEREÇAMENTO: UNIDADE SC-8

VIA L-3

N

SN-4

DESTINAÇÃO: Ocupação exclusiva de
Acadêmicas da Universidade de Brasília.

Unidades

2

SC-8
SC-9

SC-7

Fac. de
Tecnologia

SC-3

ÁREA AEDIFICANDI: 49.350 m .
2
ÁREA TOTAL: 70.500 m .
ITENS DE SEGURANÇA: controle de trânsito e
pessagem de pedestres; delimitação de acessos para
pedestres e veículos; criação de passeios abrigados ou
cobertos ao longo das faces das edificações; proteção
para o pedestre nos pontos de passagem de veículos
para o subsolo.
ACESSIBILIDADE
PARA
AS
PESSOAS
PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS:
a) previsão de faixas de passagem de pedestres;
b) meios-fios rebaixados; c) sinalização.
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: 50.000l (e) / 80.000l (s).
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local.
COLETA DE LIXO: container padrão.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: pára-raios; sistemas
de instalações lógicas e de comunicações; instalações
laboratoriais especiais.
CONTROLE DE ACESSO: guaritas internas por fração
da Unidade, no caso da implantação de edifícios
distintos.

CATEGORIA: “OCUPAÇÃO ESTRITAMENTE
ACADÊMICA”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 1,0 (um).
TAXA DE OCUPAÇÃO: 50% (MÍNIMO) a 70%
(MÁXIMO).
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: 12,00 m.
AFASTAMENTOS: 5,00 m.
2
ÁREA DE JARDINS: 10.000 m .
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:
2
1 vaga para cada 50 m de área projetada (subsolo) / 1
2
vaga para cada 150 m (superfície).
PARÂMETRO
PARA
SUBSOLOS:
Ocupação
obrigatória de subsolo com estacionamento de
veículos, carga e descarga de materiais, depósitos.
CERCAMENTO
DA UNIDADE: delimitação de
passeios / cerca-viva.
POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene em eventos, até 4.500 pessoas, sem prejuízo
das normas do CBMDF e das demais normas gerais de
construção, projetos e posturas.
DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
a) recomendação de posterior projeto específico;
b) árvores ao longo dos passeios;
c) preservação das árvores existentes.
COBERTURA VEGETAL:
A preservação de espécimes e a introdução de
espécies nativas deverá constar do projeto de
paisagismo recomendado.

OBSERVAÇÕES: A situação atual da Faculdade de Tecnologia lhe permite imediato acesso à Via L-3, dispondo
ainda de faixa de domínio público onde, ressalvada a duplicação da Via L-3, é possível ampliar a oferta de vagas
em estacionamentos na superfície. A taxa de ocupação da Unidade SC-8 é baixa (cerca de 20%), passível de
expansão sem prejuízo de sua organização espacial. A expansão implicará a obrigatoriedade de criação de
estacionamentos no subsolo. Sua implantação acarreta importantes limitações à expansão das Unidades Físicas
do Setor Central do Campus, tornando o estudo de alternativas nos Setores Sul e Norte.
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ENDEREÇAMENTO: UNIDADE SC-9

SC-8

Sismologia

N
0

DESTINAÇÃO: Ocupação exclusiva de
Acadêmicas da Universidade de Brasília.

100 m

SC-10

SC-9

Engenharia
Civil

Engenharia
Elétrica

SC-11

Música

SC-6
Comp. das Artes

ÁREA AEDIFICANDI: limite atingido.
2
ÁREA TOTAL: 12.125 m .
ITENS DE SEGURANÇA: controle de trânsito e
pessagem de pedestres.

CEPLAN

SC-7
Engenharia
Mecânica

Unidades

C. Vivência

ACESSIBILIDADE
PARA
O
PORTADOR
DE
DEFICIÊNCIA FÍSICA:
a) previsão de faixas de passagem de pedestres;
b) meios-fios rebaixados; c) sinalização.
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: 25.000l (e) / 25.000l (s).
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local.
COLETA DE LIXO: container padrão.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: pára-raios; sistemas
de instalações lógicas e de comunicações; instalações
laboratoriais diversas; lençol freático a observar.
CONTROLE
DE
ACESSO:
controle
dos
estacionamentos existentes.

CATEGORIA: “OCUPAÇÃO ESTRITAMENTE
ACADÊMICA”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO / TAXA DE
OCUPAÇÃO / ALTURA MÁXIMA PERMITIDA /
AFASTAMENTOS: limite atingido.
ÁREA DE JARDINS: limite atingido.
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:
Com a colocação do Complexo das Artes sem a
previsão de estacionamentos adequados, a Unidade
SC-9 será afetada (ver Unidade SC-6).
POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene em eventos, até 2.500 pessoas, sem prejuízo
das normas do CBMDF e das demais normas gerais de
construção, projetos e posturas.
DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
Preservação das árvores existentes no local
(passagens entre os blocos e passeios).
COBERTURA VEGETAL:
Recomenda-se a recuperação dos jardins e a sua
manutenção ao redor das edificações.

OBSERVAÇÕES: A Unidade SC-9 abriga laboratórios dos Departamentos de Engenharia Mecânica, Elétrica e
Civil, agrupados em uma faixa de 40,00 m x 300,00 m, aproximadamente. Esse padrão de ocupação (galpões
compactos e agrupados em faixa) e sua solução construtiva representaram importantes experimentos de
construção pré-fabricada. A sua preservação e manutenção são asseguradas por Ato da Administração
Universitária.
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0

ENDEREÇAMENTO: UNIDADE SC-10

100 m

SC-8

VIA L-3

N

DESTINAÇÃO: Ocupação exclusiva de
Acadêmicas da Universidade de Brasília.

Unidades

Sismologia
2

SC-10
SC-9

Engenharia
Civil

SC-12

Engenharia
Elétrica
CEPLAN
Engenharia
Mecânica

ÁREA AEDIFICANDI: 12.897 m .
2
ÁREA TOTAL: 18.425 m .
ITENS DE SEGURANÇA: controle de trânsito e
pessagem de pedestres. Com a colocação do
Complexo
das
Artes
sem
a
previsão
de
estacionamentos adequados, a Unidade SC-10 será
afetada (ver Unidade SC-6).

ACESSIBILIDADE PARA A PESSOA PORTADORA DE
NECESSIDADES ESPECIAIS:
a) previsão de faixas de passagem de pedestres;
b) meios-fios rebaixados; c) sinalização.
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: 30.000l (e) / 50.000l (s).
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local.
COLETA DE LIXO: container padrão.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: pára-raios; sistemas
de instalações lógicas e de comunicações; instalações
laboratoriais diversas; lençol freático a observar.
CONTROLE
DE
ACESSO:
controle
dos
estacionamentos existentes (ICC).

CATEGORIA: “OCUPAÇÃO ESTRITAMENTE
ACADÊMICA”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 0,75 (zero vírgula
setenta e cinco).
TAXA DE OCUPAÇÃO: 50% (MÍNIMO) a 70%
(MÁXIMO).
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: 8,00 m.
AFASTAMENTOS: 5,00 m.
2
ÁREA DE JARDINS: 5.000 m . (MÍNIMO)
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:
2
1 vaga para cada 50 m de área projetada (subsolo) / 1
2
vaga para cada 150 m (superfície).
PARÂMETRO
PARA
SUBSOLOS:
Ocupação
obrigatória de subsolo com estacionamento de
veículos, carga e descarga de materiais, depósitos.
CERCAMENTO
DA UNIDADE: delimitação de
passeios.
POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene em eventos, até 2.500 pessoas, sem prejuízo
das normas do CBMDF e das demais normas gerais de
construção, projetos e posturas.
DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
a) preservação das árvores existentes no local;
b) recomenda-se o
desenvolvimento de projeto
específico de paisagismo.

COBERTURA VEGETAL:
Recomenda-se a recuperação dos jardins e a sua
manutenção ao redor das edificações.

OBSERVAÇÕES: A Unidade SC-10 acolheu, na década de 80, a construção do Laboratório Sismológico, cuja
localização e implantação são criticáveis pela perda de área e ausência de integração com o conjunto
arquitetônico do Campus; outras edificações que vierem a ser implantadas devem ser baseadas em planejamento
institucional para a Unidade SC-10, considerando as necessidades atuais e prospectivas das Unidades
Acadêmicas já implantadas. Também se considera exausta, no
local, a fórmula de estacionamentos de
superfície – as novas edificações para a Unidade deverão contar obrigatoriamente com estacionamentos no
subsolo.
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SC-13

N

0

ENDEREÇAMENTO: UNIDADE SC-11

DOIS CANDANGOS
100 m

SC-9
SC-12

FACULDADE DE
EDUCAÇÃO

DESTINAÇÃO: Ocupação exclusiva de
Acadêmicas da Universidade de Brasília.

Unidades

2

ÁREA AEDIFICANDI: 15.204 m .
2
ÁREA TOTAL: 21.720 m .

SC-11

ITENS DE SEGURANÇA: controle de trânsito e
pessagem de pedestres.

BANCO
INEP
(SEM USO)
SC-4

SC-5

ACESSIBILIDADE
PARA
AS
PESSOAS
PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS:
a) previsão de faixas de passagem de pedestres;
b) meios-fios rebaixados; c) sinalização.
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: Sem proposta de intervenção.
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local.
COLETA DE LIXO: container padrão.
INFRA-ESTRUTURA
ESPECIAL:
sistemas
de
instalações lógicas e de comunicações; análise do
desempenho térmico.
CONTROLE
DE
ACESSO:
controle
dos
estacionamentos existentes.

CATEGORIA: “OCUPAÇÃO ESTRITAMENTE
ACADÊMICA”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 0,75 (zero vírgula
setenta e cinco).
TAXA DE OCUPAÇÃO: 50% (MÍNIMO) a 70%
(MÁXIMO).
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: 8,00 m.
AFASTAMENTOS: 5,00 m.
2
ÁREA DE JARDINS: 5.000 m . (MÍNIMO)
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:
2
1 vaga para cada 50 m de área projetada (subsolo) / 1
2
vaga para cada 150 m (superfície).
PARÂMETRO PARA SUBSOLOS: Ocupação
obrigatória de subsolo com estacionamento de
veículos, carga e descarga de materiais, depósitos.
CERCAMENTO
DA UNIDADE: delimitação de
passeios.
POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene em eventos, até 2.000 pessoas, sem prejuízo
das normas do CBMDF e das demais normas gerais de
construção, projetos e posturas.
DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
a) preservação das árvores existentes no local.
b) recomenda-se o desenvolvimento de projeto específico de paisagismo.
COBERTURA VEGETAL:
Recomenda-se a recuperação dos jardins e a sua
manutenção ao redor das edificações.

