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RESUMO
Este trabalho teve como objetivo compreender a ocupação urbana da Zona 7, na cidade de Maringá. Para tanto, foram
realizadas  pesquisas  bibliográficas,  inicialmente  buscando  compreender  os  conceitos  norteadores  do  adensamento
urbano,  a  verticalização  das  construções  e  a  compactação  das  residências,  para,  seguidamente,  estabelecer  um
parâmetro para a área da pesquisa em questão. Para a coleta de maiores dados, foram consultados órgãos públicos.
Compreendemos  que  estando  localizada  nas  proximidades  da  Universidade  Estadual  de  Maringá,  a  Zona  7  foi
impactada  pela  dinâmica  que  a  instituição  causa,  e  assim,  passou  a  ser  uma  área  valorizada,  sofrendo  com  a
especulação  imobiliária,  que  resultou  no  adensamento  e  compactação  das  moradias.  Tal  fato  pode  influenciar
diretamente na qualidade de uso destes espaços, e assim, na vida dos moradores. 

PALAVRAS-CHAVE: Impacto urbano; Instituições de Ensino Superior; Maringá; UEM; Unicesumar. 

1 INTRODUÇÃO

Com o adensamento urbano populacional, a verticalização e a compactação dos espaços1 de
áreas úteis  das residências passam a serem algumas das soluções possíveis  utilizadas para a
instalação  de  maior  número  de  moradores  em  um  mesmo  espaço  territorial.  A  especulação
imobiliária  e  a  alta  valorização  das  regiões  próximas  às  Instituições  de  Ensino  Superior  (IES)
acabam por intensificar a alternativa de construção de espaços cada vez menores.

Nesse contexto, surgem os apartamentos do tipo quitinetes, em que a moradia se configura
como um único ou poucos ambientes2, sendo que, nesse diminuto território toda a dinâmica diária do
morador acontece. A redução das metragens das residências muitas vezes acaba por comprometer
o  dimensionamento  habitacional,  podendo  prejudicar  qualitativamente  o  desenvolvimento  das
funções para as quais se destinam cada um dos espaços. 

Silva (2010) explica que a palavra quitinete deriva do termo inglês kitchenette, que significa
pequena cozinha, e que no Brasil é utilizado para designar apartamentos de proporções pequenas,
que normalmente são formados por um cômodo que compõe sala/cozinha, quarto e banheiro. De
acordo com o autor, a escolha desse tipo de imóvel como moradia está associada ao baixo custo,
proporcional à sua área, e à facilidade de manutenção e limpeza que as áreas reduzidas desses
imóveis  oferecem.  Para  este  trabalho,  assumiu-se  a  definição  de  quitinete  proposta  por  Bueno
(2010, p. 645): “apartamento pequeno, constituído de um único cômodo, banheiro e uma cozinha
minúscula”.

Desta maneira, a presente pesquisa teve como objetivo compreender a ocupação urbana do
município  de  Maringá,  mais  especificamente  a  região  denominada  Zona  7,  que  abrange  as
proximidades da Universidade Estadual de Maringá. 

1 Para Imai (2010, p. 14), espaço é “uma área configurada por limites determinados”, completando que, em arquitetura,
é “toda área que é gerada e limitada por elementos arquitetônicos [...] visual, táctil, auditiva ou odorífica, ou por meio dos
aspectos sentimentais, sociais, culturais ou psicológicos, entre outros”.  
2 Imai (2010, p.14) define ambiente como “tudo o que é pertencente ou relacionado ao meio que envolve os indivíduos.
[...] ambiente construído refere-se a todo ambiente executado ou adaptado pelo ser humano (...)”. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS

Para que o objetivo do trabalho fosse alcançado, foram realizadas pesquisas bibliográficas,
conceituando os principais fundamentos do trabalho quanto a adensamento urbano, verticalização e
compactação das residenciais, traçando um paralelo com ao dados do município em questão.  

3 CIDADES, CONSTRUÇÕES E MORADIAS 

Glaeser  (2008)  afirma  que  a  interação  humana  proporciona  a  produção  conjunta  de
conhecimento,  incluindo-se  a  criação  de  novas  tecnologias.  Portanto,  para  que  haja
desenvolvimento  econômico e social  é  imprescindível  que ocorram interações,  com pessoas se
comunicando, gerando ideias e criando inovações, pois os seres humanos necessitam de maior
proximidade para se desenvolver e prosperar.  O autor defende a ideia de que os centros urbanos
são espaços que favorecem a essas interações e, por conseguinte, o desenvolvimento humano,
uma vez que as grandes cidades são a melhor forma dos homens se organizarem socialmente para
que ocorra a integração, ampliando as possibilidades de trocas, tornando o aprendizado conjunto e
mais produtivo. 

