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A Moradia Universitária do Cerrado, um projeto conduzido em conjunto pela Universidade Federal de 

Catalão (UFCAT) e Universidade Federal de Goiás (UFG), é um complexo concebido para atender a 

comunidade universitária da UFCAT em sua necessidade por moradias estudantis para seus estudantes. 

O complexo se localiza na Rua D, Equipamento Comunitário Nº 210, Loteamento Residencial 

Copacabana II, em Catalão-GO.  

A Moradia Universitária do Cerrado é composta por dois edifícios de apartamentos, de 4 pavimentos 

cada, um estacionamento para 26 carros, um campo de grama para prática de esportes, um quiosque 

para socialização, e uma área aberta com funcionalidade urbana ainda a definir em projetos urbanísticos 

futuros. A Figura 1 apresenta a implantação do complexo residencial. 

 

Figura 1: Implantação do complexo residencial Moradia Universitária do Cerrado. 

A atual obra, em fase de finalização, contempla um dos edifícios de apartamentos e o estacionamento. 

A Figura 2 apresenta os elementos contemplados pela atual obra. 
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Figura 2: Elementos contemplados pela atual obra. 

O edifício de apartamentos possui um pavimento térreo com 5 apartamentos adaptados à PcD (Pessoa 

com Deficiência), com hall de estudos, cozinha/copa, sala de estar, varanda, dois quartos e dois 

banheiros projetados para atender aos requisitos de acessibilidade a tais moradores, totalizando um a 

área de 77,21 m2. Cada apartamento do térreo contém dois quartos com capacidade para dois moradores, 

totalizando quatro moradores por apartamento. O térreo também possui uma área para síndico, depósito 

de materiais de limpeza e sala de reuniões. O trânsito no térreo é auxiliado por piso podotátil e o acesso 

aos pavimentos superiores pode acontecer pela caixa de escada ou pelo elevador. A Figura 3 apresenta 

o leiaute do pavimento térreo e a Figura 4 apresenta o leiaute dos apartamentos do pavimento térreo. 
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Figura 3: Leiaute do pavimento térreo. 

 

Figura 4: Leiaute dos apartamentos do térreo. 

Os três pavimentos superiores são idênticos e possuem seis apartamentos cada. Nestes pavimentos, cada 

apartamento possui hall de estudos, cozinha/copa, sala de estar, varanda, três quartos e um banheiro, 

totalizando uma área de 76,79 m2. Cada quarto possui capacidade para dois moradores, totalizando seis 

moradores por apartamento. A Figura 5 apresenta o leiaute dos pavimentos superiores e a Figura 6 

apresenta o leiaute dos apartamentos destes pavimentos. 
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Figura 5: Leiaute dos pavimentos superiores. 
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Figura 6: Leiaute dos apartamentos dos pavimentos superiores. 

O edifício foi dotado de diversos equipamentos adicionais, visando a segurança, conforto e uso racional 

de recursos de água e energia elétrica. No quesito segurança, o edifício possui sistema de prevenção 

contra incêndio composto por hidrantes, extintores e alarmes sonoros e visuais, e sistema canalizado de 

gás GLP, com central externa para armazenagem dos botijões para melhor segurança dos usuários. 

Visando o conforto, um sistema de cabeamento estruturado foi projetado e executado para que todas os 

apartamentos possuam diversos pontos de internet à sua disposição, permitindo que os moradores 

possam ter conexões estáveis para seus momentos de estudo e lazer. 
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Para promover o uso racional de recursos de água e energia elétrica, um sistema de aquecimento de água 

por placas solares foi instalado no edifício, contemplando todas as unidades com um sistema de água 

quente. A Figura 7 apresenta este sistema instalado no telhado de cobertura.  

 

Figura 7: Boiler e placas solares para aquecimento de água. 

Ainda, em todas as unidades, bem como em pontos de distribuição geral, foram instalados sistemas de 

medição remota de consumo de água e energia elétrica. Estes sistemas permitem que informações sobre 

o perfil de consumo dos moradores sejam obtidas constantemente e armazenadas em um servidor online, 

sendo possível programar a periodicidade de coleta e o tipo de informações obtidas por este sistema. 

Considerando que o edifício terá uso residencial, com um possível uso de água e energia maior que o 

apresentado por outros edifícios da UFCAT, o conhecimento detalhado deste consumo será importante 

para ações de economia junto à comunidade estudantil que ali residir. Além disso, os dados destes 

sistemas poderão ser disponibilizados para a comunidade científica para subsidiar pesquisas e estudos 

relacionados ao tema de gestão de recursos hídricos e energéticos no ambiente construído. Ainda 

visando aumentar a característica de sustentabilidade do edifício, há a possibilidade futura de instalação 

de placas fotovoltaicas para geração de energia, havendo espaço disponível no telhado de cobertura ou 
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nas áreas livres disponíveis no terreno do complexo residencial. 

A execução da atual etapa da Moradia Universitária do Cerrado foi iniciada em 07/01/2019 e tem 

previsão de entrega no mês de janeiro de 2021. Com a proximidade de sua conclusão, atividades como 

a elaboração do Regimento Interno para seus moradores e a produção do Manual do Usuário, para 

melhor instruir os moradores sobre como conservar os seus apartamentos, estão em andamento. 

 


