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RESUMO 

 

GUIMARÃES, Camila Ferreira. Condomínios verticais: Uberaba (2000-2010). 

2015, 191p. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Arquitetura e Urbanismo, 

Universidade de São Paulo, São Carlos. 

 

Com base em análises de condomínios verticais construídos em Uberaba 

entre os anos 2000 e 2010, esta pesquisa trata das transformações e alterações que 

têm ocorrido recentemente no modo de vida e nos espaços de morar. Investiga a 

arquitetura, o programa e a implantação, de modo a compreender as tendências 

recentes que norteiam os projetos arquitetônicos dos edifícios estudados. Tais como:  

a criação de localizações orientadas por eixos de verticalização definidos pelo 

potencial de atração dos equipamentos próximos e pela legislação urbana; o aumento 

da oferta de espaços comuns, principalmente os destinados ao lazer, que suprem a 

redução do tamanho das unidades habitacionais, entre outras. Pretende-se com esta 

pesquisa contribuir para o entendimento da conformação e evolução recente dessa 

modalidade habitacional, assim como compreender a história da cidade de Uberaba. 

Palavras-chave: apartamentos; verticalização, Uberaba. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

GUIMARÃES, Camila Ferreira. Vertical condominiums: Uberaba (2000-2010). 

2015, 191p. Dissertation (Master’s degree) – Instituto de Arquitetura e Urbanismo, 

Universidade de São Paulo, São Carlos. 

 

Based on analysis of vertical condominiums built in Uberaba between the 

years 2000 and 2010. This research deals with the transformations and changes that 

have recently occurred in the way of life and living spaces. Investigates the 

architecture, the program and the implementation, in order to understand recent trends 

that guide the architectural designs of the buildings studied. The intention of this 

research contribute to the understanding of conformation and recent evolution of this 

housing type, as well as understand the history of the city of Uberaba. 

Keywords: apartments; verticalization, Uberaba. 
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INTRODUÇÃO  

 

Durante anos, o andar por Uberaba, cidade do Triângulo Mineiro, despertou-

me a curiosidade em relação às grandes transformações do cenário urbano em 

consequência do aumento do número de edifícios de muitos pavimentos. A tal 

sentimento, somou-se o despertar para a pesquisa acadêmica. A investigação sobre 

o crescimento da cidade, em especial o relacionado ao processo de verticalização, 

iniciou-se no ano de 2011, durante a graduação, em um projeto de Iniciação Científica 

da Universidade de Uberaba, sob a orientação da Professora Varlete Benevente. A 

pesquisa inicial abriu o horizonte para uma investigação mais ampla, com a 

formulação de hipóteses sobre o porquê da configuração e do crescimento desse tipo 

de construção e, também, das transformações nos espaços internos das edificações 

e das unidades habitacionais. Tais inquietações se transformaram no objeto de estudo 

do curso de Mestrado.  

As transformações dos espaços de morar têm sido objeto de reflexão e tema 

de pesquisas, visto a necessidade de entender a relação destes com o modo de vida 

do homem contemporâneo e descobrir meios de melhor adequá-los às novas 

necessidades que surgem. 

A moradia vertical foi durante muito tempo discriminada pelas classes de 

rendas superiores por ser associada aos cortiços das camadas mais pobres, como 

apontou Lemos (1979), em relação à cidade de São Paulo. Somente nos anos 30, 

com a disseminação do uso do concreto armado, o prédio de apartamentos foi aceito 

como solução para a moradia coletiva e adotado pela classe média. Esta alteração 

ocorreu junto à ampla divulgação do prédio de apartamentos como símbolo de avanço 

técnico e de estilo de vida, junto a profissionais de arquitetura e engenharia. 

Em Belo Horizonte, capital mineira, a situação foi semelhante. O primeiro 

prédio de apartamentos, segundo Pinho (2005), remonta ao ano 1939. Contudo, 

somente nos anos 40 a moradia vertical atingiu um prestígio maior, ao referenciar a 

modernidade, como descreveu Souza (1998): “A moradia verticalizada ganhou, nos 

anos 40, um novo status [...]. Morar em apartamentos deixava de ser solução 

preterida, passando a significar, entre outras coisas, um engajamento na modernidade 

da vida”. 
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Em Uberaba, o processo de verticalização teve início na década de 1940, com 

influência mais intensa da capital mineira, com o primeiro edifício alto do Triângulo 

Mineiro, o hotel e cinema “Metrópole”. Esta edificação marcou o início da 

verticalização de caráter residencial e misto do centro da cidade, que paulatinamente 

foi se expandindo para os outros bairros. Os primeiros edifícios residenciais de 

Uberaba destinaram-se às camadas mais nobres da população, condicionadas pelo 

forte apelo à modernidade.  

Ao longo dos anos, a relação do homem com o espaço doméstico sofreu 

significativas transformações, influenciadas pelas mudanças do perfil da família 

brasileira e da tecnologia. 

A partir da década de 1990, os prédios de apartamentos se intensificaram na 

cidade; entre os anos de 2000 e 2010 essa produção foi maior, acompanhada por 

outros fatores que impulsionaram a reprodução desta dinâmica espacial, tais como a 

legislação urbana, os eixos de verticalização, determinados por elementos atrativos, 

as transformações nos modos de vida e as novas tendências de mercado. 

A pesquisa proposta insere-se nesta preocupação. Foi analisado o espaço 

dos condomínios residenciais verticais em Uberaba da primeira década do século XXI, 

com objetivo de compreender as tendências recentes que norteiam os projetos 

arquitetônicos dos condomínios verticais acima de cinco pavimentos, construídos 

nesta cidade entre os anos 2000 e 2010. A definição deste universo de pesquisa, com 

base na quantidade de pavimentos, é apoiada na legislação da cidade que, desde o 

ano 2000, colocou a exigência do elevador nas construções acima de cinco 

pavimentos. Tal definição também se baseia no conceito da verticalização, colocada 

por Somekh (1997), de multiplicação do solo pelo uso do elevador. 

Objetiva-se, também, investigar   a arquitetura,  o programa e  a implantação 

desses condomínios verticais; compreender os impactos da legislação urbanística 

sobre os projetos arquitetônicos; entender o programa e o projeto dos condomínios, a 

partir das relações entre os apartamentos e os espaços coletivos; verificar a relação 

entre áreas sociais, de serviços e íntimas, a partir das análises das plantas; e entender 

as tendências de configuração de tal tipo de moradia na cidade, através de análises 

comparativas entre os projetos estudados.  

Para a realização deste trabalho, foi realizada pesquisa de campo e em fontes 

documentais, sobre a produção de apartamentos, no período em questão, em 
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Uberaba. Iniciou-se com a elaboração de uma lista de todas as construções 

aprovadas, disponibilizada pela Prefeitura Municipal de Uberaba. Em vista da 

necessidade de filtrar os edifícios dentro dos critérios da pesquisa, foi realizada uma 

busca no Arquivo Público de Uberaba, onde uma lista atualizada com todos os 37 

prédios residenciais acima de cinco pavimentos produzidos entre 2000 e 2010 foi 

construída. De posse de listagem, deu-se início à definição de métodos de 

organização desses dados. Na sequência, foi produzida uma tabela com as 

edificações separadas por ordem cronológica, a partir da qual foi possível a 

construção de um mapa com a implantação desses condomínios verticais na cidade. 

Todos os prédios foram fotografados, identificados os que estavam em construção, 

bem como os já finalizados. Com tais informações foi possível perceber a atuação do 

mercado imobiliário na escolha e na produção de localizações. Para o estudo dos 

projetos dos condomínios, foi realizada a coleta das plantas dos edifícios residenciais 

no Arquivo Público de Uberaba. Foram fotografados 33 condomínios verticais (planta 

de implantação e planta do apartamento). Após esta etapa, criou-se uma planilha 

dividida em áreas de usos coletivos e áreas das unidades de habitação. Assim, iniciou-

se um banco de dados sobre a produção de apartamentos de Uberaba. A confecção 

de gráficos e tabelas auxiliaram na interpretação das informações coletadas. Para a 

leitura das plantas foi definida uma metodologia de análise, pelo grau de privacidade 

de cada cômodo, com uso de uma escala em tons de cinza: quanto mais escuro, mais 

íntimo é o ambiente e quanto mais claro, mais público é o espaço para as pessoas 

que frequentam o apartamento (figura 1). 

 
Figura 1: Escala de cores usadas nas leituras das plantas dos apartamentos 

Fonte: Autora, 2015 
 

Após a coleta e análise de todas estas informações dos condomínios 

produzidos nessa década, realizou-se uma complementação da pesquisa de campo 

com a coleta de informações sobre a produção dos anos 2011 a 2013 para confirmar, 

ou não, as tendências verificadas nos anos anteriores.  

A importância deste estudo consiste, também, em sua contribuição ao 

entendimento do crescimento e desenvolvimento das cidades médias do interior do 
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Brasil, já que se tem pouca produção a esse respeito. No caso de Uberaba, há pouca 

produção sobre a atuação do mercado imobiliário e o modo de vida da sociedade 

uberabense. A pesquisa também pretende contribuir como fonte de informação para 

os usuários e projetistas da cidade. 

 



 
 

 

CAPÍTULO 1:  

CIDADE E VERTICALIZAÇÃO 
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1. CIDADE E VERTICALIZAÇÃO 

 

1. 1 A cidade  

 

O Triângulo Mineiro, região a oeste do estado de Minas Gerais, durante algum 

tempo pertenceu ao estado de Goiás. Essa transferência se deu no ano de 1816, e 

marcou um período de incentivo à colonização do extremo oeste mineiro. As cidades 

nessa região, em sua grande maioria, surgiram com a criação de arraiais por iniciativa 

das oligarquias rurais. Os fazendeiros doavam parte de suas terras ao nome de algum 

santo e fundava-se, então, uma capela, oficializando a existência do povoado. 

Segundo Lourenço (2005), a capela representava o elo entre o Estado e a 

comunidade, e definia a identidade do local. Uberaba surgiu de um arraial, quando 

Tristão de Castro, em 1812, doou terras aos nomes dos santos Antônio e Sebastião; 

em 1816 foi construída a capela, que originou o povoado. A povoação do Triângulo 

Mineiro foi possível em consequência de sua localização estratégica em uma zona de 

convergência de estradas que ligavam cidades importantes no contexto econômico 

do início do século XIX (PONTES, 1978). 

A maioria das moradias dos arraiais mineiros ficava vazia durante a semana, 

uma vez que os fazendeiros preferiam a vida no campo. As construções no arraial 

eram usadas em dias de festa e cerimônias religiosas e o pouco comércio do local 

funcionava apenas nessas circunstâncias. Esse padrão durou até as primeiras 

décadas do século XX (LOURENÇO, 2005). 

Conforme o arraial de Uberaba foi crescendo, o terreiro da capela, sempre 

fundada em terrenos altos, transformou-se em praça da matriz. Morar ao redor desta 

praça, o centro do núcleo urbano, era sinal de prestígio social. A Rua Direita (figura 

2), via perpendicular ao terreno da capela, era o local onde a população de classes 

mais baixas fixava suas casas.  
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Figura 2: Planta do centro de Uberaba em 1880. Rua Direita perpendicular à matriz, no canto inferior 
da figura. 

Fonte: LOURENÇO, 2005. 
 

A localização, como elemento de distinção de classes, mostrava-se 

extremamente importante no espaço urbano, fator que, como veremos no decorrer 

deste trabalho, ainda define junto às estratégias do mercado imobiliário os eixos de 

crescimento e as características das áreas das cidades. Segundo Maricato (2003), ao 

se referir a São Paulo, o Código de Posturas elaborado no final do século XIX tinha o 

papel de subordinar áreas da cidade ao capitalismo imobiliário, tendo como resultado 

a segregação espacial com a expulsão da classe de renda baixa do centro da cidade.  

Martins (1998), no estudo da consolidação das metrópoles brasileiras, aborda o 

desejo das classes mais abastadas de conviver entre iguais, desejo este presente 

desde o Império. Em Uberaba a situação é semelhante: o centro se torna o locus da 

elite com seus grandes casarões em estilo eclético, enquanto cinemas e importantes 

hotéis são construídos na área, contribuindo para a valorização da mesma. 

Nem todos os arraiais surgidos nessa região obtiveram êxito e se 

transformaram em cidades, uma vez que o desenvolvimento econômico era 

diretamente relacionado à sua localização. Em 1836, segundo a Prefeitura Municipal 

de Uberaba (2015), o governo provincial criou o município de Santo Antônio de 
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Uberaba.  As regiões de Minas estavam ligadas ao mercado carioca por meio da 

cidade de São João Del Rei. No sertão mineiro, o comércio representava a principal 

fonte da economia, equiparando-se ao ouro das principais cidades mineiras. A 

pecuária em Araxá e Uberaba influenciou a prosperidade da região, situação 

associada à sua localização privilegiada: “[...] verificava-se que a relação com as 

estradas era fundamental à prosperidade de centros mercantis [...]” (LOURENÇO, 

2005, p. 319). 

Em 1868, Uberaba já se constituía como um importante centro urbano e sua 

população, segundo Lourenço (2005), era composta por 7681 habitantes. Os 

principais fatores que contribuíram para tal consolidação foram: a localização entre 

Goiás, Mato Grosso, São Paulo e Minas, a migração geralista, os solos férteis, a 

abertura de uma nova estrada para Goiás por Antônio Eustáquio, encurtando o 

caminho para São Paulo e Cuiabá, além da criação de um novo porto no rio Grande, 

o acesso principal a Santos. Desta forma, o crescimento da região foi estimulado, bem 

como a criação de novos núcleos urbanos. Uberaba tornou-se, então, o principal 

distribuidor de sal trazido de Santos para a pecuária extensiva praticada no Triângulo 

Mineiro, Goiás e Mato Grosso.  

Além do comércio, o núcleo de Uberaba serviu como pouso para as tropas, o 

que resultou na transformação do uso das residências, que antes serviam apenas 

como moradias temporárias. A partir desse impulso econômico, as residências 

passaram a ser de uso permanente. Ao contrário de outros arraiais, onde os 

moradores fixos eram apenas prostitutas, clero e população mais pobre, em Uberaba 

a elite percebeu no comércio uma forma de diversificar a economia local. 

Simultaneamente, o núcleo foi povoado por prestadores de serviços: professores, 

juízes, entre outros e para suprir as necessidades desta nova sociedade com 

características urbanas surgiram escolas, teatros e cinemas (LOURENÇO, 2005). 

Uberaba recebeu o título de cidade em 1856 e seu desenvolvimento se deu, 

em grande parte, estimulado pela agropecuária. Outro fator que impulsionou o seu 

crescimento foi a Guerra do Paraguai, em 1865, pois, com o bloqueio do Rio Prata, o 

trânsito com destino à Província de Mato Grosso foi desviado para Uberaba. O auge 

do desenvolvimento, segundo Viera (2004), ocorreu com a chegada da estrada de 

ferro em 1889.  
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A criação de gado se tornou a fonte econômica principal, com destaque para 

a criação do gado Zebu. A introdução da pecuária do Zebu trouxe para a cidade 

imigrantes europeus e asiáticos, fato que incentivou o desenvolvimento posterior das 

atividades industriais, além de influenciar a arquitetura do município. A partir da 

década de 1890, segundo Manhas, Villela e Oliveira (2009), ocorreu a intensificação 

da criação do gado Zebu e, em decorrência, o desenvolvimento da região. 

Após a virada do século, o motivo principal para o declínio da atividade 

comercial, como apontou Vieira (2004), foi o prolongamento da estrada de ferro até a 

cidade de Araguari, criando, assim, um mercado competidor. O município de Uberaba 

perdeu, com isso, o caráter de polo comercial.  

Como já mencionado, a elite fixava residência em volta da igreja matriz, no 

centro do núcleo urbano, mas com o crescimento da cidade e o aumento da 

população, esta área de prestígio avançou sobre seu entorno. A área central de 

Uberaba até perto do final do século XX era o local escolhido para moradia das classes 

de renda mais altas, com a predominância de casarões ecléticos térreos ou com dois 

pavimentos (figura 3).  
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Figura 3: Praça Rui Barbosa, Centro de Uberaba - década de 1970 

Fonte: Arquivo Público de Uberaba, 2014 

 

A partir da década de 1930 (tabela 1), ocorreu um aumento significativo da 

população de Uberaba. Tal crescimento teve consequência direta no processo de 

verticalização da cidade. Uma questão importante levantada por Rolnik (1997), 

primordial para este trabalho, é a valorização das áreas centrais que tem como 

consequência a mudança da população de menor renda para os bairros. Um dos 

resultados deste processo foi o espraiamento da cidade, aumentando sua zona 

urbana, o que também influenciou o início do processo de verticalização das regiões 

centrais, decorrente da valorização desses locais. 

O crescimento da cidade teve reflexos na introdução de estilos arquitetônicos 

que representavam o desenvolvimento e a identidade do núcleo urbano. O estilo Art-

Déco difundiu-se na cidade entre as décadas 1930 e 1940, antecedendo às 

construções modernas e o primeiro edifício alto da cidade foi construído neste estilo 

(figura 4).  Esse período também foi marcado pela difusão da arquitetura neocolonial.  

O movimento moderno repercutiu tardiamente em Uberaba; somente na 

década de 1950 a cidade teve os seus primeiros exemplares de arquitetura moderna 
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construídos a partir de projetos de arquitetos como: Icaro de Castro Mello, Oswald 

Bratke e Germano Gultzgolf. A introdução deste tipo de arquitetura nas cidades do 

interior de Minas Gerais foi influenciada pela construção do Conjunto da Pampulha na 

capital mineira, na década de 1940, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer 

(MANHAS; VILLELA; OLIVEIRA, 2009). 

Mesmo tendo suas primeiras construções modernas em 1950, o estilo só iria 

atingir seu auge na cidade no final de década de 1960, em consequência da 

construção de Brasília. A popularização do movimento moderno em Uberaba se deu 

definitivamente em 1966, com a chegada de Wagner Schroden, formado em 

Arquitetura com especialização em Urbanismo, na Universidade Federal de Minas 

Gerais (UFMG). Sua vinda à cidade coincidiu com o momento em que a elite 

dominante criadora de gado buscava um símbolo que representasse a modernidade 

da Capital Nacional do Zebu. Ele foi a peça chave na conquista de tal representação 

de modernidade (MANHAS; VILLELA; OLIVEIRA, 2009). 

 

 
Tabela 1: Evolução da população em Uberaba 

Fonte: Autora, 2015, com dados de BILHARINHO, 2010 e IBGE, 2010 e 2015 
 
 

A intensificação dos edifícios de apartamentos ocorreu a partir da década de 

1980, como veremos no próximo item. Durante a década de 1990, iniciou-se a difusão 

da produção de condomínios residenciais horizontais fechados, voltados para as 

classes de média e alta renda. Introduzia-se, assim, outra forma de moradia, ao lado 

das alterações dos modos de vida. Atualmente, segundo a Prefeitura Municipal de 

Uberaba (2015), a cidade é um centro econômico dinâmico, com agropecuária, parque 

DÉCADA HABITANTES
ÁREA 

URBANA

1930 40332 21882

1940 59984 31259

1950 69679 42725

1960 87833 72053

1970 124490 108259

1980 237853 214067

1990 276066 252051

2000 295.988 289376

2015
322126 

(estimativa)
-



31 
 

industrial e estrutura urbana consolidada. Conta com uma população estimada de 

322.126 habitantes (IBGE, 2015). 

 

1. 2 Edifícios residenciais  

 

No século XX – com larga contribuição do Movimento Moderno - difundiu-se 

a tipologia do edifício de muitos pavimentos destinado à moradia, como solução para 

suprir a demanda por habitações. 

Ao contrário dos grandes centros urbanos, onde o Movimento Moderno se 

popularizou na primeira metade do século XX, a arquitetura das cidades do interior 

não acompanhou, na maioria dos casos, tal modernização. A arquitetura moderna, 

segundo Silva e Cappello (2008), nos municípios interioranos ocorreu tardiamente. 

Este foi o caso de Uberaba. Os primeiros exemplares desta arquitetura na cidade são 

da década de 1950, porém a aceitação plena e o auge ocorreram entre o final da 

década de 1960 e o início da de 1980. Tal período foi marcado pelo início da produção 

de edifícios de apartamentos, como pode ser observado no gráfico 1. 

O prédio alto teve um impacto profundo no cenário urbano, redefiniu conceitos 

de beleza e noções de conforto e bem-estar além de converter-se em símbolo de 

progresso e modernidade. 

Alguns arquitetos ligados aos CIAMs (Congressos Internacionais da 

Arquitetura Moderna) entendiam o prédio de apartamentos como mais eficiente do 

que as construções térreas, pela possibilidade de acomodar várias famílias em 

lugares próximos ao centro, bem como diminuir o tempo de transporte e gastos com 

infraestrutura. Gropius (1972, p.164) elencou as vantagens deste tipo de habitação, 

que chamou de “organismo habitacional biologicamente condicionado por nosso 

tempo”. Para ele, a maior quantidade de pavimentos pode proporcionar maior 

aproveitamento da luz, melhor ventilação, possibilidade de organização de serviços 

comuns, constituição de amplos espaços verdes nos lotes destas construções, assim 

como possibilitar a constituição de uma cidade mais compacta e com menores 

distâncias em deslocamentos.  

Tais questões foram ressaltadas por Le Corbusier (2004). Somou-se a este 

cenário, a valorização do preço dos imóveis situados em centros das cidades, onde 

os casarões instalados pela elite deram lugar a outros usos. A crescente necessidade 
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de acomodação da população induziu à verticalização, solução que teve entre seus 

adeptos o arquiteto Le Corbusier: 

 
Já não tenho mais lugar no centro, entre os imensos rios azuis de circulação, 
para essa massa súbita de homens amarelos. Tranquilizemo-nos: as técnicas 
modernas nos ensinaram a construir 200 metros de altura. O centro da cidade 
terá 200 metros de altura. Agindo assim, aumentarei formidavelmente ao 
quádruplo, até mesmo ao décuplo, a densidade do centro da cidade e as 
distâncias serão quatro vezes mais curtas (LE CORBUSIER, 2004, p. 151). 
 

Apesar da larga propaganda acerca das vantagens dos prédios de muitos 

pavimentos, sua aceitação no Brasil não foi imediata. A condição de morar na mesma 

edificação que outras pessoas carregava o preconceito das habitações multifamiliares 

do início do século, voltadas para populações pobres. 

Segundo Somekh (1997), a verticalização no Brasil se popularizou a partir da 

década de 1930, com a disseminação do uso do concreto e a paulatina aceitação do 

edifício de apartamentos como solução para a moradia coletiva. A verticalidade 

possibilitava um maior aproveitamento da terra, ou seja, o adensamento. 

Considerações próximas às elencadas por Gropius, em relação às cidades modernas, 

são questionamentos que perduram até os dias atuais. Esse processo de 

verticalização se associou à valorização de terrenos urbanos, através da multiplicação 

do solo urbano, possível pela introdução do elevador. “O espraiamento da 

verticalização é acentuado com o aumento da demanda por terrenos por parte do 

setor imobiliário produtor de edifícios, que acarreta sobrevalorização dos preços 

fundiários” (SOMEKH, 1997, p. 22). 

O processo de verticalização em Uberaba, segundo Arquivo Público (2014), 

começou com o seu primeiro prédio de muitos pavimentos (figura 4). Este edifício foi 

construído em quinze meses, no início da década de 1940, na Avenida Leopoldino de 

Oliveira, uma das principais vias da cidade, que corta toda a área central, um dos 

espaços de maior valorização na época. Nessa década, o início das alterações no 

perfil das construções em Uberaba, até então compostas por sobrados e edificações 

térreas, foi reflexo de um processo maior de verticalização, ocorrido alguns anos antes 

nas grandes cidades brasileiras como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A 

capital mineira teve o seu primeiro prédio de apartamentos no ano de 1939, segundo 

Pinho (2005). O primeiro edifício alto em Uberaba abrigou o Grande Hotel e o Cine 

Metrópole. Esse primeiro prédio, implantado em uma ampla e importante avenida, 
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contribuiu para compor um cenário de modernidade - técnica de construção, nova 

escala, o automóvel e a mobilidade - expressos pela avenida.  

 

 
Figura 4: Grande Hotel, 1940 – Primeiro edifício de Uberaba 

Fonte: Arquivo Público de Uberaba 

 

O hotel e o cinema nesse primeiro prédio influenciaram o uso dos edifícios 

vizinhos, a grande maioria de uso misto -  comercial e residencial. O processo de 

verticalização de Uberaba – como o do Rio de Janeiro – foi iniciado pelos prédios de 

habitação, diferente do ocorrido em São Paulo e Belo Horizonte, cujos primeiros 

edifícios direcionavam-se ao setor terciário (SOMEKH 1997).  

Os hotéis, segundo Vaz (1989), são essencialmente residenciais, 

diferenciando-se das habitações por serem temporários. Após a instalação do prédio 
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do Grande Hotel, os próximos edifícios da cidade se concentraram na região central, 

mesclando os usos de comércio, serviço e habitação. 

Nos primeiros edifícios de Uberaba, a associação dos usos residencial e 

comercial incitava a utilização coletiva do pavimento térreo, integrando a edificação 

com a cidade. Pode-se observar tal relação no edifício Pedro Salomão (antigamente 

chamado de edifício Delta), construído no início da década de 1960, projetado pelo 

arquiteto moderno Germano Gultzgoff, que trabalhou um curto período com o arquiteto 

Oswaldo Bratke. Ressalta-se sua importância dentro da introdução e difusão do 

movimento moderno na cidade. No térreo do edifício, concentra-se a área comercial 

e os demais pavimentos são residenciais (figura 5). Por meio de tal integração de 

usos, o prédio abre-se para a cidade e sua localização no centro salienta o início da 

verticalização residencial de Uberaba nessa região. 

 

    
Figura 5: Edifício Pedro Salomão - térreo; edifício (respectivamente) 

Fonte: Autora, 2016. 

 

A arquitetura vertical produzida e estimulada durante o movimento moderno 

carregava o conceito de integração com a cidade. Foram produzidos espaços 

residenciais que buscavam otimizar o uso do solo e contribuíam para integrar a 

construção ao espaço urbano. Um exemplo, projetado por Oscar Niemeyer em São 
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Paulo em 1951, o edifício Copan (figura 6), no qual uma galeria comercial ocupa o 

pavimento térreo. 

Uma relação harmônica entre edificação e cidade pode ser observada em 

muitos prédios de apartamentos produzidos em Uberaba durante as décadas de 1950 

e 1960. As construções de uso misto traziam para a região central um uso intenso do 

espaço. À noite, quando as lojas estavam fechadas, os apartamentos atraíam pessoas 

para aquele espaço.  

 

 
Figura 6: Edifício Copan 

Fonte: <http://www.copansp.com.br/targets/target24.html> Acesso: jan. 2016 
 

Apesar do sucesso da inauguração do primeiro edifício alto do Triângulo 

Mineiro, a aceitação do morar em prédios foi lenta. Os hábitos conservadores da elite 

e a história recente das habitações populares multifamiliares contribuíram para esta 

resistência. O edifício Evereste (figura 7) - localizado na Avenida Leopoldino de 

Oliveira - também apresentava diversificação de usos, com o térreo e o primeiro 

pavimento destinados a usos comerciais e os demais pavimentos a uso residencial. 

Entretanto, assim como o edifício Pedro Salomão, teve uma aceitação demorada pelo 

mercado local. Como podemos observar no relato sobre um edifício de apartamentos 

da década de 1960, feito por Bilharinho (2010, p. 159): 
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Principiadas as vendas de apartamentos do edifício Equitativa, sito na 
esquina da Praça Henrique Krugger e Avenida Leopoldino de Oliveira, cujo 
início de construção, como a do edifício Delta (atual Abadia Salomão), data 
de muitos anos antes. 
 

     
Figura 7: Edifício Everest 

Fonte: Autora, 2016. 

 

A mesma questão ocorreu em Belo Horizonte. O primeiro edifício de 

apartamentos, o Lutétia - foi implantado na cidade no ano de 1939. Localizava-se, 

assim como em Uberaba, no centro da cidade e era voltado para a elite. Porém só 

após 1950, o preconceito em relação à habitação verticalizada e coletiva foi superado, 

quando morar em apartamentos passou a simbolizar uma vida doméstica moderna 

(PINHO, 2005).  

Essa situação da aceitação lenta dos prédios pode ser vista na figura 8, 

quando no centro da cidade, na década de 1950, ainda se destaca o prédio do Grande 

Hotel e Cine Metrópole em estilo Art Déco entre poucos prédios menores. O estilo 

deste primeiro edifício antecede à introdução da arquitetura moderna na cidade. A 

série de imagens abaixo (figuras 8, 9, 10 e 11) mostra a evolução dos edifícios em 

Uberaba, ao longo do século XX, com destaque para a década de 1970, em que o 
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crescimento da cidade e o adensamento do centro intensificam o processo de 

verticalização e diversificação nos usos das áreas centrais.  