Varella (2013) argumenta que as cidades são lugares muito dinâmicos e complexos e estão
em constante crescimento, cada vez mais acelerado. Uma das situações vivenciadas pelos centros
urbanos é o adensamento,  provocando o aumento da população em determinadas regiões das
cidades.  Marinucci  e  Milesi  (2013)  explicam que  essa  migração  populacional,  não  somente  do
campo para a cidade, mas de cidades para cidades, é gerado por diversos fatores, como a oferta de
trabalho (trabalhadores da construção civil e da agricultura, por exemplo), de serviços de saúde (os
pequenos municípios nem sempre oferecem médicos especialistas ou equipamentos para exames
para atendimento da saúde da população), educação (as IES, por exemplo, se localizam em centros
urbanos maiores e os jovens das cidades de pequeno porte precisam locomover-se para onde haja
a oferta de ensino superior), lazer (os cinemas, por exemplo, são construídos em shoppings que se
localizam em cidades de maior porte), dentre outros motivos.

De acordo com Varella (2013), atualmente metade da população mundial vive em cidades, e
com o ritmo de migração para as metrópoles, até o ano de 2050 esse número chegará a 70%.
Dados da Organização das Nações Unidas (ONU), apresentados pelo autor, indicam que somente
na China, trezentos milhões de habitantes de regiões rurais se mudarão para os centros urbanos
nos próximos quinze anos. 

No Brasil, as regiões metropolitanas passaram por um aumento da população, em especial na
década de 1980, quando aconteceu no país um acentuado êxodo rural. O censo demográfico de
1991 apontou um crescimento populacional das regiões metropolitanas em decorrência das famílias
que moravam na área rural e passaram a buscar na área urbana, segundo Martine (1994), uma
melhor qualidade de vida, superando as expectativas de vida da época. Hoje, cerca de 85% da
população brasileira vive nas áreas urbanas, o que se aproxima de cento e sessenta milhões de
pessoas (VARELLA, 2013). 

Para Martine (1994), o Paraná foi o estado brasileiro que sofreu mais intensamente o impacto
da transição da população rural para as cidades. Na década de 1970, cerca de dois milhões e meio
de  paranaenses  deixaram de  residir  no  campo,  não  apenas  em busca  das  facilidades  que  as
cidades oferecem, mas também como consequência da crise na agricultura enfrentada no período.
Uma parcela dessa população foi absorvida pelas áreas urbanas do próprio estado, elevando o nível
de urbanização de 59% para 73%.
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Martine (2007) discute a urbanização pelo viés da relação entre população, desenvolvimento
e ambiente  e, apesar desse trabalho não tratar da questão ambiental, vale a pena trazer o ponto de
vista do autor, quando afirma que:

[...] a maior parte dos aspectos ambientais negativos relacionados à urbanização está ligada
mais  a  outros  fatores  –  tais  como  padrões  de  desenvolvimento  (produção  e  consumo
insustentáveis), falta de desenvolvimento (pobreza), localização geográfica, padrões de uso da
terra (o  sprawl urbano), forma urbana (e.g. – pavimentação excessiva e "desnaturalização"),
falta de controle e gerenciamento urbano ineficiente – do que à urbanização, densidade ou
tamanho  per  se.  Isto  é,  as  cidades  sem  dúvida  têm  impactos  ambientais  sérios  porque
concentram tanto a população quanto a atividade econômica e a riqueza, mas tais efeitos estão
associados a um determinado padrão de civilização e poderiam ser abrandados. (MARTINE,
2007, p. 186)

O adensamento urbano, portanto, traz consequências para a economia, o meio ambiente e as
pessoas de modo geral, e para Tudini e Mendes (2005), na urbanização das cidades brasileiras a
verticalização se constituiu como uma nova forma de habitação para o capital financeiro do mercado
imobiliário. Os autores apontam que em nenhum lugar do mundo ocorreu de maneira tão intensa e
concentrada  a  verticalização  como  no  Brasil.  Durante  o  período  de  acentuada  verticalização
residencial,  Luigi  Pirandello  (apud  SEGAWA,  1999)  apontou  a  construção  dos  arranhas  céus
brasileiros como um erro, já que o país não tinha problema de espaço, diferentemente de outras
regiões do mundo. O autor alega que essas construções deterioraram a paisagem de cidades como
o Rio  de Janeiro  e  São Paulo.  Contrário  à  posição de Luigi  Pirandello,  Blaise  Cendrars  (apud
SEGAWA,  1999)  se  posicionou  favorável  à  verticalização  das  grandes  cidades  brasileiras,
defendendo os edifícios como elementos a serem incorporados à paisagem de forma harmoniosa. 