OBSERVAÇÕES: A Unidade SC-11, onde se situa Faculdade de Educação, juntamente com o edifício Dois
Candangos, abrigou a Reitoria da Universidade de Brasília ao longo de 18 anos. O projeto é do arquiteto Alcides
da Rocha Miranda e representa monumento digno de preservação e conservação. Recomenda-se a
complementação da Unidade SC-11 na medida das necessidades de expansão da Faculdade de Educação, o que
pode ocorrer nessa Unidade SC-11, em solução a ser julgada, sem comprometimento da arquitetura que se deseja
preservar. A prioridade dessa complementação ocorre a longo prazo e de acordo com as diretrizes de
planejamento institucional – observando-se que existem projetos nesse sentido.
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VIA L-3

ENDEREÇAMENTO: UNIDADE SC-12

SC-10
0

100 m
DESTINAÇÃO: Ocupação exclusiva de
Acadêmicas da Universidade de Brasília.

N

Unidades

DOIS CANDANGOS
2

ÁREA AEDIFICANDI: 10.353 m .
2
ÁREA TOTAL: 14.790 m .

SC-13

SC-12

SC-4

FACULDADE DE
EDUCAÇÃO

INEP
(SEM USO)

ITENS DE SEGURANÇA: controle de trânsito e
pessagem de pedestres.

SC-11
ACESSIBILIDADE
PARA
AS
PESSOAS
PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS:
a) previsão de faixas de passagem de pedestres;
b) meios-fios rebaixados; c) sinalização.
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: 25.000l (E) / 25.000l (S).
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local.
COLETA DE LIXO: container padrão.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: pára-raios; sistemas
de instalações lógicas e de comunicações; análise do
desempenho térmico das edificações.
CONTROLE
DE
ACESSO:
controle
dos
estacionamentos existentes.

CATEGORIA: “OCUPAÇÃO ESTRITAMENTE
ACADÊMICA”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 0,6 (zero vírgula
seis).
TAXA DE OCUPAÇÃO: 50% (MÍNIMO) a 70%
(MÁXIMO).
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: 8,00 m.
AFASTAMENTOS: 5,00 m.
2
ÁREA DE JARDINS: 2.000 m . (MÍNIMO)
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:
2
1 vaga para cada 50 m de área projetada (subsolo) / 1
2
vaga para cada 150 m (superfície).
PARÂMETRO
PARA
SUBSOLOS:
Ocupação
obrigatória de subsolo com estacionamento de
veículos, carga e descarga de materiais, depósitos.
CERCAMENTO
DA UNIDADE: delimitação de
passeios.
POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene em eventos, até 2.500 pessoas, sem prejuízo
das normas do CBMDF e das demais normas gerais de
construção, projetos e posturas.
DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
a) preservação das árvores existentes no local;
b) recomenda-se o desenvolvimento de projeto
específico de paisagismo.
COBERTURA VEGETAL:
Recomenda-se a recuperação dos jardins e a sua
manutenção ao redor das edificações.

OBSERVAÇÕES: A implantação do edifício Dois Candangos é um dos melhores exemplos do Campus da UnB,
pois tornou o edifício facilmente acessível ao pedestre, desde os passeios, e a quem chegue de automóvel. O
prédio não foi implantado pretensiosamente no “centro” de um lote, como um “objeto escultural”, mas associa
dignidade e utilidade, permitindo a sua racional expansão e a ocupação do restante da parcela sem quebra de sua
escala e linguagem. Integra-se à escala da rua e ao uso harmonioso de jardins sombreados, constituindo padrão
urbano de gregarismo extremamente bem solucionado, quase uma exceção.
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ENDEREÇAMENTO: UNIDADE SC-13

VIA L-3

SC-10

HUB-3

DESTINAÇÃO: Ocupação exclusiva de
Acadêmicas da Universidade de Brasília.

2

Caixa d’água
(SEM USO)

SC-4

SC-13
N
0

100 m

DOIS CANDANGOS

SC-12
FACULDADE DE
EDUCAÇÃO

Unidades

ÁREA AEDIFICANDI: 16.555 m .
2
ÁREA TOTAL: 23.650 m .
ITENS DE SEGURANÇA: colocação de acessos ao
subsolo ao longo das faces de maior extensão da
Unidade; o projeto deve indicar clara delimitação dos
acessos para pedestres e veículos; criação de passeios
cobertos ou abrigados ao longo das faces das
edificações; proteção do pedestre nos pontos de
passagem de veículos para o subsolo.
ACESSIBILIDADE
PARA
AS
PESSOAS
PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS:
a) previsão de faixas de passagem de pedestres;
b) meios-fios rebaixados; c) sinalização.
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: ver observação.
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local.
COLETA DE LIXO: container padrão.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: pára-raios; análise do
desempenho térmico das edificações.
CONTROLE
DE
ACESSO:
controle
dos
estacionamentos existentes.

CATEGORIA: “OCUPAÇÃO ESTRITAMENTE
ACADÊMICA”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 0,7 (zero vírgula
sete).
TAXA DE OCUPAÇÃO: 50% (MÍNIMO) a 70%
(MÁXIMO).
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: 8,00 m.
AFASTAMENTOS: 5,00 m.
2
ÁREA DE JARDINS: 4.000 m . (MÍNIMO)
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:
2
1 vaga para cada 50 m de área projetada (subsolo) / 1
2
vaga para cada 150 m (superfície).
PARÂMETRO PARA SUBSOLOS: Ocupação
obrigatória de subsolo com estacionamento de
veículos, carga e descarga de materiais, depósitos.
CERCAMENTO
DA UNIDADE: delimitação de
passeios.
POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene em eventos, até 2.000 pessoas, sem prejuízo
das normas do CBMDF e das demais normas gerais de
construção, projetos e posturas.
DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
a) preservação das árvores existentes no local;
b) recomenda-se o desenvolvimento de projeto específico de paisagismo.
COBERTURA VEGETAL:
Conforme projeto específico de paisagismo.

OBSERVAÇÕES: Área disponível defronte ao edifício Dois Candangos, em que se pode realizar a conjunção das
Unidades SC-12 com a Unidade em análise (SC-13), constituindo área vocacionada para eventos e extensão
universitária – ou, pelo menos, para o contato entre a Academia e o público, formando uma das mais importantes
“fachadas urbanas” (em potencial) do Campus. Recomenda-se que a via existente entre as Unidades SC-13 e
SC-12 seja incorporada a um novo conjunto arquitetônico “local”, com programa a ser definido institucionalmente,
visando à ampliação da oferta de serviços e de atendimento direto ao público externo. Recomenda-se a
recuperação e utilização do castelo d’água existente.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA / GABINETE DO REITOR / PREFEITURA DO CAMPUS

PLANO DIRETOR FÍSICO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO

256

PARTE III – SETORIZAÇÃO E ZONEAMENTO DO CAMPUS / PROPOSTA DE SETORIZAÇÃO E ZONEAMENTO
SN-6
SN-3

SN-7
SERVIÇO DE
TRANSPORTES

PROJETO
CESPE

SC-2

ENDEREÇAMENTO: UNIDADE SN-1

SN-9

SN-2

ALMOXARIFADO
CENTRAL

DESTINAÇÃO: Ocupação restrita a Unidades
Administrativas da Fundação Universidade de Brasília.
FAIXA DE
DOMÍNIO
PÚBLICO

VIA L-4

SN-1
N

SC-1

0

100 m
LAGO

2

ÁREA AEDIFICANDI: 45.815 m .
2
ÁREA TOTAL: 65.450 m .
ITENS DE SEGURANÇA: colocação de acessos ao
subsolo ao longo das faces de maior extensão da
Unidade; o projeto deve indicar clara delimitação dos
acessos para pedestres e veículos; criação de passeios
cobertos ou abrigados ao longo das faces das
edificações; proteção do pedestre nos pontos de
passagem de veículos para o subsolo.
ACESSIBILIDADE PARA A PESSOA PORTADORA DE
NECESSIDADES ESPECIAIS:
a) previsão de faixas de passagem de pedestres;
b) meios-fios rebaixados; c) sinalização.
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: 50.000 l (e) / 100.000 l (s).
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local.
COLETA DE LIXO: container padrão.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: pára-raios; cálculo do
desempenho térmico das edificações.
CONTROLE DE ACESSO: guarita interna por fração da
Unidade, no caso da implantação de edifícios distintos.

CATEGORIA: “ÁREA DE MANUTENÇÃO E APOIO
TÉCNICO DA FUB”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 1,0 (um).
TAXA DE OCUPAÇÃO: 50% (MÍNIMO) A 70%
(MÁXIMO).
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: 6,00 m.
AFASTAMENTOS: 5,00 m.
2
ÁREA DE JARDINS: 10.000 m (MÍNIMO).
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:
2
1 vaga para cada 50 m de área projetada (subsolo) / 1
2
vaga para cada 150 m (superfície).
PARÂMETRO
PARA
SUBSOLOS:
Ocupação
obrigatória de subsolo com estacionamento de
veículos, carga e descarga de materiais, depósitos.
CERCAMENTO
DA UNIDADE: delimitação de
passeios / cerca-viva (altura padrão de 2,00 m).
POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene, até 2.500 pessoas, sem prejuízo das normas
do CBMDF e das demais normas gerais de construção,
projetos e posturas.
DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
a) recuperação da faixa de domínio público;
b) árvores ao longo dos passeios;
COBERTURA VEGETAL:
Observar formações remanescentes do cerrado original
da área; preservação de espécimes a ser prevista em
projeto de edificação para a área.

OBSERVAÇÕES: A Unidade SN-1 já abriga o Almoxarifado Geral e o Serviço de Transportes da FUB; é
fundamental evitar o desperdício de área em futuras expansões, sobretudo com estacionamento de veículos em
superfície. Recomenda-se a padronização de sistema construtivo modular, flexível, expansível, adaptável para a
Unidade, que tende a incorporar funções de apoio técnico e tecnológico de crescente importância. A ocupação da
Unidade SN-1 é fundamental para a organização das atividades da Prefeitura do Campus.

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA / GABINETE DO REITOR / PREFEITURA DO CAMPUS

PLANO DIRETOR FÍSICO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO DARCY RIBEIRO

257

PARTE III – SETORIZAÇÃO E ZONEAMENTO DO CAMPUS / PROPOSTA DE SETORIZAÇÃO E ZONEAMENTO

0

SN-7

100 m

ENDEREÇAMENTO: UNIDADE SN-2
DESTINAÇÃO: Prioridade a instituições públicas ou
privadas que ofereçam serviços ou desenvolvam
atividades relacionadas a interesses acadêmicos
justificados.

