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1. ASSUNTOS/OBJETIVOS 

O presente documento apresenta estudos realizados sobre edificações localizadas na área 

do Setor 09 – Renovação do Campus Trindade da Universidade Federal de Santa Catarina 

- UFSC em Florianópolis, visando a caracterização da área e o planejamento de 

demolições. 

A seguir detalham-se informações que visam embasar decisões administrativas e nortear 

os próximos passos que viabilizarão a renovação do Setor como a elaboração dos projetos 

e execução das obras. 

Figura 1 – Setor 09 

 

Fonte: Adaptado de Google, 2021 

2. CONTEXTO  

As edificações conhecidas como 'Blocos dos Modulados do Básico', localizadas no Setor 

09 do Campus Trindade, foram construídas na década de 70 (Figura 2) com sistemas 

construtivos definidos por normativas internas da época que priorizaram 'simplicidade e 

economicidade'. 

 

 

SETOR 09  

APLICAÇÃO 

CCE 

mailto:dpae@contato.ufsc.br


 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA DE OBRAS, MANUTENÇÃO E AMBIENTE – SEOMA 

DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA – DPAE 

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPAÇO FÍSICO – COPLAN 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE  

CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS – SC - TELEFONE: (48) 3721-5100 – E-MAIL: dpae@contato.ufsc.br 

Relatório Técnico n° 002/2022/COPLAN/DPAE/SEOMA  

SETOR 09 – RENOVAÇÃO – DEMOLIÇÃO MODULADOS 
Página 3 de 25 

Figura 2 – Imagem Aérea Campus Trindade – CCE e modulados – década de 70 

 

Fonte: Plano Diretor Físico/ Diagnóstico Geral - UFSC, 1998 

Desde o final dos anos 90 estas construções vêm sendo pauta de destaques quanto às suas 

condições de conservação e quanto à temporalidade de uso das edificações. 

Em 1998 é publicado o Diagnóstico Geral 1 que cita: 

"...O CCB divide atualmente com o CFM um dos conjuntos de 

edificações mais antigos e precários do campus, os "Blocos Modulados", 

construídos no início dos anos 70, em caráter provisório." 

Em 2005 o Plano Diretor do Campus da UFSC: diretrizes e proposições2 afirma: 

"A área central da UFSC, localizada logo atrás da Praça da Cidadania, 

na sua parte oeste, constitui-se de blocos modulados, construídos na 

década de 70, que são considerados pela Comissão Permanente de 

Planejamento Físico do Campus da UFSC como provisórios, ou seja, 

                                                           
1 Plano Diretor Físico - Diagnóstico Geral, 1998.  
2 Plano Diretor do Campus da UFSC: diretrizes e proposições, 2005.  
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passíveis de serem substituídos. Sem contar a baixa qualidade do acervo 

construído, da forma como se encontra a área hoje, existe o 

comprometimento máximo do solo com construções de somente um 

pavimento, esgotando possibilidades de uma ocupação mais adequada. 

Propõe-se a total renovação daquela área, com construções em torno de 

10 a 12 metros de altura, resultando em densidades médias de ocupação 

do solo e liberação de importantes áreas livres." 

Em 2009, com o início das obras de implantação no Setor 09 do Espaço Físico Integrado 

13 (EFI), iniciam-se as primeiras demolições da região (CFM09).  

Em 2010 o Plano Diretor – Revisão Conceitual4 destaca a necessidade de renovação da 

área e volta a realizar afirmações quanto às condições das edificações da área. 

“Trata-se de uma área de reestruturação e renovação, tanto física 

quanto acadêmica, por possuir edificações precárias do ponto de vista 

técnico e inadequadas academicamente, mas, principalmente, por 

possuir um baixíssimo Índice de Aproveitamento do solo com as 

edificações existentes de um ou dois pavimentos.” 

A partir de 2012, com a conclusão das obras do EFI5, surgem demandas adicionais pela 

renovação do setor com a necessidade de melhoria dos acessos e circulação na região 

considerando agora o aumento no volume de circulação de alunos no local 

(SD073128/2016).  

No mesmo ano são planejadas demolições associadas à implantação dos Acesso Norte e 

Acesso Sul do EFI (Correspondência MEM 20/CPO/DPAE/2012). Em 2014 concluem-se 

as obras do Acesso Norte6 sem demolições associadas. As obras do Acesso Sul, e 

respectivas demolições, não avançam nesse período. 

Em 2013, iniciam-se na região as obras de novo Bloco para uso pelo Centro de 

Comunicação Expressão - CCE7 e novas edificações são demolidas na região (CFM04, 

CFM11 e CFM13). 

 

                                                           
3 http://dfo.seoma.ufsc.br/unisalasetapa1/ 
4 Plano Diretor do Campus Universitário Trindade: Revisão conceitual, definições urbanísticas e ambientais  
5 http://dfo.seoma.ufsc.br/unisalasetapa2/ 
6 http://dfo.seoma.ufsc.br/pavimentacao-e-drenagem-do-acesso-norte-do-bloco-i/ 
7 http://dfo.seoma.ufsc.br/7226-2/ 
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Figura 3 – Imagem Aérea Setor 09 - 2009 e 2020 

  

Fonte: Google Earth, 2022 

Finalmente em 2019, por solicitação do Centro de Físicas e Matemáticas - CFM 

(SD003333/2019) é solicitado laudo dos modulados quanto às condições estruturais e de 

instalações elétricas das edificações. No mesmo ano a Comissão constituída pela Portaria 

n.º15/2019/SEOMA apresenta Parecer Técnico (SD061443/2019) o qual elenca 

necessidade de reformas gerais de instalações elétricas e coberturas e que conclui, como 

encaminhamento quanto às questões de estrutura, pela demolição das edificações. 