De acordo com Scussel e Sattler (2010), a verticalização não deve ser analisada de forma
dicotômica e antagônica como sendo boa ou má, assim como a densificação, fato com a qual está
normalmente associada. É uma questão complexa, relacionada a um conjunto de fatores, como:
custos de infraestrutura urbana, tipologia das edificações, estruturação da malha viária etc.,  que,
quando combinados, podem definir a qualidade do espaço urbano. Os autores ainda defendem que,
precisam ser considerados os impactos na manutenção de grandes edifícios, além daqueles ligados
à preservação da flora e da fauna, impermeabilização do solo, entre outros.

Em meio ao conflito de opiniões acerca da verticalização, surgiram os edifícios nas cidades do
Rio de Janeiro e de São Paulo, tornando-se moradias preferidas pela população das classes mais
abastadas  da  sociedade.  No  período  das  décadas  de  1920  e  1930,  outras  cidades  brasileiras
passaram a reproduzir as moradias verticalizadas (MARTINE, 1994). 

Os dados indicativos do Brasil demonstram que no período de trinta anos, houve um aumento
de 3,5% de moradias verticais. Yokota (2013) aponta como alguns dos motivos que impulsionaram a
verticalização das cidades brasileiras: a falta de segurança (as casas térreas apresentam maior
insegurança quanto a assaltos do que as edificações verticais), a deficiência de transportes coletivos
de massa (obrigando as pessoas a buscarem moradia o mais próximo possível do seu trabalho, para
economia de tempo e de dinheiro), a concentração dos serviços urbanos (hospitais, comércio de
todo tipo, espaços de lazer, dentre outros serviços, tendem a ser oferecidos nas regiões centrais das
cidades a fim de facilitar  o acesso de todo o perímetro do município), além de planos diretores
ineficientes ou inexistentes (ausência de vias de trânsito de fluxo rápido em direção aos bairros para
carros e ônibus, falta de setorização na oferta dos serviços de saúde, comércio etc.). 

Para Yokota (2013), esse fenômeno de verticalização das cidades acontece pelas mesmas
razões em toda América Latina e também na Ásia. Os imóveis construídos para atender à classe
média emergente visam um novo perfil  de família, composta por casais sem filhos, por pessoas
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divorciadas, por jovens que conquistaram a independência financeira e buscam o seu próprio imóvel
ou por aqueles que optam por morar adjacente às áreas centrais mesmo tendo que abrir mão de
metragens em seus imóveis. 

Carvalho e Herdy (2013) afirmam que no Brasil existe uma associação entre arranha-céus e
desenvolvimento, conceito que tem alterado a forma de morar da população, principalmente em
metrópoles. De acordo com levantamento realizado pelos autores, em 2010 cerca de onze milhões
de brasileiros viviam em apartamentos, um número 21% superior aos dados levantados em pesquisa
efetuada uma década antes. Para os autores, somente no ano de 2012 quase três mil  edifícios
residenciais tiveram sua construção iniciada no Brasil. 

Assim como outras localidades brasileiras,  Maringá iniciou seu processo de verticalização
pelo centro da cidade, devido a diversas questões, entre elas, o fato de que essa região, uma das
mais  antigas,  oferecia  e  ainda  oferece  melhores  condições  de  infraestrutura  urbana.  Por  sua
localização privilegiada, tornou-se interessante para a classe de maior poder aquisitivo investir na
construção de edifícios residenciais (CASARIL, 2010).

Machado e Mendes (2003) apontam o grande processo de urbanização ocorrido nas últimas
décadas no município maringaense como propulsor no incentivo e crescimento de investimentos na
verticalização residenciais. Um dos fatores que alterou diretamente o sistema urbano da cidade de
Maringá foi a instalação de IES, atraindo o mercado imobiliário, que percebeu a potencialidade do
grupo  de  moradores  decorrentes  dessas  instituições,  com a  construção  de  mais  edifícios  para
atender aos estudantes (MOTA, 2006).