N

2

ALMOXARIFADO

SC-2

PROJETO
CESPE

SN-2
SN-1

VIA L-4

ÁREA AEDIFICANDI: 22.400 m .
2
ÁREA TOTAL: 32.400 m .
ITENS DE SEGURANÇA: colocação de acessos ao
subsolo ao longo das faces de maior extensão da
Unidade; o projeto deve indicar clara delimitação dos
acessos para pedestres e veículos; criação de passeios
cobertos ou abrigados ao longo das faces das
edificações; proteção para o pedestre nos pontos de
passagem de veículos para o subsolo; controle de
trânsito e passagem de pedestres.
ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS PORTADORAS
DE NECESSIDADES ESPECIAIS:
a) previsão de faixas de passagem de pedestres;
b) meios-fios rebaixados; c) sinalização.
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: 30.000l (e) / 60.000l (s).
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local.
COLETA DE LIXO: container-padrão.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: pára-raios; cálculo do
desempenho térmico das edificações.
CONTROLE DE ACESSO: guarita interna por fração da
Unidade, no caso da implantação de edifícios distintos.

CATEGORIA: “INSTITUIÇÕES PÚBLICAS / PRIVADAS
DE INTERESSE ACADÊMICO”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 1,0 (um).
TAXA DE OCUPAÇÃO: 50% (MÍNIMO) A 70 %
(MÁXIMO).
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: 8,00 m.
AFASTAMENTOS: 5,00 m.
2
ÁREA DE JARDINS: 6.000 m (MÍNIMO).
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:
2
1 vaga para cada 50 m de área projetada (subsolo) / 1
2
vaga para cada 150 m (superfície).
PARÂMETRO
PARA
SUBSOLOS:
Ocupação
obrigatória de subsolo com estacionamento de
veículos, carga e descarga de materiais, depósitos.
CERCAMENTO
DA UNIDADE: delimitação de
passeios.
POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene, até 2.500 pessoas, sem prejuízo das normas
do CBMDF e das demais normas gerais de construção,
projetos e posturas.
DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
a) recuperação da faixa de domínio público;
b) árvores ao longo dos passeios.
COBERTURA VEGETAL:
A preservação de espécimes e a introdução de
espécies nativas deverão constar do projeto de
paisgismo recomendado para a Unidade SN-2.

OBSERVAÇÕES: O uso proposto para a Unidade SN-2 se fundamenta na necessidade de provisão da área de
expansão das Unidades Administrativas da FUB e dos escritórios de representação de organizações
governamentais e não-governamentais que atuem em colaboração com as atividades da Instituição Universitária.
Recomenda-se que os padrões de arquitetura das futuras expansões permitam a sua paulatina construção em
módulos, que poderão ser remodelados e reorganizados de acordo com as necessidades das unidades a instalar.
Não se recomenda o acesso por automóvel às edificações da Unidade SN-2 através da via situada entre esta e a
Unidade SC-2 (Praça Maior), por haver riscos. O acesso deve ser realizado pela via situada entre esta Unidade
SN-2 e a Unidade SN-1 (ou ainda a Unidade SN-7).
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ENDEREÇAMENTO: UNIDADE SN-3

SN-4

SC-8

SN-6

FACULDADE DE
ESTUDOS
SOCIAIS
APLICADOS

SC-3

(PARQUE DA
COLINA)

2

SN-3
N
0

SN-10

SC-2

100 m

DESTINAÇÃO: Ocupação exclusiva de
Acadêmicas da Universidade de Brasília.

ALMOXARIFADO

SN-2

SN-1

Unidades

ÁREA AEDIFICANDI: 54.730 m .
2
ÁREA TOTAL: 78.185 m .
ITENS DE SEGURANÇA: colocação de acessos ao
subsolo ao longo das faces de maior extensão da
Unidade; o projeto deve indicar clara delimitação dos
acessos para pedestres e veículos; criação de passeios
cobertos ou abrigados ao longo das faces das
edificações; proteção para o pedestre nos pontos de
passagem de veículos para o subsolo.
ACESSIBILIDADE PARA A PESSOA PORTADORA DE
NECESSIDADES ESPECIAIS:
a) previsão de faixas de passagem de pedestres;
b) meios-fios rebaixados; c) sinalização.
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: 50.000l (e) / 100.000l (s).
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local.
COLETA DE LIXO: container padrão.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: pára-raios; cálculo do
desempenho térmico das edificações.
CONTROLE DE ACESSO: guarita interna por fração da
Unidade, no caso da implantação de edifícios distintos.

CATEGORIA: “OCUPAÇÃO ESTRITAMENTE
ACADÊMICA”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 1,0 (um).
TAXA DE OCUPAÇÃO: 50% (MÍNIMO) a 70%
(MÁXIMO).
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: 12,00 m.
AFASTAMENTOS: 5,00 m.
2
ÁREA DE JARDINS: 15.000 m (MÍNIMO).
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:
2
1 vaga para cada 50 m de área projetada (subsolo) / 1
2
vaga para cada 150 m (superfície).
PARÂMETRO
PARA
SUBSOLOS:
Ocupação
obrigatória de subsolo com estacionamento de
veículos, carga e descarga de materiais, depósitos.
CERCAMENTO
DA UNIDADE: delimitação de
passeios / cerca-viva permitida (altura padrão: 2,00 m).
POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene, até 3.500 pessoas, sem prejuízo das normas
do CBMDF e das demais normas gerais de construção,
projetos e posturas.
DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
a) valorização da vista sobre o Lago Paranoá;
b) árvores ao longo dos passeios;
c) criação de “canteiros de passagem” entre o Setor
Norte e o Setor Central (recomendação).
COBERTURA VEGETAL:
a) introdução de espécies nativas;
b) definição de áreas de gramado.

OBSERVAÇÕES: Recomenda-se a localização, nesta Unidade SN-3, das expansões das Unidades Acadêmicas
vinculadas à área universitária de “humanidades” (que também ocorre no Setor Central e Sul, como alternativas
locacionais dependentes de planejamento institucional), em boa parte situadas – neste momento – na Ala Norte do
Instituto Central de Ciências – ICC. Recomenda-se o uso de padrões de arquitetura que permitam a sua
construção em módulos, de forma a poderem ser restruturados e remanejados na medida das necessidades das
Unidades Acadêmicas aí implantadas. Recomenda-se evitar a formação de “tipologia isolada” de edifício, mas
configuração flexível e apta ao crescimento e à adição de componentes.
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0

100 m

ENDEREÇAMENTO: UNIDADE SN-4

VIA L-3
SN-5

N
MARCENARIA /
SERRALHERIA
(PRC)
POSTO
DE ABASTECIMENTO
PREFEITURA DO
CAMPUS

(COLINA)

2

ÁREA AEDIFICANDI: 38.395 m .
2
ÁREA TOTAL: 54.850 m .
ITENS DE SEGURANÇA: presença material altamente
inflamável; restrições ao depósito simultâneo de fluidos
derivados do petróleo e oxigênio; segurança especial
contra assaltos a mão armada; formação de passagens
e passeios de pedestre protegidos – área com pontos
muito perigosos de passagem de pedestres.

SN-4
OFICINA DE
MAQUETES E
PROTÓTIPOS

SC-8
SN-3
SC-3

DESTINAÇÃO: Uso misto incorporando comércio, lazer
e serviços voltados à comunidade acadêmica e aos
demais usuários do Campus Universitário.

SN-6

ACESSIBILIDADE
PARA
O
PORTADOR
DE
DEFICIÊNCIA FÍSICA
a) previsão de faixas de passagem de pedestres;
b) meios-fios rebaixados; c) sinalização; d) projeto de
acessibilidade universal, no ICC, às pessoas
portadoras de deficiências físicas.
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: 30.000l (e) / 60.000l (s)
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local.
COLETA DE LIXO: container padrão.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: pára-raios; cálculo do
desempenho térmico das edificações; instalações
especiais para o esgotamento de óleos e águas
servidas com poluentes.
CONTROLE DE ACESSO: ver itens de segurança.

CATEGORIA: “EQUIPAMENTO DE APOIO E
CONVÍVIO COMUNITÁRIO”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 1,0 (um).
TAXA DE OCUPAÇÃO: 50% (MÍNIMO) a 70%
(MÁXIMO).
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: 8,00 m.
AFASTAMENTOS: 5,00 m.
2
ÁREA DE JARDINS: 10.000 m (MÍNIMO).
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:1 vaga
2
para cada 50 m de área projetada (subsolo) / 1 vaga
2
para cada 150 m (superfície).
PARÂMETRO
PARA
SUBSOLOS:
Ocupação
obrigatória de subsolo com estacionamento de
veículos, carga e descarga de materiais, depósitos.
CERCAMENTO
DA UNIDADE: delimitação de
passeios / cerca-viva permitida (altura padrão: 2,00 m).
POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene, até 2.000 pessoas, sem prejuízo das normas
do CBMDF e das demais normas gerais de construção,
projetos e posturas.

DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
a) árvores ao longo dos passeios;
b) criação de “canteiros de passagem” entre o Setor
Norte e o Setor Central (recomendação).
COBERTURA VEGETAL:
a) introdução de espécies nativas;
b) definição de áreas de gramado.

OBSERVAÇÕES: A Unidade SN-4 tem sido utilizada para abrigar atividades de manutenção e apoio técnico: aí
localiza-se a Prefeitura do Campus e as oficinas de manutenção e reparos. Recomenda-se a sua transferência
para as Unidades SN-1 e SN-7; com isso, o programa da Unidade deverá reunir equipamentos de apoio e
convívio, oferecendo serviços comuns à comunidade universitária, como uma creche e clube local. Observa-se
que há avanços de área construída sobre a Faixa de Domínio Público, tanto da atual edificação que abriga a PRC
quanto do Posto de Abastecimento, o que não deve ocorrer, em nenhuma hipótese.
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ENDEREÇAMENTO: UNIDADE SN-5

0

VIA L-3

100 m

SN-11

N

DESTINAÇÃO: Habitações multifamiliares em regime
de moradia funcional e equipamento de apoio
(comércio, lazer, segurança, transportes).

G
K

J

COLINA

H

SN-5

E
SN-4

D

COMÉRCIO

C
A

B

SN-10

I

F

SN-6
(PARQUE DA
COLINA)

SN-8

2

ÁREA AEDIFICANDI: 40.880 m .
2
ÁREA TOTAL: 102.200 m .
ITENS DE SEGURANÇA: formação de passagens e
passeios de pedestre protegidos; faixas de passagem
de pedestres; necessária urbanização e proteção
contra quimadas; acesso para o corpo de bombeiros;
guaritas que permitam a vigilância cruzada; delimitação
de acessos para os pedestres; evitar pontos cegos,
sem controle visual.
ACESSIBILIDADE
PARA
AS
PESSOAS
PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS:
a) previsão de faixas de passagem de pedestres;
b) meios-fios rebaixados; c) sinalização.
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: 100.000l (e) / 250.000l (s)
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local.
COLETA DE LIXO: container padrão.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: pára-raios; cálculo do
desempenho térmico das edificações.
CONTROLE DE ACESSO: guaritas por edifício
habitacional multifamiliar; controle geral de acesso a
definir.