"Dada a deterioração em diversas partes do prédio, foi verificado que 

não é seguro manter as atividades na área, uma vez que foram detectados 

diversos riscos aos usuários em diferentes pontos da edificação e em 

todos os blocos do conjunto, de maneira que a reforma da área é 

considerada difícil, onerosa e com alto risco de baixa efetividade. Com 

isso, se conclui que a área será mais bem aproveitada se for demolida 

em vez de reformada." 

2.1 Cota de inundação 

Adicional às questões de conservação das edificações, parte da área do Setor 09 é 

impactada pelas cheias observadas nos canais do Campus (Figura 3).  

As edificações diretamente afetadas por estes eventos estão implantadas em cotas mais 

baixas da região e elementos paliativos como comportas são observados em algumas delas 

- como na edificação utilizada pelo Departamento de Ciências Morfológicas -. Outro fator 

de importante destaque é a existência de subestação (SE01) nesta área suscetível à 

inundações sendo considerado um ponto crítico na região considerando aspectos de 

segurança. 

 

EFI 
 

CCE 
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As questões de inundação no Campus estão diretamente relacionadas a fatores como tipo 

de ocupação lindeira dos canais e impermeabilização do solo, itens estes que podem ser 

influenciados com uma eventual renovação da área, sendo possível alcançar melhores 

configurações do terreno. 

Figura 4 – Manchas de inundação - Modelos 1995 e 2018 - Campus Trindade 

  

Fonte: Mulungo (2012)8 e Monteiro et.al9 (2020) 

3. USO E OCUPAÇÃO ATUAL DA ÁREA 

Com o objetivo de identificar as ocupações atuais das edificações na área dos modulados 

foram realizadas visitas in loco junto aos Centros que possuem atividades na região e a 

partir destas, foram identificadas as ocupações listadas no Quadro 1 de 20 edificações que 

ocupam a região dos modulados do Setor 09. 

As construções são utilizadas majoritariamente pelo Centro de Ciências Biológicas - CCB 

e pelo Centro de Ciências Físicas e Matemáticas – CFM.  Algumas edificações possuem 

ambientes ocupados pelo Centro de Comunicação e Expressão - CCE e por projetos 

compartilhados com outros Centros como o Centro de Ciências da Educação - CED. 

                                                           
8 Estudo de inundação na bacia do campus da UFSC 
9 Effects of return periods on flood hazard mapping: an analysis of the UFSC Campus Basin 

 

mailto:dpae@contato.ufsc.br
https://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/100556
https://www.researchgate.net/publication/351529822_Effects_of_return_periods_on_flood_hazard_mapping_an_analysis_of_the_UFSC_Campus_Basin_Florianopolis_city_Brazil


 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

SECRETARIA DE OBRAS, MANUTENÇÃO E AMBIENTE – SEOMA 

DEPARTAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA – DPAE 

COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DO ESPAÇO FÍSICO – COPLAN 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO REITOR JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE  

CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS – SC - TELEFONE: (48) 3721-5100 – E-MAIL: dpae@contato.ufsc.br 

Relatório Técnico n° 002/2022/COPLAN/DPAE/SEOMA  

SETOR 09 – RENOVAÇÃO – DEMOLIÇÃO MODULADOS 
Página 7 de 25 

De maneira geral o uso das edificações é misto com salas de aula, laboratórios e centros 

acadêmicos na mesma edificação, mas se observam construções com ocupações de funções 

mais individualizadas a citar: 

 CFM02 - Biblioteca Setorial; 

 CCB05 - Centros Acadêmicos CCB; 

 CCB07 e CCB08 - CFS/CCB; 

 CCB09 - MOR/ CCB 

 CCB19 - Sala Professor CCB 

 APU01 - Sindicato Professores. 

Considerando as condições de conservação das edificações, algumas atividades já 

deixaram de utilizar os espaços com destaque às salas de aula. Ambientes (atléticas do 

CFM10) e edificações mais críticas quanto à sua manutenção (CFM05 e CCB11) também 

se encontram interditados. 

Quadro 1 – Edificações Setor 09 - Modulados 

EDIFICAÇÃO USO 

CFM02 Biblioteca Setorial CFM 

CFM03 

Salas de Aula CFM 

NUPA Núcleo de Pesquisa e Avaliação - CED 

PET Programa de Educação Tutorial – MTM/CFM 

PPGECT - CFM/CED/CCB 

PPGECT GIEQ - CFM/CED/CCB 

CFM04 

Salas de Aula PPGECT - CFM/CED/CCB 

Sala de Reuniões 

Empresa Junior – OCN/CFM 

Atlética – OCN/CFM 

CFM05 Desocupado/ Interditado 

CFM06 

Salas de Aula CFM 

Sala Vigilantes 

Centro Acadêmico – OCN/CFM 

Centro Acadêmico – QMC/CFM 

LAGECI - Laboratório de Gestão Costeira Integrada – OCN/CFM 

Depósito QUIMIDEX – QMC/CFM 

CFM07 

LEMAT Laboratório de Estudos de Matemática e Tecnologias – MTM/CFM 

Coordenação Pós Graduação – OCN/CFM 

PIBID 

Monitorias CFM 

Centro Acadêmico – Meteorologia/CFM 

Centro Acadêmico – FSC/CFM 

Direção CFM 

EAD - MTM/CFM 

EAD - FSC/CFM 

mailto:dpae@contato.ufsc.br
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EDIFICAÇÃO USO 

