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RESUMO

O homem contemporâneo tem como característica a crescente diversidade de

modos e estilos  de vida  que trazem à tona uma necessidade por  projetos  mais

flexíveis,  que  atendam  à  nova  demanda  por  moradia  (TARALLI,  2011),  pois  as

modificações que  constantemente  se  fazem necessárias  no  ambiente  construído

podem levar à expansão e desenvolvimento dos núcleos urbanos com a procura da

população  por  mais  espaço  para  suas  atividades,  ocupando  áreas  antes  rurais,

causando desmatamentos e prejudicando o meio ambiente. Além  disso,

também envolvem a execução de obras, utilização de recursos naturais e a geração

de resíduos, todos aspectos que geram impactos ambientais. Considerando esses

aspectos e a necessidade de um maior  cuidado com os aspectos ambientais,  o

artigo aborda como a flexibilidade é um dos aspectos importantes a serem levados

em consideração  no  momento  da  concepção  de  um projeto  ao  permitir  que  as

demandas por alterações sejam atendidas com maior qualidade e menor impacto

ambiental e ao ser coerente com a sociedade atual e suas constantes mudanças.

INTRODUÇÃO

O homem contemporâneo tem como característica a crescente diversidade de

modos e estilos de vida. A mobilidade da estrutura familiar e o surgimento de novos

arranjos  familiares,  incomuns  há  algumas  décadas,  em  associação  com  novos

hábitos  e  modos  de  vida  que  vêm  surgindo  a  cada  dia,  trazem  à  tona  uma

necessidade por projetos mais flexíveis, que atendam à nova demanda por moradia

(TARALLI,  2011),  pois  essas  modificações  necessárias  no  ambiente  construído

podem levar à expansão e desenvolvimento dos núcleos urbanos com a procura da

população  por  mais  espaço  para  suas  atividades,  ocupando  áreas  antes  rurais,

causando desmatamentos e prejudicando o meio ambiente. Além  disso,

também envolvem a execução de obras, utilização de recursos naturais e a geração

de resíduos, todos aspectos que geram impactos ambientais.

Este artigo apresenta como a flexibilidade de um projeto pode contribuir para

a  diminuição  desse  impacto,  trazendo aos  usuários  uma  melhor  adequação  da

edificação às suas necessidades futuras e contribuindo para a sustentabilidade.

DESENVOLVIMENTO

A flexibilidade de um projeto é uma forma de assegurar aos moradores uma

melhor  adequação  da  edificação  às  suas  necessidades  futuras  e  com  menor

impacto ambiental. Para isso, o projeto deve ser elaborado de forma que favoreça a



adaptação da edificação com menores custos financeiros e de material. O ideal é

que  essas  ampliações  futuras  sejam,  na  medida  do  possível,  previstas

antecipadamente  e  apresentadas  aos  futuros  moradores  e  usuários  como

alternativas de plantas das unidades habitacionais, mas que as possibilidades sejam

as mais amplas possíveis.  Aborda-se o tema flexibilidade na edificação, buscando

contribuir para uma dissolução da rigidez dos projetos desde sua concepção com o

intuito de produzir uma arquitetura que seja capaz de se transformar e de se adaptar

aos diversos modos de vida sem precisar de grandes recursos.

Há  três  escalas  que  podem  ser  usadas  como  revisão  nos  projetos  da

atualidade: escala do edifício, escala do programa habitacional e a escala do objeto

(mobiliário). Em relação ao tipo de flexibilidade, busca-se unir em um único projeto

os seguintes exemplos: Itinerância, adaptabilidade e evolução (TARALLI, 2011).  A

flexibilidade itinerante consiste na possibilidade de deslocamento físico da moradia,

quando há o desprendimento da habitação com relação ao terreno, como é o caso

das habitações nômades, sem território fixo. A flexibilidade adaptativa se caracteriza

por flexibilizar sem alterar estruturalmente a arquitetura a partir do aproveitamento

da situação existente, como por exemplo pelo uso de mobiliários flexíveis, plantas

livres, ambiente reversíveis. Por último, a flexibilidade evolutiva consiste naquela em

que há transformação física e funcional da habitação ao longo do tempo onde se

agrega ou subtrai-se área quando necessário.

Neufville  e  Scholtes  (2011),  relatam seus  conceitos  e  ideias  a  respeito  do

assunto: vêm trabalhando para que os projetistas de sistemas complexos adotem à

flexibilidade, pois acreditam que sistemas tecnológicos serão mais eficazes no longo

prazo se as pessoas que os construírem desistirem de tentar adivinhar o futuro e,

em vez  disso,  imaginem e  se  preparem para  muitas  possibilidades,  até  mesmo

aquelas que são inesperadas. "O problema é que a previsão do que é necessário,

inevitavelmente, está errada - não porque as pessoas estão fazendo um trabalho

ruim, mas simplesmente porque coisas acontecem", disse Neufville. Inevitavelmente

surgem novas tecnologias ou a necessidade do cliente é alterada. E é geralmente

difícil para reconfigurar um projeto que foi otimizado para um determinado conjunto

de requisitos que não o fez adaptável.

Rio Projetos 2016 utilizou esses conceitos no projeto para a Arena Olímpica de

Handebol e Golbol, que, após a Olimpíada de 2016, ganhará nova forma e função,

em vez  de  enfrentar  longos  períodos  de  baixa  ocupação,  a  exemplo  de  alguns



estádios construídos para a Copa de 2014. O seu sistema construtivo modular em

estrutura  metálica  temporária  se  adapta  a  diversas  situações  de  organização

espacial e traz benefícios ambientais e sociais que representam o legado público da

obra:  a  arena  favorece  a  economicidade,  reciclagem,  reutilização  e

reaproveitamento.  As  peças  estruturais  serão  usadas  na  construção  de  quatro

escolas municipais, com capacidade para 500 alunos cada. Além disso, quadras,

ginásios  e  outras  instalações  esportivas  serão  implantados  com  as  estruturas

herdadas da arena. (NURI, 2016)

A  flexibilidade  está  diretamente  ligada  com  a  durabilidade  e

conseqüentemente com a sustentabilidade da construção, uma vez que um maior

ciclo  de  vida  dilui  os  impactos  ambientais  e  otimiza  a  ocupação  de  espaços

auxiliando na economia de fatores de consumo usados no dia-a-dia.

RESULTADOS PRELIMINARES

Observa-se que a flexibilidade de um projeto pode ser de grande valia para a

maior  sustentabilidade  da  edificação,  ao  permitir  as  alterações  que  se  tornam

necessárias  ao  longo  do  tempo  sejam executadas  com um menor  consumo  de

recursos e uma menor geração de resíduos, e que se tenha uma maior qualidade do

projeto final. Além disso, a adaptação das áreas existentes às novas necessidades

pode contribuir para evitar o espraiamento urbano, uma vez que a mesma área pode

ser usada para a nova necessidade. Há também o aspecto social,  que fica mais

explícito  no  caso  de  habitações  populares,  que  ao  longo  do  tempo  podem ser

ampliadas  e  melhoradas  com um menor  uso  de  recursos,  o  que  causa  grande

impacto na população de baixa renda.
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