  

 
Figura 8: Centro de Uberaba - década de 1950 

Fonte: BILHARINHO, 2010 

 

 
Figura 9: Centro de Uberaba - década de 1970 

Fonte: BILHARINHO, 2010 
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Figura 10: Av. Leopoldino de Oliveira - década de 1980 

Fonte: BILHARINHO, 2010 

 

 
Figura 11: Av. Leopoldino de Oliveira - década de 1990 

Fonte: BILHARINHO, 2010 

 



39 
 

O gráfico 1 nos mostra a produção de prédios de apartamentos1   entre as 

décadas de 1950 a 2000. Pode-se perceber o aumento desse tipo de edificação a 

partir da década de 1970, associado ao desenvolvimento econômico e industrial da 

cidade, às escolhas de padrões de crescimento e, como vimos, à atuação de 

arquitetos que influenciaram a produção residencial em Uberaba. Porém, o processo 

de verticalização não é uma condição natural da urbanização; decorre de escolhas 

das políticas de gestão urbana (FISHER,1994). 

 

 
Gráfico 1: Produção de edifícios residenciais por décadas 

Fonte: Autora, com dados do Arquivo Público de Uberaba (2014) e MARDEGAN (2002) 

 

O crescimento industrial de Uberaba teve o seu primeiro grande impulso com 

a criação, no final da década de 1960, do Distrito Industrial I (figura 12).  No final da 

década de 1970 já se havia concretizado, também, o Distrito Industrial II, localizado a 

8 quilômetros do centro da cidade. Um resultado deste desenvolvimento foi o aumento 

da população em consequência da demanda por mão de obra da produção industrial 

e de atividades indiretamente associadas a este setor, com reflexos na verticalização 

da cidade (BILHARINHO, 2010). 

                                            
1 Consideramos como parte do processo de verticalização apenas os edifícios de apartamentos acima 
de cinco pavimentos, nos quais, desde o início dos anos 2000, o elevador é uma exigência para essas 
construções, portanto, este trabalho considera como condomínios residenciais verticais apenas dentro 
dessa restrição do número de pavimentos. Aproveitamos, além dessa exigência da legislação de 
Uberaba, a definição de Somekh (2007, p. 20): “A verticalização foi definida como a multiplicação efetiva 
do solo urbano, possibilitada pelo uso do elevador”. 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1950 1960 1970 1980 1990 2000

Edifícios de apartamentos por décadas



40 
 

 

Figura 12: Distrito Industrial I - década de 1970 
Fonte: BILHARINHO, 2010 

 

A intensificação da verticalização residencial em Uberaba, a partir de 1980, já 

se mostrava promissora, mas é a primeira década de 2000 que concretiza tal situação. 

A produção entre os anos 2000 e 2010 se destaca pelo grande crescimento da 

atuação da construção civil e do mercado imobiliário na cidade e a consequente 

produção de edifícios residenciais.  O mapa abaixo (figura 13), montado com a 

sobreposição de dados coletados no Arquivo Público Municipal – edifícios residenciais 

acima de cinco pavimentos construídos entre os anos 2000 e  2010 – e dados da 

pesquisa realizada por Mardegan (2002) - prédios  de apartamentos acima de cinco 

pavimentos edificados entre 1950 a 1999 e dados coletados no Corpo de Bombeiros 

da cidade de Uberaba (2002) - mostram a localização dos prédios de apartamentos 

erguidos entre os anos 1950 a 2010 na cidade de Uberaba.  Observa-se o início da 

verticalização residencial na área central, a mais valorizada da cidade na década de 

1950. A expansão da verticalização para outras áreas ocorreu no final do século XX e 

início do século XXI. 
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Figura 13: Mapa de Uberaba com os prédios de apartamentos - 1950 a 2010 

Fonte: Autora, 2015, com base nos dados do Arquivo Público (2014) e MARDEGAN (2002) 

 

No mapa da figura 14, observam-se apenas os edifícios de apartamentos 

construídos na primeira década do século XXI, e percebe-se a expansão para além 

da área do centro, ao atingir a área de influência central e bairros. Nesse período 

foram construídos 37 condomínios residenciais verticais. Estão distribuídos de forma 

diferenciada ao longo dos anos dessa década, como podemos observar no gráfico 2. 

O final da década nos mostra um aumento na produção, associada a fatores de venda 

e às transformações nos modos de morar e na própria configuração da cidade, tópicos 

que serão abordados no próximo capítulo. 
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Figura 14: Mapa bairro Centro e bairros limites com a produção de edifícios entre 1950 a 2010 

Fonte: Autora, com base nos dados do Arquivo Público, 2014 

 



43 
 

 
Gráfico 2: Relação de edifícios de apartamentos por ano 

Fonte: Autora, 2015, com base em dados da Prefeitura Municipal de Uberaba, 2014 

 

Nos anos iniciais da verticalização residencial em Uberaba, buscaram-se 

soluções compatíveis com a integração de usos coletivos e privados e com uma 

relação mais estreita entre prédio e espaço urbano. Entretanto, transformações 

diversas na moradia, no comércio e no uso do espaço público alteraram tal concepção. 

Grande parte dos condomínios projetados na década de 2000 volta-se para o seu 

interior, com suas guaritas que garantem a separação entre o público (a cidade) e o 

privado (o edifício).  

A produção de condomínios verticais entre os anos 2000 e 2010 se destaca 

pelo aumento da quantidade de prédios produzidos, pela tendência de expansão dos 

limites da verticalização na cidade e, principalmente, como veremos no decorrer deste 

trabalho, pela popularização observada nos prédios do final desse período e da 

configuração de condomínios verticais compostos por várias torres. Reproduzem o 

morar entre muros dos condomínios horizontais e competem diretamente com eles no 

mercado imobiliário. A estratégia do mercado de explorar os limites territoriais da 

cidade para a produção de apartamentos resultou de uma dinâmica de valorização e 

consequente especulação imobiliária iniciada na década de 1990, com a implantação 

de importantes equipamentos em áreas deslocadas do centro. 

 

1. 3 Legislação urbanística e configuração espacial 
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A legislação urbanística tem um papel primordial no processo de valorização 

das localizações e influencia diretamente a categoria da população que vai morar em 

determinado local. O Estado, além de atuar nesse processo com a elaboração de leis, 

também age por meio da promoção de intervenções urbanísticas e do acesso aos 

serviços públicos em determinadas áreas, contribuindo assim, para a formação de 

lugares com graus distintos de prestígio e valor nas cidades (ROLNIK, 1997). 

O planejamento na era da máquina é visto por Rolnik (1994) como o controle 

das partes pelo todo, e tem como resultado um futuro planejado pela visão dos 

planejadores do presente, sendo, portanto, um futuro passível de incongruências. 

Maricato (2003) critica o processo de formulação e aplicação de leis 

urbanísticas, ao argumentar que se estas fossem aplicadas corretamente poderiam 

contribuir efetivamente para a melhora da situação das cidades. Porém, como muitas 

vezes estas leis são alteradas e manipuladas pelo interesse particular e privado, a sua 

aplicação acaba contribuindo para manter a concentração de poder e os privilégios de 

poucos. 

 ... ao contrário da expectativa de muitos, o universo urbano não superou 
algumas características dos períodos colonial e imperial – marcados pela 
concentração de terra, renda e poder, pelo exercício do coronelismo ou 
política do favor e pela aplicação arbitrária da lei (MARICATO, 2003, p. 151). 
 

Os limites da atuação da legislação podem ser avaliados no caso de Uberaba 

pela aplicação de seu Plano Diretor.  

Após a Constituição de 1988, a Prefeitura Municipal de Uberaba desenvolveu 

um Plano Diretor para a cidade. Até então, as leis em relação à configuração da cidade 

se resumiam em: Código de Posturas (Lei 84/48), Código de Edificações (com 

algumas disposições relativas ao uso e parcelamento do solo - Lei 261/52, que vigorou 

até entrar em vigor a Lei 4182/88), e Decreto de Perímetro Urbano (Decreto 584/86). 

Julgava-se que “as leis urbanísticas não mais atendiam às necessidades da cidade e 

era então o momento de atualizá-las, para melhor ordenar e direcionar os processos 

de desenvolvimento urbano” (PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, 2013). 

O Plano Diretor foi elaborado no período entre 1989 e 1991, com a assessoria 

do IBAM (Instituto Brasileiro de Administração Municipal). Esse plano incluía as 

seguintes leis: Lei do Plano Diretor (Lei Complementar 06/91), Lei do Perímetro 

Urbano (Lei Complementar 08/91), Lei do Parcelamento do Solo Urbano (Lei 

Complementar 09/91), Lei de Uso e Ocupação do Solo Urbano (Lei Complementar 

13/91 e, posteriormente, Lei Complementar 34/94), Código de Edificações (Lei 
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Complementar 15/91), Lei do Plano de Sistema Viário, Trânsito e Transportes (Lei 

Complementar 010/91) e a Lei da Política Municipal de Meio Ambiente. Em 2003 

houve uma revisão do Plano Diretor, cujo princípio era incorporar os instrumentos do 

Estatuto da Cidade de 2001 às leis de Uberaba. Em 2006 entrou em vigor a atual Lei 

do Plano Diretor e, em 2007, as leis complementares (Perímetro Urbano; 

Parcelamento do Solo Urbano; Uso e Ocupação do Solo Urbano). 

O processo de elaboração e consolidação destas leis urbanísticas permitiu 

maior controle do crescimento da cidade e de sua ocupação. Se voltadas ao 

atendimento equitativo da população da cidade em todos os seus níveis de renda, 

poderiam contribuir positivamente para com o desenvolvimento local. 

A lei de zoneamento, de grande importância na configuração espacial/social, 

define o tipo de ocupação de cada local da cidade. Se até então o que definia o acesso 

à terra urbana era o seu valor de mercado e a possibilidade ou não de compra, a partir 

dessa lei o Estado tem maior controle a tal acesso, embora se saiba que o mercado 

imobiliário atua, também, nessa composição de forma determinante. Sobre São Paulo, 

Rolnik (1997) avalia que leis dessa natureza contribuíram para consolidar tendências 

já estabelecidas “O zoneamento tornou permanente uma situação de fato: a ocupação 

desses bairros por certo padrão de moradia e, consequentemente, por certo grupo 

social” (ROLNIK, 1997, p. 187). 

Atualmente, Uberaba possui uma população estimada de 322.126 habitantes 

e é sede de um grande município com uma área de 4.540,51 km², cuja área urbana 

corresponde a 256,00 km². Na figura 15, podemos observar a malha urbana na cor 

cinza e a delimitação da área de expansão urbana com a linha rosa, delimitando uma 

região denominada de macrozona de transição, que acompanha o limite do perímetro 

urbano e foi atualizada no ano de 2006. Essa região, determinada no Plano Diretor 

como “macrozona de transição urbana”, apresenta uma legislação específica em 

relação ao padrão de ocupação, deixando clara a impossibilidade de verticalização. 

Como pode ser constatado na Lei Complementar do Plano Diretor: 

 
Na Macrozona de Transição Urbana, será ainda permitido o parcelamento 
para fins residenciais, visando à implantação de programa habitacional de 
interesse social edificado, em parceria com os Governos Federal, Estadual 
ou Municipal, desde que situado em área imediatamente contígua à outra já 
urbanizada, adotando-se parâmetros urbanísticos para parcelamento e 
parâmetros de intensidade os definidos para ZEIS 2A, e para os parâmetros 
de uso deverão ser adotados os de Zona Residencial 2, exceto uso 
multifamiliar vertical. (LEI COMPLEMENTAR Nº 456/2011 – grifo nosso) 
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Com este empecilho de expansão horizontal, a cidade tende a se expandir 

verticalmente nas áreas já consolidadas, justamente, onde já ocorreu um aumento no 

preço da terra, fenômeno que pode ser notado com o aumento significativo da 

produção de edifícios de apartamentos na cidade na última década. Claro, que este 

não é o único fator a interferir na atuação do mercado imobiliário e mais precisamente 

no processo de verticalização, como explicou Somekh (1997, pp. 108 e 109):  

 
A verticalização é um dos elementos do ambiente construído. A sua 
emergência resulta da conjunção de uma série de condicionantes. A 
produção industrial gera uma configuração urbana, resultado de sua 
articulação com outros setores capitalistas. O capital imobiliário, então em 
fase de constituição, exige e a multiplicação do solo urbano (verticalização), 
como inovação a subdivisão do solo (loteamento), numa nova estratégia de 
valorização do capital. O alto preço da terra e sua otimização não explica, por 
si só, a verticalização, mas exatamente essa nova estratégia do mercado 
imobiliário. Além da terra, a forma urbana transforma-se em mercadoria. O 
Estado regula a ação dos agentes produtores, estimulando a acumulação de 
capital.  
 

 Na macrozona de transição urbana, encontram-se vinculados às rodovias os 

eixos de desenvolvimento (áreas na cor azul). É na direção destes eixos que as 

construtoras têm produzido conjuntos de habitações sociais vinculadas ao Programa 

Minha Casa Minha Vida. Evidencia-se, desta forma, um outro lado do mercado 

imobiliário que se destacou a partir da metade do período de 2000 a 2010: a habitação 

popular voltada para classes de baixa renda, divergindo da tendência da produção 

vertical para as classes de média e alta rendas. Outro setor da construção civil com 

destaque nessa década e que competia, principalmente no período “pós 2010”, com 

os condomínios verticais, são os condomínios horizontais fechados. No início dos 

anos 2000, eram voltados para as classes de rendas mais elevadas, mas atualmente 

há uma propagação dos condomínios horizontais paras as classes de média renda, 

com a facilidade de acesso por meio de programas de financiamento. Esse breve 

panorama da produção de construções residenciais em Uberaba mostra-nos um 

mercado competitivo e com diferentes estratégias de venda. 
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Figura 15: Macrozona de transição 
Fonte: Prefeitura Municipal de Uberaba (2006) 

 

Ao considerar especificamente a produção de prédios de apartamentos do 

período em questão, observa-se no mapa da figura 16 a implantação de tais 

edificações no contexto espacial urbano, relacionando-os à evolução urbana da 

cidade. As áreas de expansão nas décadas de 1990 e 2000, por se localizarem em 

regiões periféricas e consideravelmente novas, em processo de consolidação, não 

foram consideradas pelo mercado imobiliário como estratégicas para implantação dos 

prédios de apartamentos.  
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Figura 16: Mapa evolução urbana com os prédios de apartamentos: 2000 a 2010 

Fonte: Mapa base Prefeitura Municipal de Uberaba (2002); inserção dos edifícios de apartamentos 
(2000 a 2010) – Autora, 2015 

 

O mapa da figura 17 representa o macrozoneamento da cidade. Os pontos na 

cor rosa em destaque representam os 37 edifícios residenciais acima de cinco 

pavimentos implantados entre os anos 2000 a 2010. Podemos observar ainda que 

muitos dos novos edifícios construídos na área central da cidade estão na região de 

cor laranja, que corresponde à macrozona de controle em função da saturação viária.  

A implantação desses prédios consiste em um paradoxo, já que tais 

construções induzem ao adensamento e ao aumento de circulação de veículos no 
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local e estão implantadas justamente em uma região de saturação viária. Nota-se, 

portanto, que a lei em vigor não se adequa à situação real da área ao permitir tal tipo 

de construção. Certamente sabemos que o Estudo de Impacto de Vizinhança, um 

instrumento de política urbana, é aplicado a estes empreendimentos e o impacto 

gerado pela intensificação do tráfego na área é compensado por medidas mitigadoras, 

elencadas nos relatórios. Portanto, cabe-nos avaliar o quão suficientes são essas 

medidas e se elas são eficazes ou não. Não nos aprofundaremos nessa discussão, 

mas a intensificação do trânsito de veículos nessa área tem se mostrado um grande 

problema para a cidade, que nos últimos anos busca alternativas para melhorar a 

mobilidade urbana. Nota-se, ainda, que o poder do mercado imobiliário é uma possível 

explicação para esta distorção favorável às suas operações mercadológicas e ao 

aproveitamento máximo das áreas valorizadas da cidade. 

No mapa do macrozoneamento também pode ser observada a implantação 

dos prédios próximos à área vermelha no centro da cidade, que corresponde às áreas 

sujeitas a enchentes. Outra vez, a situação real da configuração do ambiente urbano 

por meio da avaliação da implantação dos edifícios não corresponde aos seus 

aspectos morfológicos e urbanísticos. Os terrenos nessas áreas da cidade, próximas 

à região central e às mais importantes vias, possuem um alto valor de mercado, 

tornando a verticalização um processo atrativo2.  

Os casos acima tratados confirmam avaliações críticas ao papel que a 

legislação urbanística tem desempenhado no Brasil: 

 

Como vimos, a lei é utilizada como expediente de manutenção e 
fortalecimento de poder e privilégios, contribuindo para resultados como a 
segregação e a exclusão. A questão central não está na lei em si, ou seja, na 
sua inadequação, mas na sua aplicação arbitrária (MARICATO, 2003, p. 160). 

 

Percebe-se, assim, a influência do mercado imobiliário junto ao Estado na 

elaboração de leis que induzem à valorização de determinados locais em detrimento 

de outros. O edifício de muitos pavimentos aparece como resultado final de tal 

valorização e sua implantação, na grande maioria dos casos, significa a 

supervalorização da área, correlata à multiplicação do solo urbano pelos seus 

pavimentos.  

                                            
2 Segundo Somekh (1997), a produção do mercado imobiliário é subordinada ao capital de circulação, 
o que resulta na valorização.  
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Assim nos perguntamos: como a legislação em Uberaba atua para controlar 

ou incentivar essas ocupações? Como tal atuação pode gerar a segregação das 

classes nas cidades? 

Para responder estas questões, começamos por entender a importância do 

coeficiente de aproveitamento3 para a ação do mercado imobiliário. Por meio das 

palavras de Vargas (2014a, p. 42): “O coeficiente de aproveitamento representará o 

instrumento urbanístico de maior interesse para o mercado imobiliário, ou seja, de 

maior fertilidade para os negócios”. 

Entendendo o potencial deste instrumento, começamos a avaliação da 

aplicação em Uberaba. Entre os coeficientes de aproveitamento definidos para a 

cidade, as únicas áreas que permitem o coeficiente de aproveitamento máximo para 

terrenos acima de 450 m², com a aplicação da outorga onerosa4 do direito de construir 

e interferência no potencial construtivo do lote, são as macrozonas de adensamento 

controlado, em que se apresentam as duas situações mencionadas acima, e a de 

consolidação urbana. As macrozonas de controle em função da saturação viária e as 

sujeitas à enchente têm o coeficiente básico igual a 2, não sendo permitida a aplicação 

do coeficiente de aproveitamento máximo. Ao atribuir a possibilidade de construção 

acima do coeficiente de aproveitamento básico, a gestão urbana da cidade decide 

quais áreas são sujeitas a um adensamento maior, reproduzido no processo de 

verticalização. A macrozona onde é possível a aplicação da outorga onerosa é a de 

consolidação urbana, pela qual é possível construir até o coeficiente de 

aproveitamento igual a 4,5. Nessa área da cidade - mancha cinza no mapa - já 

podemos notar, à esquerda, a construção de alguns condomínios verticais.   

 

                                            
3 O coeficiente de aproveitamento é um índice urbanístico que define o potencial construtivo do lote, 
estipulando quantas vezes se poderá construir a área do lote. 
4 Sobre a outorga onerosa do direito de construir: 
“Art. 28. O plano diretor poderá fixar áreas nas quais o direito de construir poderá ser exercido acima 
do coeficiente de aproveitamento básico adotado, mediante contrapartida a ser prestada pelo 
beneficiário” (ESTATUTO DA CIDADE, 2001). 
“A outorga onerosa do direito de construir é um instrumento voltado à indução do desenvolvimento 
urbano, permitindo, por exemplo, que o Poder Público incentive o adensamento de determinadas áreas 
da cidade em detrimento de outras, como forma de promover o melhor aproveitamento da infraestrutura 
instalada, além de possibilitar a recuperação para a coletividade da valorização imobiliária gerada por 
ações públicas. O instrumento ainda permite, indiretamente, a arrecadação de recursos pelo governo 
local” (BARROS; CARVALHO; MONTANDON (2010, p. 106). 
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Figura 17: Mapa de macrozoneamento Urbano com os prédios de apartamento (2000-2010) 

Fonte: Mapa base Prefeitura Municipal de Uberaba (2002); inserção dos edifícios de apartamentos 
(2000 a 2010) - autora 

 

A demanda do solo urbano para fins de habitação também distingue 

vantagens locacionais, determinadas principalmente pelo maior ou menor acesso a 

serviços urbanos, tais como transporte, serviços de água e esgoto, escolas, comércio, 

telefone, entre outros, e pelo prestígio social da vizinhança. Este último fator decorre 

da tendência dos grupos sociais mais ricos de se segregar do resto da sociedade e 

da aspiração dos membros da classe média de ascender socialmente.  A questão da 

localização5 é fundamental na escolha da implantação do edifício residencial e na 

valorização do mesmo. Como se pode observar através dos autores abaixo: 

                                            
5 Para localização, usaremos a definição de Villaça (2001, p. 23): 
“A localização é relação a outros objetos ou conjunto de objetos e a localização urbana é um tipo 
específico de localização: aquela na qual as relações não podem existir sem um tipo particular de 
contato: aquele que envolve deslocamento dos produtores e dos consumidores entre os locais de 
moradia e de produção e consumo”. 
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A localização do terreno contribui para o incremento de ganhos imobiliários 
na medida em que aumenta o valor da terra em razão da mobilidade e acesso 
dos moradores às diversas regiões da cidade e ao complexo de usos que 
representa (SAMPAIO; ABASCAL, 2012, p. 5). 
 
Há aí dois valores a considerar. O primeiro é o dos produtos em si – os 
edifícios, as ruas, as praças, as infraestruturas. O outro é o valor produzido 
pela aglomeração. Esse valor é dado pela localização dos edifícios, ruas e 
praças, pois é essa localização que os insere na aglomeração. A localização 
se apresenta assim como um valor de uso da terra – dos lotes, das ruas, das 
praças, das praias – valor que, no mercado, se traduz em preço da terra 
(VILLAÇA, 2001, p. 72). 
 

A implantação dos prédios de apartamentos em Uberaba, no período em 

análise neste trabalho, pode ser observada no mapa da figura 18, em que os prédios 

estão representados pelos pontos na cor rosa. A mancha amarela central corresponde 

ao centro da cidade e a mancha verde é definida pela Prefeitura Municipal de Uberaba 

como a área de influência direta do centro.  

A partir deste mapa de implantação, podemos avaliar como o mercado 

imobiliário atuou na escolha da localização. Tal localização, como observou Vargas 

(2014a), é produzida continuamente pela aplicação de capital e trabalho. Nesse 

sentido, podemos nos apropriar da definição da essência do espaço como resultado 

da ação da sociedade, elaborada por Somekh (1997). Tal escolha foi feita pela 

consideração dos elementos que contribuem para a valorização de cada área da 

cidade. Esta valorização será estudada no próximo item deste trabalho por meio de 

eixos de verticalização. O processo de valorização, no caso de Uberaba, começou 

pelo centro (processo de concentração) e posteriormente se expandiu para outras 

regiões da cidade, em busca de novos limites e outras opções de expansão das 

fronteiras do mercado imobiliário. 
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Figura 18: Mapa de Uberaba com a delimitação do centro e os edifícios residenciais (2000/2010) 

Fonte: Autora, com base nos dados da Prefeitura Municipal de Uberaba, 2014 

 

1. 4 Eixos de verticalização 

 

Para Villaça (2001), os deslocamentos que as pessoas realizam em suas 

vidas cotidianas são determinantes na estruturação do espaço denominado por ele de 

intraurbano.  Assim, a acessibilidade é essencial para a produção das localizações. 

Percorrer distâncias leva tempo, tempo este que passa a ser incorporado no valor da 

terra urbana. Porém, Vargas (2014a) atualiza os fatores que influenciam na definição 
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das localizações, ao incorporar fatores psicológicos e resultantes dos modos de vida 

contemporâneos, levando às diferenciações de classe, tanto pela relação valor e 

produto imobiliário, quanto pelas necessidades diferenciadas de cada grupo da 

população. Através da junção das considerações dos dois autores, podemos pensar 

a dinâmica socioespacial em Uberaba, e investigar os fatores que criaram eixos de 

atração para a produção residencial. 

O estudo mais aprofundado sobre as escolhas de implantação dos prédios, 

levou-nos à produção de um gráfico (gráfico 3), para mostrar a quantidade de edifícios 

de apartamentos produzidos por bairros na cidade entre os anos 2000 e 2010. A partir 

deste gráfico, foi possível perceber que apenas alguns bairros concentraram tal 

produção. Como já discutimos, é decisiva nesta escolha a importância da localização 

e a legislação (coeficientes de aproveitamento): a produção de condomínios verticais 

se concentra nas áreas onde é permitida e incentivada a construção de muitos 

pavimentos. Faz-se necessário compreender, também, como o mercado articula a 

implantação do condomínio vertical, e busca convencer o usuário final a optar por tal 

moradia.  

  

 
Gráfico 3: Relação de edifícios de apartamentos por bairros 

Fonte: Autora com base em dados da Prefeitura Municipal de Uberaba, 2014. 
 
 

Para estudar esta questão, foi desenvolvido um mapa dividido em eixos de 

verticalização (figura 19), ordenado pelas limitações dos bairros onde estão 

localizados os prédios do período determinado.  Tais eixos apresentam equipamentos 
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que atraem estas construções para seus entornos, exploram os limites da área central 

da cidade e criam novas áreas de investimento para o capital imobiliário. 

 
Figura 19: Mapa de Uberaba com eixos de verticalização 

Fonte: Camila Guimarães com base nos dados da Prefeitura Municipal de Uberaba, 2013 

 

Na Figura 19, a área em amarelo corresponde ao centro da cidade, que 

embora não tenha nenhum edifício implantado nesse período, atrai empreendimentos 

no seu entorno pela concentração de usos de comércios, serviços e equipamentos 
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públicos, compondo uma área altamente valorizada e consolidada. Um dos 

empreendimentos, o residencial MonteCarlo (figura 20), projetado no ano de 2008, 

com 13 pavimentos, implantado bem próximo ao Centro, a poucos metros da praça 

matriz, no seu limite com o bairro vizinho de São Benedito, exemplifica a 

transformação e o contraste entre os casarões antigos e os novos prédios de 

apartamentos. 

 

 
Figura 20: Limite do bairro Centro 

Fonte: Autora, 2011. 

 

O local representado pela cor magenta corresponde ao bairro Fabrício, com 

sete prédios de apartamentos dentro do seu perímetro. A maioria deles localiza-se 

nas proximidades do centro, junto ao limite dos bairros. Outro fator importante, além 

da proximidade ao centro da cidade, é o status da área mais antiga do bairro, pela 

concentração de edificações de alto padrão. Atualmente, a produção vertical neste 

bairro se intensificou com a construção de um novo shopping inaugurado em 2015, 

tema a ser tratado no final deste trabalho. 
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O azul-claro representa o bairro Abadia, cujo principal fator de atração de 

habitação verticalizada é a Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM). Como 

uma das características de Uberaba é a concentração de estudantes junto às 

universidades instaladas na cidade, a UFTM tem despertado o interesse do mercado 

imobiliário pelo aumento, nos últimos anos, das ofertas de cursos. Anteriormente 

concentrada apenas em cursos na área da saúde, após receber o título de 

Universidade, teve ampliadas as ofertas dos cursos nas áreas de educação e 

engenharia. Dos quatro edifícios deste bairro, três deles estão implantados próximos 

à universidade.   

A mancha em azul-escuro representa o bairro São Benedito, que tem cinco 

edifícios situados em áreas de influência direta do centro, com um total de oito 

construções.  Os outros três prédios estão próximos ao primeiro grande shopping da 

cidade, o Center Shopping Uberaba (figura 21), inaugurado no ano 1999 e um fator 

de atração de empreendimentos e de valorização do solo urbano. Percebemos a 

capacidade do mercado imobiliário em planejar e criar as localizações. Este é um 

exemplo de empreendimento casado que, segundo Vargas (2014a), começa com um 

centro de compras e valoriza o entorno para futuros empreendimentos residenciais. 

Tal situação é semelhante à da área desse shopping que, como veremos no último 

capítulo, é uma tendência frequente na cidade nos últimos anos.  

 

 
Figura 21: Shopping Center Uberaba – final da década de 90 

Fonte: BILHARINHO, 2010 
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O bairro Santa Maria corresponde ao eixo de verticalização representado pela 

cor vermelha. Ali foram implantados oito edifícios de apartamentos, atraídos para esta 

região pela proximidade ao shopping, já que este bairro faz divisa com o São Benedito, 

com o Mercês, onde está a Prefeitura Municipal de Uberaba, e com a Universidade 

de Uberaba, região que juntamente com o bairro São Benedito vem passando por 

intenso processo de valorização. 