CATEGORIA: “HABITAÇÃO COLETIVA DA
COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 0,8 (zero vírgula
oito).
TAXA DE OCUPAÇÃO: 20% (MÍNIMO) a 40%
(MÁXIMO).
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: 21,00 m.
AFASTAMENTOS: 5,00 m.
2
ÁREA DE JARDINS: 40.000 m (MÍNIMO).
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:1 vaga
2
para cada 100 m de área projetada (subsolo) / 1 vaga
2
para cada 250 m (superfície).
PARÂMETRO
PARA
SUBSOLOS:
Ocupação
obrigatória de subsolo com estacionamento de
veículos, carga e descarga de materiais, depósitos.
CERCAMENTO
DA UNIDADE: delimitação de
passeios / cerca-viva permitida (altura padrão: 2,00 m).
POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene, até 4.000 pessoas, sem prejuízo das normas
do CBMDF e das demais normas gerais de construção,
projetos e posturas.
DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
a) árvores ao longo dos passeios;
b) criação de fontes e play grounds; caramanchões e
canteiros (ou equipamentos e mobiliário apropriado, a
especificar).
COBERTURA VEGETAL:
a) introdução de espécies nativas;
b) definição de áreas de gramado;
c) preservação de espécimes existentes.

OBSERVAÇÕES: A “Colina”, aqui endereçada como Unidade SN-5, é área definida como local para habitação da
comunidade universitária no Campus desde o início da construção da Universidade de Brasília; tem sido objeto de
sucessivas intervenções. Tem-se ampliado a capacidade de atendimento à comunidade, mas já se aproxima dos
limites recomendados de ocupação. Deve ser objeto de plano específico de ocupação, associado a projetos de
paisagismo que melhorem as condições existentes em seu microclima e dê diretrizes à sua urbanização integral;
recomenda-se desenho especialmente orientado para a segurança e acessibilidade para o pedestre.
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VIA L-3
SN-10

COLINA
SN-5

ENDEREÇAMENTO: UNIDADE SN-6

CATEGORIA: “PARQUE DE RECREÇÃO E LAZER”

DESTINAÇÃO: Parque público, com diretrizes de
preservação associadas à equipamentação para o lazer
e de valorização paisagística.

ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 0,05 (cinco
centésimos);
TAXA DE OCUPAÇÃO: 5% (MÁXIMO);
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: Sem proposta de
intervenção.
AFASTAMENTOS: Sem proposta de intervenção
2
ÁREA DE JARDINS: 60.000 m (MÍNIMO).
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:
Não se recomenda a formação de “bolsões”, mas a
criação de estacionamentos ao longo das vias de
acesso; estima-se um número de vagas esparsas.

SN-4

SN-6

SN-9

PARQUE DA
COLINA

SN-3

N
0

2

SN-8

100 m

SN-7

VIA L-4

ÁREA AEDIFICANDI: 4.000 m .
2
ÁREA TOTAL: 84.500 m .
ITENS DE SEGURANÇA: criação de passeios cobertos
ou abrigados ao longo das faces das edificações; faixas
de passagem de pedestres; iluminação pública/local
específica; segurança contra queimadas; criação de
percursos para pedestre sem pontos cegos.
ACESSIBILIDADE PARA O PORTADOR DE
NECESSIDADES ESPECIAIS
a) previsão de faixas de passagem de pedestres;
b) meios-fios rebaixados; c) sinalização; d) passeios
sem barreiras.
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: a definir.
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local.
COLETA DE LIXO: container padrão.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: drenagem nas
aflorações do lençol freático.
CONTROLE DE ACESSO: guarita interna por fração da
Unidade,
quando do planejamento de ocupação
específico.

CERCAMENTO
DA UNIDADE: delimitação de
passeios.
POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene, até 1.000 pessoas, sem prejuízo das normas
do CBMDF e das demais normas gerais de construção,
projetos e posturas.
DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
a) recuperação / introdução de espécimes nativos;
b) árvores ao longo dos passeios;
c) criação de fontes, playgrounds, caramanchões (ou
equipamentos e mobiliário apropriado, a especificar).
COBERTURA VEGETAL:
Observar formações remanescentes do cerrado original
da área; preservação de espécimes a ser prevista em
projeto de paisagismo para a área.

OBSERVAÇÕES: A Unidade SN-6 é proposta como “Parque de Recreação e Lazer”, categoria em que é único
exemplar, neste momento. A proposta tenciona criar área que associa preservação da área natural com o lazer,
aberto à comunidade em geral e em favor da comunidade habitante da Colina (Unidade SN-5), em particular;
pretende-se assegurar a amplidão da vista sobre o Lago Paranoá hoje desfrutada desde o sítio habitacional, bem
como a criação de percursos seguros para o passeio de pedestres ao longo da Unidade Norte do Campus; o
Parque de Recreação e Lazer deve enriquecer o Setor Norte, complementando o programa habitacional e de
convívio, trazendo elementos mínimos para a reprodução da integração entre a escala bucólica e residencial como
a atingida nas superquadras de Brasília.
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ENDEREÇAMENTO: UNIDADE SN-7

SN-6
100 m

0

SN-8
DESTINAÇÃO: Ocupação restrita a Unidades
Administrativas da Fundação Universidade de Brasília.

N
SN-9

2

SN-7

SN-1

SN-3
SERVIÇO DE
TRANSPORTES
(GARAGEM)

SN-2

VIA L-4

ÁREA AEDIFICANDI: 26.560 m .
2
ÁREA TOTAL: 33.200 m .
ITENS DE SEGURANÇA: colocação de acessos ao
subsolo ao longo das faces de maior extensão da
Unidade; o projeto deve indicar clara delimitação dos
acessos para pedestres e veículos; criação de passeios
cobertos ou abrigados ao longo das faces das
edificações; proteção para o pedestre nos pontos de
passagem de veículos para o subsolo.
ACESSIBILIDADE PARA AS PESSOAS
PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS:
a) previsão de faixas de passagem de pedestres;
b) meios-fios rebaixados; c) sinalização.
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: 40.000l (e) / 80.000l (s).
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local.
COLETA DE LIXO: container padrão.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: pára-raios; cálculo do
desempenho térmico das edificações; drenagem dos
lençóis freáticos aflorados.
CONTROLE DE ACESSO: guarita interna por fração da
Unidade, no caso da implantação de edifícios distintos.

CATEGORIA: “ÁREA DE MANUTENÇÃO E APOIO
TÉCNICO DA FUB”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 1,0 (um).
TAXA DE OCUPAÇÃO: 60% (MÍNIMO) A 80%
(MÁXIMO).
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: 8,00 m.
AFASTAMENTOS: 5,00 m.
2
ÁREA DE JARDINS: 3.000 m .
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:
2
1 vaga para cada 50 m de área projetada (subsolo) / 1
2
vaga para cada 150 m (superfície).
PARÂMETRO
PARA
SUBSOLOS:
Ocupação
obrigatória de subsolo com estacionamento de
veículos, carga e descarga de materiais, depósitos.
CERCAMENTO
DA UNIDADE: delimitação de
passeios.
POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene, até 2.500 pessoas, sem prejuízo das normas
do CBMDF e das demais normas gerais de construção,
projetos e posturas.
DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
a) árvores ao longo dos passeios;
b) canteiros em pátios internos / entre blocos
(recomendação).
COBERTURA VEGETAL:
A ser prevista em projeto específico de paisagismo.

OBSERVAÇÕES: A Unidade SN-7 é proposta como área de complementação/expansão da Unidade SN-1;
propõe-se um programa que venha a incorporar a expansão do Almoxarifado Central, Arquivo Morto (FUB) e
outras áreas de apoio técnico e administrativo à Instituição.
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ENDEREÇAMENTO: UNIDADE SN-8

SN-10

SN-5
SN-6

DESTINAÇÃO: Ocupação exclusiva de
Acadêmicas da Universidade de Brasília.

(PARQUE DA
COLINA)

2

0

100 m

N

SN-7

SN-8

SN-9
FAIXA DE
DOMÍNIO
PÚBLICO

VIA L-4

Unidades

ÁREA AEDIFICANDI: 31.832 m .
2
ÁREA TOTAL: 39.790 m .
ITENS DE SEGURANÇA: colocação de acessos ao
subsolo ao longo das faces de maior extensão da
Unidade; o projeto deve indicar clara delimitação dos
acessos para pedestres e veículos; criação de passeios
cobertos ou abrigados ao longo das faces das
edificações; proteção do pedestre nos pontos de
passagem de veículos para o subsolo; recuperação da
escala da rua entre as Unidades SN-8 e SN-9 (ver
ainda Unidade SN-10).
ACESSIBILIDADE PARA AS PESSOAS
PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS:
a) previsão de faixas de passagem de pedestres;
b) meios-fios rebaixados; c) sinalização.
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: 40.000l (e) / 80.000l (s).
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local.
COLETA DE LIXO: container padrão.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: pára-raios; cálculo do
desempenho térmico; drenagem do lençol freático.
CONTROLE DE ACESSO: guarita interna por fração da
Unidade, no caso da implantação de edifícios distintos.

CATEGORIA: “OCUPAÇÃO ESTRITAMENTE
ACADÊMICA”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 1,0 (um).
TAXA DE OCUPAÇÃO: 60% (MÍNIMO) a 80%
(MÁXIMO).
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: 8,00 m.
AFASTAMENTOS: 5,00 m.
2
ÁREA DE JARDINS: 3.000 m .
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:
2
1 vaga para cada 50 m de área projetada (subsolo) / 1
2
vaga para cada 150 m (superfície).
PARÂMETRO
PARA
SUBSOLOS:
Ocupação
obrigatória de subsolo com estacionamento de
veículos, carga e descarga de materiais, depósitos.
CERCAMENTO
passeios.

DA

UNIDADE:

delimitação

de

POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene, até 1.000 pessoas, sem prejuízo das normas
do CBMDF e das demais normas gerais de construção,
projetos e posturas.
DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
a) árvores ao longo dos passeios;
b) formação de pátios internos.
COBERTURA VEGETAL:
Observar formações remanescentes do cerrado original
da área; preservação de espécimes a ser prevista em
projeto de edificação para a área.