CFM0810 GPEEM - PPGECT - CFM/CED/CCB 

OBMPEP Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas 

CFM10 

Centro Acadêmico –MTM/CFM 

Atléticas/ Interditado 

Seminários 

Carpintaria 

Oficina Mecânica 

Depósito Equipamentos Pesquisa 

Laboratório de Dinâmica dos Oceanos  - LABDINO – OCN/CFM 

CFM15 
Coordenação MTM/CFM 

Laboratório de Informática 

CCB01 

Salas de Professores integradas com Laboratórios de pesquisa CCB 

Laboratório de aulas práticas Ciências Fisiológicas - CFS05/CCB 

Laboratórios Bioquímica - BQA/CCB 

CCB05 Centros Acadêmicos CCB 

CCB06 Salas de Professores integradas com Laboratórios de ensino CCB 

CCB07 Ciências Fisiológicas  - CFS/CCB 

CCB08 Ciências Fisiológicas -CFS/CCB 

CCB09 Ciências Morfológicas – MOR/CCB 

CCB10 

Salas de Professores integradas com Laboratórios de pesquisa CCB 

Laboratórios Bioquímica  - BQA/CCB 

Laboratório de Biotecnologia de Fungos -BIOFUNG/CCB 

Pós-Graduação em Neurociências - PPGNeuro/CCB 

Sala Terceirizados 

Atléticas 

Depósito 

CCB11 Desativado/ Relocado 

CCB19 Sala Professor CCB 

CCB45 
Direção CCB 

Botânica - BOT/CCB 

APU01 APUFSC 

Fonte: Elaboração Própria 

4. PLANEJAMENTO URBANO DA ÁREA 

A área objeto da presente análise é chamada, desde o Plano Diretor Universitário datado 

de 2005, de Setor 09 – Renovação. Esta nomeação advém da necessidade, diagnosticada à 

                                                           
10 No piso do almoxarifado - Eventual poço sanitário onde se localizava resíduo infectante 

mailto:dpae@contato.ufsc.br
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época, de alteração da ocupação da região, com busca às densidades construídas médias e 

à garantia do papel integrador desta área central do Campus. 

O Plano Diretor de 2010 desenvolveu a proposta de renovação física setorial (Figura 5) 

buscando dar uma nova configuração espacial à área. A necessidade de priorizar circulação 

de pedestres, bem como, de oferecer locais agradáveis e funcionais, determinaram a 

configuração proposta ao Setor. Nesse sentido, a proposta traça novos eixos hierarquizados 

de circulação, define espaços de convivência como praças e estabelece áreas de 

preservação e proteção ambiental. 

Figura 5 – Mapa da Unidade de Planejamento Integrado 03 e Proposta de Reurbanização 

  

Fonte: Plano Diretor do Campus – Revisão conceitual. UFSC, 2010 

4.1 Libras 

Ao longo de 2014 e 2015, foram realizados estudos (viabilidade técnica e estudo 

preliminar) para ampliação das instalações do Centro de Comunicação e Expressão - CCE 

na região, com a implantação de nova construção para uso do curso de Línguas Brasileiras 

de Sinais - LIBRAS (Solicitação 026190/2013).  

O estudo (Figura 6), direcionado à área próxima ao EFI, seguiu as disposições sobre áreas 

edificáveis e fluxos de circulação estabelecidos pelo Plano Diretor de 2010.  

A edificação planejada segue sem previsão da execução de suas obras. 
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Figura 6 – Viabilidade Técnica de Implantação LIBRAS 

 

Fonte: COPLAN, 2014 

4.2 Núcleo de Pesquisas Oceanográficas – NPO 

Ao final de 2020 é concluída a Viabilidade Técnica n°01/2020/COPLAN/DPAE11 

contendo diretrizes urbanísticas e de infraestrutura para implantação de nova edificação na 

região a ser utilizada pelo Núcleo de Pesquisas Oceanográficas – NPO, vinculado ao Centro 

de Físicas e Matemáticas – CFM. 

A partir da avaliação geral do setor 09, o estudo apresenta diretrizes que devem ser 

atendidas por novas construções na área como otimização do uso do solo, incentivo à 

mobilidade ativa e integração acadêmica.  

Para a construção do NPO, objeto dos estudos, foram estabelecidas questões urbanísticas 

como afastamentos, gabaritos, acessos e fluxos e zoneamento interno da edificação (setores 

e distribuição), e questões de infraestrutura, como novos abastecimentos necessários, 

desativações, caminhamentos de redes e pré-dimensionamentos.   

As orientações sobre acessos e fluxos consideraram diagnósticos realizados na área sobre 

questões de acessibilidade e mobilidade levando em consideração pedestres, ciclistas, 

serviços de manutenção e emergência. Aspectos estes que atualmente carecem de 

adequações. 