O bairro Mercês, representado pela cor verde, tem um total de nove edifícios 

residenciais, atraídos pela proximidade com a Prefeitura Municipal de Uberaba, com 

o novo shopping implantado nessa região no ano de 2015 e, também, pelo fato de o 

bairro ter áreas de ocupação de alto padrão, atraindo moradores de classe de renda 

mais elevada.  

A mancha na cor laranja representa uma situação isolada de um único edifício 

na periferia da cidade, próximo a uma área de expansão em consequência de uma 

rede de condomínios horizontais fechados de alto padrão, implantada nessa 

localização, no período de esvaziamento do centro, e da busca por espaços 

exclusivos pela elite local. Não constitui em si um eixo de verticalização desse período, 

mas sim uma área que vem ganhando atenção do mercado imobiliário nos últimos 

anos, principalmente após a criação de um parque, com pista de caminhada, que 

juntamente com o empreendimento dos condomínios valorizou essa região.  

Para cada eixo de verticalização definido, há um motivo para a valorização da 

área e a reprodução do solo por meio do edifício, maximizando o aproveitamento da 

localização. Lotes, principalmente próximos ao shopping center, ficaram anos retidos 

a aguardar, valorização, sem nenhuma função para a cidade, até a implantação do 

shopping ou de importantes empreendimentos públicos ou comerciais no local. 

Com o estabelecimento desses eixos, percebemos como a composição da 

cidade vai se articulando às leis do mercado, criando áreas de atração mais 

valorizadas em detrimento a outras, definindo padrões de ocupações e perfis de 

usuários. Alguns espaços assumem características de centralidade, com o acúmulo 

de usos mistos e atração da população. Santos (2005) define o centro urbano como a 

área em que estão concentradas as atividades terciárias, o que gera uma atração de 

deslocamento e resulta em uma competição pelo uso do solo e por seu preço.  
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Conforme a cidade cresce e se desenvolve em volta desse centro, 

configuram-se os centros secundários. Além do centro tradicional de Uberaba, ao 

longo da ocupação da cidade, no bairro Abadia, que representava parte da periferia, 

surgiu outro centro comercial popular (figura 22), precisamente no entorno da Rua 

Prudente de Morais, um fenômeno importante para a cidade, com a diluição da 

centralidade e expansão de algumas funções específicas do centro, atraindo 

concentração da população.  

 

 
Figura 22: Rua Prudente de Morais, Uberaba – Mg 

Fonte: Autora, 2016 
 
 

Outros fatores também impulsionaram o desenvolvimento de novas 

centralidades vinculadas à sede administrativa da cidade e também determinadas 

pelas localizações específicas. Para Sassen (1998), a expansão das redes globais e 

as mudanças de unidades administrativas do centro urbano para os subúrbios 

favoreceram o surgimento de novas áreas de grande importância dentro das cidades, 

promovendo uma renovação e ampliação das áreas centrais.  
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Em Uberaba, tal situação se manifesta claramente. A Prefeitura Municipal 

situava-se na praça central da cidade (figura 23). Posteriormente, o Centro 

Administrativo mudou-se   para um bairro antes residencial, o Mercês, não muito longe 

do centro (figura 24). Este bairro, após a implantação da Prefeitura no ano de 2004, 

passou a atrair grandes empreendimentos residenciais, comerciais e de serviços, 

assumindo um caráter de centralidade para a região. Isso pode ser observado, 

inclusive, através do início da verticalização no entorno da Prefeitura, indicado no 

mapa anterior (figura 19), que mostra o eixo de verticalização do bairro Mercês, onde 

está implantada a Prefeitura Municipal de Uberaba.  

 

 
Figura 23: Prefeitura Municipal, localizada na Praça Rui Barbosa (1937) 

Fonte: Arquivo Público de Uberaba, 2013 
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Figura 24: Prefeitura Municipal localizada no bairro Mercês (2013) 

Fonte: Autora, 2016 

 

O recorte feito no mapa da cidade (figura 25) também evidencia a valorização 

da região, onde está a localizada a Prefeitura e o shopping. Na região, entre estes 

dois equipamentos de grande impacto na cidade, criou-se uma nova centralidade.  A 

mancha rosa do mapa representa tal região, onde é perceptível a grande 

concentração de prédios de apartamentos. 
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Figura 25: Mapa da nova centralidade de Uberaba 

Fonte: Autora com dados da Prefeitura Municipal (2014) 
 

A essa nova centralidade, Villaça (2001) denomina subcentro: 

O subcentro consiste, portanto, numa réplica em tamanho menor do centro 
principal, com o qual concorre em parte sem, entretanto, a ele se igualar. [...] 
A diferença é que o subcentro apresenta tais requisitos apenas para uma 
parte da cidade, e o centro principal cumpre-os para toda a cidade. (VILLAÇA, 
2001, p. 293) 
 

O shopping de Uberaba foi implantado na Avenida Santa Beatriz, local este 

que, devido aos grandes desníveis dos terrenos, ficou durante décadas com grande 

parte de seus lotes vazios. Tal situação se alterou somente com a implantação do 

shopping no ano de 1999. O sucesso desse empreendimento e o aumento no fluxo 

de pessoas que se deslocavam até ele, fizeram com que novos empreendimentos 

surgissem na mesma avenida (figura 26). A mancha azul, na figura abaixo, representa 

uma filial de rede famosa de hipermercado, inaugurada no ano de 2008, nove anos 
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após a instalação do shopping. O impacto urbano deste tipo de empreendimento foi 

assinalado por Villaça: “O impulso que leva à produção de shopping centers, 

hipermercados em cidades novas é a tentativa do capital de produzir e transformar as 

localizações em mercadorias” (VILLAÇA, 2001, p. 72). 

As manchas amarelas representam dois condomínios de edifícios residenciais 

de alta e média renda6, instalados na mesma avenida do shopping. Anteriormente com 

terrenos vazios, hoje é uma avenida de grandes muros de prédios de apartamentos. 

Muitas das casas nela instaladas deram lugar a lojas e serviços, moradores antigos 

do bairro se mudaram face à valorização da área e à dificuldade de manterem suas 

residências nessa nova centralidade.  

Verificou-se, portanto, no bairro uma reestruturação comum em cidades 

brasileiras em processo de expansão: 

 
Na medida em que a cidade vai crescendo, centros secundários de serviços 
vão surgindo em bairros, que formam novos focos de valorização do espaço 
urbano. O crescimento urbano implica necessariamente uma reestruturação 
do uso das áreas já ocupadas (SINGER, 1978, p. 29). 

 

 
Figura 26:  Implantação do Shopping Center Uberaba 

Fonte: Imagem base Google Earth (2015) 

 

Garrefa (2007) ao abordar as transformações do espaço urbano pelos centros 

de consumo, no caso de Uberaba, o shopping center, reforçou a importância da 

                                            
6 Os edifícios referenciados são: Residencial Santa Maria, para classes de média renda, e o 
Condomínio Iguatemi Residence, para classes de alta renda.  
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produção de experiências de modos de vida e de espacialidades em decorrência 

desses empreendimentos comerciais. Assim, ressaltou o poder da criação de novas 

localizações da produção imobiliária, que podem induzir ao surgimento de novas 

centralidades a partir da implantação de equipamento ou edificação com 

características que possibilitam a atração de investimentos. 

 
Este novo modelo abriu espaço à criação e ao consumo de lugares, tornando 
ainda mais tênue o vínculo com o território. Não importa tanto onde seu 
empreendimento está, mas que experiências diferentes ele oferece. Esta 
produção de lugares, conforme seu porte e inovação, tende a transformá-lo 
em novas áreas de centralidade (GARREFA, 2007, p. 182). 

 
  



 
 

CAPÍTULO 2:  

OS CONDOMÍNIOS VERTICAIS 
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2. OS CONDOMÍNIOS VERTICAIS 

 

2. 1 Projetistas, construtores e usuários 

 

No capítulo anterior percebemos, em Uberaba, um mercado promissor para 

os prédios de apartamentos durante a primeira década do século XXI. Mas, quem são 

as pessoas que consomem esse tipo de moradia? Quem são esses agentes do 

mercado imobiliário que articulam e criam as localizações e as construções? Para 

responder tais questões, foram traçados os perfis dos moradores destes 

apartamentos, considerando as transformações da população da cidade em relação 

às localizações onde estão inseridos estes imóveis, o que influencia diretamente o 

valor da mercadoria. Foram analisados todos os construtores e projetistas 

responsáveis pelos empreendimentos, o que permite vislumbrar o cenário dos 

agentes transformadores do espaço urbano residencial de Uberaba junto ao Poder 

Público.  

No final do século XIX, segundo Rolnik (1997), já existia no Brasil um mercado 

imobiliário considerável, associado ao crescimento demográfico, à vinda de 

imigrantes, à disponibilidade de capitais para investimento e à diversificação 

econômica pela qual o país passava.  A autora destacou, ainda, as alterações das 

construções, correlatas ao desenvolvimento do setor imobiliário. Muitas propriedades 

antigas tiveram os seus usos alterados devido à valorização da terra. Na configuração 

deste cenário, surgiu a figura do empreendedor imobiliário, sujeito que vai articular as 

novas relações no solo urbano. 

Este movimento foi acompanhado de uma redistribuição de atividades, 

pessoas e classes sociais no espaço urbano. O centro da cidade surgiu como local de 

moradia das elites com grandes casarões; porém, com a vinda dos trabalhadores do 

campo para a cidade, foi perdendo o caráter de lugar exclusivo da população de alta 

renda. Aumentava o número de pessoas em busca de moradia nas áreas centrais das 

cidades, o que resultou na diversificação socioeconômica de seus moradores. Com 

isso, as classes de renda mais alta buscaram novos modos de morar. Na cidade de 

São Paulo, formaram-se bairros exclusivamente residenciais voltados à elite, que 

buscavam infraestrutura, controle de uso do solo e exclusividade. Em Uberaba, o 

processo foi semelhante: as classes de alta e média renda buscaram outros espaços 
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de morar. Na década de 1990, tal processo se concretizou com a intensificação de 

condomínios horizontais fechados. Paradoxalmente, ao mesmo tempo, ocorreu a volta 

do prestígio da área central, pela proximidade de comércio e serviços. 

Simultaneamente, verificou-se a construção de prédios de apartamentos associados 

à expansão destas atividades em outras localizações.  

Para compreender o panorama da verticalização residencial, foi analisada a 

produção de trinta e sete prédios de apartamentos projetados e construídos em 

Uberaba entre os anos 2000 a 2010. Para esta análise foram coletadas as seguintes 

informações: lista dos construtores e projetistas, fotos de todos os empreendimentos 

e leitura de plantas de trinta e três destes condomínios. Após a sistematização e o 

estudo destes documentos, foi possível traçar o perfil dos moradores pretendidos por 

tal mercado: eram apartamentos voltados às classes média e alta e apartamentos 

voltados para estudantes de classe média. Este último padrão ocorria em virtude dos 

eixos de verticalização, influenciados pelas universidades instaladas em Uberaba. 

A produção de apartamentos voltados às classes média e alta é uma 

característica predominante em Uberaba. Um dos motivos para tal articulação pode 

ser considerado, conforme comentado no capítulo anterior, a ação do capital 

imobiliário junto ao Estado na articulação da legislação, ao favorecer a verticalização 

em determinados lugares, onde geralmente há uma intensa valorização ou uma ação 

de marketing para produzir estas novas localizações. Somekh (1997) constatou 

situação idêntica no processo de verticalização residencial em São Paulo: a crescente 

associação entre Estado e mercado habitacional. Percebendo o público-alvo deste 

mercado em ascensão, foi necessário compreender como o capital imobiliário decide 

e estimula tal produção. 

Vargas (2014b) demonstrou como o capital imobiliário se constitui, ao adquirir 

força, dimensão e concretização de seus objetivos. Inicialmente, os empreendedores 

decidem o público-alvo dos seus edifícios; no caso desta pesquisa, com a função 

habitacional. A partir de então, inicia-se um estudo do perfil do futuro usuário, 

considerando modos de vida, faixa etária, nível de escolaridade, costumes e 

preferências. O processo de pesquisa é primoroso e cuidadoso, ao identificar 

possibilidades de induzir novos hábitos e manter os convenientes. Trata-se do que 

Queiroz (2008) definiu como fase de planejamento, em que a definição das principais 
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características dos empreendimentos é realizada, considerando a renda e o perfil dos 

compradores. 

As estratégias de marketing são explicadas e contextualizadas por Vargas 

(2014b), ao mostrar que é através destas que as demandas, necessidades e desejos 

dos grupos sociais são estudados. Tal processo antecede à decisão da localização, 

do projeto e, consequentemente, do lançamento do empreendimento, visto que há 

uma grande concorrência neste âmbito do mercado e são os detalhes que, muitas 

vezes, levam o usuário a decidir pela compra. E, é justamente tal concorrência que 

induz a especialização da produção residencial. O mercado imobiliário de Uberaba 

tem passado por um processo recente de especialização. Pascale (2005) chamou 

atenção para a concorrência do produto imobiliário, não somente para os produzidos 

no mesmo período, mas, também, entre os já existentes, chamados de estoque.  

Decidido o usuário final, através da segmentação do mercado, que, segundo 

Queiroz (2008), visa à identificação de grupos com perfis semelhantes, tem início a 

estruturação do empreendimento e sua publicidade. “A adequação ao público vai além 

do preço e condições de pagamento, devendo assumir determinadas marca e 

importância que o diferencie dos demais apresentados pela concorrência” (VARGAS, 

2014b, p, 56). 

As formas de publicidade feitas para atingir este potencial consumidor são 

diversas, sendo as mais comuns em Uberaba os banners distribuídos próximos ao 

empreendimento, propagandas em jornais e internet. Uma estratégia, utilizada cada 

vez com mais frequência, voltada para as classes da alta renda, é o lançamento do 

empreendimento em eventos organizados com degustações, festas em que o 

empreendimento é apresentado.  Dessas várias formas, apela-se para o que Vargas 

(2014b, p.59) chamou de consumo da experiência: “É o consumo da experiência 

adentrando o mercado imobiliário. Vendem-se sonhos, estilos de vida, lazer para as 

crianças, ambiente saudável e sossegado, segurança, prestígio, nobreza, 

exclusividade e uma marca diferenciada”. 

Para as classes média, o contato com o apartamento se reduz à visita a uma 

unidade decorada, geralmente no próprio terreno, onde o edifício será construído.  

Um atributo extremamente importante que influencia diretamente os usuários 

é o fator localização, que, em decorrência da valorização e especulação imobiliária, 

tem reflexos na determinação do segmento social pretendido.  Esta especificidade, 
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Vargas (2014a) definiu ser uma questão da renda de monopólio, ou seja, a 

exclusividade das localizações como, por exemplo, vista, proximidade a equipamentos 

específicos (como vimos nos eixos de verticalização), vizinhança exclusiva, entre 

outros aspectos. Tais condições fazem com que um lote seja único, mesmo em 

relação a outro com as mesmas dimensões, situado em uma área diferente. Estas 

questões espaciais estão correlacionadas à tendência das classes mais altas de se 

segregarem do restante da população. Compra-se um estilo de vida e o local 

representa seu símbolo fundamental, ao criar os valores de signos, relacionados aos 

significados abstratos, que envolvem determinado produto. 

Os empreendimentos maiores, na maioria dos casos analisados, foram 

produzidos por construtoras estabelecidas na própria cidade, atuantes tanto em 

Uberaba, quanto em municípios próximos, geralmente dos estados de Minas Gerais 

e São Paulo. Algumas atuam na cidade, em média, há 20, 30 anos. Esse longo 

período de desenvolvimento de construções em Uberaba permite uma compreensão 

melhor da população da cidade (futuro usuário dos empreendimentos) e das 

dinâmicas espaciais, tornando a competição do mercado imobiliário mais acirrada. 

Além disto, tal tempo de atuação é responsável por criar a imagem que a construtora 

passa aos futuros compradores, associada à solidez de sua produção, criando marcas 

que influenciam a tomada de decisão, a garantia de uma obra de qualidade e a entrega 

do produto (para compras realizadas ainda durante a construção do empreendimento, 

as vendas “na planta”).  

Todos os 37 prédios estudados foram produzidos por construtoras e 

empreiteiros com escritórios e sedes na cidade7. O que se destaca no final da década 

é a presença de construtoras com sedes em outras cidades, ampliando a possibilidade 

de atuação para grandes construtoras em nível nacional, atuantes na cidade entre os 

anos 2011 e 2015. Tal panorama evidencia a interiorização da construção civil, voltada 

para um mercado local e tradicional. Dentro da atuação destas construtoras, a 

produção de apartamentos apresenta-se como destaque a partir do final da década 

de 1990. Os arquitetos e projetistas responsáveis por esses empreendimentos 

                                            
7 A análise desses dados foi fundamentada na sistematização da lista com os responsáveis pela 
construção dos edifícios de apartamentos, obtida no Arquivo Público de Uberaba (2013). Após a 
construção de uma planilha com estes dados, foi feita a busca pelos construtores através dos sites das 
construtoras e registros em conselhos que regulamentam a profissão. A constatação da atuação ou 
sedes em outras cidades foi possível apenas para as empresas que possuíam informação em 
endereços eletrônicos. 
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possuem escritórios na cidade. Apresentam formações diversas; alguns vieram do 

estado de São Paulo ou mesmo de outras cidades de Minas Gerais. A maioria dos 

projetos é de arquitetos conhecidos na cidade e com uma intensa produção, 

reforçando a importância da marca, que envolve o empreendimento. Nos últimos 

anos, as revistas sobre arquitetura e interiores da região ficaram mais populares entre 

as classes média e alta, aumentando a importância da “assinatura” do arquiteto para 

o público ao qual tais empreendimentos são destinados. 

As análises das localizações e dos condomínios permitiram como já 

mencionado, a definição do perfil dos moradores dos prédios de apartamento entre os 

anos 2000 a 2010. Para entender a opção do usuário por um apartamento em 

detrimento a outro, foi realizado um pequeno questionário8 (Anexo 3), aplicado em 

alguns edifícios. A escolha do local de aplicação seguiu um critério, em razão do 

desenvolvimento de uma centralidade na proximidade do Shopping Center Uberaba e 

de seu potencial de atração de empreendimentos residenciais. Assim, o questionário 

foi aplicado em dois edifícios, situados na mesma avenida do shopping. Os prédios 

escolhidos tiveram valor de mercado diferenciado, um destinado a uma classe de 

renda mais elevada e o outro à classe de média renda. 

Segundo a análise dos questionários, os atributos que levaram os 

entrevistados à escolha de tais empreendimentos, em ordem de relevância para os 

moradores foram: localização, segurança, estilo de vida e conforto. A maioria dos 

entrevistados morava antes em casas e a opção pelo apartamento estava relacionada 

à segurança. O fato reforça o destaque do primeiro atributo da pesquisa de Monteiro 

(2002), que elencou os principais elementos mencionados pelos moradores: 

localização, conceito arquitetônico, materiais de construção, preço e a imagem, este 

último item relacionado ao estilo de vida. 

Além desta constatação, os questionários aplicados, junto a outras 

entrevistas, puderam traçar o perfil das pessoas que moram nesses apartamentos:   

casais recém-casados sem filhos, casais com um ou dois filhos e, também, a grande 

procura desses imóveis por aposentados e pessoas que vivem sozinhas, reflexos das 

alterações na composição da família brasileira. Tais mudanças no padrão da família 

alimentam a demanda por habitação e deslocamentos espaciais da moradia. 

                                            
8 O questionário foi elaborado com perguntas de múltipla escolha com o objetivo de identificar as 
características do morador e o fator que o motivou na escolha do condomínio vertical (Anexo 3). 
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Conforme Berquó (2004) já havia comentado, o aumento do número de separações 

entre casais, os novos estilos de vida e os jovens morando sozinhos elevam a 

quantidade de unidades domésticas. 

A construtora do Shopping Center Uberaba também é responsável por um dos 

empreendimentos localizados no entorno, e usa como elemento de venda a 

proximidade com este centro de consumo, com destaque para a exclusividade de sua 

localização.  

A compreensão dos perfis dos agentes e consumidores dos apartamentos na 

primeira década do século XXI permite-nos dividir os apartamentos em duas 

tipologias: os voltados para a classe de alta renda e os direcionados à classe de média 

renda, incluindo-se nesta última os apartamentos destinados aos estudantes 

universitários. Tal divisão será essencial para o estudo do programa do condomínio e 

da unidade de habitação. Além disso, verificou-se a formação de um mercado interno 

extremamente competitivo em consequência da especialização. 

 

2. 2 Legislação urbanística e mercado imobiliário 

 

Uberaba, desde o início deste século, tem apresentado um intenso aumento 

no número de edifícios de apartamentos promovidos pela iniciativa privada. Diante da 

intensificação deste tipo de construção nos últimos anos, surgiu o interesse de 

entender como o mercado imobiliário usa a legislação para a construção desses 

grandes empreendimentos. Já foram discutidos os fatores que determinam a 

localização dos edifícios de apartamentos; agora, investiga-se como eles se articulam 

dentro do lote. Percebemos que as localizações interferem no valor do lote e, 

consequentemente, no preço da unidade habitacional e em seu usuário final. Como 

evidenciou Vaz: 

 
Finalizando, podemos dizer que a partir das peculiaridades da localização dos 
prédios se evidencia a relação do capital imobiliário com o Estado, que revela, 
mais uma vez, facetas da sua atuação e do seu poder de transformação do 
espaço urbano (VAZ, 1989, p. 206). 
 

Durante o processo de urbanização da cidade de São Paulo, o governo 

realizou algumas obras de remodelação, que contribuíram para aumentar o preço dos 

imóveis, valorizando a região central. Assim como as melhorias, a legislação também 

influi no valor dos imóveis. Ambas têm peso importantíssimo na definição dos espaços 
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mais valorizados e nos rumos dos investimentos do mercado imobiliário “É comum 

que o preço de um imóvel seja constituído inteiramente pelo ‘valor do terreno’” 

(SINGER, 1978, p. 22). 

 Segundo Singer (1978), o espaço urbano é disputado constantemente por 

diversos usos, norteados pelas regras capitalistas fundamentadas na propriedade 

privada do solo. Os preços no mercado imobiliário estão diretamente vinculados à 

demanda, que muda constantemente em consequência da ocupação do espaço 

urbano e de sua expansão, fazendo com que o mercado imobiliário se torne 

essencialmente especulativo.  

Outro ponto importante destacado pelo autor em relação ao processo de 

valorização é a sua antecipação: muitos empreendimentos foram implantados em 

determinadas áreas devido a este fator. Tal antecipação se dá por alterações da 

estrutura urbana que ainda vão acontecer e por isso o especulador espera um longo 

período até que estas transformações se concretizem para a construção de 

empreendimentos. O caráter especulativo é observado em relação à construção do 

primeiro grande shopping de Uberaba junto a uma área ocupada por populações de 

média e baixa renda, com vários terrenos vazios. Após a implantação estratégica 

deste empreendimento, iniciou-se a valorização da área e, consequentemente, a 

especulação imobiliária, que resultou em um processo de gentrificação. Os terrenos 

na região tiveram um significativo aumento do seu valor; o resultado final é o edifício 

vertical, multiplicando o solo urbano. 

Compreender, também, como este mercado se apropria das legislações para 

aproveitar ao máximo o potencial construtivo do lote é fundamental para avaliar o 

projeto arquitetônico e, principalmente, a dinâmica das áreas de usos comuns. Como 

pode ser observado na colocação de Queiroz (2008, p. 62): 

 
Assim, fatores externos como a relação entre oferta e demanda, a 
disponibilidade de terrenos, os potenciais adensamentos permitidos em 
diferentes bairros, além de questões de marketing imobiliário pesam na 
escolha do local para implantação de um novo empreendimento. 
 

Os anúncios dos edifícios de habitação, nos últimos anos, têm apresentado 

uma tendência de destacar as áreas comuns como espaços que qualificam e 

complementam as necessidades cotidianas, como algo que potencializa a qualidade 

de vida da moradia vertical. Tal estratégia se aproveita da legislação para a 

intensificação das áreas comuns vinculadas ao lazer. Alencar e Pascale (2006) 
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dividiram os atributos dos condomínios em duas categorias: os extrínsecos –     

relacionados às características externas ao empreendimento, como localização, 

infraestrutura e acessibilidade; e os intrínsecos – que consistem nos elementos 

próprios da edificação, como equipamentos, serviços, acabamento, fachada.  

O aproveitamento das áreas não computáveis - áreas não consideradas 

dentro do cálculo do coeficiente de aproveitamento, portanto, que não fazem parte da 

área total edificada - favorece a promoção de espaços comuns dentro dos 

empreendimentos, espaços estes que têm ganhado destaque na promoção do edifício 

residencial. É comum encontrarmos nos panfletos publicitários, uma atenção 

considerável a tais áreas. Vargas (2014b) pontuou essa situação em relação à 

produção de edifícios habitacionais:  

 
Liberado o térreo pelo uso de pilotis e não sendo considerada área 
computável, surge a oportunidade de incluir um diferencial nos projetos de 
apartamentos (...) O andar térreo e posteriormente a cobertura passam a 
receber espaços de lazer, salão de festas, bar, jardim de inverno (VARGAS, 
2014b, p. 64). 

   
Analisando a legislação específica de Uberaba em relação ao uso e ocupação 

do solo, mais precisamente o Artigo 29 da Lei Complementar Nº 376, na citação 

abaixo deste parágrafo, que dispõe sobre as áreas não computáveis na produção de 

edifícios na cidade, destacam-se alguns itens. O segundo item considera como área 

não computável as varandas abertas, com até 1,50m. Muitos empreendimentos 

analisados se aproveitaram da situação para a construção de sacadas, consideradas 

um diferencial para as unidades habitacionais, principalmente quando empregadas - 

confere tendência que ainda será abordada - como varandas gourmets. Outros itens 

usados pelos empreendedores imobiliários para criar espaços publicitariamente 

atraentes são os itens VIII e XIX, que colocam como áreas não computáveis os pilotis 

e a cobertura, considerando a possibilidade de uma área fechada de até 30% da área 

do ‘pavimento tipo9’, se projetada como área de lazer e uso comum. Assim, estes 

espaços de lazer se tornam alternativas baratas para a promoção da edificação, 

estimulação e difusão de um estilo de vida. Veremos no próximo item como as áreas 

dos apartamentos têm diminuído em correspondência a estes ambientes comuns. 

 
Art. 49 - Para o cálculo do coeficiente de aproveitamento do terreno 
considera-se a área total construída excetuando-se: 

                                            
9Pavimento - tipo é o pavimento repetido várias vezes, presente em construções de muitos pavimentos.  
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I – marquises, com a projeção máxima definida no Código de Obras e 
Edificações de Uberaba; 
II - varandas abertas, com até 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) de 
largura, em todo o plano da fachada; 
III - saliências, quebra-sóis e elementos decorativos, com largura de até 
0,50m (cinquenta centímetros), desde que: 
a) sejam internas ao lote; 
b) não se projetem sobre logradouros públicos; 
IV - rampas e escadas, desde que descobertas; 
V - guaritas, muros e jardins; 
VI – pérgolas e caramanchões ; 
VII - 2 (dois) pavimentos para garagem, exceto nos edifícios-garagem e nos 
imóveis de uso residencial unifamiliar; 
VIII – pavimento de pilotis, com área construída fechada equivalente a até 
30% (trinta por cento) da área construída do pavimento tipo, destinado a lazer 
e de uso comum, em imóveis de uso residencial multifamiliar vertical; 
IX - pavimento de cobertura, com área construída fechada equivalente a até 
30% (trinta por cento) da área construída do pavimento tipo, destinado a lazer 
e de uso comum, em imóveis de uso residencial multifamiliar vertical; 
X - subsolo, destinado à garagem ou área de serviços; 
XI - locais para acondicionamento de lixo; 
XII - locais para instalação de gás, instalação elétrica ou para outro tipo de 
instalação; 
XIII - reservatório de água; 
XIV – garagem coberta, isolada da edificação principal, com até 15,00m². 
(PLANO DIRETOR - LEI COMPLEMENTAR Nº 376, 2007) 
 

As garagens em até dois pavimentos também não são computadas, o que as 

torna mais atrativas em edifícios para as classes de média e alta renda, ao favorecer 

o aumento do número de vagas para carros, sem comprometer a área edificada 

computada do prédio. 

Entre os prédios analisados nesta pesquisa, foram escolhidos como exemplos 

da aplicação desta legislação dois edifícios de apartamentos do final da década de 

2010. Esta escolha foi motivada pelo aumento do número de pavimentos nas 

construções neste período e, também, pelo destaque que as áreas comuns têm 

conquistado devido, inclusive, à diminuição da área útil dos apartamentos. Podemos 

observar como são aproveitados os recuos e as áreas não computáveis. 