OBSERVAÇÕES: No conjunto das Unidades de SN-8 a SN 11, recomendam-se padrões de arquitetura que evitem
o “edifício isolado”, escultórico, mas que se permita a construção em módulos que possam ser paulatinamente
implementados e remodelados, com facilidade em sua manutenção. A forma da Unidade SN-8 recomenda, ainda,
a construção de galeria técnica que interligue instalações laboratoriais (especialmente recomendadas para as
Unidades de SC-8 a SC-11), permitindo a sua manutenção em condições adequadas e com maior flexibilidade de
uso.
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VIA L-3

SN-11

ENDEREÇAMENTO: UNIDADE SN-9

SN-12
SN-10

SN-5

DESTINAÇÃO: Ocupação exclusiva de
Acadêmicas da Universidade de Brasília.

VIA L-4

2

SN-6

SN-9
SN-8

SETOR DE CLUBES
NORTE

N
SN-7
SN-1

FAIXA DE DOMÍNIO
PÚBLICO

0

100 m
LAGO
PARANOÁ

Unidades

ÁREA AEDIFICANDI: 49.372 m .
2
ÁREA TOTAL: 61.715 m .
ITENS DE SEGURANÇA: colocação de acessos ao
subsolo ao longo das faces de maior extensão da
Unidade; o projeto deve indicar clara delimitação dos
acessos para pedestres e veículos; criação de passeios
cobertos ou abrigados ao longo das faces das
edificações; proteção para o pedestre nos pontos de
passagem de veículos para o subsolo; recuperação da
escala da rua entre as Unidades SN-8 e SN-10 (ver
Unidade SN-10).
ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS PORTADORAS
DE NECESSIDADES ESPECIAIS:
a) previsão de faixas de passagem de pedestres;
b) meios-fios rebaixados; c) sinalização.
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: 40.000l (e) / 100.000l (s).
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local.
COLETA DE LIXO: container padrão.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: pára-raios; cálculo do
desempenho térmico dos edifícios.
CONTROLE DE ACESSO: guarita interna por fração da
Unidade, no caso da implantação de edifícios distintos.

CATEGORIA: “OCUPAÇÃO ESTRITAMENTE
ACADÊMICA”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 1,0 (um).
TAXA DE OCUPAÇÃO: 60% (MÍNIMO) a 80%
(MÁXIMO).
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: 8,00 m.
AFASTAMENTOS: 5,00 m.
2
ÁREA DE JARDINS: 5.000 m (MÍNIMO).
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:
2
1 vaga para cada 100 m de área projetada (subsolo) /
2
1 vaga para cada 150 m (superfície).
PARÂMETRO
PARA
SUBSOLOS:
Ocupação
obrigatória de subsolo com estacionamento de
veículos, carga e descarga de materiais, depósitos.
CERCAMENTO
passeios.

DA

UNIDADE:

delimitação

de

POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene, até 2.000 pessoas, sem prejuízo das normas
do CBMDF e das demais normas gerais de construção,
projetos e posturas.
DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
a) recuperação da faixa de domínio público;
b) árvores ao longo dos passeios;
c) formação de pátios internos (recomendação).
COBERTURA VEGETAL:
Observar formações remanescentes do cerrado original
da área; preservação de espécimes a ser prevista em
projeto de edificação para a área.

OBSERVAÇÕES: No conjunto das Unidades de SN-8 a SN 11, recomendam-se padrões de arquitetura que evitem
o “edifício isolado”, escultórico, mas que se permita a construção em módulos que possam ser paulatinamente
implementados e remodelados, com facilidade em sua manutenção. A forma da Unidade SN-9 recomenda, ainda,
a construção de galeria técnica que interligue instalações laboratoriais (especialmente recomendadas para as
Unidades de SC-8 a SC-11), permitindo a sua manutenção em condições adequadas e com maior flexibilidade de
uso. A Unidade SN-9 formará uma importante “fachada” do Campus Universitário, com vista aberta para o Lago.
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BIOTÉRIO
CENTRAL

VIA L-3
SN-11

SN-12

ENDEREÇAMENTO: UNIDADE SN-10

DESTINAÇÃO: Ocupação exclusiva de
Acadêmicas da Universidade de Brasília.
2

SN-10

SN-5

SN-9
SN-6
VIA L-4
SN-8

N

0

100 m

Unidades

ÁREA AEDIFICANDI: 42.000 m .
2
ÁREA TOTAL: 60.000 m .
ITENS DE SEGURANÇA: colocação de acessos ao
subsolo ao longo das faces de maior extensão da
Unidade; o projeto deve indicar clara delimitação dos
acessos para pedestres e veículos; criação de passeios
cobertos ou abrigados ao longo das faces das
edificações; proteção para o pedestre nos pontos de
passagem de veículos para o subsolo; criação de
passagem através da Unidade SN-10, para as
Unidades SN-8 e SN-9 (recomendação).
ACESSIBILIDADE PARA AS PESSOAS
PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS:
a) previsão de faixas de passagem de pedestres;
b) meios-fios rebaixados; c) sinalização.
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: 50.000l (e) / 80.000l (s).
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local.
COLETA DE LIXO: container padrão.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: pára-raios; cálculo do
desempenho térmico; drenagem do lençol freático.
CONTROLE DE ACESSO: guarita interna por fração da
Unidade, no caso da implantação de edifícios distintos.

CATEGORIA: “OCUPAÇÃO ESTRITAMENTE
ACADÊMICA”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 1,0 (um).
TAXA DE OCUPAÇÃO: 50% (MÍNIMO) a 70%
(MÁXIMO).
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: 12,00 m.
AFASTAMENTOS: 5,00 m.
2
ÁREA DE JARDINS: 10.000 m (MÍNIMO).
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:
2
1 vaga para cada 50 m de área projetada (subsolo) / 1
2
vaga para cada 150 m (superfície).
PARÂMETRO
PARA
SUBSOLOS:
Ocupação
obrigatória de subsolo com estacionamento de
veículos, carga e descarga de materiais, depósitos.
CERCAMENTO
passeios.

DA

UNIDADE:

delimitação

de

POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene, até 2.000 pessoas, sem prejuízo das normas
do CBMDF e das demais normas gerais de construção,
projetos e posturas.
DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
a) árvores ao longo dos passeios;
b) criação de alameda (passeio interno à Unidade SS10) ajardinada.
COBERTURA VEGETAL:
Observar formações remanescentes do cerrado original
da área; preservação de espécimes a ser prevista em
projeto de edificação para a área.

OBSERVAÇÕES: No conjunto das Unidades de SN-8 a SN 11, recomendam-se padrões de arquitetura que evitem
o “edifício isolado”, escultórico, mas que se permita a construção em módulos que possam ser paulatinamente
implementados e remodelados, com facilidade em sua manutenção. A forma da Unidade SN-10 recomenda, ainda,
a construção de galeria técnica que interligue instalações laboratoriais (especialmente recomendadas para as
Unidades de SC-8 a SC-11), permitindo a sua manutenção em condições adequadas e com maior flexibilidade de
uso. Recomenda-se a formação de “rua de pedestre” longitudinal, na faixa central da Unidade SN-10, assim como
passagens entre as Unidades 9 e 11.
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OBSERVAÇÕES: No conjunto de Unidadees SN-8 a SN 11
recomenda-se a instalação de Unidades Acadêmicas de
diversos formatos e, em especial, laboratórios nas áreas de
Ciências Físicas, Químicas e Biológicas, bem como Tecnologia;.
Os padrões de arquitetura devem permitir a integral construção
em módulos, que poderão ser remodelados e reestruturados,
em acordo com as necessidades das Unidades Acadêmicas a
instalar; o Unidade é ainda concebido como “canal de
passagem” para os adensados Unidadees SN-9 e SN-8, em que
se propõe a recuperação da escala da rua, de forma associada
à otimização da ocupação do espaço físico disponível;
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0

N

100 m

ENDEREÇAMENTO: UNIDADE SN-11

FAIXA DE
DOMÍNIO
PÚBLICO

DESTINAÇÃO: Ocupação exclusiva de
Acadêmicas da Universidade de Brasília.
2

BIOTÉRIO

VIA L-3

CENTRAL

SN-11

SN12

SN-10
SN-5

SN-9

Unidades

ÁREA AEDIFICANDI: 22.624 m .
2
ÁREA TOTAL: 36.320 m .
ITENS DE SEGURANÇA: colocação de acessos ao
subsolo ao longo das faces de maior extensão da
Unidade; o projeto deve indicar clara delimitação dos
acessos para pedestres e veículos; criação de passeios
cobertos ou abrigados ao longo das faces das
edificações; proteção para o pedestre nos pontos de
passagem de veículos para o subsolo; recuperação da
escala da rua entre as Unidades SN-11 e SN-10.
ACESSIBILIDADE PARA A PESSOA PORTADORA DE
NECESSIDADES ESPECIAIS:
a) previsão de faixas de passagem de pedestres;
b) meios-fios rebaixados; c) sinalização.
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: 20.000l (e) / 30.000l (s).
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local.
COLETA DE LIXO: container padrão.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: pára-raios; cálculo do
desempenho térmico das edificações.
CONTROLE DE ACESSO: guarita interna por fração da
Unidade, no caso da implantação de edifícios distintos.

CATEGORIA: “OCUPAÇÃO ESTRITAMENTE
ACADÊMICA”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 1,0 (um).
TAXA DE OCUPAÇÃO: 50% (MÍNIMO) a 70%
(MÁXIMO).
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: 8,00 m.
AFASTAMENTOS: 5,00 m.
ÁREA DE JARDINS: SEM MÍNIMO (VER OBS.)
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:
2
1 vaga para cada 100 m de área projetada (subsolo) /
2
1 vaga para cada 150 m (superfície).
PARÂMETRO
PARA
SUBSOLOS:
Ocupação
obrigatória de subsolo com estacionamento de
veículos, carga e descarga de materiais, depósitos.
CERCAMENTO
DA UNIDADE: delimitação de
passeios / cerca-viva (altura-padrão de 2,00 m).
POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene, até 1.500 pessoas, sem prejuízo das normas
do CBMDF e das demais normas gerais de construção,
projetos e posturas.
DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
a) recuperação da faixa de domínio público;
b) árvores ao longo dos passeios.
COBERTURA VEGETAL:
Observar formações remanescentes do cerrado original
da área; preservação de espécimes a ser prevista em
projeto de edificação para a área.