 

 

                                                           
11 Constante nas páginas 179 - 413 do Processo 23080.052260/2018-51 
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Figura 7 – Viabilidade Técnica de Implantação NPO  - Urbanização 

 

Fonte: COPLAN, 2020 

Os levantamentos associados a este estudo caracterizaram todo o Setor 09. Em termos de 

topografia, a partir de banco de informações existente, o estudo destaca que a área pode-se 

dividir em duas regiões, em geral, planas, porém situadas em patamares distintos, sendo 

uma mais elevada (A), com cotas variando entre 9m e 10m, e outra mais baixa (B), 

margeando o Rio Carvoeira, com cotas variando entre 7m e 8,5m.  

Figura 8 – Viabilidade Técnica de Implantação NPO  - Topografia 

 

Fonte: COPLAN, 2020 
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Além disso, na viabilidade são apresentadas orientações sobre outras etapas envolvidas 

para viabilizar a implantação do NPO no local onde se destacam informações sobre 

demolições e demais urbanizações (vias, praças) associadas à edificação.  

Para as definições sobre as demolições associadas a esta demanda destacam-se as seguintes 

ações realizadas no estudo: 

 Consulta de viabilidade de demolição: Considerada a idade de construção das 

edificações, a viabilidade de demolições dos Modulados foi submetida à consulta 

ao Município (Processo nº E087537/2019). O Parecer Técnico nº 

160/IPUF/DG/SEPHAN/2020 não apresentou óbice às demolições e solicitou que, 

quando da efetivação dos projetos de novas construções, a UFSC apresente 

detalhamentos quanto à relação das novas construções na área com a Área de 

Preservação Cultural - APC próxima (região do ‘Básico’).  

 Mapeamento cadastral do Setor 09: Toda a região do Setor 09 teve um 

levantamento cadastral realizado o qual incluiu o mapeamento de suas redes de 

infraestruturas de água, esgoto, elétrica, lógica, etc.  

Figura 9 – Viabilidade Técnica de Implantação NPO  - Mapeamento Redes Infraestrutura 

 

Fonte: COPLAN, 2020 

De maneira geral a área possui os abastecimentos de energia e água setorizados: 

edificações dos modulados implantadas nas cotas mais elevadas A (Figura 8); 

mailto:dpae@contato.ufsc.br
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edificações dos modulados implantadas nas cotas mais baixas B e edificações mais 

recentemente construídas (EFI e CCE) 

Limitações quanto ao mapeamento de rede de drenagem são pautadas no 

levantamento argumentadas pela idade das instalações e a falta de registros 

institucionais sobre projetos e obras da época. 

4.3 Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 

Considerando a existência de Área de Proteção Permanente – APP na região do Setor 09 

cabe destacar que está em desenvolvimento o Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas 

– PRAD da UFSC12 que prevê a recuperação de margens dos canais do Campus.   

Este Projeto engloba uma série de ações que visam o cumprimento da Sentença 

Judicial n°5021309-83.2014.4.04.7200, vinculada à Ação Civil Pública nº 

2007.72.00.014573-8/SC, que condena a Universidade à recomposição de danos 

ambientais no Campus Trindade. 

Dentre as ações de recuperação - ora em elaboração - estão sendo previstas demolições de 

construções em APP e recuperação vegetal incluindo proteção de áreas que permitam a 

renovação dos espécimes.  

Além disso, neste projeto serão redefinidos os usos das áreas lindeiras às APP, para 

valorização destas, integrando as relações urbanas com essas novas áreas verdes do 

Campus de forma sustentável, onde serão estabelecidos elementos como ciclovias, 

passeios, praças e outras infraestruturas que possam trazer a integração dos aspectos 

ambientais e aspectos urbanos.  

Para a área do Setor 09 destaca-se a existência de acessos e estacionamentos em APP 

(Figura 10) e também de edificações construídas nas áreas de preservação13 como detalha 

a Tabela 1.  

Ainda que algumas das edificações estejam integralmente em APP, no ano em que foram 

construídas respeitaram a legislação vigente a época e nesse sentido apenas parte destas 

edificações foram diagnosticadas como ‘não aptas’, ou seja, construções que não 

respeitaram a legislação ambiental vigente na época de construção. 

Sobre estas áreas da região do Setor 09 serão definidas ações de recuperação ambiental 

pelo PRAD sejam elas demolições, compensações ou reurbanizações. 

 

                                                           
12 Processo 23080.066741/2014-10 
13 Considerando a legislação atual Lei nº 12.651/2012 

mailto:dpae@contato.ufsc.br
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm
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Tabela 1 – Diagnóstico de Obras Civis em APP - Edificações em APP – Setor 09 

Cód. Ocupação 
Ano de 

construção 

Área de 

projeção 

Total 

(m2) 

Área de 

Projeção 

em APP 

(m2) 

% da 

construção 

em APP 

Diagnóstico 

Legislação 

CCB19  Sala Professor CCB 1994 120,00 120,00 100% Não apta 

CCB05 Centros acadêmicos 1985 255,90 255,90 100% Apta 

09EF02 Estacionamento MOR <1985 98,59 98,59 100% Apta 

CCB08 CFS/CCB 1978 392,89 389,74 99% Apta 

09EF01 Estacionamento EFI 2014 197,90 140,79 70% Não apta 

CCB07 CFS/CCB 1978 612,83 287,91 47% Apta 

CCB09 MOR/CCB 1970 1.770,86 519,47 29% Apta 

CCB27 NEMAR 1998 421,66 100,14 24% Não apta 

CCB45 Direção/CCB; BOT/CCB 1969 497,63 49,54 10% Não apta 

Fonte: COPLAN, no prelo14 

**“Aptas”: respeitaram a legislação ambiental vigente na época de construção; e  

**“Não Aptas”: não respeitaram a legislação ambiental vigente na época de construção.  
 

Figura 10 – Diagnóstico de Obras Civis em APP – APP no Setor 09 

 

Fonte: COPLAN, no prelo 

 

 

 

                                                           
14 Relatório em andamento sobre Diagnóstico de Obras Civis em Áreas de Preservação Permanente. 
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5. PLANO DE DEMOLIÇÃO – SETOR 09 

Considerando o contexto ora apresentado, observa-se a efetiva necessidade de demolição 

de edificações no Setor 09 seja por aspectos ambientais, por condicionantes físicos das 

edificações ou seja pelo potencial urbanístico da região.  