O quadro de áreas do condomínio Residencial Giovana, implantado na Rua 

Pernambuco, no eixo de verticalização do bairro Santa Maria, projetado no ano de 

2008, com 11 pavimentos (figura 27), permite-nos visualizar as áreas não 

computadas, entre as quais estão os jardins e a área de lazer, itens considerados 

diferenciais na escolha do usuário pelo empreendimento. Já no quadro do edifício 

Portal das Palmeiras Residence (figura 28), projetado no ano de 2009 com 15 

pavimentos e localizado na Rua Goiás, também no eixo de verticalização do bairro 

Santa Maria, é possível perceber uma exploração maior da lei como ferramenta de 
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intensificar os usos comuns, sem prejudicar o potencial construtivo do lote. A área de 

lazer, neste caso, está presente no térreo, tanto como área coberta (ocupando os 30% 

do espaço), como nas áreas permeáveis e recuos. Utilizaram-se, ainda, os dois 

pavimentos permitidos para garagem. Neste último empreendimento a área de lazer 

possui piscina, que não é computada no cálculo da taxa de ocupação. 

 

 
Figura 27: Quadro de áreas Condomínio Residencial Giovana – 2008 

Fonte: Arquivo Público de Uberaba (2013) 
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Figura 28: Quadro de áreas Portal das Palmeiras Residence 

Fonte: Arquivo Público de Uberaba (2013) 
 

O número máximo de pavimentos nas edificações em Uberaba é calculado 

com base na largura da via10: quanto mais larga a via, mais pavimentos o edifício 

poderá ter. A análise dos dados levantados sobre os prédios de apartamento mostra-

                                            
10O cálculo do número de pavimentos estabelecido na Lei Complementar nº 376, que dispõe sobre o 

Uso e Ocupação do Solo no Município de Uberaba, é feito segundo a fórmula: 
“Art. 53 - No cálculo do número máximo de pavimentos será observada a seguinte fórmula:  
I - NPmáx = Lvia/X, onde:  
a) NPmáx é o número máximo de pavimentos admitido;  
b) Lvia é a largura da via em que se situa o imóvel;  
c) X é o índice a ser aplicado na fórmula de acordo com a largura da via.  
II - Quando a largura da via (Lvia) for inferior ou igual a 12,00m (doze metros), o índice a ser aplicado 
(X) será igual a 3 (três).  
III - Quando a largura da via (Lvia) for superior a 12,00m (doze metros) e inferior ou igual a 18,00m 
(dezoito metros), o índice a ser aplicado (X) será igual a 1,5 (um e meio).  
IV - Quando a largura da via (Lvia) for superior a 18,00m (dezoito metros), o índice a ser aplicado (X) 
será igual a 1 (um). ” (PLANO DIRETOR - LEI COMPLEMENTAR Nº 376, 2007) 
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nos o resultado desta limitação; os prédios mais altos estão localizados nas avenidas 

mais largas, o que também acarreta a valorização dos terrenos nelas situados.  

O mercado imobiliário aprendeu como se apropriar das leis, explorando-as em 

benefício dos seus empreendimentos. O aumento da dimensão e da importância dada 

às áreas coletivas alterou-se, consideravelmente, a partir do início dos anos 2000. 

Antes disso, as áreas comuns de lazer dos empreendimentos em Uberaba eram, 

quando existiam, o salão de festas e os playgrounds. Caldeira (2000) apontou tal 

alteração nas áreas comuns dos condomínios: 

 
... o novo tipo de condomínio fechado costuma ter grandes (algumas vezes 
muito grandes) áreas e equipamentos de uso coletivo, enquanto na geração 
anterior os espaços comuns limitavam-se geralmente a garagens, áreas de 
circulação, pequenos playgrounds e talvez um salão de festas (CALDEIRA, 
2000, p. 260). 

 

2. 3 O programa funcional 

 

Neste item, serão apresentadas as análises oriundas das leituras das 

propostas espaciais das áreas comuns, em especial das relacionadas ao lazer, 

procurando verificar potencialidades e limitações que as mesmas teriam frente ao 

perfil comportamental da população urbana uberabense. Tais leituras resultaram em 

uma planilha (Anexo 1), que inicia a configuração de um banco de dados sobre a 

produção de apartamentos em Uberaba. 

Iniciaremos a discussão sobre o programa dos condomínios pela investigação 

mais precisa dos atributos relacionados com a escolha pela moradia vertical.  

Um dos principais atributos relacionados à escolha por estes 

empreendimentos é a questão da segurança. Muitos moradores entrevistados 

associaram tal fato ao motivo da mudança para o condomínio vertical fechado. Porém, 

Caldeira (2000) destacou que a disseminação desse tipo de moradia relacionada ao 

enclausuramento, acontecida na década de 1990, também decorreu de uma 

estratégia de marketing. Uberaba foi reflexo dessa situação. Bilharinho (2010) 

apresentou um dado relacionado à década de 1990, quando Uberaba foi matéria na 

revista Exame como a melhor cidade para se investir, em consequência da qualidade 

da mão de obra, da qualidade de vida e da política de incentivos. Esta década, no 

entanto, apresentou uma intensificação dos condomínios horizontais fechados e da 

produção de prédios de apartamentos. Porém, o aumento significativo da 
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criminalidade na cidade aconteceu após o ano 2000, justamente o período dos 

condomínios analisados aqui. 

O morar coletivamente em uma propriedade privada é a maneira que algumas 

pessoas encontram para se sentirem seguras. Contudo, a questão da segurança está 

relacionada, também, a outros fatores como a segregação das classes sociais e a 

intolerância ao que é diferente, refletido no controle excessivo dos visitantes. A 

presença da guarita, fundamental para garantir tal controle, é um item básico presente 

no programa da maioria dos prédios construídos no final da década analisada. É 

comum nos anúncios publicitários se recorrer às frases anunciando ser o condomínio 

24 horas por dia vigiado, dentro de um “novo conceito de moradia”. Bauman (2003) 

relacionou a vontade que as pessoas têm de se isolar dentro de grupos semelhantes 

a esse “viver cercado”. Critica essa falsa imagem de comunidade: 

 
As “comunidades cercadas” pesadamente guardadas e eletronicamente 
controladas que eles compram no momento em que têm dinheiro ou crédito 
suficiente para manter distância da “confusa intimidade” da vida comum da 
cidade são “comunidades” só no nome (BAUMAN, 2003, p. 52). 
 

Caldeira (2000) foi ainda mais contundente em relação aos termos 

designados para tais moradias coletivas. Para a autora, no Brasil, não há a tentativa 

por parte dos promotores de venda em criar a sensação do pertencimento a uma 

comunidade, mas apenas a de enfatizar a vantagem da homogeneidade dos 

moradores. 

Bauman (2003) contrastou a relação entre segurança e liberdade, 

identificando a impossibilidade da coexistência entre as duas. A intensa vigilância nos 

condomínios tem consequências diretas na privacidade das pessoas que ali vivem. 

Morar coletivamente exige regras que impossibilitam as pessoas de agirem com 

autonomia. A esse respeito, Caldeira (2000) descreveu a constante quebra das regras 

internas pelos moradores de condomínios. Assimilar que dentro da propriedade 

privada há limites de ações é um dos grandes problemas enfrentados nos “enclaves 

fortificados11”. “Dentro dos condomínios, o desrespeito à lei é quase uma regra” 

(CALDEIRA, 2000, p. 279). 

A vigilância excessiva destes locais nos faz retornar à concepção do 

panóptico de Bentham, retomado por Orellana (2008) no texto “Panoptismo, 

                                            
11 Enclaves fortificados é um termo usado por Caldeira (2000) ao longo do seu trabalho em referência 
aos condomínios fechados. 
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biopolítica y espacio re-flexivo” como ferramenta usada para enfrentar a multiplicidade 

da cidade. Vigilância e normatização induzem à ocupação de um determinado local 

por pessoas que se enquadram no padrão imposto por estes regimentos, contendo o 

confronto de diferenças. 

Outro atributo importante dentro dos condomínios são as áreas coletivas de 

lazer, cada vez mais presentes nos programas. Os termos usados para a designação 

de tais ambientes são os mais variados, como podemos observar na planilha do anexo 

1, no campo das áreas coletivas. 

A dimensão da importância destas áreas foi destacada por Queiroz (2008), 

mostrando que, a partir da década de 1990, há certa uniformização nas plantas das 

unidades habitacionais, as quais, assim, deixam de ser as protagonistas dos anúncios 

publicitários dos condomínios, transferindo tal papel aos espaços coletivos. Estes 

remetem à qualidade de vida: lazer e segurança. Em Uberaba, esta situação é 

recorrente, os ambientes de uso coletivo são destacados como evidências de melhoria 

na qualidade de vida dos moradores, enquanto a referência ao apartamento, 

geralmente, é feita pela quantidade de quartos, banheiros e vagas para automóveis. 

“Mais do que bons projetos, são oferecidos sonhos de status e qualidade de vida” 

(VARGAS, 2014, p. 57). 

A análise dos espaços de lazer será iniciada com o espaço mais comum 

presente nesses prédios: o salão de festas. A delimitação de um espaço destinado a 

tal função está associada à diminuição do tamanho das unidades de habitação e ao 

barateamento dos custos da construção. Está presente em quase 50%12 dos 

empreendimentos, dos quais analisamos as plantas das implantações. Além disto, o 

salão de festas está associado a uma revalorização do hábito de receber e às 

limitações das salas de estar. As transformações a serem vistas no próximo capítulo, 

em relação aos apartamentos, complementarão o entendimento de suas limitações 

espaciais.  

A revalorização do hábito de receber tem ligações com o argumento da 

segurança, da construção de habitações protegidas do que existe além dos muros. 

Encontros dentro desses espaços cercados são vistos como garantia de segurança, 

somada à constante tendência das pessoas em exibirem status a partir do estilo de 

                                            
12 Dos 37 empreendimentos produzidos durante os anos de 2000 a 2010, foi possível a coleta das 
plantas de 33 empreendimentos. Os 4 empreendimentos dos quais não conseguimos as plantas, foi 
por não estarem disponíveis para consulta no Arquivo Público de Uberaba. 
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vida, dos objetos de consumo e, principalmente, de sua residência comum, 

principalmente, nas classes em ascensão, em que a busca de afirmação é uma 

constante. 

Outra tendência assumida por tal mercado é a introdução de nomes em inglês 

ou francês para indicar os equipamentos disponíveis nos empreendimentos como as 

áreas gourmets, fitness, playgrounds etc. As opções por estes nomes, segundo 

Vargas (2014b), mostram características de tecnologia, contemporaneidade, nobreza 

e cultura, elevam a posição destes condomínios ante a concorrência. 

Um espaço que tem se destacado nas áreas comuns dos edifícios são os 

espaços gourmets, que testemunham novos hábitos de cozinhar em público, como 

forma de diversão e lazer, abraçados, sobretudo, por homens deslumbrados por 

habilidades recém-adquiridas. A transformação do cozinhar em um ato exposto é 

reflexo das alterações nos modos de vida contemporâneos. O aumento dos 

programas de TV sobre culinária tem sido uma aposta das emissoras de televisão, em 

que cada vez são mais são frequentes os reality show relacionados ao preparo de 

alimentos ou programas culinários voltados a públicos específicos. A denominação 

gourmet em Uberaba aparece pela primeira vez em 2007, no Edifício Parque dos 

Buritis (figura 29). Até então, o espaço das áreas comuns, destinado ao preparo de 

alimentos era a área da churrasqueira, geralmente quiosques próximos à piscina 

quando, dando seus primeiros passos na arte culinária, os homens se especializaram 

na tarefa de assar em público as carnes, que acompanhavam os vários pratos prévia 

e discretamente preparados pelas esposas. 
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Figura 29: Espaço gourmet Edifício Parque dos Buritis 

Fonte:< http://www.hindy.com.br/concluidos.php>. 
Acesso em: dez. 2015 

 

O espaço fitness, a academia, a sala de ginástica, o minicampo de futebol e 

a piscina são locais relativos a novos hábitos associados a um estilo de vida voltado 

à cultura do corpo é à saúde. Bauman (2008), em seu livro “Vida para o consumo: a 

transformação das pessoas em mercadoria”, descreveu a situação em que uma jovem 

moça entrevistada comentou que os anúncios de revista e televisão que dizem que as 

mulheres devem ter um corpo “sexy” estão espalhados por todas as partes. Este 

exemplo nos mostra como o culto ao corpo tem ocupado um destaque significativo 

nas nossas sociedades, com reflexo nos espaços domésticos, com o aumento no 

número de banheiros dentro das unidades habitacionais e nos espaços coletivos dos 

edifícios, com a proliferação de salas de ginásticas e espaços fitness.  

Essas alterações nos estilos de vida, para Bauman (2008), constituem uma 

característica da “sociedade dos consumidores13”; são, também, uma forma de o 

                                            
13 Em relação à definição de sociedade de consumidores para Bauman (2008): 
“Se a cultura consumista é o modo peculiar pelo qual os membros de uma sociedade de consumidores 
pensam em seus comportamentos ou pelo qual se comportam “ de forma irrefletida” (...), então a 
sociedade de consumidores representa um conjunto peculiar de condições existenciais em que é 
elevada a probabilidade de que a maioria dos homens e das mulheres venha a abraçar a cultura 
consumista em vez de qualquer outra (...)” (BAUMAN, 2008, p. 70). 
Para Barbosa (2004), sociedade do consumo: 
“Ao contrário de termos como sociedade pós-moderna, pós-industrial e pós-iluminista – que sinalizam 
para o fim ou ultrapassagem de uma época- sociedade de consumo, à semelhança das expressões 
sociedade da informação, do conhecimento, do espetáculo, de capitalismo desorganizado e de risco, 
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mercado imobiliário garantir a demanda de consumo. Podemos perceber a difusão de 

tal demanda por meio da exposição nas novelas, revistas e outros meios de 

comunicação de um padrão de beleza associado a um modo de vida. Nos prédios, os 

desejos ligados ao lazer, aos esportes e à cultura do corpo vão encontrar espaços que 

valorizam o produto oferecido. 

Outro espaço importante nos condomínios é a brinquedoteca, um local 

destinado às crianças, compensando a falta de espaço para brincadeiras nos 

apartamentos. Este espaço garante que as crianças brinquem dentro do ambiente 

cercado e protegido do condomínio, protegidas pela homogeneidade social. O salão 

de jogos, não tão comum nos prédios analisados, é implantado nas áreas de lazer, 

como local destinado, sobretudo, aos adolescentes. 

Além destes espaços mais comuns nos programas dos condomínios verticais, 

apareceram outros, mostrando a adaptação do mercado a diferentes estilos de vida. 

É o caso do espaço zen, que incorpora os conceitos do estresse da vida 

contemporânea e do lar como espaço para fugir das adversidades do mundo exterior. 

Outro aspecto analisado nestas construções foi o espaço de circulação, 

principalmente os acessos. A presença de elevadores distintos para uso social e de 

serviço destaca a necessidade de diferenciação de classes que os moradores de tais 

condomínios procuram. 

Todas estas transformações nos programas dos edifícios habitacionais que 

comentamos indicam uma tendência de interiorização do tempo livre no âmbito do 

condomínio, associada a questões de segurança e de otimização do uso do tempo. 

Na vida contemporânea agitada, o tempo escasso dificulta grandes deslocamentos, 

principalmente nas cidades com tráfego mais intenso. Porém, mesmo usando este 

discurso para justificar o aumento dos espaços comuns, principalmente aqueles que 

suprem a necessidade de “vivenciar” os espaços públicos da cidade, foi constatado 

por Caldeira (2000), o baixo uso pelos moradores dos condomínios desses espaços, 

com exceção do playground. A homogeneidade social, segundo Caldeira (2000), não 

implica sociabilidade. 

Para entender melhor a articulação desses espaços comuns e como são 

reproduzidos entre os padrões socioeconômicos no período estudado, eles foram 

                                            
entre outras, remete o leitor para uma determinada dimensão percebida como específica e, portanto, 
definidora, para alguns, das sociedades contemporâneas“ (BARBOSA, 2004, p. 7). 



84 
 

divididos em duas categorias: os destinados às classes de alta renda e aqueles 

destinados às classes de média renda. 

 

2. 3. 1 Entre o luxo e o lazer 

 

Os condomínios verticais para as classes de renda mais alta têm ganhado um 

destaque considerável a partir dos anos 2000. A procura por tais empreendimentos 

aumentou associada à procura por segurança. A diferenciação de status é definida e 

melhor visualizada na escolha da moradia. Baseia-se nos seguintes fatores: 

localização, acabamentos da construção, espaços oferecidos e quantidade de vagas 

de carro. O consumo reflete a posição social de um indivíduo. 

Barbosa (2004) destacou que, a partir da década de 1980, o consumo passou 

a fazer parte do interesse sociológico, reconhecendo, assim, sua importância central 

dentro do processo de reprodução das sociedades moderna e contemporânea. Os 

objetos consumidos exibem o poder aquisitivo de uma pessoa. Para Baudrillard 

(1970), o que motiva o consumo é a insatisfação emocional, além de a sociedade 

buscar, por meio do ato de consumir, a diferenciação social, ou seja, por meio dos 

bens adquiridos, pode-se pertencer a determinado grupo, que em consequência do 

estilo de vida se distingue de outros. Todos os grupos sociais possuem o hábito do 

consumo de bens; o que os diferencia são os itens que cada classe de renda pode e 

costuma comprar. Para Costa (2004, p. 139): 

 
A sociedade de consumo, no entanto, nem é abundante para ricos, nem para 
pobres, pois o seu objetivo é regular a escassez de bens materiais ou 
simbólicos. Carência e privilégio são constitutivos do consumismo, que é um 
caso particular da lógica de diferenciação social. 

 

A partir destas questões, foram escolhidos três empreendimentos de padrão 

mais elevado:  um do começo da década, um da metade e o último do final desse 

período para ilustrar quais ambientes estes condomínios possuem, como são 

distribuídos dentro do projeto arquitetônico e como o programa foi se alterando ao 

longo da década. 

O edifício escolhido, do início dos anos 2000, é o Condomínio Residencial 

Millenium (figura 30), localizado na Rua Maranhão, no eixo de verticalização do bairro 

Santa Maria, com 9 pavimentos e duas unidades habitacionais por pavimento. 
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Figura 30: Condomínio Residencial Millenium 

Fonte: Autora, 2016 

 

O pavimento térreo deste empreendimento consiste nas garagens; ou seja, 

área não computável para o cálculo do coeficiente de aproveitamento. No primeiro 

pavimento (figura 31), denominado pelo projetista como “lazer”, estão as áreas 

voltadas para o culto ao corpo: saunas, piscinas e sala de ginástica. Nesse início de 

década, o termo “gourmet” ainda não havia se propagado e a área da churrasqueira 

é denominada pelo termo quiosque. Além destes espaços, são criados sala de jogos 

e salão de festas, caracterizando, assim, diversos espaços que promovem a 

interiorização do lazer.  
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Neste empreendimento ainda persiste a divisão entre o acesso de serviço e o 

social, muito difundida nas décadas anteriores, principalmente para as classes de 

renda mais elevada; as entradas dos elevadores são voltadas para faces opostas, o 

que garante uma divisão social mais rígida.  

 

    
Figura 31: Planta 1º pav. (lazer) 

Fonte: Imagem base: Arquivo Público de Uberaba (2014) 
 
 

Este edifício do início da década já nos mostra a tendência de ampliação dos 

espaços de lazer, pelo menos para a elite. Além disso, o número de pavimentos 

reduzidos de empreendimentos na primeira metade da década indica uma preferência 

pelos condomínios menores e um convívio social mais restrito.  

O segundo empreendimento escolhido, edificado em meados da década, foi 

o Residencial Parque dos Buritis (figura 32), implantado na Avenida da Saudade, no 
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eixo de verticalização do bairro Mercês, com 20 pavimentos e 4 apartamentos por 

andar, totalizando 76 unidades. A parte mais antiga deste bairro é conhecida por suas 

construções de alto padrão. 

 
Figura 32: Edifício Residencial Parque dos Buritis 

Fonte: Autora, 2016 

 

Este condomínio vertical já apresenta um número maior de pavimentos, 

marcando a produção do final da década e início dos anos 2010. Como já mencionado, 

foi o primeiro empreendimento a se apropriar do termo gourmet para enfatizar as 

experiências de preparo da comida, reflexo das alterações comportamentais 

associadas a uma concepção de vida como espetáculo. Os espaços voltados ao 

cuidado do corpo não tiveram tanta alteração em relação ao exemplo anterior. Neste 

caso não há saunas, mas existe um campo, espaço que atrai não apenas as crianças 

e os jovens, mas também os adultos. Introduz um conceito de condomínio-clube que, 

após 2010, tem ganhado destaque nas propagandas. Uma diferença é a presença do 

bicicletário, estimulando o uso deste meio de transporte, ligado, também, aos 

cuidados com o corpo (figura 33). Aliado a este motivo, coloca-se o estímulo do poder 
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público à bicicleta, com a criação de ciclovias em pontos específicos da cidade, 

inclusive em uma avenida próxima a este empreendimento, com usos restritos aos 

finais de semana.  

Outra diferença em relação ao prédio anterior é o parque infantil, implantado 

na área aberta próximo ao campo, não contando como área computável. O mercado 

imobiliário intensifica a recorrência a tais espaços, compreendendo o potencial que os 

mesmos possuem de qualificar o empreendimento durante a sua promoção. 

Neste edifício, os acessos social e de serviço continuam separados por uma 

parede, que isola os dois elevadores, criando assim, circulações distintas. 

 

 
Figura 33: Planta térreo Edifício Buritis 

Fonte: Imagem base: Arquivo Público de Uberaba (2014) 

 

O terceiro empreendimento escolhido foi o edifício Portal das Palmeiras 

Residence (figura 34), implantado na Rua Goiás, no eixo de verticalização do bairro 

Santa Maria. Destacando-se pela proximidade ao Shopping da cidade, possui 15 

pavimentos e 4 unidades por andar, com o total de 52 apartamentos. Toda a estratégia 

de venda e publicidade, já comentada, recebeu destaque sobre o sucesso e o status 

do empreendimento na publicação em um dos jornais de circulação no município, 

Jornal da Manhã, na coluna social, escrita por Jorge Alberto, no dia 10/11/2012: 

 
Situado na Rua Goiás, 80, o edifício Portal das Palmeiras Residence é o mais 
novo e bem-sucedido empreendimento da Portal Construtora e 
Empreendimentos. São 48 apartamentos de três quartos (com varanda 
gourmet e churrasqueira), quatro coberturas duplex de quatro quartos; 
espaço gourmet, academia, brinquedoteca, piscina, playground e salão de 
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festa. Erguido em localização privilegiada (próximo ao Shopping Uberaba, ao 
Carrefour e Wall Mart), o Portal das Palmeiras Residence foi entregue aos 
condôminos no dia 29 de outubro, com coquetel festivo, realizado no Espaço 
Gourmet do edifício, contando com a presença dos realizados moradores 
(ALBERTO, 2012). 

 

Nesta matéria, percebe-se o destaque à localização como um diferencial do 

empreendimento. Além disto, os ambientes de uso comum ganham ênfase em relação 

à unidade habitacional, em que apenas a quantidade de quartos é mencionada na 

promoção. Tal situação reflete a perda da importância do projeto arquitetônico, 

resultado da uniformização das plantas dos apartamentos. 

 

 
Figura 34: Edifício Portal das Palmeiras Residence 

Fonte: Autora, 2016 
 

Analisando as áreas de uso coletivo (figura 35), percebemos o aumento da 

metragem desses espaços e um desenho mais cuidadoso do espaço gourmet, com 

dimensões maiores, configurando-se como área de receber. Cria-se um espaço para 

a leitura e, também, um redário, espaço repleto de redes que evoca a tranquilidade, o 

conforto, ou seja, um estilo de vida diferenciado. Além do playground, outro espaço 
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frequente nos empreendimentos do final da década, destinado às crianças, é a 

brinquedoteca. 

Os acessos para funcionários e moradores são distintos, assim como nos dois 

condomínios analisados acima, confirmando a preocupação de se separarem as 

áreas de circulação e de serviço. Além da homogeneidade social garantida pelo 

condomínio fechado, a divisão social interna aparece, também, com um alto grau de 

relevância. 

 

 
Figura 35: Planta pavimento térreo Edifício Portal das Palmeiras Residence 



91 
 

Fonte: Imagem base: Arquivo Público de Uberaba (2014) 

 

Além destas questões sobre os espaços comuns dos condomínios, também 

podemos observar pelas fotos dos edifícios que os acabamentos das construções 

empregam materiais caros, afirmando sua superioridade frente aos outros 

empreendimentos produzidos no mesmo período, destinados a outros públicos.  

No período analisado, existem outros empreendimentos que se destacam em 

relação às transformações do programa do prédio de apartamentos, com introdução 

de espaços de uso coletivo como estratégia de venda dos apartamentos, ou como 

forma de diminuir o efeito da redução do espaço das unidades habitacionais. Outro 

exemplo desse tipo de empreendimento é o Celebration Residence com os seguintes 

espaços de uso coletivo: salão de festas, salão de jogos, espaço gourmet, fitness, 

minicampo de futebol, piscina, brinquedoteca, playground e espaço das babás. Neste 

caso, o termo para a sala de ginástica é substituído pelo “fitness”, que sugere uma 

equipagem mais moderna.  

 

2. 3. 2  As áreas comuns e o lazer para a classe média 

 

Passamos a analisar empreendimentos produzidos para as classes de média 

renda. Assim como no item anterior, foram escolhidos três condomínios construídos 

entre os anos de 2000 e 2010. 

Para o mercado imobiliário, todas as classes podem ser alvo. O que se 

destaca em relação às classes de média renda é o desejo de ascender socialmente, 

tentando assumir hábitos da elite. Tal desejo se reflete nas habitações, nas tendências 

aos espaços coletivos que colocam a vida cotidiana como um espetáculo, também 

recorrentes nos condomínios para as classes médias.  

 O primeiro empreendimento que analisaremos, o Edifício Dr. José Humberto 

Rodrigues da Cunha (figura 36), foi projetado no mesmo ano do Condomínio 

Residencial Millenium. O condomínio - implantado na Avenida Nenê Sabino, no bairro 

Mercês, próximo à Universidade de Uberaba – possui três blocos com seis pavimentos 

cada um, reforçando a produção de condomínios menores no início da década. Além 

disso, esta é uma das construções destinada, também, aos estudantes universitários.  
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Figura 36: Edifício Dr. José Humberto Rodrigues da Cunha 

Fonte: Autora, 2016 
 

Este condomínio apresenta uma simplicidade maior em relação à quantidade 

e à nomeação dos ambientes de uso coletivo (figura 37). Os espaços de circulação 

são aproveitados com jardins e um espaço maior é denominado “praça”, levantando 

questões sobre a construção de simulacros de espaços públicos dentro dos espaços 

privados. Simulacros de espaços públicos tentam imitar características destes em 

áreas de encontro, convivência e jardins, contribuindo para que a cidade, como 

comentou Orellana (2008, p. 66), seja esvaziada de lugares para o encontro. 

A divisão entre os acessos, comum nos empreendimentos de alto padrão, 

neste caso não existe. Há apenas um elevador por torre para conduzir a circulação de 

qualquer pessoa que frequente o prédio. O controle das três torres se faz presente na 

guarita, localizada na esquina da quadra.  
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Figura 37: Planta térreo Edifício Dr. José Humberto Rodrigues da Cunha 

Fonte: Imagem base: Arquivo Público de Uberaba (2014) 
 

O empreendimento escolhido para representar os produzidos na metade da 

década é o Residencial Montecarlo (figura 38), implantado na Rua Olegário Maciel, 

bairro São Benedito, exatamente na divisa com o Centro. Possui 13 pavimentos, com 

dois apartamentos cada. Esta construção é destinada a uma classe média com um 

poder aquisitivo alto ou em ascensão econômica. O fator que eleva o preço dos 

apartamentos é a localização central, em área extremamente valorizada. 
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Figura 38: Residencial MonteCarlo 

Fonte: Autora, 2016 
 

Neste caso, em decorrência da localização e do tamanho do terreno 

disponível, o condomínio possui poucas áreas de uso comum (figura 39), pautando-

se no essencial para suprir as necessidades das unidades habitacionais reduzidas. 

Além das áreas de circulação, portaria e garagem, o espaço adicional é o salão de 

festas. Outra característica deste empreendimento é a proximidade da via pública. O 

material escolhido para separar o público e o privado foi o vidro, diluindo um pouco a 
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separação entre o prédio e a rua. Os acessos de serviço e social são realizados pelos 

mesmos elevadores, sem criação de fluxos separados.  