Por isso, a verticalização de Maringá, descreve Machado e Mendes (2003),  não deve ser
compreendida apenas como evolução natural da urbanização, mas como parte de transformações
relacionadas também a interesses econômicos e políticos dos agentes estruturadores do espaço
urbano. Promotores ou incorporadores imobiliários são apenas um dos agentes responsáveis por
essa organização ou reorganização espacial da cidade.

Para Tudini e Mendes (2005) a primeira fase da verticalização maringaense ocorreu entre os
anos de 1960 e 1969, quando dez edifícios foram construídos, todos na área central. A segunda fase
foi entre os anos de 1970 e 1979, quando outras regiões da cidade também receberam construções
com mais de dois pavimentos, inclusive a Zona 7 nos arredores da UEM. Entre 1980 e 1989, foram
construídos setecentos e onze edifícios na cidade, afirmando a paisagem vertical. No período de
1990 a 2002 ocorreu uma diminuição na média do número de construções de edifícios, mas um
aumento no número de pavimentos nas construções efetuadas, mostrando uma nova tendência de
construções verticalizadas mais estruturadas, fato ocorrido também na Zona 7.

Na tabela 1 pode-se verificar que o número de edifícios aprovados junto aos órgãos públicos
de  Maringá  na  Zona  7  nas  décadas  de  1960  a  1990  foi  de  trezentos  e  cinquenta  unidades,
perfazendo 44% do montante de setecentos e noventa e nove do município no mesmo período,
como um todo.

 

Tabela 1: Número de edifícios a partir de quatro pavimentos aprovados junto à Prefeitura de Maringá, por 
zonas urbanas, no período de 1960 a 1999

ZONA NÚMERO DE EDIFÍCIOS
1 168
2 20
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3 42
4 55
5 18
6 2
7 350
8 4
9 13

10 3
11 15
15 2
17 13
20 3
21 14
23 3
24 3
27 50
28 2
29 9
35 2
36 1
37 4
39 1
43 1
46 1

TOTAL 799
Fonte: Melo e Mendes (2013).

Após estudo de uso do solo, Tudini e Mendes (2005) observaram que alguns setores da Zona
7 são mais ocupados por edifícios do que outros. A região próxima à UEM é uma delas, pois o
público alvo dessas moradias é a classe estudantil, além de funcionários e prestadores de serviço da
instituição. Melo e Mendes (2013, p. 10) argumentam que “a implantação e desenvolvimento da
UEM  foram  fator  desencadeador  do  processo  de  ocupação  da  Z07,  cuja  verticalização  foi
intensificada nos anos oitenta, apoiada principalmente pela Lei de Zoneamento n.1.736/84”, mas
que, a partir de 1994 este avanço entrou em declínio tendo em vista a legislação sobre normas de
uso e ocupação do solo das zonas urbanas no município de Maringá3. 

A valorização das regiões próximas às IES, aliada à especulação imobiliária,  aumentou o
número de construções com espaços cada vez menores, característica imobiliária da Zona 7, onde
estão sendo construídas cada vez mais moradias do tipo quitinete,  tendo em vista  o perfil  dos
moradores que buscam a região (MOTA, 2006).

Círico  (2001)  argumenta  que  a  verticalização  está,  também,  associada  à  especulação
imobiliária que surgiu com o adensamento urbano, pois o custo dos terrenos tem se tornado cada
vez mais representativo no valor de venda dos imóveis e a construção de edifícios possibilita um
maior  número  de  residências  no  mesmo  terreno.  Para  o  autor,  além  da  verticalização,  a
compactação  dos  apartamentos  também  é  adotada  como  estratégia  para  o  aumento  de
aproveitamento dos espaços e, assim, dos lucros. 

Miller (2010) diz que a compactação das residências é um fenômeno mundial, e assim como
Wood  (2011),  defende  que  a  compactação  não  está  vinculada  especificamente  a  questões

3 Lei  Complementar  no 46/1994-Prefeitura  Municipal  de  Maringá,  revogada  totalmente  por  Lei  Complementar  n.
335/1999 e atualizada pela Lei Complementar Municipal n. 910/2011 (MARINGÁ, 2011).
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econômicas,  mas  também  pela  condição  de  vida  na  atualidade,  pois  muitas  pessoas  moram
sozinhas e passam o dia todo fora e não costumam fazer suas refeições em casa, quando o fazem,
comem em pé, no sofá ou na cama e, nesses casos, o tamanho reduzido do imóvel pode ser uma
questão de conveniência.  