Assim, levando em consideração aspectos técnicos de planejamento urbano e informações 

de infraestruturas associados à critérios de uso e ocupação dos espaços, parte-se para o 

estabelecimento de um Plano de Demolição que permita a renovação do Setor 09. 

A seguir são detalhadas informações sobre a área de intervenção, as ações que balizarão os 

próximos passos das demolições e condicionantes para a efetiva renovação da região.  

5.1 Área de Intervenção e Faseamento 

A área sobre a qual devem ser pautados projetos de demolições e de reurbanizações na 

região consiste em todo o Setor 09 com exceção das edificações consideradas perenes, que 

já contaram em seus projetos de implantação com critérios urbanos compatíveis com a 

renovação da área, a saber, MUT01(EFI) e CCE0815.  

As demais edificações do Setor 09 todas são, em longo prazo, conforme previsto nos 

planejamentos existentes, passíveis de demolição. Entretanto, a efetivação destas 

demolições possui relação direta com diversos fatores que não permitem uma execução 

imediata da renovação geral da área, sejam eles fatores financeiros, fatores de necessidades 

de novos espaços para realocação das atividades ou fatores associados à limitantes técnicos. 

Nesse sentido, considerando o atual contexto da região - disposto ao longo do presente 

documento - apresenta-se um faseamento das demolições priorizando questões ambientais 

e de segurança. 

5.1.1 Critérios de avaliação 

A previsão das demolições em etapas foi estabelecida a partir da avaliação dos seguintes 

critérios: 

 Projeto de Recuperação de áreas Degradadas do Campus: foram avaliadas as 

construções existentes na APP do setor e, associadas ao seu uso e ocupação e à 

potencialidade da área em receber recuperação vegetal, foram definidas as 

demolições das edificações CCB05 e CCB19. 

 Condição de conservação das edificações: corrobora-se com o conteúdo do Parecer 

Técnico elaborado pela comissão instituída pela Portaria nº15/2019/SEOMA que 

                                                           
15 Habite-se n°391 - Processo E16621/2016. 
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indica pela demolição das edificações dos ‘modulados’ CCB01, CFM02, CFM03, 

CFM04, CFM06, CFM07, CFM08, CFM10, CFM15 considerando seu atual estado 

de conservação. 

 Alimentação e distribuição das redes de infraestrutura: a partir do conhecimento de 

como se dão os sistemas de abastecimento e distribuição de energia, água, esgoto, 

etc., mapeados pela VT n°01/2020/COPLAN/DPAE, pauta-se que as demolições 

devem seguir a desativação adequada destes sistemas visando a mínima 

necessidade de reformas ou adaptações para efetivar as demolições. 

Assim, define-se que o faseamento das demolições deve integrar em suas etapas 

edificações abastecidas pelas mesmas redes de infraestrutura, não sendo prudente 

do ponto de vista econômico a divisão em subetapas de demolições de uma região 

abastecida pela mesma rede. 

Nesse sentido, para a primeira fase devem ser previstas as demolições de todas as 

edificações condenadas estruturalmente (vide subitem anterior) de maneira 

integrada em etapa única, incluindo a edificação interditada CFM05, a edificação 

APU01, a subestação SE02 e o abrigo de GLP localizado entre as edificações 

CCB01 e CFM05. 

 Planejamento urbano previsto na área: Com informações mais detalhadas sobre a 

viabilidade de implantação de novas edificações da área, identificou-se a 

implantação da edificação do Núcleo de Pesquisas Oceanográficas - NPO. Para esta 

intervenção estão previstas as demolições das edificações CCB01, CCB05, CCB06, 

CCB10 e CFM05 em primeira etapa e CCB27 em segunda etapa. 

Entretanto, considerando o uso e o estado de conservação das edificações CCB06 e 

CCB27, entendem-se que estas não podem ser consideradas em etapa inicial de 

demolição uma vez que a edificação CCB06 pode ser utilizada por atividades do 

CFM até a conclusão das obras do CFM Administrativo e que o CCB27 está sendo 

reformado para utilização pelo NEMAR. 

Cabe destacar que a demolição da edificação CCB06 em fase posterior é pré-

requisito para viabilizar a implantação do NPO. 

 Espaços existentes no Campus para redistribuição das atividades: Para avaliar 

eventuais limitantes de redistribuição das atividades foram pautadas as obras 

planejadas e em construção que estão vinculadas às atividades hoje desenvolvidas 

na região. 

mailto:dpae@contato.ufsc.br
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Atualmente o CCB já se encontra em movimento de desocupação dos modulados e 

migração das atividades aos novos Blocos do CCB - Blocos E, F e G16 . 