 

 
Figura 39: Planta pilotis Residencial Montecarlo 

Fonte: Imagem base: Arquivo Público de Uberaba (2014) 

 

O condomínio escolhido, que representa a evolução dos padrões mostrados 

acima como moradia vertical da classe média, foi o Residencial Santa Beatriz (figura 

40), localizado na rua paralela à Avenida Santa Beatriz, a mesma Avenida do 

Shopping Center Uberaba, próximo ao terceiro empreendimento do item anterior. O 

condomínio é composto por duas torres com 19 pavimentos cada uma e 4 unidades 

habitacionais em cada pavimento, totalizando 136 apartamentos. O adensamento 

maior se reflete nas áreas comuns, com o aumento na oferta desses espaços. Outro 

ponto importante a considerar é a localização em lote próximo ao shopping, com 

inserção do terreno no processo de especulação imobiliária da área. A entrada no 

condomínio é feita pela Rua Dona Maria Glória Leão Borges, enquanto a face voltada 

para a avenida do shopping, considerado o pavimento subsolo, abriga um conjunto de 

cômodos destinados a lojas. Neste caso, o mercado imobiliário aproveitou a 

localização para criar duas demandas de ocupação.  
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Figura 40: Residencial Santa Beatriz 

Fonte: Autora, 2016 

 

Na figura 41, abaixo, estão representados o pavimento térreo e o primeiro 

pavimento, respectivamente. O pavimento térreo apresenta uma versão menor dos 

espaços ofertados pelos empreendimentos destinados às classes de renda mais alta. 

Pode-se observar, neste sentido, o tamanho reduzido da piscina, considerando a 

quantidade de pessoas que moram no condomínio. A denominação de espaço zen a 
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uma hidromassagem próxima à piscina é uma forma de criar um repertório de 

ambiências, produzindo a imagem de um condomínio diferenciado (figura 42). 

Somado a tal fato, a integração do espaço gourmet ao salão de festas resulta em uma 

estratégia de marketing, criando para o comprador a sensação de ter mais ambientes 

que possam qualificar o cotidiano.  

No primeiro pavimento, encontram-se a sala de ginástica e a brinquedoteca, 

o espaço destinado às crianças, presente em quase todos os empreendimentos, 

principalmente nos projetados no final da década. Espaços fechados, como estes, 

aparecem compensando a redução das unidades habitacionais e garantindo às 

crianças a segurança de brincarem protegidas do tempo. 

 

 
Figura 41: Plantas pavimento térreo e 1º pavimento (respectivamente) Residencial Santa Beatriz 

Fonte: Imagem base: Arquivo Público de Uberaba (2014) 

 

 
Figura 42: Piscina e espaço zen Residencial Santa Beatriz 



98 
 

Fonte: Regina Lopes Martins, 2015 
 

A figura 43 é uma fotografia tirada da visão propiciada pela janela de um dos 

apartamentos do Residencial Santa Beatriz, voltado para a avenida que leva ao 

Shopping Center Uberaba. O edifício que aparece na foto, o Condomínio Iguatemi 

Residence, projetado no mesmo ano do Residencial Santa Beatriz, ressalta o 

processo de valorização pelo qual a área passou desde o início dos anos 2000, e o 

prédio de apartamentos como resultado de tal processo. O Iguatemi Residence 

consiste em um prédio de alto padrão e também conta com uma série de serviços 

como piscina, academia, recreação, playground, além de abrigar lojas no pavimento 

voltado para a avenida. 

 

 
Figura 43: Vista do Iguatemi Residence pela janela de um apartamento do Residencial Santa Beatriz 

Fonte: Regina Lopes Martins, 2015 

 

A partir das análises das áreas comuns dos dois padrões de edifícios 

produzidos durante a primeira década do século XX, podemos chegar a alguns 
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entendimentos. As tendências de aumento e diversificação dos espaços comuns 

iniciam-se com os empreendimentos mais caros para depois se difundirem para os 

prédios voltados para a classe média. Os dois últimos exemplos comprovam tal 

suposição:  são dois padrões de prédios para públicos diferentes, localizados um em 

frente ao outro, ofertando, além da proximidade ao shopping, a experiência de viver 

em meio a tantos ambientes de lazer. 

Percebemos que a segregação social, representada pelo isolamento na 

habitação vertical coletiva, envolve uma falsa sociabilidade: seus espaços de uso 

comum geralmente são poucos utilizados pelos moradores. A presença deles no 

empreendimento funciona mais como um atrativo de venda que como reflexo do 

cotidiano dos moradores. Associada a tal dinâmica entre espaço e mercado, há outra 

questão relacionada à proposta da interiorização do lazer. Espaços antes distribuídos 

na cidade passaram a se concentrar dentro dos condomínios, tanto nos horizontais, 

quanto nos verticais. Ao lado destes espaços, há toda uma transformação tecnológica, 

conforme Garrefa (2007), que cria um lazer pautado em objetos eletrônicos e na 

individualidade.   

 
Este processo de aceleração tecnológica exponencial, contribuiu para o 
esfacelamento das relações sociais, seguindo pelo individualismo e pelo 
declínio acentuado no uso dos espaços públicos. Também se observa uma 
separação em tribos e turmas cada vez mais fragmentadas (GARREFA, 
2007, p. 176). 
 

O estar entre pessoas do mesmo padrão social reforça a falta de coexistência 

social dentro da cidade, principalmente nos espaços públicos, criando grupos 

fragmentados que, mesmo em seus enclaves fortificados, têm uma comunicação e 

uma vivência em grupo, muitas vezes escassa ou quase inexistente. 

A forma e o programa dos apartamentos, em constante alteração, seguem 

interesses comerciais e necessidades e possibilidades dos usuários. A sociedade de 

consumo nos leva a repensar constantemente onde moramos, como moramos, o que 

compramos. As palavras de Harvey (1989, p. 258) nos fazem “[...] jogar fora valores e 

estilos de vida, relacionamentos estáveis, apego a coisas, edifícios, lugares, pessoas 

e modos adquiridos de agir e pensar”. 
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3. OS APARTAMENTOS 

 

3.1 Espaços e funções  

 

Neste capítulo serão abordadas as relações das unidades habitacionais 

dentro dos condomínios verticais, considerando os usos, as disposições dos espaços 

domésticos e suas funções, em correlação com os modos de vida de seus habitantes. 

No início desta pesquisa, partimos da ideia de haver certa inadequação entre estes 

projetos e a vida contemporânea, mas os altos índices de venda e a aceitação do 

consumidor chamaram atenção para questões que extrapolam o planejamento 

espacial, como, por exemplo, as determinações culturais. 

O estudo da relação dos espaços da habitação com o modo de vida dos 

usuários é um aspecto essencial à compreensão da arquitetura residencial 

contemporânea, ao entendimento de como o estilo de vida influencia e é influenciado 

pela arquitetura. 

As transformações dos espaços domésticos foram acompanhando ao longo 

dos anos as mudanças da sociedade, da vida doméstica e da tecnologia. Rybczynsk 

(1996) notou que, no início da Idade Média, não havia limites rígidos entre público e 

privado, a vida individual dependia do outro. A sobreposição desses limites no espaço 

da casa era consequência da junção do trabalho e da vida familiar no interior da 

moradia e da composição familiar extensa. Tal configuração foi mantida até a 

consolidação da Revolução Industrial nos séculos XVIII e XIX, que promoveu 

alterações comportamentais na sociedade e nas características e ocupação das 

habitações. Segundo Villa (2002), nesse período ocorreu a transferência do trabalho, 

anteriormente realizado principalmente no campo, para as cidades, influenciando o 

caráter da habitação. 

A Revolução Industrial também teve outras implicações: os novos materiais e 

as novas técnicas de construção tiveram consequências diretas na produção da 

habitação e em sua consequente relação com o espaço urbano. 

Dudeque (2000) fez uma análise histórica da consolidação do conceito de 

privacidade na habitação, ao contrastar a visão grega da vida privada, que a 

considerava uma forma de privação da vida pública, com a visão romana, segundo a 

qual era possível encarar a vida privada como um refúgio temporário. Entretanto, foi 
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somente na era Moderna que a vida privada assumiu um significado mais amplo, 

opondo-se à sociedade e admitindo o mundo íntimo. Assim, o autor descreveu como 

Jean-Jacques Rosseau deu um novo sentido à privacidade, ao se rebelar contra o 

mundo exterior. Uma nova possibilidade de vida privada se abre: a intimidade. 

Para Tramontano (1998), as moradias, durante o processo de 

industrialização, tendem a ter uma configuração familiar formada por pessoas com 

laços sanguíneos mais estreitos, o que reforça a ideia da habitação como um espaço 

privado, destinado a número reduzido de pessoas. Correia (2004) colocou que tal 

redução dos habitantes se deu pela adoção da casa como lar, local de repouso e de 

vida familiar, separando-se do trabalho. Essa alteração da casa também pode ser 

associada à diminuição da permanência dos moradores neste local, em consequência 

do trabalho ou estudo.  As transformações na composição espacial da habitação, 

segundo a autora, decorreram da situação que a moradia urbana assumiu, em 

consequência da insalubridade gerada pela intensa urbanização e aglomeração de 

pessoas.  Para solucionar tal problemática, foram feitas reformas fundamentadas no 

conforto, higiene e economia, tendo em foco a privacidade do lar, o fortalecimento dos 

laços familiares e a melhora das condições sanitárias14. Consolida-se, assim, o 

modelo moderno do perfil familiar, a chamada família nuclear, composta basicamente 

pelos pais e filhos. 

 
Tal habitat define-se por intermédio de um novo modelo de moradia e de uma 
nova relação entre a moradia e o urbano. Nesta nova relação a casa surge 
articulada a redes de infraestrutura que alteram seu funcionamento, a 
equipamentos de uso coletivo – escolas, creches, etc. – que absorvem 
algumas de suas antigas funções e a lugares de trabalho externos à 
habitação, que modificam seu uso. Tal habitat pressupõe a morada restrita à 
família nuclear, com uso eminentemente residencial e de repouso, protegida 
de estranhos e penetrada por uma nova racionalidade (CORREIA, 2004, p. 
2). 

 

  Essa tipologia familiar adota um modelo de casa dividido por zonas de uso, 

a habitação oitocentista tripartida: zonas íntima, social e de serviço.  Definiram-se 

graus de intimidade e acessos dentro da habitação. 

                                            
14“O “habitat moderno” origina-se da articulação de um novo modelo de moradia e de uma nova relação 
entre a casa e o urbano. Sob o último aspecto, pressupõe uma casa vinculada a redes de infraestrutura 
(abastecimento de água, esgotos, sistema viário etc.), a equipamentos de uso coletivo (escolas, 
creches etc.) e a lugares específicos de trabalho (indústrias, repartições etc.), que permitem uma 
redefinição de formas e uso da moradia” (CORREIA, 2004, p. 57). 
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No Brasil, assim como na Europa, segundo Correia (2004), as transformações 

na configuração da casa, acontecidas no século XIX e início do século XX, têm relação 

com o crescimento da cidade e da insalubridade. Dentro desse ambiente caótico, a 

moradia passou a assumir o caráter de um local destinado ao descanso, à reprodução 

familiar, com influência direta na produtividade do trabalho. Assim, nesse contexto de 

industrialização e urbanização emergente, a casa assumiu novos significados.  

 
Suas condições sanitárias foram questionadas e seu papel na reprodução da 
família e na produtividade do trabalho foi discutido. Simultaneamente, novos 
modelos de moradia foram elaborados e difundidos, com profundos impactos 
sobre a relação do indivíduo com seu corpo, a vida familiar, o uso do espaço 
público e, especialmente, sobre a relação do indivíduo com sua casa. Nesse 
processo, novos significados foram incorporados à casa (CORREIA, 2004, p. 
47). 

 

Martins (1998), em relação à produção da privacidade no contexto do espaço 

doméstico no Brasil, comentou sobre a subordinação do privado à esfera pública, em 

consequência das condições sanitárias em que as cidades se encontravam. A 

privacidade era estimulada em virtude da adequação do espaço privado doméstico ao 

bem-estar da esfera pública. Tal situação foi concretizada pela criação de leis que 

regulamentam as construções no espaço urbano. O autor discute a rigidez funcional 

dos espaços no início dos anos 1900. 

 
As áreas sociais são repartidas em salões numerosos, com funções 
específicas: hall, recepção formal, estar (living), jogos, fumoir, música, 
escritório, gabinete etc. Cada aspecto da vida privada das famílias deveria se 
processar em seu espaço correto, característica que distinguia também os 
cômodos para homens, mulheres e crianças (MARTINS, 1998, p. 177). 
 

Percebemos que os espaços, já no início do século XX, possuíam funções 

específicas e uma quantidade diversa de ambientes. A separação entre os moradores 

se dava tanto em consequência da posição social, como também em relação ao sexo 

(homens e mulheres) e à idade (crianças e adultos). O Movimento Moderno na 

Arquitetura trouxe novas questões ao abordar o desenvolvimento industrial como uma 

possibilidade de o homem se libertar de hábitos passados. Aliado a isso, a inserção 

da mulher no mercado de trabalho transformou a maneira de vivenciar a casa.  

Nas últimas décadas do século XX, aconteceram algumas modificações que 

influenciaram os padrões comportamentais. Algumas razões desse novo cenário 

foram definidas por Berquó (1989): “a queda acentuada da fecundidade, o aumento 

da longevidade, a crescente inserção da mulher no mercado de trabalho, a liberdade 
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sexual, a fragilidade cada vez maior das uniões, o individualismo acentuado etc. são 

tendências que vêm atuando no sentido de alterar o tamanho, a estrutura e a função 

da família”. Junto a isso ocorreram, também, mudanças radicais nas relações entre 

pais, mães e filhos, resultando na difusão de novos formatos familiares – jovens e 

idosos vivendo sós, casais sem filhos, entre outros.  

A família nuclear, formada por pai, mãe e filhos, segundo Berquó (2004), ainda 

é predominante no Brasil, porém sofreu algumas transformações em termos da 

diminuição do tamanho e das relações entre os membros. Segundo o Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA (2015), na última década, diminuiu em 10% o 

número de domicílios ocupados por um casal com filhos, e simultaneamente tem 

aumentado a diversidade dos arranjos familiares, conforme observado no gráfico 4 

elaborado com a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, ao comparar os 

arranjos familiares entre os anos 2004 e 2014. 

 
Os domicílios tradicionais ocupados por um casal e filhos diminuíram 10 p.p. 
em dez anos, de 54,8% para 44,8%, cedendo espaço para os domicílios 
habitados por homens e mulheres sozinhos, casais sem filhos e lares 
chefiados exclusivamente pela mulher (monoparentais). Ademais, os novos 
arranjos familiares têm feito crescer a proporção de domicílios cujos parceiros 
não têm perspectiva de criar filhos, de 12,4% em 2004 para 20,2% em 2014. 
A pobreza também se reduziu independentemente do tipo de arranjo familiar, 
principalmente nos domicílios ocupados por mães com filhos, casal com filhos 
e pai com filhos. (CALIXTRE; VAZ – IPEA – 2015, p. 4) 
 

 
Gráfico 4: Distribuição percentual dos arranjos domiciliares no Brasil - 2004 e 2014 
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Fonte: Autora, com base no gráfico do IPEA 2015, com dados do IBGE/PNAD 2014 e 2014 

 

Aliado a isso, novos modos de vida têm surgido como a volta do trabalho em 

casa, ao lado de um grande avanço tecnológico, sobretudo pela informatização mais 

acessível à população, pelo equipamento eletrônico e tecnológico do espaço 

doméstico, pelo culto ao corpo, pela busca por espaços públicos mais protegidos e, 

principalmente, pela procura por espaços privados protegidos. Isto se reflete no 

aumento do interesse por condomínios fechados. Soma-se a isso a tendência de a 

sociedade ser composta em grande parte por solteiros, descasados e viúvos (Toledo, 

1998).  

 
A família brasileira da virada do século não é a única, mas múltipla. 
Transformações sociais e culturais que se processaram nas últimas décadas 
reacomodaram as maneiras como as pessoas costumam se agrupar sob o 
mesmo teto. A fórmula tradicional, de pais e filhos morando na mesma casa, 
embora ainda não seja majoritária, deixou de ser um modelo único. Cada vez 
mais, como ressalta a diretora do Núcleo de Estudos da População da 
Unicamp, Maria Coleta de Oliveira, a família é uma instituição multifacetada, 
que assume organizações diferentes (OLIVEIRA, 1996). 

 

Nos últimos anos, Uberaba também sofreu inúmeras transformações urbanas 

e sociais, entre as quais se destacam o crescimento econômico acelerado, presente 

em praticamente todos os setores de atividades, acompanhado pela mudança de vida 

e de hábitos da classe média, com destaque para as transformações associadas ao 

investimento industrial da cidade. 

A produção de apartamentos entre os anos 2000 a 2010 sofreu um aumento 

intenso em consequência desse cenário, fortalecido desde a década de 1990.  

Foram realizadas as leituras de 33 plantas de apartamentos, entre os 37 

produzidos no período em questão, os quais foram classificados segundos duas 

categorias de usuários e padrões construtivos: alto e médio. Para o estudo dessas 

plantas, elaborou-se uma metodologia de análise. Primeiramente, foram definidas 

cores que refletem o grau de privacidade de cada cômodo, seguindo uma cartela em 

tons de cinza, considerando as cores mais escuras para os ambientes com usos mais 

restritos e os tons mais claros para os cômodos de acesso mais livre. O banheiro, em 

decorrência do lavabo de uso social, assumiu uma cor intermediária entre o tom mais 

escuro dos quartos e o tom da cozinha. Definimos a sacada (varanda) como neutra, 

pois, em alguns casos, faz parte das áreas sociais e, em outros, das áreas íntimas. A 

cozinha recebeu uma cor intermediária, por sua tradição em pertencer aos cômodos 
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das áreas de serviço, apesar das transformações nos hábitos de cozinhar, que não 

impediram que, nos projetos analisados, ela ainda continue isolada e próxima à 

lavanderia. 

 

 

Figura 44: Esquema da escala de cores para análise das plantas 
Fonte: Autora, 2015 

 

3. 1. 1 O morar vertical das classes de alta renda 

 

Neste item serão discutidas algumas plantas de unidades habitacionais de 

alto padrão. Através da descrição do programa do apartamento poderemos 

compreender como tal produção foi modificada ao longo da década.  

A venda dos apartamentos, nos últimos anos, tem se aproveitado das áreas 

coletivas para sua promoção, em detrimento da unidade habitacional, sobre a qual o 

que geralmente se menciona é a quantidade de quartos, com destaque para   as suítes 

e a metragem da unidade. Ressalta-se a pouca preocupação com o desenho 

arquitetônico (QUEIROZ, 2008). 

Entre os 37 prédios construídos em Uberaba no período abordado neste 

trabalho, foram analisados 33 empreendimentos. Deste total, onze unidades foram 

projetadas para as classes de renda mais alta, considerando os seguintes fatores para 

tal determinação: o poder aquisitivo desta parcela da população, a metragem dos 
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apartamentos, a localização e os acabamentos. A tabela 2 abaixo mostra-nos a média 

de quartos desse padrão construtivo, cerca de 3,27 por unidade, enquanto 

apresentam uma média de 2,09 suítes por unidade. Além disso, a tabela mostra uma 

média de 4,45 banheiros por apartamento, incluindo o lavabo. Percebe-se, 

inicialmente, que apesar da redução no tamanho das unidades ao longo da década, a 

quantidade média desses cômodos básicos permanece razoável. 

 

 
Tabela 2: Relação quartos e banheiros por prédios - Padrão A 

Fonte: Autora com dados do Arquivo Público de Uberaba (2015) 

 

As unidades de apartamentos do condomínio Millenium (figura 45), edifício 

analisado no item 2.3.2, possuem 236,65 m². A   distinção dos acessos social e de 

serviços e a separação dos cômodos pelo grau de privacidade evidenciam a tripartição 

da planta do apartamento, com circulações definidas e separadas. As salas de jantar 

e estar são integradas e ampliadas por uma sacada, chamada, nesse caso, de 

varanda. Lemos (1976) destacou a importância da varanda nas casas brasileiras. No 

caso específico de Uberaba, as varandas constituem tradicionalmente o espaço de 

convívio e de grande destaque nas casas. As áreas restritas ao uso social se limitam 

às salas, à varanda e ao lavabo, enquanto a cozinha surge como uma área de 

transição para o acesso à área de serviço. A zona íntima é delimitada pelos quatro 

dormitórios, sendo duas suítes, e chama a atenção a quantidade desses cômodos, 

mesmo com a diminuição da composição da família brasileira. O quarto principal 

possui uma sacada e um closet, cômodo comum em muitos apartamentos destinados 

às classes mais altas e similar à antiga rouparia, que paulatinamente foi 

desaparecendo do programa das residências. Correlato ao acúmulo de roupas, esta 

foi reintroduzida, redesenhada e renomeada: closet. A existência de quatro banheiros 

somados a um lavabo destaca a importância que este cômodo tem adquirido na vida 

contemporânea, o que será discutido no próximo item.  

Outro ponto importante nos exemplares desse padrão, no início da década, é 

a quantidade reduzida de unidades por pavimento: entre uma e duas. Nesse edifício 

há duas. 

total 

média: 

quarto/ 

prédio

suíte 

média: 

suítes/pré

dio

total 

média: 

banheiro

/ prédio

Padrão A (A-, A) 11 36 3,27 23 2,09 49 4,45

TOTAL: 

Prédios 

Quartos Banheiros 
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Figura 45: Planta pav. tipo Edifício Millenium 

Fonte: Arquivo Público de Uberaba (2014) 
 

O apartamento do Residencial Parque dos Buritis (figura 46), embora 

destinado ao público com poder aquisitivo mais elevado, apresenta uma redução 

significativa na área: 125m² apenas. O destaque do empreendimento está na 

qualificação dos dormitórios (3 suítes), nas áreas de uso coletivo e nos acabamentos 

da edificação. Os acessos de serviço e social são separados. As salas dão lugar ao 

ambiente denominado “living”, outra vez a apropriação de termos estrangeiros para 

promoção dos ambientes. 

Uma grande alteração em relação ao Edifício Millenium é o aumento da 

quantidade de unidades por pavimento. Este empreendimento possui quatro 

apartamentos por andar. Curiosamente, o lavabo é implantado na área comum de 

cada pavimento, economizando espaço interno, ou seja, apenas um lavabo para cada 

quatro apartamentos. O apartamento possui três banheiros, todos compondo suítes. 

A possibilidade de um banheiro social surge pela disposição de uma das suítes 

interligada à sala, com possibilidade de integrar seu sanitário ao dormitório ou à área 

social. Trata-se de artifício, que auxilia na venda, ao aumentar o número de suítes da 

unidade sem deixar de oferecer um banheiro social. Este aumento na quantidade de 
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cômodos não significa necessariamente um aumento na área da unidade, mas, como 

colocaram alguns autores (Tramontano,2004; Queiroz, 2008), uma maior 

compartimentação, principalmente no que diz respeito à zona íntima, a que mais se 

expandiu nos últimos anos. A repartição em zonas de usos permanece nesse 

empreendimento e a zona íntima ocupa a maior área do apartamento, seguida da 

social. A sacada embutida no apartamento, pela integração da área ao ambiente 

living, pode ser observada na planta com layout, elaborada para a venda do 

empreendimento (figura 47). O mobiliário destinado a ela na simulação assemelha-se 

à tendência das varandas “gourmets”. Em site de uma imobiliária, este ambiente 

associado ao living é nomeado de varanda gourmet. 

 

 
Figura 46: Planta pav. tipo Residencial Parque dos Buritis 

Fonte: Arquivo Público de Uberaba (2014) 
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Figura 47: planta layout do pav. tipo Parque dos Buritis 

Fonte: <http://www.dinamizza.com.br/imovel/apartamento-residencial-venda-santa-marta-uberaba-
mg/AP0847> 

Acesso em: dez./2015 
 

O edifício Portal das Palmeiras Residence (figura 48), produzido no final da 

década de 2000, com 114 m², confirma a tendência da diminuição da área da unidade 

habitacional e o consequente aumento das áreas coletivas. A divisão dos acessos 

social e de serviços, neste caso, aparece mais definida, com circulações distintas e 

afastadas. Os apartamentos para tal padrão construtivo, na segunda metade da 

década, limitam-se à quantidade de três dormitórios, sempre com a presença de, pelo 

menos, uma suíte, como ocorre neste edifício. A cozinha, embora isolada, já 

apresenta um tamanho um pouco maior, resultado da disseminação do hábito de 

cozinhar como um evento social, além da possibilidade ofertada de flexibilização da 

planta, com a integração da cozinha à sala, o que também resulta na recorrência maior 

da varanda gourmet. Neste empreendimento, a varanda apresenta uma área maior, 

próxima à sala, que, em consequência, teve seu espaço diminuído. Segundo 

Tramontano (2004), a partir dos anos 1980, a varanda se afirma como item de 

valorização do apartamento, e, já recentemente, nas décadas de 1990 e 2000, houve 

uma tendência de diminuição das áreas dos apartamentos que resultou no uso das 

varandas como elemento para criar a ilusão de um espaço mais amplo, 
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prolongamento do pequeno espaço interno. Sobre a situação recorrente, visualizada 

neste exemplo, o autor escreveu: “Mais recentemente, a área das varandas em 

grandes apartamentos tem chegado a equivaler àquela das salas principais, com 

acréscimo de churrasqueiras, e mais espaços para sofás e poltronas: uma varanda, 

misto de cômodo e jardim” (TRAMONTANO, 2004, pp. 32-33). Trata-se ainda de 

estratégia de máximo aproveitamento do terreno pela incorporação de espaços não 

computáveis como área construída.   

Em todas as plantas analisadas nesse período, a separação do espaço 

habitacional em zonas de uso, a tripartição burguesa, permanece presente. A 

flexibilização do projeto, ofertado nas plantas comercias, ocorre pela remoção ou 

adição de divisórias, respeitando a modulação estrutural.  

 

 
Figura 48: Planta pav. tipo Portal das Palmeiras Residence 

Fonte: Arquivo Público de Uberaba (2014) 
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Além desses três empreendimentos analisados, há outros que se destacaram 

na produção de apartamentos em Uberaba, com apartamentos duplex e áreas de 

lazer privativa. Um que se destaca, junto ao Portal das Palmeiras Residence; é o 

condomínio Iguatemi Residence, implantado próximo ao shopping center. Projetado 

no ano de 2008, oferece tipologias diferentes de apartamentos15, ao evidenciar a 

necessidade do mercado de criar propostas diversas que atendam às diferentes 

demandas. Entretanto, tal diferenciação das tipologias ocorre pela possibilidade de 

remover ou adicionar paredes. A flexibilização da planta em relação às divisórias 

espaciais possibilitou ao empreendimento divulgar a possibilidade de quatro plantas 

de apartamentos diferentes, com quantidades de dormitórios entre 3 e 2 e a presença 

de outros ambientes que pudessem suprir as necessidades de moradores distintos. 

Podemos observara situação da figura 49, em que as opções 01 e 04 são 

representadas. As diferenças entre elas são a transformação do dormitório da opção 

01 em sala na opção 04 e a redivisão da cozinha e da área de serviço, com a inclusão 

de um closet na opção 04. Há possibilidade também de layout, com um pequeno 

escritório integrado à sala, ressaltando a expansão do trabalho em casa. 

 

 

Figura 49: Planta layout Iguatemi Residence opções 01 e 04 (respectivamente) 
Fonte: <http://rcg.eng.br//index.php/load/module/pub-obras/listar/unitario/43/executada> 

Acesso: dez. 2015 
 
 
 

3. 1. 2 O morar vertical da classe média 

 

                                            
15Para esse padrão de edifícios, os que apresentaram duas tipologias (ver anexo 1) foram os que 
possuíam a cobertura com proposta de planta diferenciada e, em grande parte, constituindo duplex.  
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A grande maioria da produção de apartamentos entre os anos 2000 a 2010 

destinou-se à classe média, em decorrência da melhoria das condições de vida e do 

poder de consumo. Dos 33 empreendimentos analisados, 22 tiveram como público-

alvo tal parcela da população. A média de dormitórios por prédio é de 2,63, a de suítes 

é 1 e a de banheiros é de 2,54, o que corresponde quase à mesma média reservada 

aos dormitórios.  Reafirma-se, assim, o destaque que este cômodo tem ganhado nas 

habitações. 

 

 
Tabela 3: Relação quartos e banheiros por prédios - Padrão B 

Fonte: Autora com dados do Arquivo Público de Uberaba (2015) 

 

Para análise das plantas de tais empreendimentos, iniciaremos com a leitura 

daqueles mencionados no item 2.3.2. O prédio do início da década selecionado, 

Edifício Dr. José Humberto Rodrigues da Cunha, foi destinado à classe média e a 

estudantes e classificado no anexo 1 como padrão “B-“. O apartamento tipo deste 

empreendimento (figura 50) apresenta uma área de 88,55 m², área reduzida em 

relação ao padrão de apartamento para as classes de alta renda, principalmente os 

produzidos no início dos anos 2000. Possui quatro unidades por pavimento, acessos 

social e de serviços distintos dentro da unidade, porém os acessos através das áreas 

coletivas não são separados. Possui três dormitórios, sendo uma suíte. Destaca-se 

este cômodo como um diferencial para venda, já que, muitas vezes, o comentário em 

relação aos apartamentos se restringe à área e à quantidade de quartos. O número 

de banheiros, em comparação aos apartamentos de alto padrão, é menor, as salas 

de estar e jantar são integradas e há a presença de uma sacada.  