OBSERVAÇÕES: No conjunto das Unidades de SN-8 a SN 11, recomendam-se padrões de arquitetura que evitem
o “edifício isolado”, escultórico, mas que se permita a construção em módulos que possam ser paulatinamente
implementados e remodelados, com facilidade em sua manutenção. A forma da Unidade SN-11 recomenda, ainda,
a construção de galeria técnica que interligue instalações laboratoriais (especialmente recomendadas para as
Unidades de SC-8 a SC-11), permitindo a sua manutenção em condições adequadas e com maior flexibilidade de
uso. A Unidade SN-11 formará uma importante “fachada” do Campus Universitário, com vista aberta para o Lago.
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FAIXA DE DOMÍNIO
PÚBLICO

SN-13
BIOTÉRIO
CENTRAL

SN-11

SN-12
SN-10
VIA L-4
SN-9

N
0

100 m

ENDEREÇAMENTO: UNIDADE SN-12

DESTINAÇÃO: Ocupação exclusiva de
Acadêmicas da Universidade de Brasília.
2

Unidades

ÁREA AEDIFICANDI: 22.452 m .
2
ÁREA TOTAL: 32.075 m .
ITENS DE SEGURANÇA: colocação de acessos ao
subsolo ao longo das faces de maior extensão da
Unidade; o projeto deve indicar clara delimitação dos
acessos para pedestres e veículos; criação de passeios
cobertos ou abrigados ao longo das faces das
edificações; proteção para o pedestre nos pontos de
passagem de veículos para o subsolo; solução para o
isolamento da área contra a fuga/invasão de animais.
ACESSIBILIDADE PARA AS PESSOAS
PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS:
a) previsão de faixas de passagem de pedestres;
b) meios-fios rebaixados; c) sinalização.
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: 25.000l (e) / 50.000l (s).
SISTEMA DE ESGOTOS: a definir.
COLETA DE LIXO: container de lixo biológico.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: pára-raios; cálculo do
desempenho térmico das edificações.
CONTROLE DE ACESSO: guarita interna por fração da
Unidade, no caso da implantação de edifícios distintos.

CATEGORIA: “OCUPAÇÃO ESTRITAMENTE
ACADÊMICA”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 1,0 (um).
TAXA DE OCUPAÇÃO: 50% (MÍNIMO) a 70%
(MÁXIMO).
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: 8,00 m.
AFASTAMENTOS: 5,00 m.
ÁREA DE JARDINS: SEM MÍNIMO (VER OBS.)
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:
2
1 vaga para cada 150 m de área projetada (subsolo) /
2
1 vaga para cada 150 m (superfície).
PARÂMETRO
PARA
SUBSOLOS:
Ocupação
obrigatória de subsolo com estacionamento de
veículos, carga e descarga de materiais, depósitos.
CERCAMENTO DA UNIDADE: a definir em projeto
específico de isolamento do Biotério Central.
POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene, até 200 pessoas, sem prejuízo das normas
do CBMDF e das demais normas gerais de construção,
projetos e posturas.
DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
a) recuperação da faixa de domínio público;
b) árvores ao longo dos passeios;
c) formação de pátios internos (recomendação).
COBERTURA VEGETAL:
Observar formações remanescentes do cerrado original
da área; preservação de espécimes a ser prevista em
projeto de edificação para a área.

OBSERVAÇÕES: A Unidade SN-12 abriga o Biotério Central da Universidade, equipamento fundamental para a
pesquisa científica em diversas áreas acadêmicas. Recomenda-se a reforma de suas instalações, para que se
credencie como instalação laboratorial de alto nível, nos padrões internacionais. O isolamento da área contra a
invasão de animais soltos e contra a fuga dos animais utilizados nas pesquisas é diretriz fundamental do projeto
do edifício. O lixo gerado pelo Biotério Central pode apresentar perigoso potencial de contaminação biológica; área
de risco biológico.
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ENDEREÇAMENTO: UNIDADE SN-13

VIA L-4

DESTINAÇÃO: Reserva de área natural, de edificação
condicionada às necessidades de pesquisa in situ.
2

VIA L-2

SN-13

SN-14
ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE
BIOLOGIA

VIA L-3

LAGO PARANOÁ
CAESB

SN-11
SN-12
SN-10

0

N
1.000 m

ÁREA AEDIFICANDI: 2.600 m .
2
ÁREA TOTAL: 262.872 m .
ITENS DE SEGURANÇA: proteção do sítio contra
queimadas, invasão por pessoas e animais, infestações
e pragas; proteção contra a contaminação de
mananciais; sinalização de advertência; manutenção de
trilhas; proteção de equipamento de pesquisa a céu
aberto; fiscalização contra a dejeção de entulho no
local.
ACESSIBILIDADE PARA A PESSOA PORTADORA DE
NECESSIDADES ESPECIAIS:
O ajustes seguiriam as diretrizes do plano de manejo e
visitação.
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: a definir.
SISTEMA DE ESGOTOS: a definir.
COLETA DE LIXO: container padrão.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: cálculo do
desempenho térmico; lençol freático a observar.
CONTROLE DE ACESSO: guarita interna por fração da
Unidade, no caso da implantação de acessos distintos,
conforme o plano de manejo e visitação.

CATEGORIA: “ÁREA NATURAL DE ESTRITA
PRESERVAÇÃO”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 0,01 (um centésimo)
TAXA DE OCUPAÇÃO: 1% (MÁXIMO).
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: 6,00 m.
AFASTAMENTOS: 5,00 m.
ÁREA DE JARDINS: A definir.
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS: máximo
de 40 vagas em superfície.
PARÂMETRO PARA SUBSOLOS: A definir.
CERCAMENTO DA UNIDADE: alambrado/cerca de
arame/cerca-viva (altura padrão em todos os casos:
2,00 m).
POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene, até 50 pessoas (visitação), sem prejuízo das
normas do CBMDF e das demais normas gerais de
construção, projetos e posturas.
DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
a) recuperação da faixa de domínio público;
b) trilhas segundo plano de manejo da área.
COBERTURA VEGETAL:
Proteção estrita da vegetação nativa; recomendação de
plano de manejo (e visitação) específico para a área.

OBSERVAÇÕES: A Unidade SN-13 (ou “arboreto”) apresenta, em parte de seu terreno, curso e nascentes de
água límpida, bem como acidentes naturais ocasionados pela erosão no local. Esses elementos são ocorrências
que dão continuidade ao micro-sistema do “Parque Olhos d’Água” (sítio de preservação constituído pelas
anteriores projeções das superquadras 413 e 414 Norte, desconstituídas, de propriedade do Distrito Federal). A
área tem-se prestado à realização de pesquisas do solo, da fauna e da flora do cerrado. Recomenda-se a
realização de plano de manejo (e visitação), ao qual seria vinculado o projeto físico das instalações prediais e de
edificações de apoio às pesquisas permanentes.
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ENDEREÇAMENTO: UNIDADE SN-14
VIA L-4
VIA L-2

DESTINAÇÃO: Reserva de área natural, de edificação
condicionada às necessidades de pesquisa in situ.
2

SN-13

SN-14
CAESB

ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE
BIOLOGIA

0

LAGO PARANOÁ

N
1.000 m

ÁREA AEDIFICANDI : 16.000 m .
2
ÁREA TOTAL: 162.600 m .
ITENS DE SEGURANÇA: proteção do sítio contra
queimadas, invasão por pessoas e animais, infestações
e pragas; proteção contra a contaminação de
manaciais; sinalização de advertência; proteção de
equipamento de pesquisa a céu aberto; fiscalização
contra a dejeção de entulho no local.
ACESSIBILIDADE PARA AS PESSOAS
PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS:
O ajustes seguiriam as diretrizes do plano de manejo e
visitação.
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: a definir.
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local.
COLETA DE LIXO: container padrão.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: pára-raios; cálculo do
desempenho térmico; lençol freático a observar.
CONTROLE DE ACESSO: guarita interna para o
conjunto da Unidade.

269
CATEGORIA: “ÁREA NATURAL DE ESTRITA
PRESERVAÇÃO”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 0,1 (zero vírgula um).
TAXA DE OCUPAÇÃO: 10% (MÁXIMO).
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: 6,00 m.
AFASTAMENTOS: 5,00 m.
ÁREA DE JARDINS: A definir.
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS: máximo
de 90 vagas na superfície.
PARÂMETRO PARA SUBSOLOS: A definir.
CERCAMENTO DA UNIDADE: alambrado / cerca de
arame / cerca-viva (altura padrão em todos os casos:
2,00 m).
POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene, até 500 pessoas (pesquisadores/visitantes),
sem prejuízo das normas do CBMDF e das demais
normas gerais de construção, projetos e posturas.
DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
a) recuperação da faixa de domínio público;
COBERTURA VEGETAL:
a) proteção estrita da vegetação nativa; recomendação
de plano de manejo (e visitação) específico para a
área.

OBSERVAÇÕES: A Unidade SN-14 abriga a Estação Experimental de Biologia, num sítio que ainda carece de
planejamento de sua infra-estrutura física, de forma adequada às necessidades de pesquisa. Recomenda-se a
elaboração de plano de manejo e visitação, bem como de projeto físico específico, de modo associado às
diretrizes/necessidades das pesquisas acadêmicas.
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ENDEREÇAMENTO: UNIDADE HUB-1

VIA L-2

HUB-3
DESTINAÇÃO: Ocupação exclusiva de
Acadêmicas da Universidade de Brasília.

RESID. / ADM.

Unidades

HUB-2
SGAS 604

HUB-1

N
0

HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO

HUB-4

MANUT.

100 m
Limite da faixa de
domínio público

VIA L-3

SC-4

ÁREA AEDIFICANDI: 19.080 m2.
ÁREA TOTAL: 31.800 m2.
ITENS DE SEGURANÇA: recomenda-se a clara
delimitação dos acessos para pedestres e veículos;
criação de passeios cobertos ou abrigados ao longo
das faces das edificações; proteção para o pedestre
nos pontos de passagem e prolongamento de passeios;
cobertura de riscos em Estabelecimentos Assistenciais
de Saúde segundo as normas do Ministério da Saúde e
CBMDF. Enfatizam-se: elevadores e rampa de acesso
a todos os pavimentos.
ACESSIBILIDADE PARA A PESSOA PORTADORA DE
NECESSIDADES ESPECIAIS:
a) previsão de faixas de passagem de pedestres;
b) meios-fios rebaixados; c) sinalização; d)
agravamento das indicações do Código de Edificações;
e) aplicação das normas do Ministério da Saúde
(acessibilidade).
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: 45.000l (e) / 90.000l (s).
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local / estação.
COLETA DE LIXO: containers padrão / especiais.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: pára-raios; cálculo do
desempenho térmico; instalações especiais .
CONTROLE DE ACESSO: recomenda-se o controle
em todos os pontos de acesso.