Silva (1982), por outro lado, afirma que a compactação dos espaços construídos surgiu para
atender à demanda mercadológica, uma vez que os projetos são elaborados seguindo as medidas,
consideradas e estabelecidas como mínimas pela legislação, objetivando a redução de custos. Em
se tratando de moradias verticalizadas,  reduzir  medidas significa a diminuição de vários metros
quadrados quando somadas às medidas de todas as unidades. 

Na  cidade  de  Maringá,  no  sentido  de  normatizar  as  construções,  foi  promulgada  a  Lei
Complementar  Municipal  n.  910/2011,  estabelecendo,  dentre  outras  questões  relacionadas  à
construção civil,  que  para  um projeto  se  configurar  como residência  é  preciso  que  tenha,  pelo
menos, sala, dormitório, cozinha e banheiro. A lei também estabelece as medidas mínimas para
cada um desses compartimentos: cozinha (4 m2), banheiro (1,5 m2), dormitório (9 m2) e sala (8 m2),
perfazendo  um  total  de  22,5  m2,  podendo  ser  constituído  de  um  único  cômodo  ou  cômodos
separados,  desde que os compartimentos conjugados contenham a soma das áreas quadradas
mínimas exigidas para cada um dos ambientes (MARINGÁ, 2011). 

No entanto, seguir o dimensionamento mínimo não garante a qualidade de um ambiente, pois
o seu bom funcionamento está também relacionado ao seu arranjo físico, que deve ser definido a
partir  das  diversas  atividades  que  serão  desenvolvidas  nesse  espaço,  vinculadas  ao
mobiliário/equipamento e aos objetos necessários para isso, além da própria circulação e do espaço
para  o  movimento  durante  a  execução  da  atividade.  Assim,  o  arranjo  físico  deve  atender  às
necessidades dos usuários, colaborando com a qualidade habitacional (COSTA et al., 2003).

Costa et al. (2003) salientam que o dimensionamento dos espaços habitacionais muitas vezes
tem sido sacrificado, podendo atingir proporções prejudiciais ao desenvolvimento das funções às
quais se destinam. Apontam que é importante a conscientização dos profissionais envolvidos na
elaboração e implementação do projeto em relação aos prejuízos que podem causar aos usuários,
quando não contemplam as orientações ergonômicas. 

Para Costa e Martins (2006), um produto, ou mesmo um ambiente, atende aos requisitos para
o qual foi criado quando proporciona a satisfação das necessidades humanas. Definir ambiente não
é algo simples, uma vez que seu significado literal é “o que cerca ou envolve os seres vivos ou as
coisas, por todos os lados” (FERREIRA, 1986, p. 101), contudo, o conceito tem sido apropriado por
várias  áreas  do  conhecimento  que  acabam por  lhe  atribuir  diferentes  e  amplas  interpretações,
associadas a outros  conceitos  como:  meio  ambiente,  ambiente  organizacional,  ambiente  virtual,
ambiente de aprendizagem etc. Nesse trabalho, assumiu-se o conceito de ambiente no sentido de
espaço e,  mais  especificamente,  ao  espaço  constituído  a  partir  da  construção,  configurando-se
como resultado da percepção do indivíduo sobre o local onde mora, pois, Martins et al. (2007, p. 50)
afirmam que:

Bem-estar  e  qualidade  de  vida  envolvem  conceitos  e  atendimento  a  demandas  sociais,
culturais,  psicológicas,  ambientais  e  temporais  em permanente transformação na complexa
trajetória  da  espécie  humana.  Enquanto  que  a  qualidade  técnica  de  uma  habitação  está
relacionada basicamente a critérios de conformidade, à capacidade de resposta às exigências
funcionais, e às necessidades do mercado, em uma ótica do benefício econômico que não se
restringe ao curto prazo. 