 

total 

média: 

quarto/ 

prédio

suíte 

média: 

suítes/pré

dio

total 

média: 

banheiro

/ prédio

Padrão B (B-; B; B+) 22 58 2,63 22 1 56 2,54

TOTAL: 

Prédios 

Quartos Banheiros 
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Figura 50: Planta pav. tipo Edifício Dr. José Humberto Rodrigues da Cunha 

Fonte: Arquivo Público de Uberaba (2014) 

 

A questão abordada por Vargas (2014b) sobre a perda da importância do 

projeto arquitetônico faz-se presente neste caso, cuja planta é exatamente a mesma 

de outro edifício, projetado no mesmo ano, pela mesma construtora, adaptando-a 

apenas em relação à orientação solar do lote (figura 51). 
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Figura 51: Planta layout apartamento tipo Condomínio Buena Vista 

Fonte: <http://rcg.eng.br//index.php/load/module/pub-obras/listar/unitario/60/executada> 
Acesso: dez. 2015 

 
 

Outro empreendimento analisado, projetado na metade da década, foi o 

edifício Residencial Montecarlo, classificado como padrão “B+”. Seu apartamento-tipo 

tem uma área de 120,9 m², apresenta planta semelhante ao anterior em relação à 

quantidade dos cômodos (figura 52). São três dormitórios, com a presença de uma 

suíte, salas de jantar e estar integradas, porém com um banheiro a mais, localizado 

na área de serviço. Os dois empreendimentos possuem a divisão por zonas de uso, 

delimitando os acessos e circulações de cada uma. Entretanto, neste apartamento 

não há divisão entre os acessos, situação que se caracteriza em todo o edifício: a 

diluição do muro (ver item 2.3.2); a disposição da circulação interna das áreas 

coletivas e da área restrita de cada apartamento. Há redução dos espaços de 

circulação interna, com o aproveitamento maior da área útil, mas esta economia de 

área é feita à custa de condições de iluminação e ventilação de um dos banheiros. 
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Figura 52: Planta pav. tipo Residencial Montecarlo 

Fonte: Arquivo Público de Uberaba (2014) 

 

O condomínio que analisaremos a seguir foi projetado no final da década. O 

Residencial Santa Beatriz (figura 53) localiza-se próximo ao shopping e o 

apartamento-tipo tem área de 94 m². A planta é dividida em três quartos, sendo uma 

suíte. Analisando as plantas de todos os condomínios projetados entre os anos 2000 

a 2010, percebe-se a constante presença das suítes, reflexo da necessidade de 

diferenciação dos próprios habitantes da unidade habitacional. 

Sua área de convívio social se restringe ao living e à sacada; a cozinha 

permanece isolada dela, ao lado da área de serviço. Possui um único acesso, em 

coerência com as plantas dos prédios de tal padrão que, em sua grande maioria, não 

possuem entradas social e de serviços separadas. A necessidade de distinção parece 

uma característica mais relacionada às classes de renda mais elevada. 
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Figura 53: Planta pav. tipo Residencial Santa Beatriz 

Fonte: Arquivo Público de Uberaba (2014) 
 

3. 1. 3 Semelhanças e diferenças entre as duas classes 

 

A relação entre a produção de apartamentos dos dois padrões definidos aqui 

demonstra certas diferenças. Podemos observar no gráfico 5 que a média de 

banheiros nos empreendimentos de alto padrão é consideravelmente maior que nos 

demais. A média de quartos por unidades de habitação também é superior nos 

destinados às classes de alta renda. A tripartição burguesa foi claramente perceptível 

em todas as plantas analisadas, ao identificar certa padronização dos projetos de 
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apartamentos de Uberaba (um breve panorama dessas plantas pode ser visto no 

anexo 2 deste trabalho). Sobre a divisão burguesa das funções dessas zonas de uso, 

que prevalecem até hoje, Queiroz (2008, p. 36) colocou: 

 
Seus espaços encontravam-se agrupados em três zonas distintas: uma zona 
Social, reunindo os recintos de prestígio e recepção, uma zona Íntima, que 
agregava os cômodos reservados ao isolamento dos membros da família, e 
uma zona de Serviços, destinada aos trabalhos e pessoal doméstico. 

 

 
Gráfico 5: Relação cômodos por padrão construtivo 

Fonte: Autora (2015) 

 

Uma constante observada nos apartamentos é a relação das áreas internas, 

que apresentam em sua grande maioria a seguinte sequência dimensional: íntima, 

social e serviços. Tal característica também é observada em sete apartamentos de 

Recife, produzidos na década de 2000 (Amorim; Griz; Loureiro, 2011).  

O setor social manteve mais próximo o seu tamanho em relação às dimensões 

das unidades, mostrando que não oscila em função da quantidade de moradores. 

Como comentado por Tramontano (2004, p.47): “A superfície do chamado setor Social 

não parece variar em função do número de usuários ou de membros do grupo 

doméstico, mas segundo sua renda familiar”. 

Uma questão observada em apartamentos com áreas menores, dentro dos 

dois padrões de construção, foi a redução da cozinha a um cômodo, geralmente 

retangular e estreito, com uma parede equipada, ressaltando algumas 

transformações, tanto no hábito de cozinhar, como no de fazer as refeições fora de 

casa. A varanda, por sua vez, passou a assumir o papel importante de complemento 
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da cozinha. Além disso, a posição da cozinha nas unidades ainda segue a observada 

por Lemos (1976): próxima à entrada do apartamento, com acesso fácil à circulação 

vertical. 

As formas dos cômodos nos apartamentos mantiveram a ortogonalidade, 

variando entre forma retangular e quadrada. Poucos empreendimentos apresentaram 

ambientes com paredes com ângulos diferentes, reafirmando a padronização do 

projeto da unidade habitacional. Os tamanhos dos cômodos parecem variar dentro da 

modulação estrutural, o que resulta na aproximação dos tamanhos entre as salas e 

os quartos (TRAMONTANO, 2004). 

Os banheiros repetem a forma retangular ou quadrada e apresentam-se junto 

às áreas de serviços, os cômodos com áreas menores. O lavabo, presente 

principalmente nas unidades de alto padrão, tem geralmente localização próxima à 

entrada do apartamento ou acesso direto à sala. O banheiro na área de serviço esteve 

presente principalmente nas plantas de apartamentos para as classes de renda mais 

alta, mesmo quando o quarto de empregada era inexistente. Cômodos que 

apareceram raramente foram: a copa, às vezes denominada sala de almoço e 

integrada à cozinha, o que ressalta a desvalorização desse ambiente; a sala de visitas, 

inexistente nos apartamentos estudados; e o closet, que apareceu poucas vezes e 

apenas em prédios mais caros. 

Segundo Queiroz (2008), a localização dos cômodos nas unidades 

habitacionais ainda obedece a uma sequência definida por convenções sociais com 

base em padrões burgueses. 

Após análise das plantas dos apartamentos, constatamos os espaços 

mínimos oferecidos por esse mercado para as pessoas viverem dentro do seu grupo 

doméstico e realizarem as seguintes funções: comer, repousar, cozinhar, higienizar e 

lavar (roupas etc.). Estas são consideradas por autores (AMORIM; GRIZ; LOUREIRA, 

2011), atividades genéricas, agrupadas por zonas. Porém há outras atividades, de 

grande relevância, que não são consideradas na elaboração dos espaços domésticos. 

A tabela 4 abaixo nos mostra a relação de atividades sobrepostas nos cômodos 

compartimentados e estanques da unidade habitacional básica oferecida pelo 

mercado imobiliário de Uberaba, enfatizando as diversas atividades realizadas nesses 

ambientes, muitas vezes desconsideradas no projeto arquitetônico ou induzidas para 

as áreas coletivas. 
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Tabela 4: Relação cômodos e funções 

Fonte: Autora (2015) 

 

3. 2 Usos e relações 

 

Percebemos, após análises das plantas dos apartamentos, que ainda 

permanece uma setorização tradicional no espaço doméstico. Falta-nos compreender 

como os moradores se apropriam e fazem uso desses espaços ofertados pelo 

mercado imobiliário recente de Uberaba, considerando as demandas distintas dos 

diferentes grupos domésticos. A separação por padrão construtivo foi um dado em 

relação ao poder aquisitivo dos moradores. Mas além de tal perspectiva, há grupos 

com necessidades distintas, seja pelo número de membros da família, seja por faixa 

etária ou por outras formas de uso do espaço. Neste item do trabalho, discutiremos 

esses possíveis usos dos espaços. 

Como já comentamos, a composição familiar no Brasil sofreu fortes 

transformações. Como Berquó (2004) colocou, apesar ainda do predomínio da família 

nuclear, outros formatos foram adquirindo consistência e ocupando as estatísticas 

dentro da formação dos grupos domésticos. Essa situação tem causado polêmica 

quanto à definição restrita de família na Constituição de 1988 como sendo a união 

entre homem e mulher. Apesar dessa restrição do conceito de família, esta 

Constituição foi importante ao desvincular o casamento da religião. O Estado Laico, 

que influenciou a transformação na dinâmica das uniões no Brasil, favoreceu o 

surgimento de outros padrões de uniões. Neste trabalho, adotaremos o termo família 

para todos os possíveis arranjos: casais homoafetivos com ou sem filhos, jovens que 

moram sozinhos ou em grupos, casal com filhos, casal sem filhos, mulher/homem sem 

cônjuge e com filhos, enfim, todas as formas que envolvem laços entre as pessoas 

que convivem em uma mesma casa.   

 

cômodo função projetada função real além da projetada

sala de estar (living) receber; relaxar; ver tv estudar; conversar; usar computador; ouvir música; dormir; brincar; ...

sala de jantar fazer refeições estudar; receber; usar computador; trabalhar; ...

quarto dormir
estudar; conversar; usar computador; ouvir música; dormir; brincar; trabalhar; 

receber; namorar; comer; ver tv; ...

cozinha preparo de refeições comer; receber; ouvir música ...

banheiro higiene pessoal relaxar; maquiar; conversar; cuidar do corpo; ...
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Figura 54: Tirinha Armandinho por Alexandre Beck, 2015 
Fonte: <https://www.facebook.com/tirasarmandinho/photos/> 

Acesso em: jan. 2016 

 

Aliada às transformações na estrutura familiar, houve uma série de mudanças 

que também influenciaram o modo de vivenciar o espaço doméstico. São 

transformações tecnológicas e modismos oriundos das referências midiáticas. 

Decorrem, principalmente, da difusão da internet que alterou significativamente a 

forma de comunicação entre os membros da família. Assim, percebem-se importantes 

alterações nos modos de vida, que interferem diretamente no uso do espaço. 

Entretanto, o projeto do apartamento ainda se manteve, ao desconsiderar todas essas 

modificações (figura 55). 

 

 
Figura 55: Croqui - mesma planta para diferentes arranjos familiares 

Fonte: Autora, 2016 
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Queiróz (2008) investiga o motivo para a permanência de tal modelo de 

habitação, mesmo com muitas pesquisas comprobatórias de tais alterações 

(TRAMONTANO, 1998; VILLA, 2008; QUEIROZ, 2008; AMORIM, GRIZ, LOUREIRA, 

2011). Para o autor, há uma falta de profissionais preparados para lidar com os dados, 

consequência da necessidade de mudanças no processo de produção, e um possível 

preconceito de vendedores e compradores. Apesar de o autor se referir ao mercado 

imobiliário de São Paulo, em Uberaba tal contexto mostra-se ainda mais rígido. Frente 

a uma população conservadora, as mudanças na concepção da habitação ainda são 

carregadas de preconceitos e só se concretizam em poucas unidades com 

flexibilidade de alteração dos espaços internos. Portanto, o slogan usado pelas 

construtoras como sinônimo de satisfação quanto ao produto imobiliário, “100% 

vendido”, nem sempre é resultado de um espaço arquitetônico com qualidade 

(QUEIROZ, 2008). 

A mesma situação, no que se refere à setorização das plantas, também foi 

observada por Amorim; Griz; Loureira (2011) sobre a produção de apartamentos no 

Recife, e por Villa (2008) ao comparar a produção de apartamentos em São Paulo e 

Ribeirão Preto: 

 
Ao observarmos a distribuição interna destes apartamentos, notamos que a 
produção imobiliária não se interessou em oferecer, especialmente neste 
caso, novas organizações espaciais que respondessem às novas 
necessidades dos modos de vida contemporâneos. As soluções continuam 
convencionais e totalmente estanques, na qual a tripartição em zona íntima, 
social e de serviços é ainda a regra. (VILLA, 2008, p. 90) 
 

Em consequência de tal situação, Amorim; Griz; Loureira (2011) fizeram uma 

análise pós-ocupação em sete empreendimentos construídos pela mesma construtora 

na década de 2000 no Recife e mostraram como os apartamentos foram modificados 

após a ocupação, o que reforça as demandas específicas dos grupos domésticos. 

Entre as transformações constatadas se destacaram: no setor social, a criação de 

novos rótulos16; no setor íntimo, a ampliação da suíte. 

Para este trabalho interessa diretamente entender como tais mudanças na 

composição e nas relações familiares se refletem no uso dos espaços. Segundo 

Starck (2000), as atividades realizadas dentro dos cômodos da habitação sofreram 

                                            
16 Amorim; Griz; Loureira (2011) usam o termo rótulo para se referirem aos nomes dados aos cômodos 
das unidades de apartamento, relacionados aos usos dos espaços. 
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grandes transformações, como observado na tabela 4, com tendência de os espaços 

se tornarem flexíveis em relação aos usos. A sala já não é apenas um espaço para 

assistir à televisão, para encontros familiares, refeições, brincadeiras infantis; nos 

quartos se dorme, estuda, trabalha, assiste à televisão; na cozinha se trabalha, fazem-

se refeições, recebem-se visitas. Enfim, são muitas as atividades atribuídas a cada 

cômodo.  

Para um entendimento maior dos usos dos espaços dos condomínios 

verticais, considerando os espaços das unidades e das áreas coletivas, dividimos em 

duas partes o entendimento das relações entre as áreas íntima e social e a relação 

das unidades de apartamentos com as áreas comuns. 

 

3. 2. 1 O apartamento: o íntimo, o social e o serviço 

 

A distribuição do espaço residencial em zonas de uso não significa, 

necessariamente, que as atividades a elas determinadas não possam ocorrer em 

outros espaços. Assim, o estudo das relações das atividades realizadas nesses 

ambientes é fundamental para a compreensão da produção de apartamentos e a 

identificação de possíveis melhoras nas futuras propostas projetuais. 

As plantas comerciais dos apartamentos mostram um layout que não 

consegue representar a diversidade de atividades que podem ocorrer neles. Um dos 

fatores responsáveis pode ser a diminuição das áreas dos apartamentos e a 

impossibilidade de locar outros móveis ou objetos que potencializem os usos do 

espaço, além da estanqueidade, representada pela limitação das paredes. Como 

podemos observar na planta de layout de promoção do Residencial Villa Tiradentes, 

a disposição do mobiliário predetermina usos específicos para cada compartimento 

(Figura 56). 
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Figura 56: Planta humanizada Residencial Villa Tiradentes 

Fonte: <http://www.borganengenharia.com.br/> 
Acesso: jan. 2013 

 

Iniciaremos a discussão relativa aos usos observados - seja pelas referências 

bibliográficas trabalhadas nesta pesquisa ou pelas leituras das plantas dos 

apartamentos - com a área mais guardada da setorização, e, tradicionalmente, mais 

recuada dos olhos dos visitantes: a área íntima.  Tal setor, como vimos, foi o que mais 

aumentou em dimensões ao longo dos anos, equivalendo, quase em todas as plantas 

analisadas, a algo próximo da metade da área total da habitação. O quarto é o local 

reservado à manifestação da intimidade, a parte mais privada dentro da habitação. A 

divisão deste cômodo entre os membros da família, quando acontece, é feita 

geralmente por faixas etárias ou por sexos.  

O projeto de tal ambiente, ao considerar as plantas analisadas, tem o desenho 

voltado para os equipamentos básicos que servem à função de dormir: cama e 

armários. Porém as funções que ali ocorrem vão além do dormir, como colocou 

Tramontano (2004, p. 77): 

 
O lugar onde cada vez mais se lê, se conversa, se fala ao telefone, se brinca 
com os filhos, se estuda, se come assistindo tv, se faz sexo, se veste, se 
armazenam roupas, se navega na internet, se recebem colegas, se produz 
trabalho remunerado, continua sendo desenhado como se apenas dormisse 
nele.  
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Outro aspecto de grande relevância no âmbito dos quartos é a presença, 

quase no total dos empreendimentos, da suíte, o quarto com banheiro individual, que 

ressalta a crescente individualização da vida familiar. A suíte, anteriormente privilégio 

dos apartamentos de luxo, com a popularização deste cômodo nos anos 1990, faz-se 

presente em apartamentos destinados a diferentes classes sociais. A importância 

dada à individualização dos membros do grupo doméstico avança com os meios de 

comunicação, principalmente com o acesso ao celular com internet que, segundo 

Queiroz (2008), passou a equipar e potencializar o indivíduo e não mais o espaço 

físico, causando grandes transformações no convívio social. O quarto é onde essa 

individualidade se manifesta de forma mais forte.  

No quarto, ambiente mais privado da casa, o indivíduo, equipado com um 

computador, celular ou tablet, poderá conversar com qualquer desconhecido de 

qualquer lugar do mundo. Cria-se, assim, um espaço de experiências híbridas a 

questionar o conceito de espaços privados físicos. 

A denominação suíte-casal, no Residencial Santa Beatriz (figura 57), ao 

indicar o maior dormitório, mostra-nos a tendência de considerar o morador 

enquadrado no padrão da família nuclear. As suítes destinadas aos casais são 

situadas no final do corredor da circulação da área íntima, sendo mais evidentes em 

plantas de alto padrão. Criam uma setorização dentro do espaço íntimo, uma divisão 

entre crianças e adultos, em consequência da busca pela privacidade, principalmente 

em relação ao comportamento sexual. “A suíte é o locus evidente dessa sexualidade 

parental, onde o conforto, a privacidade e o prazer são realizados [...] ” (AMORIM; 

GRIZ; LOUREIRA, 2011, p. 23). 
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Figura 57: Planta layout Residencial Santa Beatriz 
Fonte: <http://fenixconstrutora.com.br/site/empreendimento/santa-beatriz-uberaba/#saiba> 

Acesso em: dez. 2015 

 

O acesso aos quartos geralmente é feito por corredores, e determina uma 

circulação restrita feita, na maioria dos casos, pela sala, ambiente que distribui os 

acessos às zonas de usos dentro das unidades. Os banheiros, que pertencem 

originalmente a essa área íntima, durante muitos anos considerados a parte obscura 

da casa brasileira, hoje assumem um papel importante na vida familiar. Sua função 

ultrapassou a de uma simples área de higienização pessoal e, como percebemos nas 

plantas, houve um aumento da quantidade desse cômodo.  Não ocorreu, entretanto, 

um redesenho para se adequar a outras atividades que acontecem em tal espaço, 

principalmente as vinculadas ao atual acirramento da tendência de culto ao corpo. 

 
Lugar de isolamento, lugar de sossego. Fechado por uma das poucas portas 
da casa que se pode trancar facilmente. Local de leitura, de conversas 
telefônicas privadas, de se olhar várias vezes no espelho antes de sair, de se 
maquiar com iluminação mais forte, de vestir-se e de desvestir-se, de 
exercitar-se fisicamente, de se descobrir e entender o próprio corpo, por 
quantas razões, diferentes da higiene pessoal, se usaria hoje esse cômodo? 
(TRAMONTANO, 2004, p. 171) 
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Saindo dessa zona íntima, a circulação geralmente nos leva à área 

denominada “social”, espaço por definição destinado aos olhos dos outros, dotada 

com a melhor decoração da casa. Ao longo dos anos, as diversas salas com funções 

específicas - estar, jantar, visitas e íntima - foram perdendo a divisão em ambientes 

compartimentados para resultar em um único ambiente. Nos apartamentos estudados, 

há um espaço único definido, na grande maioria, com duas nomenclaturas: a junção 

estar/jantar e o termo living. “[...] todas as funções de recepção e convívio foram 

limitadas a uma única sala, eventualmente setorizada em ‘estar’ e ‘jantar’, muitas 

vezes apenas pelo mobiliário e, no máximo, acrescida de uma varanda” 

(TRAMONTANO, 2004, pp. 45,47). 

É um ambiente destinado a funções como recepção e convívio familiar, além 

de abrigar uma série de outros usos. A posição próxima à entrada reforça sua função 

de visibilidade. O posicionamento de um dos quartos próximo à sala permite usá-lo 

para outras atividades, como já vimos no Iguatemi Residence.  O Residencial Prince 

de Lyon (figura 58) possui um cômodo denominado de ‘uso múltiplo’, assumindo a 

possibilidade de se adequar a outras funções necessárias à vida cotidiana. Porém, 

seu desenho e localização se assemelham a um dormitório. 

 

 
Figura 58: Planta apartamento tipo Residencial Prince de Lyon 

Fonte: Arquivo Público de Uberaba (2014) 
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Outro ponto, já mencionado várias vezes neste trabalho, é em relação às 

varandas, que ora ocupam função complementar à cozinha, ora assumem o caráter 

de extensão dos espaços das salas. 

A cozinha é colocada na zona de serviços e reduzida em dimensões em 

muitos apartamentos, principalmente nos menores -  independentemente da classe 

social a que se destina - a quase um corredor com uma parede equipada. A vida 

agitada das últimas décadas transformou o uso da cozinha e o preparo de alimentos, 

nem sempre feito todos os dias, enquanto o hábito de comer fora tem se tornado 

frequente. A cozinha dos projetos estudados, em sua grande maioria, remete-nos a 

um ambiente para preparo rápido de comida. Porém, o ato de cozinhar tem ganhado 

um destaque muito grande no ambiente doméstico e no convívio social. O estímulo 

dos programas de culinária, cada vez mais frequentes, os reality shows sobre preparo 

de alimentos e o aumento do papel do homem na cozinha levou essa ação cotidiana 

a assumir um caráter espetacular, evento de final de semana, realizado na companhia 

de outras pessoas. Convidam-se os amigos para assistir ao preparo e comer, em um 

processo que se tornou prazeroso, transformando-se em um espetáculo. “O preparo 

e consumo de alimentos é um aspecto que pode ser considerado foco de grandes 

transformações no uso do espaço doméstico“ (PINHO, 2005, p. 70). 

A cozinha, ambiente considerado feminino, tem passado, assim, por grandes 

transformações, além de ser o cômodo que primeiro assimila as inovações 

tecnológicas, visto sua mecanização desencadeada já no século XIX, quando 

pertencia à área de serviços. Hoje sua integração com a área social é muito comum, 

como observado nas plantas comerciais dos possíveis arranjos do apartamento tipo 

01, do condomínio Portal das Palmeiras Residence (figura 59), em que a possibilidade 

de integrar a cozinha à sala reforça seu papel dentro da área social. Como 

percebemos nas leituras das plantas, os formatos das cozinhas não atendem 

plenamente a tais transformações. Para suprir esta demanda, as varandas, 

denominadas gourmets, vão assumindo a posição de locus do ato culinário do 

convívio social. “De território feminino e subalterno a lugar de convívio e recepção [...]” 

(TRAMONTANO, 2004, p. 107). 
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Figura 59: Plantas comerciais condomínio Portal das Palmeiras 

Fonte: <http://www.portalconstrutora.com.br> 
Acesso: dez. 2013 

 

Junto à cozinha, a lavanderia complementa essa zona destinada aos serviços. 

Percebemos pelas leituras feitas que o uso desse espaço se restringe à função de 

lavar roupas e objetos e passar. Trata-se de cômodo cada vez menor e, em muitas 

plantas, integrado à cozinha. Anos atrás, era comum o quarto de empregadas, que, 

entre os empreendimentos estudados, esteve presente em apenas um caso. Caldeira 

(2000) responsabiliza a supressão deste cômodo às leis trabalhistas, que a 

Constituição de 1988 estendeu às empregadas domésticas, tornando mais onerosa a 

contratação desses serviços. Somado a esse motivo, as cidades do interior, como 

Uberaba, antecipam esta supressão, as distâncias reduzidas entre as localidades das 

cidades tornam desnecessária a permanência da empregada nas casas dos patrões. 

Apesar da quase inexistência desse cômodo, ainda é constante o banheiro na área 

de serviços, separando os usos entre patrões e empregados. Separação presente 

também nas circulações internas e nas áreas coletivas. Nas palavras de Carlos 

Lemos:  

  
“[...] zoneamento tão ao nosso agrado, que sempre procura diferenciar as 
circulações horizontais e verticais; separar o caminhamento da empregada, 
do fornecedor, do percurso “nobre” do proprietário; e agrupar os quartos e 
banheiros em zona íntima” (LEMOS, 1976, p. 160). 
 

A compreensão da diversidade de atividades realizadas em cada cômodo da 

unidade de apartamento e a transformação dos ambientes em decorrência dos modos 

de vida contemporâneos fazem com que a divisão por zonas de uso - social, íntima e 

de serviços -  torne-se obsoleta. As hierarquias de acessos e circulações dos espaços 

internos das casas sofreram grandes mudanças. Espaços da intimidade, como o 
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quarto, podem ser espaços de receber, adquirindo caráter social. O mesmo acontece 

com a cozinha, que vive essa constante transição entre os serviços e o social. Os 

limites internos das atividades são cada vez mais tênues e a estanqueidade funcional 

não consegue absorver as necessidades da família da atualidade.  

 

3. 2. 2 O apartamento e as áreas coletivas 

 

A compreensão dos usos, tamanhos e posicionamento dos espaços das 

unidades de apartamentos coloca outra questão importante: como tais transformações 

alteraram as áreas coletivas dos condomínios? 

Como já vimos, houve uma alteração das nomenclaturas dessas áreas, 

influenciada pelos meios de comunicação. A difusão desses nomes e espaços está 

relacionada a uma importante questão: a redução das áreas das unidades 

habitacionais. Com a redução das áreas é possível a construção de maior número de 

apartamentos, o que resulta em um lucro maior. Para compensar esses espaços 

reduzidos, entram as compensações espaciais e as estratégias de marketing para a 

venda, ao criar espaços de uso comum, que assumem a função de suporte de 

atividades antes realizadas no apartamento. O que Villa (2008) apontou como a 

valorização da esfera coletiva, principalmente nos espaços produzidos para as 

classes média e alta, indica as muitas atividades não mais realizadas dentro das 

unidades habitacionais devido às limitações espaciais. Esta estratégia se faz evidente 

nos anúncios publicitários, como no do condomínio Portal das Palmeiras Residence, 

em um site de imobiliária: 

 
Residencial com portaria 24 horas  

área de lazer com:  
piscina, playground, brinquedoteca,  

fitness e espaço gourmet  
02 elevadores  

(MERIDIONAL CORRETORES ASSOCIADOS – 2015) 
 

Já foi mencionado o aumento da área ocupada pela zona íntima, o que não 

significou o aumento da dimensão dos quartos, mas uma maior quantidade deles e de 

banheiros. Somado a isso, as salas geralmente possuem espaços apenas para os 

mobiliários mínimos: sofás, estantes, mesa de jantar e aparador, consequentemente, 

com pouco espaço para as crianças brincarem, o que foi compensado com os 

playgrounds e as brinquedotecas. As imagens abaixo representam duas 
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brinquedotecas em condomínios para padrões de renda de moradores distintos. A 

primeira (à esquerda) é uma imagem de uma maquete eletrônica usada para a 

promoção do Condomínio Celebration, de alto padrão, e a segunda (à direita) é uma 

foto da brinquedoteca do Residencial Santa Beatriz, voltado para classe de média 

renda. (Figura 60) 

 

  
Figura 60: Brinquedotecas - Edifício Celebration e Residencial Santa Beatriz (respectivamente) 

Fontes: <http://www.hindy.com.br/concluidos.php> (Acesso jan. 2016); Regina Lopes Martins, 2015) - 
respectivamente 

 

A dimensão reduzida dos banheiros e a tendência de culto ao corpo, ao 

relaxamento, este último consequência da vida agitada, e a falta de espaços nos 

apartamentos fazem com que as áreas coletivas assumam também tal função. A falta 

de espaço para banheira nas unidades tem levado, com mais frequência no final da 

década de 2000, os empreendimentos a adotarem piscinas com hidromassagem e 

banheiras coletivas. Tal fato pode ser observado no Condomínio Celebration, onde, 

apesar da quantidade de banheiros, eles apresentam dimensões reduzidas. Em 

consequência, a área comum tem piscinas com hidromassagem e tendas de 

relaxamento (Figura 61). 
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Figura 61: Área de lazer e planta de layout do edifício Celebration - respectivamente 

Fonte: <http://www.hindy.com.br/concluidos.php> 
Acesso em: dez. 2015 

 

A importância do culto ao corpo tem se concretizado também nos espaços 

sala de ginástica e academia. A denominação espaço ‘fitness’, usada constantemente, 

principalmente na produção da metade da década para a frente, constitui uma 

estratégia para tentar mostrar a atualização e adequação do empreendimento aos 

novos modos de vida. A varanda gourmet ou espaço gourmet também é resultado 

dessa alteração dos nomes dos espaços dos condomínios. Antes da difusão destes 

termos, existia o espaço da churrasqueira. “Alguns destes equipamentos, longe de se 

constituírem como novidades, são versões maquiadas dos antigos salões de festas, 

academias de ginástica, hall de entrada” (VILLA, 2008, p. 92). 