CATEGORIA: “OCUPAÇÃO ESTRITAMENTE
ACADÊMICA”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 1,5 (um vírgula
cinco).
TAXA DE OCUPAÇÃO: 50% (MÍNIMO) a 60%
(MÁXIMO).
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: 16,00 m.
AFASTAMENTOS: 3,00 m.
ÁREA DE JARDINS: 6.000 m2 (MÍNIMO).
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:
2 vagas por leito instalado + 1 vaga por cada 100 m 2 de
área construída; 25% do total de vagas em superfície /
75% do total de vagas em subsolo.
PARÂMETRO
PARA
SUBSOLOS:
Ocupação
obrigatória de subsolo com estacionamento de
veículos, carga e descarga de materiais, depósitos, em
projetos de expansão.
CERCAMENTO
DA UNIDADE: alambrado (altura
padrão: 2,00 m).
POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene, até 1.500 pessoas, no momento, sem
prejuízo das normas do CBMDF das demais normas
gerais de construção, projetos e posturas do Distrito
Federal, e das ainda normas do Ministério da Saúde.

DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
A serem determinadas no Plano Diretor Físico do HUB.

COBERTURA VEGETAL:
A determinar em projeto específico.

OBSERVAÇÕES: O Plano Diretor Físico (1994) do conjunto das Unidades “HUB” deve ser objeto de periódica
atualização. A Unidade HUB-1 reúne, no momento, as funções de manutenção e apoio, abrigando ainda prédio
remanescente com as funções de “Residência Médica” e com parte da administração hospitalar; é área física de
extrema importância para a futura expansão do conjunto hospitalar. Recomenda-se a previsão de ocupação em
subsolo (estacionamentos e depósitos gerais), quando do planejamento de expansões/remodelações, nesta
Unidade HUB-1; é essencial o respeito ao limite da faixa de domínio público, em qualquer caso.
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VIA L-2

ENDEREÇAMENTO: UNIDADE HUB-2

HUB-3

DESTINAÇÃO: Ocupação exclusiva de
Acadêmicas da Universidade de Brasília.

RESID. / ADM.

AMBULATÓRIO
HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO

HUB-1

HUB-2

MANUT.
HUB-4

0

Limite da faixa de
domínio público

EMERGÊNCIA

N
100 m

VIA L-3

SC-4

Unidades

ÁREA AEDIFICANDI: limite atingido.
ÁREA TOTAL: 24.950 m2.
ITENS DE SEGURANÇA: recomenda-se a clara
delimitação dos acessos para pedestres e veículos;
criação de passeios cobertos ou abrigados ao longo
das faces das edificações; proteção para o pedestre
nos pontos de passagem e prolongamento de passeios;
cobertura de riscos em Estabelecimentos Assistenciais
de Saúde segundo as normas do Ministério da Saúde e
CBMDF.
ACESSIBILIDADE PARA A PESSOA PORTADORA DE
NECESSIDADES ESPECIAIS
a) previsão de faixas de passagem de pedestres; b)
meios-fios rebaixados; c) sinalização; d) agravamento
das indicações do Código de Edificações; e) aplicação
das normas do Ministério da Saúde (acessibilidade).
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: a definir.
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local / estação.
COLETA DE LIXO: containers padrão / especiais.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: pára-raios; cálculo do
desempenho térmico; instalações especiais (MS).
CONTROLE DE ACESSO: recomenda-se o controle
em todos os pontos de acesso.

CATEGORIA: “OCUPAÇÃO ESTRITAMENTE
ACADÊMICA”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO / TAXA DE
OCUPAÇÃO / ALTURA MÁXIMA PERMITIDA /
AFASTAMENTOS: limite atingido.
ÁREA DE JARDINS: manutenção da área atual.
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:
Situação atual de carência de vagas; correção da oferta
a ser solucionada pelo Plano Diretor Físico do HUB (ver
parâmetros das Unidades de HUB-1 a HUB-3).
PARÂMETRO PARA SUBSOLOS: Ocupação em
subsolo dependente das diretrizes do Plano Diretor
Físico do HUB.
CERCAMENTO
DA UNIDADE: delimitação de
passeios.
POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene, até 2.000 pessoas, no momento, sem
prejuízo das normas do CBMDF das demais normas
gerais de construção, projetos e posturas do Distrito
Federal, e ainda das normas do Ministério da Saúde.
DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
A serem determinadas no Plano Diretor Físico do HUB.

COBERTURA VEGETAL:
A determinar em projeto específico.

OBSERVAÇÕES: O Plano Diretor Físico (1994) do conjunto das Unidades “HUB” deve ser objeto de periodica
atualização; a Unidade HUB-2 reúne, no momento, as principais funções assistenciais de saúde e ainda parte
significativa da manutenção e apoio, no conjunto principal do Hospital Universitário. O HUB apresenta graves
problemas de fluxos internos e no projeto das unidades hospitalares. Recomenda-se a previsão de ocupação em
subsolo (estacionamentos e depósitos gerais), quando do planejamento de expansões/remodelações, nesta
Unidade HUB-2; é essencial o respeito ao limite da faixa de domínio público, em qualquer caso – embora a
ampliação feita no bloco de Emergência/Farmácia, na década de 70, tenha desrespeitado esse limite.
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100 m

ENDEREÇAMENTO: UNIDADE HUB-3

VIA L-2

SGAS 405 / 406.

0

N

HUB-3
AMBULATÓRIO

HUB-1

HUB-2

HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO

HUB-4

DESTINAÇÃO: Ocupação exclusiva de
Acadêmicas da Universidade de Brasília.

Unidades

ÁREA AEDIFICANDI: 15.630 m2.
ÁREA TOTAL: 26.050 m2.
ITENS DE SEGURANÇA: recomenda-se a clara
delimitação dos acessos para pedestres e veículos;
criação de passeios cobertos ou abrigados ao longo
das faces das edificações; proteção para o pedestre
nos pontos de passagem e prolongamento de passeios;
cobertura de riscos em Estabelecimentos Assistenciais
de Saúde segundo as normas do Ministério da Saúde e
CBMDF – enfatizam-se: elevadores e rampa de acesso
a todos os pavimentos.
ACESSIBILIDADE PARA A PESSOA PORTADORA DE
NECESSIDADES ESPECIAIS:
a) previsão de faixas de passagem de pedestres;
b) meios-fios rebaixados; c) sinalização; d)
agravamento das indicações do Código de Edificações;
e) aplicação das normas do Ministério da Saúde
(acessibilidade).
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: a definir.
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local / estação.
COLETA DE LIXO: containers padrão / especiais.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: pára-raios; cálculo do
desempenho térmico; instalações especiais (MS).
CONTROLE DE ACESSO: recomenda-se o controle
em todos os pontos de acesso.

CATEGORIA: “OCUPAÇÃO ESTRITAMENTE
ACADÊMICA”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 1,5 (um vírgula
cinco).
TAXA DE OCUPAÇÃO: 50% (MÍNIMO) a 60%
(MÁXIMO).
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: 16,00 m.
AFASTAMENTOS: 3,00 m.
ÁREA DE JARDINS: 6.000 m2.
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:
2 vagas por leito instalado + 1 vaga por cada 100 m 2 de
área construída; 25% do total de vagas em superfície /
75% do total de vagas em subsolo.
PARÂMETRO
PARA
SUBSOLOS:
Ocupação
obrigatória de subsolo com estacionamento de
veículos, carga e descarga de materiais, depósitos, em
projetos de expansão.
CERCAMENTO
DA UNIDADE: alambrado (altura
padrão: 2,00 m).
POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene, até 1.500 pessoas, no momento, sem
prejuízo das normas do CBMDF das demais normas
gerais de construção, projetos e posturas do Distrito
Federal, e ainda das normas do Ministério da Saúde.

DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
A serem determinadas no Plano Diretor Físico do HUB.

COBERTURA VEGETAL:
A determinar em projeto específico.

OBSERVAÇÕES: O conjunto das Unidades “HUB” deve ser objeto de Plano Diretor Físico específico. A Unidade
HUB-3 abriga o Ambulatório, além de outras unidades hospitalares e de apoio; essa ocupação é precária, dado
que se fez a adaptação de edifício originalmente construído para outras finalidades (escola). Recomenda-se a
previsão de ocupação em subsolo (estacionamentos e depósitos gerais), quando do planejamento de expansões /
remodelações, nesta Unidade HUB-3; a Unidade possui ainda condições excepcionais de acesso direto à via L2,
podendo vir a abrigar unidades de atendimento direto ao público, em maior escala; hoje constitui-se em reserva de
área que deve ser parcimoniosamente planejada e ocupada como expansão da “fase” assistencial do Hospital
Universitário; observar pendências quanto ao regime de propriedade do terreno.
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AMBULATÓRIO
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100 m

N

HUB-4

HUB-2

SGAS 405 / 406.

HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO

HUB-3

VIA L-2

Limite da faixa de
domínio público

SC-13

ENDEREÇAMENTO: UNIDADE HUB-4

DESTINAÇÃO: Ocupação exclusiva de
Acadêmicas da Universidade de Brasília.

Unidades

ÁREA AEDIFICANDI: 9658 m2.
ÁREA TOTAL: 16098 m2.
ITENS DE SEGURANÇA: recomenda-se a clara
delimitação dos acessos para pedestres e veículos;
criação de passeios cobertos ou abrigados ao longo
das faces das edificações; proteção para o pedestre
nos pontos de passagem e prolongamento de passeios;
cobertura de riscos em Estabelecimentos Assistenciais
de Saúde segundo as normas do Ministério da Saúde e
CBMDF – enfatizam-se: elevadores e rampa de acesso
a todos os pavimentos.
ACESSIBILIDADE PARA A PESSOA PORTADORA DE
NECESSIDADES ESPECIAIS:
a) previsão de faixas de passagem de pedestres;
b) meios-fios rebaixados; c) sinalização; d)
agravamento das indicações do Código de Edificações;
e) aplicação das normas do Ministério da Saúde
(acessibilidade).
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: a definir.
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local / estação.
COLETA DE LIXO: containers padrão / especiais.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: pára-raios; cálculo do
desempenho térmico; instalações especiais (MS).
CONTROLE DE ACESSO: recomenda-se o controle
em todos os pontos de acesso.