Já as obras do CFM Administrativo17, que preveem a ocupação por Biblioteca 

Setorial e setores administrativos que hoje se encontram na região dos modulados, 

permanecem paralisadas. Nesse sentido, até a conclusão das obras, que não possui 

data prevista, edificações da própria região do Setor 09, que possuam condições 

adequadas de conservação, deverão ser utilizadas por atividades do CFM e assim 

não poderão estar incluídas numa etapa inicial de demolição, sendo elas, CCB06, 

CCB07, CCB08, CCB45 (edificações sendo desocupadas pelo CCB) e CCB09. 

É sabido que as atividades do NEMAR, hoje realizadas no CCB27, têm perspectiva 

de serem migradas futuramente ao prédio do ‘Superfícies’, entretanto em curto 

prazo isso não está garantido/formalizado e as atividades permanecem na edificação 

da região do Setor 09, para onde foram concluídos projetos de reforma da edificação 

(SD005554/2018).  

Desde 2016 o Departamento de Ciências Morfológicas – MOR vem solicitando a 

Reforma do Bloco do MIP (SD087821/2019), no Setor 01, para que as atividades 

do Laboratório de Anatomia sejam para lá transferidas. Considerando que até o 

presente momento esta demanda não foi tramitada e projetos de reforma ou novas 

edificações para a transferência do Anatômico não foram efetivados, entende-se 

que a construção atualmente utilizada pelo MOR (CCB09) não pode ser 

considerada como pauta de demolição em fase imediata, devendo, no faseamento, 

ser uma região que só poderá ser demolida quando da disponibilidade de novos 

espaços que possam receber as atividades ali desenvolvidas. 

Mais recente pode-se destacar a carta de intenção de reforma geral do Centro de 

Convivência (CVU01) apresentada pela APUFSC18 (PROC23080.048796/2021-

77), a proposta está vinculada a utilização pela própria associação de parte da 

edificação e assim migrariam as atividades da APU01. As tratativas seguem junto 

à Administração Central sem prognóstico temporal de sua efetivação. 

 Uso e ocupação das edificações dos ‘modulados’: a partir dos relatos dos Centros 

em visitas in loco foi possível avaliar que diversos dos usos atuais dos modulados 

podem ser otimizados quando da redistribuição de atividades onde se destacam:  

                                                           
16 http://dfo.seoma.ufsc.br/blocosccb/ 
17 http://dfo.seoma.ufsc.br/retomada-do-bloco-administrativo-do-cfm/ 
18 Ofício 220/2019/APUFSC analisado pela COPLAN vide Ofício n° 23/2019/COPLAN 
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o Salas de reuniões atualmente existentes por curso ou por graduação/pós 

podem ser reordenadas visando a melhor utilização dos espaços através de 

salas de reuniões compartilhadas com uso mais ampliado pelos Centros. 

o Entidades estudantis que atualmente possuem espaços individuais para cada 

entidade devem ter espaços físicos compartilhados de acordo função 

necessária onde podem ser previstos espaços para convivência, espaço para 

estudo, coworking, etc que sejam comuns à várias entidades estudantis. 

o Articulações do Centro com a Prefeitura Universitária – PU serão 

necessários para que equipamentos de grande porte da Oficina Mecânica e 

Carpintaria existentes no bloco CFM10 possam migrar às instalações 

existentes da PU para uso compartilhado por toda Instituição. 

o Definições sobre armazenamento de químicos na UFSC estão diretamente 

relacionadas ao volume e tipologia dos químicos. Nesse sentido, ainda que 

o QUIMIDEX esteja desde 2012 instalado no EFI, seu depósito está 

localizado na região dos modulados (CFM06) devendo este ser reavaliado 

dentro das políticas atuais da UFSC sobre armazenamento de químicos, 

junto à Coordenadoria de Gestão Ambiental – CGA, onde, a depender do 

volume, sua redistribuição poderá necessitar novos depósitos e 

almoxarifados ou armazenamentos dentro do próprio laboratório. 

o Biblioteca Setorial localizada no Bloco CFM02 pode ser considerada o 

ponto mais crítico das ocupações dos modulados. A Biblioteca é um 

ambiente previsto no novo bloco do CFM Administrativo, entretanto, 

considerando o status de paralização das obras, a redistribuição das 

atividades pelo Centro envolverá previsão de espaços temporários de estudo 

e leitura menores no bloco CCB06 e articulação junto à Biblioteca Central 

– BU para adequado armazenamento do restante do acervo até conclusão 

das obras. 

o APUFSC - Finalmente, cabe destacar que atualmente a associação está 

utilizando a edificação APU01 sem contrato de concessão vinculado, 

situação que carece de regularização19 desde 2015, e nesse sentido é possível 

afirmar que a ocupação é considerada irregular. 

 Áreas inundáveis: Considerando que na região mais baixa do Setor 09 (implantada 

em cotas entre 7m e 8,5m) são observados eventos de inundação, esta região é 

considerada como passível de demolição para que quando da renovação, novas 

cotas de implantação ou áreas de pilotis sejam previstas na área. Entretanto, 

                                                           
19 Processo 23080.044385/2016-45 
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considerando os limitantes de espaço disponíveis para redistribuição das atividades 

ali locadas, com destaque às atividades da Morfologia (MOR), as edificações sem 

alternativas de deslocamento imediatos não poderão ser pauta de demolições em 

primeira etapa. 

5.1.2 Faseamento 

A partir da aplicação dos critérios de avaliação descritos no item 5.1.1 estabeleceu-se o 

faseamento das demolições conforme segue. 