O espaço gourmet está relacionado às dimensões limitadas e reduzidas das 

cozinhas. Este espaço coletivo permite o ato de receber e cozinhar para amigos, já 

que o espaço interno da unidade não é suficiente. Assim, o mercado imobiliário vai 

criando espaços para suprir as necessidades da vida coletiva no condomínio. O 

edifício Portal das Palmeiras Residence possui tanto o espaço fitness como o espaço 

gourmet, além da brinquedoteca, piscina e playground. (Figura 62) 
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Figura 62: Espaço fitness e espaço gourmet do edifício Portal das Palmeiras Residence 

Fonte: <http://meridional.imb.br/imovel.php?codigo=665> 
Acesso: dez. 2015 

 

A ligação entre as áreas coletivas e as áreas privadas das unidades 

habitacionais é feita através das circulações horizontais e verticais, que se relacionam 

por meio da restrição ou diferenciação dos acessos, entre os que trabalham no 

empreendimento e os que ali residem. Os espaços de circulação nos pavimentos dos 

apartamentos são restritos às áreas necessárias para promover essa divisão dos 

acessos, principalmente em condomínios para os segmentos de maior renda. A 

divisão em dois elevadores, um social e um de serviços, confirma tal setorização 

social. Caldeira (2000) comentou a situação “ridícula” na necessidade de divisão, 

concretizada no uso diferenciado de elevadores um ao lado do outro. 

 

3.3 Tendências 

 

Observamos, portanto, algumas tendências na produção de apartamentos em 

Uberaba entre os anos 2000 e 2010 que foram se afirmando na produção posterior. 

Apesar de usar constantemente o termo tendência, ainda não nos preocupamos em 

definir ou discutir o que tal fenômeno de criação de modos de vivenciar e agir, 

difundidos e copiados, representa para a nossa sociedade. 

Tarde (1957) definiu tendência como o enfrentamento entre as ideias antigas 

e as novas, o que constitui à nossa realidade, um embate constante entre a tradição 

e contemporaneidade. Já Erner (2015) a descreveu como “entusiasmos coletivos”, em 

que modos regionais e culturais são alterados e os gostos se globalizam, como algo 

que pode ser um evento permanente ou efêmero. Mais do que definir, o autor divide 

as tendências em dois tipos: as confidenciais, que marcam as características únicas 
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de um grupo, determinadas pela ostentação do consumo; e as massivas, que são as 

de reprodução social e influenciam o pertencimento no âmbito social. A tendência 

massiva é considerada uma tendência confidencial que deu certo. Exemplo dessa 

divisão é claramente observado na reprodução do modo de morar em condomínios 

fechados. Inicialmente, um hábito difundido em círculo restrito de pessoas de alta 

renda; hoje o condomínio atingiu outras classes de rendas mais baixas. Assim como 

a introdução do prédio de apartamentos, o preconceito da habitação coletiva precária 

fez com que essa forma de morar demorasse a se popularizar. A maneira encontrada 

para isso foi a produção inicial de prédios de luxo, criando um grupo restrito com 

acesso a essa forma de morar. Apenas posteriormente disseminou-se nas outras 

classes sociais. A importância da verticalização foi colocada por Gropius: 

 
A cidade grande precisa positivar-se, precisa de estímulo de uma forma 
habitacional por ela mesma desenvolvida, que corresponda ao seu organismo 
vital, que reúna um relativo máximo de luz, sol e plantas a um mínimo de 
trânsito e esforços administrativos. O prédio de muitos pavimentos pode 
satisfazer essas exigências e por isso sua promoção seria mais importante 
das tarefas da construção habitacional (GROPIUS, 1972, p. 168). 

Uberaba presenciou a introdução e o triunfo destas tendências citadas, 

principalmente nas últimas décadas. Os dados levantados sobre a produção de 

prédios de apartamentos na cidade mostraram um aumento a partir da década de 

1990, quando houve a difusão desse modo de morar e a intensificação da produção. 

O que inicialmente constituiu um processo concentrado em grupo específico da 

população - com renda mais alta, definindo o caráter de consumo desse grupo, uma 

tendência confidencial, portanto - foi aos poucos atingindo outros segmentos da 

sociedade, tornando-se uma tendência massiva. Tal hierarquia entre a evolução de 

algumas tendências, Bourdieu (1983) denominou de difusão vertical de gosto. Para o 

autor o gosto é consequência da organização social de um grupo, pautada, 

essencialmente, no poder aquisitivo de cada indivíduo. Veblen (1987) colocou o 

surgimento de tendências como o resultado da imitação que a classe dominada faz 

da classe dominante. Considera ser a partir dessa vontade de se equiparar às classes 

mais altas que a imitação dos modos de agir e objetos de consumo avançam.  A 

residência é determinante nessa diferenciação, ao permitir ao consumo de ostentação 

a sua efetividade. 

O processo de criação de localizações também consiste em criação de 

tendências. Percebemos uma concentração dos condomínios verticais atraídos pela 



137 
 

proximidade de dois equipamentos importantes: o shopping e as universidades. Em 

relação às universidades, houve um aumento na construção de edifícios próximos à 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro, no bairro Abadia, principalmente no final 

da década, em consequência do aumento na oferta de cursos e ampliação da 

instituição. Outro fator que influencia a implantação dos edifícios é a legislação, ao 

permitir ou inibir certos tipos de moradias. “Assim, algumas tendências são explicadas 

por modificações sociológicas, econômicas ou legislativas da vida em sociedade” 

(ERNER, 2015, p.19). 

O morar em condomínios relaciona-se a outra tendência: a busca constante 

por segurança. Entram em voga os muros altos, as cercas elétricas, as câmeras de 

segurança, entre outros dispositivos. Também se relaciona à criação de espaços 

homogêneos nas cidades. Baudrillard (1970) associa o fenômeno à invasão da 

realidade por signos, transformando os indivíduos em consumidores insaciáveis. Por 

conseguinte, ocorre a submissão das massas ao controle das publicidades e das 

mídias, criando signos, como a busca pela segurança, o morar entre iguais, etc. É 

possível observar a importância de tais fatores em frases do anúncio de uma 

imobiliária sobre o Residencial Lago Sul, projetado no ano de 2009 e implantado no 

bairro Estados Unidos. 

 
A 05 minutos do Centro de Uberaba.  
O melhor custo benefício do mercado. 
Segurança e Lazer no entorno. 
Totalmente aprovado. 
(Fonte: UBERABA IMÓVEIS (2015) 
<http://www.uberabaimoveis.com.br/lancamento.aspx?cod=9>) 

 

Outra classificação das tendências, colocada por Erner (2015) é a divisão 

entre as funcionais e as não-funcionais. Enquanto estas se relacionam à evolução do 

gosto dos indivíduos, aquelas estão envolvidas com atividades cotidianas, questões 

econômicas, objetos e ambientes que tenham alguma utilidade. 

Observaram-se algumas tendências nas plantas analisadas. No que se refere 

à área íntima da unidade de apartamento, ocorreu a separação do quarto dos pais e 

o dos filhos, criando uma setorização dentro da área. Quanto aos espaços 

introduzidos nas unidades, como a varanda gourmet e a antiga e tradicional sacada, 

percebe-se que esses ambientes ganharam importância, pautada na dimensão social 

que o ato de cozinhar atingiu, o que evidencia a criação de tendências. Para Erner 
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(2015) o interior da casa sofre intensamente a consequência das tendências 

relacionadas ao uso do espaço. Além dessas relações espaciais, podemos 

acrescentar como as alterações nos modos de vida, principalmente vinculadas aos 

meios de comunicação, alteraram a relação do homem com seu espaço de habitar. 

Aliada a estas tendências, a intensificação da produção de áreas comuns em 

condomínios verticais, em consequência da paulatina redução das áreas das 

unidades de apartamentos, observada nos últimos anos, criou um novo padrão de 

programa para os edifícios. O estímulo ao cuidado com o corpo e a divulgação do 

espaço fitness e das áreas de lazer equipadas com piscina, hidromassagem e sauna 

induzem os compradores a optar por tais empreendimentos. As mídias e a 

manipulação comercial associam constantemente estes espaços à qualidade de vida. 

Erner (2015) escreveu: “A necessidade compulsiva por novidades gera apetites 

inéditos; ela gera uma nova sociedade, a sociedade das tendências” (ERNER, 2015, 

p. 33). 

Assim, percebemos um mercado imobiliário especializado cada vez mais na 

criação e difusão de tendências, sempre atento para aproveitar os modismos 

presentes nas novelas, revistas, programas de tv etc. Queiroz (2008) comentou a 

habilidade desse mercado em criar demanda, usando como exemplo a varanda 

gourmet. Cabe aqui, no entanto, uma dúvida:  até que ponto podemos atribuir tal 

responsabilidade aos empreendedores imobiliários? A necessidade que as pessoas 

têm de se diferenciar umas das outras gera constantemente novos hábitos e produtos.  



 
 

  

CAPÍTULO 4:  

UM BREVE PANORAMA 2011-2013: O AUGE 

DA PRODUÇÃO 
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4. UM BREVE PANORAMA 2011-2013: O AUGE DA 

PRODUÇÃO 

 

O período analisado nesta pesquisa corresponde à primeira década do século 

XXI, justificado pelo aumento na produção de condomínios fechados em Uberaba, em 

especial o prédio de apartamentos, item primordial deste estudo. Porém, a produção 

nos primeiros anos da década de 2010 mostrou uma grande intensificação dessa 

tipologia de moradia, ampliando o público-alvo para classes de renda inferior.  

Mesmo com a ampliação do público dos edifícios residenciais nesses anos, o 

crescimento dos condomínios horizontais e verticais voltados para as classes média 

e alta é enfatizado em uma revista destinada a empresários e investidores do 

município: “O segmento de moradias de médio e alto padrão é bem atendido, com os 

condomínios fechados verticais, horizontais e vários lançamentos recentes” 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, 2015). 

A produção nos três primeiros anos (2011-2013) foi superior a toda produção 

da década anterior (gráfico 6). Para uma cidade do interior como Uberaba, a produção 

de quarenta edifícios residenciais é um fenômeno inédito, que reflete as 

transformações na população e em seu modo de vida. Os resultados e levantamentos 

apresentados aqui mostram como este mercado imobiliário foi ganhando força e como 

o modo de vida proporcionado pelo apartamento foi difundido. A pesquisa desses 

anos posteriores ao período abordado neste trabalho justificou-se pela necessidade 

de averiguar as tendências encontradas na produção dos primeiros anos do século 

XXI, tendências essas que envolvem a escolha pela moradia vertical, a produção de 

localizações na cidade, a diminuição das áreas internas dos apartamentos e a 

proliferação das áreas de usos coletivos.17 Este levantamento levou ao entendimento 

do volume de produção de condomínios verticais da década anterior na consolidação 

e popularização da moradia vertical. 

                                            
17 Essa pesquisa da trajetória da produção de condomínios verticais entre os anos 2011 a 2013 foi 
pautada na coleta dos dados dos processos desse tipo de construção liberados pela Prefeitura 
Municipal de Uberaba, via listagem fornecida pelo Arquivo Público de Uberaba. Posteriormente, foi feita 
a sistematização de tais dados, identificando, em uma tabela, localização, responsáveis pela 
construção, quantidade de pavimentos, área edificada. Após esta sistematização, de forma diferente 
do levantamento dos prédios entre 2000 e 2010, quando foram fotografadas plantas no Arquivo Público 
de Uberaba, a coleta das plantas dos empreendimentos foi realizada somente nos sites das 
construtoras, de promoção de venda e de imobiliárias. 
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Os anos 2000 foram o início da especialização do prédio de apartamentos na 

cidade, quando a demanda por tal tipo de moradia vinculada à valorização do solo e, 

principalmente, ao fator segurança, expandiu a produção para outras classes sociais. 

Entre os anos 2011 e 2013, houve um intenso crescimento de grandes construtoras 

em nível nacional atuando na produção habitacional da cidade, expandindo as origens 

de investimento e potenciais investidores. Constitui-se, também, uma população 

crescente com desejo de morar em prédios e a introdução de novos hábitos, 

reafirmando o que Carlos Lemos disse em 1976: “O apartamento significa para o 

brasileiro um novo modo de vida ” (LEMOS, 1976, p. 165). 

O mercado imobiliário foi um dos setores que mais se destacou em Uberaba, 

a partir do início do ano 2000. Segundo a Prefeitura Municipal de Uberaba, a cidade 

foi a 6ª do estado de Minas Gerais e a 71ª do Brasil em arrecadação do Imposto sobre 

a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). “Com o crescimento da renda e da população, 

o mercado imobiliário foi um dos setores com maior aquecimento, beneficiando 

famílias em todas as classes sociais” (PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA, 

2015). 

 

 
Gráfico 6: Quantidade de edifícios por períodos - acrescentando 2011 a 2013 

Fonte: Autora com dados do Arquivo Público de Uberaba (2015) 

 

A primeira década de 2000 levou à criação dos eixos de verticalização, 

influenciados por equipamentos que atraíram tais empreendimentos. Nos três anos 

posteriores, 2011 a 2013, as localizações desses quarenta condomínios verticais se 
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mantiveram nos mesmos eixos, agora, com um outro shopping, novo potencial de 

atração já anunciado no final dos anos 2000.  

A tabela 5 mostra a relação de prédios por bairros, repetindo os mesmos 

bairros dos eixos de verticalização, com exceção de dois edifícios localizados em 

outros dois bairros. O fenômeno foi resultado da legislação, que define as áreas com 

potencial de adensamento pela verticalização. 

O bairro Santa Maria apresentou maior concentração, consolidando a 

valorização causada pela implantação do Shopping Center Uberaba, em 1999, e 

também pela proximidade à Prefeitura Municipal e ao Novo Fórum da cidade, 

equipamentos que têm promovido uma grande mudança e valorização da área. 

Confirmando a tendência de universidades constituírem   um polo de atração, junto à 

Universidade de Uberaba está o segundo bairro com maior concentração de 

condomínios verticais, o bairro Abadia, onde está localizada a Universidade Federal 

do Triângulo Mineiro. 

 

 
Tabela 5: Relação edifícios por bairros (2011-2013) 

Fonte: Autora, com dados do Arquivo Público de Uberaba (2015) 

 

4. 1 Alguns projetos: reforçando tendências 

 

Para compreendermos a produção desse triênio, foram selecionados três 

empreendimentos, cada um projetado em um ano diferente. O ano com maior 

concentração de construção foi 2012 (gráfico 7), com o total de 20 prédios projetados 

neste ano, quando o ITBI (Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis), segundo 

a prefeitura Municipal de Uberaba, atingiu R$ 12.444.511,43. 

 

BAIRRO PRÉDIOS

Santa Maria 11

Abadia 9

Estados Unidos 7

São Benedito 5

Mercês 4

Fabrício 2

Outros 2
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Gráfico 7: Relação prédios por ano (2011-2013) 

Fonte: Autora, com dados do Arquivo Público de Uberaba (2015) 

 

Um dos edifícios produzidos em 2011 o condomínio Parque Urban Life, 

implantado no bairro São Benedito, tem dez pavimentos e duas torres. O público-alvo 

deste empreendimento possui renda inferior aos analisados nos anos 2000 a 2010. O 

empreendimento foi promovido pela empresa MRV Engenharia, com atuação em 

âmbito nacional, o que evidencia a ação de construtoras de outras localidades na 

cidade. A ênfase na importância da localização é destacada no anúncio do site da 

MRV Engenharia: 

 
“Uma localização privilegiada, como você! 
More próximo à Avenida Guilherme Ferreira, Praça Valentino, Centro Federal 
de Educação Tecnológica de Uberaba, próximo a tudo o que você precisa” 
(MRV, 2015). 
 

Em relação às áreas coletivas do condomínio, este exemplar confirma a teoria 

sobre a hierarquia das tendências, lançadas para as classes mais altas e 

posteriormente seguidas por outras classes sociais. O espaço fitness, neste 

condomínio, diferentemente dos já analisados, consiste em equipamentos de 

ginástica distribuídos na área aberta do empreendimento. Apresenta apenas o 

playground; a brinquedoteca não aparece nos empreendimentos estudados voltados 

às classes de rendas menores (Figura 63). 
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Figura 63: Espaço Fitness; playground e espaço gourmet (respectivamente) - Parque Urban Life 

Fonte: 
<http://www.mrv.com.br/imoveis/apartamentos/minasgerais/uberaba/saobenedito/parqueurbanlife> 

Acesso: jan. 2016 

 

A noção dos espaços coletivos como promoção da qualidade de vida dos 

futuros moradores está presente no folder do empreendimento. Aliado a isso, as 

questões discutidas sobre o consumo ostentatório são ressaltadas nesse anúncio 

publicitário (figura 64). 

 

 
Figura 64: Folder Parque Urban Life - p. 4  

Fonte: 
<http://www.mrv.com.br/imoveis/apartamentos/minasgerais/uberaba/saobenedito/parqparqueurban?v2=true&utm

_expid=7695575-
18.VyrysRGfTGOZI3W2x7EeGQ.1&utm_referrer=http%3A%2F%2Fwww.mrv.com.br%2Fimoveis%2Fminasgerai

s%2Fuberaba%3Fv2%3Dtrue>  
Acesso: Jan. 2016 

 
 

As unidades habitacionais são oferecidas em duas tipologias: com um ou dois 

quartos. As áreas das unidades variam entre 40 e 47 m², redução significativa nas 

dimensões dos apartamentos. As plantas abaixo (figura 65) são das unidades que 

possuem dois quartos. Contam com apenas um banheiro, a sala de estar/tv 
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(denominada assim nas plantas) é integrada à sala de estar. Percebemos a mesma 

situação em relação à divisão das áreas pelas zonas de usos, observada nos casos 

estudados do período anterior: a área íntima ocupa o maior espaço, seguida da área 

social. A tripartição burguesa permanece como uma constante na produção de 

apartamentos. A área reduzida dos apartamentos se associa, também, aos requisitos 

do programa do Governo Federal: Minha Casa Minha Vida. 

 

     
Figura 65: Plantas dos apartamentos com dois quartos Parque Urban Life 

Fonte: 
<http://www.mrv.com.br/imoveis/apartamentos/minasgerais/uberaba/saobenedito/parqueurbanlife> 

Acesso: jan. 2016 

 

O condomínio vertical escolhido do ano de 2012 foi o Residencial Deputado 

Leão Borges, no bairro Fabrício, com 16 pavimentos, um empreendimento voltado 

para as classes de renda mais alta. Usa como principal atributo de venda a 

localização, na Praça Santa Terezinha, área antiga e tradicional da cidade, 

extremamente valorizada e com vista para a igreja Santa Terezinha, um ponto turístico 

local. A promoção desse empreendimento usa como destaque a exclusividade da 

implantação. Em consequência do terreno valorizado nessa área, os espaços comuns 

são menores e se resumem à piscina e ao salão de festas (figura 66). 

 
No Residencial Deputado Leão Borges, tudo foi pensado para elevar o seu 

conforto a um novo patamar. 
E um projeto com tanta personalidade só poderia se localizar em um ponto 

exclusivo de Uberaba: a Praça Santa Terezinha. 
(FENIX CONSTRUTORA. Disponível em: 

http://fenixconstrutora.com.br/site/empreendimento/leao-borges-uberaba/ 
Acesso em: jan. 2016) 
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Figura 66: Fachada do edifício; área de lazer - Residencial Deputado Leão Borges 
Fonte: <http://fenixconstrutora.com.br/site/empreendimento/leao-borges-uberaba/> 

Acesso em: jan. 2016 

   

Além de construtoras que atuam em âmbito nacional, as com sede na cidade 

continuam investindo na produção de condomínios verticais. O Residencial Deputado 

Leão Borges foi realizado por uma dessas e a projetista responsável possui escritório 

na cidade.  

A crescente especialização do mercado, no interior de Minas Gerais, na venda 

e promoção dos edifícios residenciais, tem sido cada vez mais percebida pelos 

consumidores. São várias as estratégias que marcam tal processo, entre as quais a 

criação de sites específicos para cada empreendimento, prática que tem se tornado 

frequente.   

O edifício apresenta dois apartamentos por pavimento, com três quartos, 

sendo todos suítes – o que reforça a questão da privacidade entre os membros do 

grupo doméstico. Possui cinco banheiros, um dos quais localizado na área de serviço. 

A cozinha permanece isolada, enquanto as salas de jantar e estar são integradas e 

há a varanda gourmet, confirmando a tendência do hábito de cozinhar como um 

evento social (figura 67). 
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Figura 67: Planta apartamento Residencial Deputado Leão Borges 

Fonte:< http://fenixconstrutora.com.br/site/empreendimento/leao-borges-uberaba/> 
Acesso em: jan. 2016 

 

O condomínio vertical escolhido para representar a produção do ano de 2013 

foi o Alencarina Condomínio Residencial, empreendimento próximo à Universidade de 

Uberaba e ao Novo Fórum. Possui 15 pavimentos e três tipologias de apartamentos, 

com dois ou três quartos, variando entre 53 e 66m². É voltado para a classe média. 

Assim como os empreendimentos da avenida do Shopping Center Uberaba, este 

empreendimento apresenta no térreo cômodos comerciais. A construtora responsável 

pelo empreendimento atua em nível nacional e fixou uma unidade na cidade, 

confirmando a atração de capitais de outras localidades pelo mercado imobiliário de 

Uberaba. Porém, o projeto foi desenvolvido por um grupo da própria cidade, atuante 

há vários anos nesse segmento. 

A localização foi um dos atributos enfatizados na promoção do 

empreendimento, além do apelo ao condomínio como facilitador da vida do ‘homem 

moderno’. Como se observa no anúncio do site da construtora abaixo, também é 

colocado o potencial de investimento do empreendimento, já que nessa área existe 

uma grande procura por imóveis para aluguel devido à proximidade com a 

universidade. 

 
Este empreendimento foi desenvolvido com pesquisas para satisfazer ao 
máximo as necessidades do mercado, unindo tamanho, valor patrimonial, 
localização e ainda a praticidade da vida do homem moderno. 
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(CARTHAGO CONSTRUTORA, 2015. Disponível em: 
http://www.grupocarthago.com.br/Alencarina/ Acesso: jan. 2016) 
 

As áreas de usos coletivos estão presentes nesse empreendimento, 

confirmando as tendências introduzidas nos primeiros anos da década de 2000. O 

condomínio conta com a presença de uma área de lazer equipada com piscina e área 

gourmet (figura 68). 

 

    

Figura 68: Fachada e área de lazer Alencarina Condomínio Residencial 
Fonte: <http://www.grupocarthago.com.br/Alencarina/> 

Acesso: jan. 2016 
 

Os desenhos das unidades habitacionais permanecem dentro da setorização 

em zonas social, íntima e de serviços. Em consequência da redução das áreas 

internas dos apartamentos, a cozinha cada vez mais se resume ao corredor estreito 

como uma parede equipada. A definição de tipologias diferentes, com dois ou três 

quartos, mostra como o mercado está atento às demandas diferentes dos usuários, 

embora ainda ocorra de uma forma inibida e relacionada mais com número de 

cômodos que com um outro redesenho do espaço doméstico (figura 69).  

 

   
Figura 69: Plantas de unidades com dois e três quartos - Alencarina Condomínio Residencial 

Fonte: <http://www.grupocarthago.com.br/Alencarina/> 
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Acesso: jan. 2016 

 

O projeto da unidade habitacional se mostrou com tendência à padronização. 

Independente da classe a que se destina, há pouca preocupação com a arquitetura 

doméstica. Volta-se atenção, sobretudo, para as áreas de uso coletivo. A definição 

em zonas íntima, social e de serviços parece anacrônica em relação ao potencial de 

atividades, com caráter de privacidade distinto, que podem ser realizadas dentro 

desses ambientes. Pinho (2005) comentou as exigências crescentes dos 

consumidores dessas moradias, ao ressaltar a necessidade de uma preocupação 

maior com o projeto e com as especificidades de cada grupo doméstico. 

Assim, percebemos que as tendências criadas e difundidas entre os anos 

2000 a 2010 tiveram continuidade na produção dos três anos posteriores e foram 

estendidas para empreendimentos destinados a classes de rendas inferiores. 

 

4. 2 Sobre apartamentos, consumo e segregação 

 

A partir dos anos 2000, percebe-se, uma grande transformação no mercado 

imobiliário em Uberaba, reflexo de fenômenos que já aconteciam, em, grandes 

metrópoles como a produção de localizações, mudando de forma significativa as 

características de muitas áreas da cidade, a especialização do mercado imobiliário e 

a ênfase no uso da legislação em favor da otimização dos seus empreendimentos e a 

busca incessante pela segurança, traduzida no aumento dos moradores de 

condomínios horizontais e verticais fechados.   

A criação de áreas de usos coletivos, absorvendo funções antes das cidades 

ou do interior das moradias, com o uso da denominação “praça” para nomear espaços 

internos e o apelo à segurança e à vida dentro do espaço interno, protegido 24 horas 

por câmeras e seguranças têm consequências na criação de espacialidades 

segregadas. Sobre esse fechamento de moradores nesses espaços murados com a 

falsa sensação de segurança e a crescente intolerância ao que é diferente, Bauman 

(2003) escreveu: 

 
Os moradores descobrem, decepcionados, que, quanto mais seguros se 
sentem dentro dos muros, tanto menos familiar e mais ameaçadora parece a 
selva lá fora, e mais e mais coragem se faz necessária para aventurar-se 
além dos guardas armados e além do alcance da rede eletrônica de 
segurança. (BAUMAN, 2003, p. 106) 
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A introdução de espaços artificiais simulando o espaço público se tornou 

constante em nossas realidades. Espaços como os shoppings e os condomínios que 

vestem uma “imagem” de espaços de encontro quando, na verdade, o que eles 

proporcionam é o afastamento e a segregação, com a constante vigilância e as rígidas 

normas que permeiam esses locais. 

O resultado da estruturação da cidade pelos espaços do consumo resultou no 

quase abandono das áreas realmente públicas, de alguns locais de lazer espalhados 

pela cidade e a concentração no entorno dos templos do consumo, com a valorização 

da área, como presenciamos com a transformação da área do entorno do Shopping 

Center Uberaba. A consequência é a diminuição das diferenças e das possibilidades 

de a pluralidade se manifestar em uma coexistência cotidiana de mundos diferentes. 

Cabe-nos, então, uma reflexão a respeito do futuro de nossas cidades diante destes 

espaços. 

 
Se quisermos, portanto, enfrentar os problemas éticos de nosso tempo, 
teremos de rever nossos ideais de felicidade e não dar ao “consumismo” mais 
do que ele merece. Sem isso, continuaremos a tomar a sombra pela presa; 
com isso teremos muito trabalho pela frente. O convite é risível para muitos. 
Estes são os verdadeiros, os únicos e – espero! – os “últimos consumidores” 
(COSTA, 2004, p. 181). 