CATEGORIA: “OCUPAÇÃO ESTRITAMENTE
ACADÊMICA”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 1,5 (um vírgula
cinco).
TAXA DE OCUPAÇÃO: 50% (MÍNIMO) a 60%
(MÁXIMO).
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: 16,00 m.
AFASTAMENTOS: 3,00 m.
ÁREA DE JARDINS: 6.000 m2.
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:
2 vagas por leito instalado + 1 vaga por cada 100 m 2 de
área construída; 25% do total de vaga em superfície /
75% do total de vagas em subsolo.
PARÂMETRO
PARA
SUBSOLOS:
Ocupação
obrigatória de subsolo com estacionamento de
veículos, carga e descarga de materiais, depósitos, em
projetos de expansão.
CERCAMENTO
DA UNIDADE: alambrado (altura
padrão: 2,00 m).
POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene, até 1.000 pessoas, no momento, sem
prejuízo das normas do CBMDF das demais normas
gerais de construção, projetos e posturas do Distrito
Federal, e ainda das normas do Ministério da Saúde.

DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
A serem determinadas no Plano Diretor Físico do HUB.

COBERTURA VEGETAL:
A determinar em projeto específico.

OBSERVAÇÕES: O conjunto das Unidades “HUB” deve ser objeto de Plano Diretor Físico específico. A Unidade
HUB-4 é indicada como de possível incorporação ao conjunto do Hospital Universitário – o que, no momento, é
factível, dependendo de negociações com o Governo do Distrito Federal; se cabível a sua ocupação, recomendase a previsão de ocupação em subsolo (estacionamentos e depósitos gerais), quando do planejamento de
expansões/remodelações, nesta Unidade HUB-4. A Unidade possui, ainda, condições excepcionais de acesso
direto à via L-3, podendo vir a abrigar unidades de ensino e pesquisa; hoje constitui-se em reserva de área que
deve ser parcimoniosamente planejada e ocupada como expansão da “fase” acadêmica do Hospital Universitário;
observar pendências quanto ao regime de propriedade do terreno.
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SS-12

ENDEREÇAMENTO: UNIDADE PS-1
Cabeceira da
ponte à Península
Norte

VIA L-4

N
0

IBAMA

DESTINAÇÃO: Ocupação exclusiva de
Acadêmicas da Universidade de Brasília.

Unidades

500 m

PS-2

PS-1
CENTRO
OLÍMPICO

TELESTAR

PS-3

LAGO
PARANOÁ

ÁREA AEDIFICANDI: 173.184 m2
ÁREA TOTAL: 577.280 m2.
ITENS DE SEGURANÇA: recomenda-se a clara
delimitação dos acessos para pedestres e veículos;
criação de passeios cobertos ou abrigados ao longo
das faces das edificações; proteção para o pedestre
nos pontos de passagem e prolongamento de passeios;
proteção do sítio contra queimadas, invasão por
pessoas e animais, infestações e pragas; proteção
contra a contaminação de mananciais; sinalização de
advertência; manutenção de trilhas.
ACESSIBILIDADE PARA A PESSOA PORTADORA DE
NECESSIDADES ESPECIAIS:
a) previsão de faixas de passagem de pedestres;
b) meios-fios rebaixados; c) sinalização.
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: a definir.
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local / estação.
COLETA DE LIXO: containers padrão / especiais.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: pára-raios; cálculo do
desempenho térmico das edificações; drenagem nas
aflorações do lençol freático.
CONTROLE DE ACESSO: recomenda-se o controle
em todos os pontos de acesso.

CATEGORIA: “OCUPAÇÃO ESTRITAMENTE
ACADÊMICA”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 0,3 (ZERO VÍRGULA
TRÊS).
TAXA DE OCUPAÇÃO: 25% (MÍNIMO) a 30%
(MÁXIMO).
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: 16,00 m.
AFASTAMENTOS: 5,00 m.
ÁREA DE JARDINS: 200.000 m2 (MÍNIMO).
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS:
PARÂMETRO PARA SUBSOLOS: Ocupação opcional
de subsolo com estacionamento de veículos, carga e
descarga de materiais, depósitos, em projetos de
expansão.
CERCAMENTO DO UNIDADE: alambrado/cerca-viva
(altura padrão: 2,00 m).

POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene, até 50.000 pessoas, sem prejuízo das
normas do CBMDF e das demais normas gerais de
construção, projetos e posturas do Distrito Federal.
DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
a) recuperação da faixa de domínio público;
b) árvores ao longo dos passeios;
c) formação de pátios internos;
d) valorização da vista para o Lago Paranoá.
COBERTURA VEGETAL:
Recuperação da cobertura vegetal; recomendação de
projeto paisagístico específico.

OBSERVAÇÕES: A Unidade PS-1 abriga as instalações do Centro Olímpico da Universidade de Brasília; a área
apresenta condicionamentos de ordem ambiental à sua ocupação, o que deve ser trabalhado com soluções de
ocupação e uso de baixo impacto ambiental e paisagístico, preservando a orla do Lago Paranoá e as condições
dadas ao ecossistema local. Importante impacto no acesso ocorrerá com a construção da ponte de interligação
entre a Península Norte e a área vizinha (na cercania do Setor de Clubes Recreativos Norte).
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ENDEREÇAMENTO: UNIDADE PS-2

100 m

0

PS-1
A

N

CENTRO
OLÍMPICO

ÁREA AEDIFICANDI: 9.395 m2.
ÁREA TOTAL: 18.790 m2.

PS-2
B

PS-3

DESTINAÇÃO: Habitações multifamiliares em regime
de moradia funcional e equipamento de apoio
(comércio, lazer, segurança, transportes).

CASA DO
ESTUDANTE DA
UnB

ITENS DE SEGURANÇA: recomenda-se a clara
delimitação dos acessos para pedestres e veículos;
proteção para o pedestre nos pontos de passagem e
prolongamento de passeios; necessidade de posto
policial / de fiscalização e vigilância da Unidade PS-2.
ACESSIBILIDADE PARA A PESSOA PORTADORA DE
NECESSIDADES ESPECIAIS:
a) previsão de faixas de passagem de pedestres;
b) meios-fios rebaixados; c) sinalização; d) construção
de rampas de acesso/instalação de elevadores de
acesso às unidades habitacionais.
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: 40.000l (e) / 80.000l (s).
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local / estação.
COLETA DE LIXO: containers padrão.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: pára-raios; cálculo do
desempenho térmico das edificações.
CONTROLE DE ACESSO: recomenda-se o controle
em todos os pontos de acesso.

CATEGORIA: “HABITAÇÃO COLETIVA DA
COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 2,5 (dois vírgula
cinco);
TAXA DE OCUPAÇÃO: 50% (MÁXIMO).
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: 12,00 m.
AFASTAMENTOS: 5,00 m.
ÁREA DE JARDINS: 6.000 m2 (MÍNIMO).
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS: uma vaga
por unidade habitacional em subsolo (para nova
edificação com múltiplas unidades habitacionais).
CERCAMENTO DA UNIDADE: alambrado/cerca viva
(altura padrão de 2,00 m).

POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene, até 450 pessoas, sem prejuízo das normas
do CBMDF e das demais normas gerais de construção,
projetos e posturas do Distrito Federal.

DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
a) recuperação da faixa de domínio público;
b) árvores ao longo dos passeios;
c) valorização da vista para o Lago Paranoá.
COBERTURA VEGETAL:
Recuperação da cobertura vegetal; recomendação de
projeto paisagístico específico.

OBSERVAÇÕES: A Unidade PS-2 abriga a Casa do Estudante da UnB, em localização privilegiada e adequada
ao uso determinado. Recomenda-se medidas de segurança para a área, em especial a implantação de posto
policial (ou de fiscalização e vigilância), bem como a instalação de iluminação pública em todo o percurso dos
estudantes, desde os Setores Sul e Central do Campus até a Casa do Estudante; recomenda-se projeto de
paisagismo, com programação de manutenção dos jardins.
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CASA DO
ESTUDANTE DA UnB
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ENDEREÇAMENTO: UNIDADE PS-3
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PARANOÁ

N
0

100 m

DESTINAÇÃO: implantação de instalações especiais
para eventos institucionais e de ensino na área de
turismo e hotelaria.
ÁREA AEDIFICANDI: 144.258 m2.
ÁREA TOTAL: 480.860 m2.
ITENS DE SEGURANÇA: recomenda-se a clara
delimitação dos acessos para pedestres e veículos;
criação de passeios cobertos ou abrigados ao longo
das faces das edificações; proteção para o pedestre
nos pontos de passagem e prolongamento de passeios;
proteção do sítio contra queimadas, invasão por
pessoas e animais, infestações e pragas; proteção
contra a contaminação de manaciais; sinalização de
advertência; manutenção de trilhas.
ACESSIBILIDADE PARA A PESSOA PORTADORA DE
NECESSIDADES ESPECIAIS
a) previsão de faixas de passagem de pedestres;
b) meios-fios rebaixados; c) sinalização.
ITENS DE MANUTENÇÃO:
CONSUMO DE ENERGIA: a definir.
RESERVATÓRIOS: a definir.
SISTEMA DE ESGOTOS: rede local / estação.
COLETA DE LIXO: containers padrão.
INFRA-ESTRUTURA ESPECIAL: pára-raios; cálculo do
desempenho térmico das edificações.
CONTROLE DE ACESSO: recomenda-se o controle
em todos os pontos de acesso.

CATEGORIA: “PARQUE DE CONVENÇÕES E
HOTELARIA”
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 0,3 (ZERO VÍRGULA
TRÊS);
TAXA DE OCUPAÇÃO: 30% (MÁXIMO);
ALTURA MÁXIMA PERMITIDA: 12,00 m;
AFASTAMENTOS: 5,00 m.
ÁREA DE JARDINS: 200.000 m2 (MÍNIMO).
PARÂMETRO PARA ESTACIONAMENTOS: 1 vaga
para cada 50 m2 de área projetada (subsolo) / 1 vaga
para cada 150 m2 (superfície).
PARÂMETRO
PARA
SUBSOLOS:
Ocupação
obrigatória de subsolo com estacionamento de
veículos, carga e descarga de materiais, depósitos.
CERCAMENTO DA UNIDADE: alambrado/cerca-viva
(altura padrão: 2,00 m).
POPULAÇÃO DE CÁLCULO: para efeito de segurança
e higiene em eventos, até 8.000 pessoas, sem prejuízo
das normas do CBMDF e das demais normas gerais de
construção, projetos e posturas do Distrito Federal.
DIRETRIZES DE PAISAGISMO:
a) preservação da vegetação original, em projeto de
paisagismo e manejo específico;
b) árvores ao longo dos passeios;
c) valorização da vista para o Lago Paranoá.
COBERTURA VEGETAL:
Recuperação da cobertura vegetal; recomendação de
projeto paisagístico específico.

OBSERVAÇÕES: A Unidade PS-3 é importante reserva de área natural, para a qual se propõe a implantação de
equipamento de limitado impacto ambiental, destinado à realização de eventos e convenções de interesse
institucional, observadas as restrições de uso da área, de relevante interesse ambiental, na orla do Lago Paranoá.