Fase 1:  

 Edificações condenadas estruturalmente; 

 Edificações em Área de Preservação Permanente; 

 Edificações na Área de Intervenção do Núcleo de Pesquisas Oceanográficas (NPO); 

 Edificações vinculadas à infraestrutura setorial. 

Para a Fase 1 deverão também estar previstas as demolições de corredores e módulos à 

estes associados como banheiros, incluindo a subestação SE02 e o abrigo GLP existente 

entre as edificações CCB01 e CFM05. 

Fase 2:  

 Edificações na Área de Intervenção do Núcleo de Pesquisas Oceanográficas (NPO); 

Fases Posteriores:  

 Edificações em Área de Preservação Permanente; 

 Edificações em cota inundável; 

 Edificações vinculadas à infraestrutura setorial; 

 Edificações que limitem índices de ocupação do setor. 

Quadro 2 – Plano de Demolição - Faseamento 

Fase 1 Fase 2 Fases posteriores 

SE02 APU01 CCB01 CFM02 CCB06 CFM01 CCB07 

  CCB05 CFM03   CCB08 

  CCB10 CFM04   CCB09 

  CCB19 CFM05   CCB27 

   CFM06   CCB45 

   CFM07    

   CFM08    

   CFM10    

   CFM15    

Fonte: Elaboração Própria 
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Figura 11 – Plano de Demolição – Faseamento - localização 

 

Fonte: Elaboração Própria 

5.2 Interdição das edificações 

Por medida de segurança, à medida que as edificações objeto do Parecer Técnico emitido 

pela comissão instituída pela Portaria nº15/2019/SEOMA sejam desocupadas, estas 

deverão ser imediatamente interditadas pelos setores cabíveis impossibilitando novas 

ocupações até a execução das obras de demolição. 

5.3 Infraestrutura de edificações remanescentes e cuidados durante as obras 

Interrupções de conexões e eventuais redistribuições da alimentação de edificações, 

considerando o faseamento, devem ser previstas em projeto com destaque à garantia de 

continuidade de fornecimento das infraestruturas nas edificações a serem demolidas em 

fases posteriores.  

Para a Fase 01 destaca-se a necessidade de previsão de redistribuição de cargas elétricas 

considerando a demolição da SE02 que alimenta edificações que ficam para etapas 

posteriores de demolição. 

O projeto deverá garantir ainda a previsão de cuidados durante as obras das redes de 

infraestrutura que estarão remanescentes nas áreas de demolição incluindo ampla 
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sinalização e faixa técnica de segurança para evitar rompimentos, danos eventuais durante 

e acidentes durante as obras de demolição garantindo continuidade dos serviços quando 

das obras onde se destaca a existência de redes de fibra ótica, média tensão e GLP na região 

que devem receber especial atenção quando da intervenção. 

5.4 Acessos e circulações pós demolições 

As demolições previstas ao Setor 09 deverão ser acompanhadas, em todas as suas fases, de 

Projetos de Urbanização associados que garantam o pleno acesso e circulação na área após 

as demolições. Nestes projetos deverão ser garantidos: 

 Implantação de eixos de deslocamento estruturadores na região atendendo ao 

disposto na Viabilidade Técnica n°01/2020/COPLAN/DPAE; 

 Acessibilidade de deslocamento ao longo dos caminhos; 

 Entradas acessíveis às edificações remanescentes à etapa, sejam elas perenes ou 

previstas de demolição em etapas futuras;  

 Paisagismo e Mobiliário Urbano que permita fruição dos espaços e que seja 

compatível com conformação urbana futura prevista na região; 

 Bicicletários; 

 Iluminação e Circuito de Câmeras em pontos estratégicos da área. 

5.5 Recuperação APP e preservação de vegetação existente 

À semelhança dos projetos de urbanização mínima a serem elaborados para cada etapa das 

demolições, deverão ser previstas as recuperações vegetais das áreas em margens de canais 

do Campus aonde edificações sejam demolidas. 

A elaboração destes projetos de recuperação vegetal deve ser avaliada junto ao Projeto de 

Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD do Campus, podendo as soluções para estas 

áreas serem previstas no PRAD e compatibilizadas nos projetos de urbanizações do Setor 

09 ou serem parte integrante do projeto de paisagismo a ser elaborado para a região. 

O projeto deverá garantir ainda a maior preservação possível de espécimes vegetais 

localizados na região dos modulados. Quando da impossibilidade de preservação por 

questões técnicas associadas às demolições, a devida compensação deverá ser prevista em 

projeto. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para a elaboração dos projetos de demolição, deverão ser consultados todos os documentos 

originais citados no presente relatório com destaque às informações sobre abastecimentos 

e distribuição das infraestruturas dispostos na Viabilidade Técnica 

n°01/2020/COPLAN/DPAE a fim de buscar a informação detalhada, não devendo ser 

utilizadas apenas as informações sintéticas constadas no presente relatório. 

Levantamentos adicionais que também se façam necessários aos projetos como 

levantamento topográficos atualizados deverão ser providenciados pelos responsáveis das 

próximas etapas da demanda. 

A viabilidade do faseamento das obras de demolição ora apresentado está diretamente 

associada às desocupações da área dos modulados. As desocupações e redistribuições das 

atividades serão providenciadas pelos Centros. Os projetos da Fase 1 serão desenvolvidos 

considerando as edificações plenamente desocupadas e suas obras só poderão ser iniciadas 

garantidas tais condições. 