 

A propagação dos condomínios fechados em Uberaba correspondeu, a partir 

dos anos 2000, a um mercado altamente rentável e a uma mercadoria desejável pela 

população. Vinculados ao status social, à exclusividade, tais empreendimentos foram 

se espalhando pela cidade. O auge dessa produção pode ser observado no 

empreendimento planejado para ser implantado nas proximidades do novo shopping, 

o Uberaba Praça Shopping, inaugurado no ano de 2015, que prevê a implantação de 

um complexo residencial, o condomínio Brisas, composto por oito torres, o maior 

empreendimento desse tipo na cidade (figura 70). 
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Figura 70: Praça Uberaba Shopping Center e Condomínios Brisas 

Fonte: <http://www.globalincorporacoes.com.br/publica/brisas.html>.  
Acesso: jan. 2016 

 

Este exemplo máximo do fenômeno dos condomínios verticais fechados em 

Uberaba confirma as tendências estudadas e discutidas, bem como a difusão desse 

modelo de moradia entre a sociedade uberabense. Embora se trate de um único 

empreendimento, há quatro tipos de torres, agrupadas em quatro grupos, com dois 

edifícios cada um, cada tipo diferenciado do outro pela quantidade de quartos e área 

das unidades, promovendo uma divisão social, ainda que dentro do mesmo 

empreendimento. As áreas coletivas são independentes, ressaltando a necessidade 

de viver entre iguais (figura 71). 
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Figura 71: Condomínios Brisas 

Fonte: <http://www.globalincorporacoes.com.br/publica/brisas.html>.  
Acesso: jan. 2016 

 

Os atributos de venda descritos pelo empreendimento vão desde apelo à 

localização próxima ao shopping, ao padrão social, à criação de simulacros de 

espaços públicos como praças até a valorização das áreas comuns:  

 
Diferenciais 
Condomínio fechado com oito torres residenciais 
Segurança, conforto, sofisticação e modernidade em um empreendimento de 
luxo em Uberaba. 
Área de Lazer Completa (sala de jogos, espaço fitness, espaço kids, piscinas 
adulto e infantil, bar, sauna, salão de festas, espaço gourmet, lounge e home 
cinema). 
Seis mil metros quadrados de área verde, grandiosos jardins e praças 
arborizadas para proporcionar qualidade de vida e contato com a natureza 
Além disso tudo, com um shopping no quintal. (147 Lojas, Lojas de Serviços, 
Academia, Cinema com 6 Salas, 17 Operações de Fast-Food, 4 Restaurantes 
e mais de 1.600 Vagas de Estacionamento.) 
(GLOBAL INCORPORAÇÕES. Disponível em: 
<http://www.globalincorporacoes.com.br/publica/brisas.html>. Acesso: jan. 
2016) 

 

A transformação do ambiente urbano e da própria sociedade pautada em tais 

divisões e nesse fechamento homogêneo tem reproduzido a própria insegurança e 

medo. 
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O prédio de apartamentos é uma solução, como já colocado por Gropius 

(1972) e defendida, no século XX por Le Corbusier (2004), satisfatória para o 

adensamento das áreas valorizadas da cidade, aproveitamento da infraestrutura, além 

da criação de certa coletividade entre os moradores. Afinal, morar em áreas 

valorizadas é o desejo de grande parte da população. Porém, o que este trabalho 

constatou em relação aos grandes condomínios fechados, onde os indivíduos se 

voltam para dentro de seus espaços, foi a reprodução da impossibilidade em aceitar 

as diferenças, sob o slogan: “More, trabalhe e divirta-se em um único lugar! ” (GLOBAL 

INCORPORAÇÕES, 2015). 

 



 

  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Esta dissertação possibilita uma visão da produção de apartamentos em 

Uberaba, neste início de século. Parte de um panorama histórico da consolidação e 

importância da cidade dentro do contexto regional e da investigação da produção de 

edifícios residenciais, para análises dos condomínios de apartamentos produzidos na 

primeira década do século XXI no local. 

A produção de edifícios de apartamentos nunca foi tão intensa como nas 

últimas duas décadas em Uberaba, reflexo do crescimento da cidade, do aumento da 

população e do desenvolvimento socioeconômico. 

Os dados coletados e apresentados neste trabalho sobre a implantação dos 

condomínios verticais mostraram a criação de localizações na cidade, associadas à 

valorização do solo urbano. Assim, foram definidos seis eixos de verticalização, que 

estruturam a atuação do mercado imobiliário na cidade, determinados por fatores 

diversos de atração.  

Os eixos de verticalização foram associados à delimitação dos bairros usada 

pelo Poder Público, e estão assim constituídos: os do bairro Fabrício e São Benedito, 

vinculados à proximidade centro da cidade, com  este último,  destacando-se, 

também, pela implantação do Shopping Center Uberaba no ano 1999; os eixos de 

verticalização dos bairros Abadia e Santa Maria,  associados  às  duas maiores 

universidades de Uberaba, além de este último estar  próximo ao shopping; o bairro 

Mercês constitui  outro vetor de verticalização da cidade, relacionado à  Prefeitura 

Municipal de Uberaba e  ao novo shopping, inaugurado no ano 2015; o último eixo 

representa a  situação específica de um único edifício implantado em uma área que 

passou por  recente processo de valorização, em consequência da construção de uma 

rede de condomínios horizontais fechados, de alto padrão. A criação destas 

localizações vincula-se à valorização do solo urbano, por sua multiplicação com os 

edifícios de muitos pavimentos e, também, pelas leis urbanísticas favoráveis. 

A legislação foi determinante para a localização e configuração espacial dos 

37 edifícios estudados, projetados entre os anos de 2000 e 2010, influenciando desde 

a escolha dos locais de implantação até os projetos das áreas comuns e dos 

apartamentos dos condomínios. Propomos estudar tais prédios, dividindo-os em dois 

padrões de edificações voltados para as classes de média e alta renda. 
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Com base na pesquisa realizada, consideramos que os projetos dos 

condomínios são condicionados pelo poder aquisitivo dos usuários e seus hábitos, 

pela legislação urbanística e pelos interesses do capital imobiliário. 

A crescente escolha pela moradia vertical, por sua vez, é reflexo de diversos 

fatores, entre eles a segurança, ressaltando a ênfase em sistemas de vigilância, e a 

localização, garantia de exclusividade aos moradores e reforço dos desejos de 

consumo e afirmação social, em que a residência é uma possibilidade privilegiada. 

Com a análise dos projetos dos condomínios, identificou-se  que o aumento 

da oferta de áreas de uso coletivo tem como consequência alguns fatores: a 

legislação, ao permitir  que algumas áreas de uso comum não sejam computadas para 

o cálculo do coeficiente de aproveitamento, estimulando a produção desses espaços, 

com reflexos na promoção dos condomínios verticais como locais que qualificam a 

vida cotidiana – em  verdade,  uma estratégia produzida pelo mercado imobiliário - ; a 

diminuição das áreas internas dos apartamentos, compensada pelos espaços 

coletivos – tendência observada, principalmente, a partir da metade da década 

estudada; e a padronização do projeto arquitetônico das unidades habitacionais, o que 

ressalta a preocupação cada vez menor com o desenho do espaço doméstico dos 

apartamentos. Com isto, confere-se um destaque maior aos ambientes comuns dos 

condomínios verticais, o que se reflete nos novos nomes usados para designar tais 

ambientes como: espaço gourmet, fitness, brinquedoteca, espaço zen, redário e 

espaço para leitura. Alguns destes ambientes são versões maquiadas de espaços já 

existentes em condomínios verticais produzidos em décadas anteriores como, por 

exemplo, o fitness no lugar da sala da ginástica/academia e o espaço gourmet 

substituindo o quiosque com churrasqueira.  

Outras tendências também foram observadas no projeto das unidades 

habitacionais como: o aparecimento das varandas gourmets, consequência de  

transformações vinculadas ao hábito de cozinhar como um evento social de final de 

semana, tarefa que  as cozinhas não conseguem suprir; a redução do tamanho das 

cozinhas, associadas à tendência de fazer refeições fora de casa; o aumento da 

quantidade de suítes, principalmente nos condomínios de alto padrão, reflexo do  

aumento da individualidade dos membros dos grupos domésticos; e o quase 

desaparecimento da copa e do quarto de empregada, associados respectivamente   à 

redução dos espaços dos apartamentos e às  leis trabalhistas que tornaram tais  
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serviços mais onerosos. Contudo, outras características do espaço doméstico se 

mantiveram, tais como a divisão espacial por zonas de uso, presente em todas as 

plantas analisadas, e a hierarquia das circulações horizontais e verticais divididas 

entre os acessos social e de serviços. Reforça-se, com isto, a diferenciação entre 

quem mora no empreendimento e quem trabalha nele. 

As transformações comportamentais relacionadas aos avanços tecnológicos 

e, principalmente, aos meios de comunicação, e as mudanças na composição familiar 

foram fundamentais para alterações de usos do espaço doméstico que estão 

ocorrendo. Porém, os desenhos dos apartamentos não acompanham plenamente tais 

mudanças em curso. Assim, verifica-se a permanência da divisão dos apartamentos 

em áreas social, íntima e de serviços, mesmo com diluição das barreiras que 

permeiam as atividades desempenhadas nessas áreas. O quarto já não serve apenas 

para dormir, assumindo outras ações: comer, trabalhar, receber, ver tv, conversar, 

namorar, estudar, ouvir música, enfim, viver. Os cômodos ainda são projetados para 

desenvolver funções específicas, ao desconsiderar a multiplicidade de ações que 

podem ocorrer nesses espaços estanques. 

Os estudos realizados demonstraram poucas inovações no projeto 

arquitetônico dos apartamentos. As inovações mais importantes encontradas na 

amostragem de apartamentos de Uberaba estão restritas à integração de cômodos 

pela retirada de paredes, ou seja, uma solução voltada mais para a sobrevivência do 

mercado imobiliário que para a demanda de diferentes grupos domésticos. 

A produção de edifícios residenciais da primeira década foi um impulso para 

a popularização e disseminação da moradia vertical que, nos três anos seguintes a 

2010, atingiu uma marca extremamente significativa, e superou toda a produção da 

década anterior, além de expandir o público-alvo para as classes de renda inferior. 

Algumas tendências observadas nos exemplares dos anos 2000 confirmaram-se 

neste segundo período, como: a produção das localizações, a valorização das áreas 

comuns, o apelo à segurança e a diminuição das áreas dos apartamentos.  

Este trabalho procurou contribuir para o entendimento das transformações 

nos modos de morar vinculados à habitação coletiva em Uberaba, bem como para a 

compreensão das alterações nos hábitos da população referentes à moradia e 

atuação do mercado imobiliário.  
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A arquitetura residencial vertical construída em Uberaba reflete, em escala 

menor, a produção das grandes cidades brasileiras. Principalmente com a 

participação recente de grandes empresas da construção atuantes em nível nacional, 

coloca-se o desafio de refletir até quando a padronização do programa e do desenho 

de apartamentos pensados para população metropolitana se adequa à população 

interiorana de cidades de porte médio, como a estudada. A ampliação desse estudo 

para as cidades médias do interior se mostra necessária para a compreensão das 

particularidades de cada região: em que medida suas peculiaridades são incorporadas 

ao projeto dos edifícios residenciais e a forma como o condomínio vertical tem alterado 

as dinâmicas espaciais dessas cidades. 
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1
2000_CONDOM ÍNIO EDIFÍCIO 

CHAM PAGNAT
Pç. D. Eduardo, 10 M ercês res. x 7 1 6 1 x x 1 x A

2
2000_ CONDOM ÍNIO RESIDENCIAL 

PORTAL CASTELL
R. Silva Jardim, 59 Fabrício res. x 5 8 32 2 x 2 x x 1 B-

3 2000_RESIDENCIAL M ARIA DA GLORIA
R. Teóf ilo Otoni, 

153

São 

Benedito
res. x 5 1 e 2 6 2 x x 1 x 1 x A

4 2001_EDIFÍCIO BENJAM IN REIS
R. Alvares Cabral, 

145
Fabrício res. x 7 2 10 2

cobe

rtura
x 3 x x x x 1 x A

5 2001_EDIFICIO GUARUJA R José Furtado, 155 M ercês res. x 5 2 10 1 x 0 x 1 B

6
2002_ RESIDENCIAL DR. JOSÉ 

HUM BERTO RODRIGUES DA CUNHA

Av. Nene Sabino, 

881
M ercês res. x 6 4

24  x 4 

=72
1 x 1 x x x x x 1 B-

7 2002_CONDOM ÍNIO BUENA VISTA

R. Carlos Tasso 

Rodrigues da 

Cunha, 3000

Fabrício

res. e 

comer

cial 

(térre

o)

x 6 4
24x2: 

48
1 x x x 1 B-

8
2002_CONDOM INIO RESIDENCIAL 

M ILLENIUM
Av. M aranhão, 956

Santa 

M aria 
res. x 9 14 1 x 4 x x x x x x 2 x x A

9 2002_ CONDOM ÍNIO PANTHEON R. Episcopal,649 M ercês res. x 7 1 6 2 x x 1 A

10 2003_RESIDENCIAL TURM ALINAS
R. Duque de Caxias 

, 74

São 

Benedito
res. ? ? ? ? 6 16 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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1 4 (2 suítes) 5 (1 lavabo) sim isolada x
sim 

(varanda)
2003 1401.10 192,1 541.22 m²

 Eng. e Proj.: PATRICIA CARDOSO RIBEIRO 

D'ARM ADA

2 x
t ipo 1: 2 /  t ipo 

2: 1

t ipo 1: 2/  t ipo 

2: 1
sim

tipo 1: isolada /  

t ipo 2: integrada

x (integrada - 

cozinha)
sim 2002 2863,4 683

Eng. e Proj.: ROBERTO LOPES VELUDO - 

Portal Construtora e Empreendimentos Ltda.

3 4 (4 suítes) 7
sala + sala 

ínt ima
isolada

x (integrada - 

cozinha)
sim x 2003 1976,5 158/350 91,92 654,5

Proj. e Eng.: LUIZ ANTONIO ARDUINI 

CANASSA

4 x

pav. t ipo: 3 /  

cobertura: 4 

(2 suítes)

4 (1 suite - 1 

lavabo) /  

cobertura: 5 (1 

lavabo)

sim (estar e 

jantar)

isolada /   

cobertura: 

cozinha e copa 

isoladas

x
sim 

(varanda)
sim

sim 

(co

bert

ura)

sim 

(cobe

rtura)

cobert

ura
2003 3159,8

 Proj.: DANUZA BUZOLO Eng. CELIM O 

APARECIDO  - M illennium Construções e 

Incorporações 

5 3  (1 suíte) 4 (1 lavabo)
jantar e estar 

integradas

cozinha e copa 

integradas e 

isoladas

x sim 2004 2092,7 209,3  Proj. e Eng: JAIR EUSTAQUIO DA SILVA

6 x 3 (1 suíte) 2
jantar e estar 

integradas
isolada x

sim 

(varanda)

2003/

2004
10151 88,55

Proj.: M ARIA INES VENCESLAU RODRIGUES 

DA CUNHA Eng.: Antonio Venceslau - RCG

7 x 3 (1 suíte) 2
jantar e estar 

integradas
isolada x 2003 6723.11 135,7 6723,11

Proj.: M ARIA INES VENCESLAU RODRIGUES 

DA CUNHA Eng.: LUIS GUARITÁ - RCG

8 x 4 (2 suítes) 5 (1 lavabo)
jantar e estar 

integradas

2 opções: isolada 

ou integrada à 

sala

x

sim 

2(sacada 

e 

varanda)

x 2006 4250,6 236,7 687,37
Proj.: CARLOS HALLITE Eng.: RUM O 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO

9 3 suítes 

5 (1 lavabo) /  

cobertura 

(duplex): 6 (3 

lavabos)

jantar e estar 

integradas /  

duplex:+1 sala 

de estar

cozinha e copa 

integradas e 

isoladas

x sim x
x(dup

lex)

x 

(duple

x)

x 

(duple

x)

2004 1513,8 141  Proj. e Eng.: M ARCELO M ARQUES DA SILVA

10 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2007 3317,8
Eng. JOSÉ DESTRO; Proj. ANA BEATRIZ 
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11
2003_ CONDOM ÍNIO RESIDENCIAL 

UIRAPURU

Av. Afranio de 

Azevedo, 881

Santa 

M aria 
res. ? ? ? ? 6 20 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

12
2003_CONDOM INIO RESIDENCIAL NEW 

JERSEY

R. da Const ituição, 

1180
Abadia res. x 10 ? 31 1 x 3 x 1 x x B

13 2004_CONDOM ÍNIO EDIFÍCIO SENADOR
R. Senador Pena, 

39
Fabrício res. x 6 2 35 2 x x x 1 B

14 2005_RESIDENCIAL PRINCE DE LYON 
Av. Santos 

Dumond, 1789

Santa 

M aria 
res. x 13 4 48 1 3 x x 2 x B

15 2005_RESIDENCIAL CELITA
R. Afonso Rest ivo, 

138
M ercês res. x 7 2 10 3

cobe

rtura
x 1 x 1 A-

16 2005_RESIDENCIAL M ONTECARLO
R. Olegário M aciel, 

73

São 

Benedito
res. x 13 2 22 2 x 2 x x 2

x 

(saca

da)

B+

17
2007_CONDOM ÍNIO EDIFÍCIO PARQUE 

DOS BURITIS

Av. da Saudade, 

550
M ercês res. x 20 4 76 5 1 x x x x x x x x x 2 A

18
2007_CONDOM ÍNIO RESIDENCIAL 

GUARAPUAVA

R. Afonso Rest ivo, 

77
M ercês res. x 5 3 12 4 x x 1 x B
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11 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2008 4442,1 Eng e Proj: CASSIANA RODRIGUES ARAUJO

12 2 1 estar
integrada à área 

de serviço 

x (integrada 

à cozinha)
sim 2005 3480,3 Proj.: M ARCONDES NUNES; Eng.: ETEL 

13

ed. 2: 3 (1 

suíte) /  ed. 1: 

2

ed. 2: 3 (1 

lavabo) /  ed. 1: 

2 (1 lavabo)

sim isolada
x (integrada 

à cozinha)
sim 2006 4187,9 1075

Eng. e Proj.: ROBERTO LOPES VELUDO - 

PORTAL CONSTRUTORA E 

EM PREENDIM ENTOS

14 3 ( 1 suíte) 3
jantar e estar 

integradas
isolada x

sim 

(varanda)

uso 

múlt i

plo

2006 6192
Eng: JOSE M ARIA BARRA - CONSTRIG  Proj: 

Carlos Hallite

15 x

t ipo 1 e 2: 3 (1 

suíte) /  t ipo 

3: 4 (2 suítes)

t ipo 1 e 2: 4 (1 

lavabo) /  t ipo 

3:  6 (1 lavabo)

t ipo 1 e 2: 

jantar e estar 

integradas /  

t ipo 3: jantar e 

estar 

integradas + 

sala estar

isolada x

t ipo 1 e 

2: sim 

(varanda) 

/  t ipo 3: 

não

3
t ipo 3: 

x

t ipo 3: 

x
2169,9

 Proj. DEM ILTON DIB; Eng. OSVALDO 

CRUVINEL BORGES NETO - BORGES E 

ANDRADE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA

16 3 (1 suÍte) 3
estar e jantar 

integradas
isolada x x 2009 3906,8 120,9 644,38

Proj. M ARCONDES NUNES; Eng. CARLOS 

EDUARDO RODRIG CUNHA COLOM BO - 

ETEL

17 x 3 (3 suítes) 3 estar (living) isolada x 14589 125
Proj.: PAULA HUEB ABDALA; Eng.: RICARDO 

BRAGA - HINDY CONSTRUTORA

18 x

t ipo 1: 

3(3suítes) /  

t ipo2: 2 (2 

suítes) /  t ipo 

3 e 4: 5 suítes

t ipo 1: 5 (1 

lavabo) t ipo 2: 

3 (1 lavabo)  

t ipo 3 e 4: 7(1 

lavabo)

t ipo 1. jantar, 

estar e tv 

integradas /  

t ipo 2: sim /  

t ipo 3: jantar e 

estar 

integradas + 

estar /  t ipo 4:  

estar e jantar 

integrada +  tv 

+ estar

t ipo 1, 2, 3 e 4: 

isolada integrada 

à copa

x

sim /  t ipo 

3: sacada 

( 

varanda)

t ipo 

1, 2 

e 3: 

x

t ipo 

3 e 

4: x

t ipo 3 

e 4: x

t ipo 

3 e 4 

:x 

(área 

de 

lazer)

2011 3202,2
 Proj.: M ARIA SANTOS PANTALEÃO; Eng.: 

JUAREZ BORGES
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19 2007_ CONDOM ÍNIO EDIFÍCIO GIOCONDA
R. Afranio de 

Azevedo, 383

Santa 

M aria 
res. x 7 2 12 1 x 2 x x x x 2 A-

20 2007_ RESIDENCIAL BONAM IS R. João Aquino, 45
Santa 

M aria 
res. x 5 16 1 x 1 x x 1 x B

21 2007_RESIDENCIAL ANTÔNIO E PEDRO
R. José de Alencar, 

700

São 

Benedito
res. x 5

2 

(co

bert

ura: 

1)

13 3 x 1 x

x 

(cob

ertur

a)

B

22 2008_ EDIFÍCIO CELEBRATION

R. Candida 

M endonça 

Bilharinho, 520

M ercês res. x 16 4 30 1 6 x x x x x x x x x x x x 3 x A

23 2008_ RESIDENCIAL SANTA BEATRIZ

R. Dona M aria 

Glória Leão 

Borges, 190

São 

Benedito
misto x 19 4

136 ap 

e 6 

lojas

1 6 x x x x x x

x 

(fra

lda

rio)

x x 2 B

24
2008_ CONDOM ÍNIO RESIDENCIAL 

GIOVANA

R. Pernambuco, 

1012

Santa 

M aria 
res. 11 4 40 1 2 x x x 2 B+

25
2008_ CONDOM ÍNIO IGUATEM I 

RESIDENCE

R. Rio Grande do 

Norte, 100

Santa 

M aria 
misto x 19 4

154 - 6 

lojas
1 3 x x x x 2 x x x x A

26 2009_RESIDENCIAL LAGO SUL
Av. Claricinda 

Alvez Resende, 275

Estados 

Unidos
res. x 6 4 40 1 x x x 2 x B
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19 x 3 suítes 5 (1 lavabo)

estar (living); 

jantar 

integrada à 

cozinha

integrada à sala 

de jantar
x 3 x x 2012 3690,5 207  Eng e Proj. ROGERIO CASTRO

20 3 (1 suite) 2
jantar e estar 

integradas
isolada x

1 

(varanda)
2011 2561,1 130 640

Eng: FLÁVIO M OREIRA; Proj. JESUS ASSIS - 

BRISTOL

21

t ipo 1: 1 suíte 

/  t ipo 2: 2 /  

t ipo 3: 4 

suítes

1

t ipo 1 e 2: 

salas 

integradas /  

t ipo 3: jantar e 

estar 

integradas + 

sala ínt ima

integrada à sala 

de almoço

t ipo 1: 

integrada à 

cozinha /  

t ipo 2 e 3: x

t ip

o 

3: x

t ipo 1,2 e 

3: x

t ipo 

2 e 

3: x

2012 1756,9 441,88 Eng. e Proj.: JOSE CARLOS GEROLIN

22 x 3 (2 suítes) 5 (1 lavabo) integradas isolada x 1 2011 6832 3410,21
Uberaba - Proj.: PAULA ABDALA; Eng.: 

LUCIANO FREIRE - HINDY

23 3 (1 suíte) 3 living isolada x 1 2011 20995 94 3526
Proj: PAULA ABDALA; Eng: FENIX 

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES 

24 3 suítes 5 (1 lavabo)

jantar 

integrada à 

cozinha; sala 

de estar 

integrada com 

som tv

integrada à jantar x 1 x 10742 180 2340 Proj. e Eng.: VALDIR REGIS RIBEIRO M OTA

25 3 (1 suíte) 3 (1 lavabo)
estar e jantar 

integradas
isolada x x

1 

(churrasq

ueira)

2012 26222 123,6
 Proj.: M ARIA INES VENCESLAU RODRIGUES 

DA CUNHA Eng.: LUIS GUARITÁ - RCG

26 3 (1 suíte) 3 living
integrada à área 

de serviço 

2 (1 

terraço)
2012 5320,6 878,4 1794,47

 Eng. JOSÉ LUIS DO AM ARAL; Proj. PAULA 

HUEB ABDALA - JAYAM U 

EM PREENDIM ENTOS E CONSTRUÇÕES
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27
2009_CONDOM ÍNIO RESIDENCIAL BELLA 

VISTA

Av. Dom Luiz M aria 

de Santana, 47
M ercês res. x 16 60 1 x 3 x x 2 x B

28 2009_Ed. Pç Frei Eugênio
Pça. Frei Eugênio, 

300

Sâo 

Benedito
misto x 6 10 4 x x 1 B

29 2009_ EDIFÍCIO PROVENCE
R. Dr. Ludovice, 

262
Abadia res. x 6 4 20 1 x 1 x 1 B

30
2009_PORTAL DAS PALM EIRAS 

RESIDENCE
R. Goias, 80

Santa 

M aria 
res. x 15 4 52 2 x 6 x x x x x x x x x 4 A

31
2009_CONDOM ÍNIO RESIDENCIAL VILA 

VERDE

R. João Alfredo, 

560
Abadia res. x 7 4 48 1 x x 1 x B

32
2009_ CONDOM ÍNIO RESIDENCIAL 

ANACAPRI

R. Ricardo M isson, 

98
Fabrício res. 12 30 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

33
2010_CONDOM ÍNIO EDIFÍCIO M AISON DE 

LISIEUX 

R. Treze de M aio, 

161
Fabrício res. 7 2 12 1 x 1 B

34 2010_Ed. R Duque de Caxias
R. Duque de 

Caxias, 381

São 

Benedito
res. x 6 25 3 1 x 1 B+

35 2010_VILLA TIRADENTES RESIDENCIAL R. Tiradentes, 550 Fabrício res. x 8 64 1 2 x x x x 1 x B

36 2010_CONDOM INIO DUBAI RESIDENCIAL
Av. Guilherme 

Ferreira, 333
Abadia res. x 13 4 44 1 3 x x 2 x B

37 2010_Ed. R Eng Ségio Viana

R. Engenheiro 

Sérgio Viana 

Bruno,  111

São 

Benedito
res. 11 36 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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Planilha elaborada com base nas análises dos dados coletados no ARQUIVO PÚBLICO DE UBERABA (2014) 
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27 3 (1 suíte) 3
estar e jantar 

integradas
isolada x 1 6388,1 2493,17

Eng. OSVALDO BORGES; Proj. DANUZA 

BUZOLO - BORGES E ANDRADA 

ENGENHARIA E CONSTRUTORA

28 t ipo 1: 2, 2 t ipo1, 2: 2 sim
tipo 1: integrada à 

copa /  t ipo 2: x
x 1469,3 480,85 Proj. e Eng.: LUIZ CARLOS HOVSEPIAN

29 3 (1 suíte) 2
estar e jantar 

integradas
isolada x

1 

(varanda)
2011 2846,7 986,53

 Eng:JOSE CARLOS FACURE JUNIOR Proj: 

CLÁUDIA RIBEIRO - GPF ENGENHARIA E 

EM PREENDIM ENTOS

30
t ipo 1: 3 (1 

suíte)

t ipo1: 3 (1 

lavabo)
t ipo 1: sim isolada x

t ipo 1: 1 

(varanda-

churrasq

ueira)

2012 9796 114
Eng. E Proj.: ROBERTO LOPES VELUDO - 

Portal Construtora e Empreendimentos Ltda.

31 2 (1 suíte) 2
estar e jantar 

integradas
isolada x 2013 5923,8

Eng. NORBERTO LUIZ SEVERINO VIEIRA; 

Proj. LUIS DESTRO

32 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2010 5103 Proj. e Eng.: DJALM A EURIPEDES TOM AZ

33 x 3 (1 suíte) 2 sim isolada x 2 2013 1535 448
Proj. e Eng.: CONSTRUTORA J. M ARTINS 

LTDA - EPP

34

t ipo1: 2 ; t ipo 

2: 1; t ipo 3: 3 

suítes

t ipo1 e 2 : 1 /  

t ipo 3: 4

t ipo 1 e 2: 

estar e jantar 

integradas /  

t ipo 3: jantar, 

estar e som, tv 

integradas

t ipo 1 e 3:isolada 

/  t ipo 2: cozinha 

integrada à sala 

de almoço 

x x
biblio

teca
2013 3402,5 771,26 Proj. e Eng.: JOSE CARLOS GEROLIN

35 3 (1 suíte) 2
estar e jantar 

integradas
isolada x sim 6036,7 3624,12

Uberaba - Proj.FABIANA RODRIGUES DA 

CUNHA M IRANZI;  BORGES E ANDRADA 

ENGENHARIA E CONSTRUTORA 

36 3 (1 suite) 3
estar e jantar 

integradas
isolada x 1 2013 6381,2 83,29 1227,06

Proj. M ARCONDES NUNES; Eng. CARLOS 

EDUARDO RODRIG CUNHA COLOM BO - 

ETEL

37 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 7188,5
Proj: M ARIA SANTOS PANTALEÃO; Eng. 

JUAREZ BORGES
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ANEXO 2:  

MODELOS DE ANÁLISES DAS PLANTAS DOS 

APARTAMENTOS (2000-2010) 
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ANEXO 3:  

QUESTIONÁRIO 
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QUESTIONÁRIO  

 
1. Faixa etária 

( ) 20 a 30 anos 

( ) 31 a 40 anos 

( ) 41 a 50 anos 

( ) 51 anos ou + 

2. Composição familiar 

( ) sozinho 

( ) casal sem filhos 

( ) casal com filhos 

( ) outra: ___________________________________________________________________ 

3. Fatores que motivaram a mudança para o condomínio vertical 

( ) localização 

( ) padrão construtivo 

( ) segurança 

( ) estilo de vida  

( ) serviços oferecidos pelo condomínio (área fitness, playground, piscina, etc.) 

( ) outros: _________________________________________________________________ 

4. Frequência de uso das áreas coletivas do condomínio 

( ) nunca 

( ) baixa 

( ) média 

( ) alta 

5. Qual a moradia anterior 

( ) casa térrea 

( ) casa dos pais 

( ) condomínio horizontal fechado 

( ) condomínio vertical 

( ) outra: ___________________________________________________________________ 

 

 


