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	  	  [HABITAR VERTICAL]  Padrões projetuais em edifícios de apartamentos 
a partir de 2000 nas cidades de Ribeirão Preto-SP e Uberlândia-MG 
 

• Docentes envolvidos: 

• Profª Drª Simone Barbosa Villa - coordenadora 
• Profª Ma. Rita de Cássia Pereira Saramago - pesquisadora 
• Profª Drª Beatriz Ribeiro Soares – pesquisadora 
• Profª Drª Elza Cristina Santos - pesquisadora 

• Discentes atuais envolvidos: 
 
• Laiza da Cunha Alexandre-  Graduando FAUeD/UFU 
• Raisa Gonçalves Pires -  Graduando FAUeD/UFU 
• Eduardo Bezzon  -  Graduando FAUeD/UFU 
• Larissa Carvalho  -  Graduando FAUeD/UFU 
• Caio Alves  -  Graduando FAUeD/UFU 



	  	  JUSTIFICATIVA 
 
•  Apartamento, séc. XX;  ->   Remodelação urbanística; ->  Edifício múltiplo-uso; 
•  Ordem econômica gera Novo cenário após 2003  ->  Redesenho; 
•  Políticas governamentais  ->   Grande demanda por unidades habitacionais 
•  Investimento de incorporadoras em condomínios residenciais   ->   Novos problemas; 
•  Valorização das áreas coletivas   ->   Venda de status; 
•  Arquitetura perde espaço para publicitários; 
•  Áreas coletivas  ->  Ilusão de felicidade   ->   Elevação do valor do condominio 
•  Modalidade habitacional  em São Paulo   ->   Referência  “Tipo”; 
•  A partir de meados de 2000, Ribeirão Preto-SP e Uberlândia-MG  iniciam processo de 
atratividade de empresas de maior porte   ->   Consolidação do Mercado paulistano com 
empresas locais; 
•  Necessidade de incrementos no setor de coordenação de projeto e investimentos em 
pesquisas e APOs; 

Figura 1 - Plantas de empreendimentos habitacionais em Ribeirão Preto-SP e Uberlândia-MG respectivamente.  



Figura 2 – Folheto 
de divulgação do 
condomínio Parque 
U n i s t a r e m 
Uberlândia - MG. 
 



	  	  ESTRUTURA DA PESQUISA 



	  	  

Objetivos secundários: 
 
•  Identificar as principais tipologias ofertadas; 
•  Estudar o processo de verticalização nas cidades; 
•  Pesquisar e analisar o processo de projeto do “produto” edifícios de apartamentos; 
•   Identificar modelos diferenciados e/ou não convencionais de edifícios de apartamentos 
lançados no Brasil; 
•  Testar e validar o método avaliativo da qualidade habitacional; 
•  Contribuir para melhoria da qualidade do projeto de edifícios de apartamentos;  

Objetivo principal: 
 
Avaliar a qualidade espacial e ambiental de edifícios de apartamentos destinados à 
classe média da sociedade e lançados pelo mercado imobiliário em cidades de médio-porte 
brasileiras (Ribeirão Preto – SP e Uberlândia– MG). 

OBJETIVOS 



	  	  TABELA DE EMPREENDIMENTOS 

Para cada cidade foi elaborado uma 
grande tabela em que contempla 
todos os edifícios construídos e em 
construção de todas as classes 
econômicas organizando-os e 
sistematizando-os em formato 
d ig i ta l . Esta tabela a lém de 
identificar os empreendimentos, 
coleta informações sobre cada 
edifício. Com ela feita, foi possível 
filtrar informações gerais para 
estudo da cidade em questão.  







	  	  FICHA DE ANÁLISE 

• As fichas de análise, por sua vez, estudam a fundo os detalhes projetuais das tipologias 
selecionas da tabela geral ajudando na catalogação, no arquivamento e na melhor 
compreensão do projeto.  

• Padrão de classe média se enquadrando no valor de R$170.000,00 até R
$1.000.000,00.  

• A ficha desenvolve-se em três partes: (a) Dados gerais; (b) Edifício: forma plástica 
e imagem, estrutura, inserção urbana, funcionalidade, equipamentos de uso coletivo, 
adequação legal/ambiental e segurança; (c) Apartamento: quadro de referências e 
quadro de áreas (figura 2), análise de espaciosidade, ações (figura 3) e setorização. 











	  	  QUADRO – UBERLÂNDIA / RIBEIRÃO PRETO 







	  	  APLICAÇÃO - APO DIGITAL 

• Docentes envolvidos: 

• Profª Drª Simone Barbosa Villa - coordenadora 
• Prof. Ms. Sandro Canavezzi de Abreu - orientador 
• Prof. Dr. Autran Macedo - orientador 

• Título: [AVALIAÇÃO PÓS-OCUPAÇÃO EM APARTAMENTOS COM INTERFACES 
DIGITAIS] 
• Período: 2011/2013 
• Unidade acadêmica: Universidade Federal de Uberlândia – Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo e Design (FAUeD/UFU). Núcleo de Pesquisa em Projeto de Arquitetura 
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laizadacunha@hotmail.com 
simonevilla@yahoo.com.br 
saramagorita@gmail.com 
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