A interdição de acessos às edificações, à medida que estas forem desocupadas, deverá ser 

garantida pelos setores cabíveis da Universidade a fim de evitar acidentes ou ocupações 

não autorizadas. 

Ademais, as urbanizações mínimas apresentadas no item 5.4 deverão ser executadas 

imediatamente após a execução das demolições garantindo plenas condições de acesso e 

circulação da Comunidade Universitária na região. Sugere-se que a contratação das obras 

de demolição e urbanização sejam realizadas de maneira integrada por mesma empresa 

executora a fim de permitir continuidade na intervenção. 

Para a efetivação de novas construções na área do Setor 09, deverá ser apresentado ao 

Município estudo de planejamento geral do Setor a fim de avaliar impactos sobre a APC 

próxima - constante na consulta de viabilidade das demolições realizadas no processo E 

087537/2019 -. 

Visando otimizar os recursos, indica-se por pertinente a integração na intervenção de Fase 

1 de demolição dos 'Modulados' de outras edificações com demolições planejadas no 

Campus. Considerando as informações conhecidas pela presente Coordenadoria 

apresentam-se no Quadro 3,  adicionalmente às edificações pautadas no faseamento 

apresentado no item 5.1.2, as demolições necessárias a curto prazo no Campus Trindade. 
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Quadro 3 – Demolições adicionais a serem consideradas - curto prazo 

Local Cód. Ocupação 

atual 

Justificativa de demolição Status 

Setor 07 CFM17 Abrigo 

Resíduos 

Químicos 

Segurança/ Ambiental - Considerando 

riscos associados ao volume de resíduos 

perigosos no abrigo, CGA já realizou a 

desocupação em dezembro de 2020 

(Anexo I). Localizada em Área de 

Preservação Permanente. 

Desocupado 

Setor 07 MOR02 Moradia 

Estudantil 

Segurança/Ambiental - Localizada em 

Área de Preservação Permanente em área 

verde com possibilidade de recuperação 

vegetal para atendimento ao Projeto de 

Recuperação Ambiental da UFSC. 

Edificação desativada20 desde novembro 

de 2021. 

Desocupado 

Setor 05 - Base Antiga 

Estufa Horto 

Ambiental - Localizada em Área de 

Preservação Permanente  em área verde 

próxima à nascente do Campus, com 

possibilidade de recuperação vegetal para 

atendimento ao Projeto de Recuperação 

Ambiental da UFSC 

Desocupado 

Setor 01 - Área de apoio 

antiga 

compostagem 

Urbanização/ Ambiental - Localizada em 

Área de Preservação Permanente em área 

verde próxima ao Rio do Meio. Região 

com possibilidade de recuperação vegetal 

para atendimento ao Projeto de 

Recuperação Ambiental da UFSC. 

Atividades interrompidas21 em 2014/2015 

sem novas ocupações da edificação desde 

então. Sua estrutura e sistemas estão 

afetados pelas obras de ampliação da Edu 

Vieira.  

Desocupado 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20 Solicitação 052356/2021 
21 Processo 23080.003953/2014-96 
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Figura 12 – Demolições adicionais a serem consideradas - curto prazo - localização 

 

Fonte: Adaptado de DPAE, 2022 

 

Figura 13 - Abrigo Resíduos Químicos 

CFM17 

Figura 14 – Base Antiga Estufa Horto 

  

Fonte: COPLAN, 2017 Fonte: COPLAN, 2020 

 

 

 

 

 

Demolições 

adicionais 
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Figura 15– Área apoio antiga compostagem 

  
Fonte: COPLAN, 2021 

 

 

 

 

 

Eng. Carolina Cannella Peña 
Engenheira Civil 

CREA 084110-9/SIAPE 1900244 

COPLAN/DPAE/SEOMA 

 

 

Florianópolis, 18 de março de 2022. 
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Assunto Demolição do Depósito de Resíduos/Reagentes Abandonado da Química/CFM
De Gestão de Resíduos - UFSC <gestaoderesiduos@contato.ufsc.br>
Para Carolina Cannella Peña <carolina.cp@ufsc.br>
Cópia Letícia Albuquerque <leticia.albuquerque@ufsc.br>
Responder para <gestaoderesiduos@contato.ufsc.br>
Responder para <gestaoderesiduos@contato.ufsc.br>
Data 26.02.2021 08:01

Olá Carolina, bom dia!

No final de 2020 conseguimos esvaziar por completo o Depósito de Resíduos/Reagentes Abandonado da Química/CFM, aquele localizado ao lado da obra retomada do
CFM, da rua do Colégio de Aplicação.

Foram retirados todos os reagentes, resíduos, vidrarias e materiais volumosos. Só não retiramos o que estava preso às paredes, como luminárias e ar condicionado.

Em uma reunião, realizada entre CGA e DPAE, no ano passado, foi comentado que o DPAE conseguiria colocar a demolição deste depósito junto às outras demolições que
serão realizadas nas proximidades. Assim, como o depósito já foi esvaziado, pedimos a gentileza de incluir nos serviços de demolição este local.

Agradeço desde já a atenção.

Atenciosamente,

Chirle Ferreira

--  
Gestão de Resíduos 
Coordenadoria de Gestão Ambiental 
www.gestaoderesiduos.ufsc.br 
Telefone: (48) 3721-3836/4229 
 

http://www.gestaoderesiduos.ufsc.br/
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