Desta maneira, não é somente o valor monetário que serve de base na elaboração do projeto
e na construção de uma edificação, mas a pessoa que utilizará esse espaço. Por isso, Costa e
Martins  (2006)  dizem que  o  projeto  de  espaços  físicos  deve  favorecer  a  habitabilidade,  o  que
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corresponde à capacidade de ser utilizado e adaptado às necessidades humanas, atendendo níveis
diversos,  que  vão  do  fisiológico  ao  cultural.  Entretanto,  atualmente  ocorre  a  proliferação  de
apartamentos cujos ambientes não se prestam às funções que deveriam desempenhar no programa
de  necessidades,  tornando-se  muitas  vezes  inadequados  ao  desenvolvimento  das  atividades
específicas determinadas pela sua denominação em planta. Tendência essa indicativa de que a
aplicação dos princípios ergonômicos nem sempre têm sido contemplados nos projetos.

Assim, Rodríguez e Heineck (2013) propõem como parte do processo de construtibilidade: o
envolvimento  do  proprietário  e  demais  participantes  acerca  dos  requisitos  e  planos  globais  do
projeto;  a  verificação  de  empreendimentos  similares  e  seu  desempenho;  o  atendimento  às
particularidades  do  projeto  buscando  alternativas  viáveis  e  efetivas  para  sua  execução  e
implementação; a identificação do que eles denominam de restrições, tais como: custo, materiais,
prazos, mão de obra, clima; e a identificação dos níveis de complexidade dos diferentes sistemas de
edificações,  das  relações  entre  materiais  e  elementos  construtivos  e  da  operacionalização  no
canteiro de obras. Portanto, é preciso envolver, além do proprietário e do coordenador do projeto,
todos os profissionais de elaboração e execução do projeto:  engenheiros, arquiteto e mestre de
obras. 

Para Imai  (2010),  a  participação dos futuros moradores na criação e desenvolvimento do
projeto tende a um ganho qualitativo no espaço, já que permite o estreitamento da relação e uma
sensação de apropriação por parte dos envolvidos. Contudo, essa relação entre cliente-arquiteto e
entre os demais profissionais nem sempre acontece na elaboração de projetos e nas construções de
edifícios. Valli (2011) aponta que a definição dessas necessidades e parâmetros é embasada em
aspectos  diferentes,  pois  não  depende  apenas  do  arquiteto,  mas  do  proprietário,  num primeiro
momento, e daqueles que operacionalizarão o projeto, num segundo momento.

No caso das quitinetes, surgidas com a verticalização e a compactação das residências, o
proprietário normalmente é um investidor e o morador na maioria das vezes o locatário. Desta forma,
o  perfil  do  cliente  morador  é  rotativo,  podendo  apresentar  características  e  necessidades
diferenciadas.

Como definição de quitinete, nesta pesquisa adotou-se o apresentado por Bueno (2010, p.
645): “apartamento pequeno, constituído de um único cômodo, banheiro e uma cozinha minúscula”.
Albernaz e Lima (1998, p. 519) apresentam como definição de kitchenette: 

1. Cozinha com área mínima, provida de pia e fogão, em geral permitida na legislação somente
em casos especiais.  2. Armário embutido em paredes dispondo de fogareiro e às vezes pia,
permitido na legislação somente em casos especiais. 3. Por extensão, apartamento composto
de um único compartimento, para uso como sala e quarto, banheiro e kitchenette. Usualmente
situa-se em prédios com grande número de unidades residenciais por pavimento.  No Rio de
Janeiro,  ergueram-se muitos prédios com kitchenette na década de 50.  Sua construção foi
proibida por legislação em 1963. É também chamado conjugado ou apartamento conjugado.
(ALBERNAZ; LIMA, 1998, p. 519)

A  ideia  original  que  desencadeou  o  conceito  das  atuais  quitinetes  era  a  de  oferecer  a
comodidade de um quarto de hotel, com a possibilidade da sensação de se estar em casa, por isso
o acréscimo da cozinha como complemento ao quarto e banheiro. A necessidade de espaços para
atividades domésticas como a lavagem de roupas passou a ser suprida com a criação e oferta de
lavanderias coletivas (COHEN, 1995).

Essa premissa inicial se modificou na medida em que, em diferentes partes do mundo, as
discussões  acerca  da  oferta  de  moradias  a  baixo  custo  nos  centros  urbanos  adensados
desencadearam a criação de construções com espaços reduzidos, paredes compartilhadas, áreas
de serviço e de lazer coletivas, elaboração de mobiliário com tamanho reduzido (sem a perda da
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eficiência) e com múltiplas funções (como o móvel que comporta fogão, pia, geladeira e armário em
uma única peça) (COHEN, 1995).

No  Brasil,  o  surgimento  das  quitinetes  na  metade  do  século  XX,  está  relacionado  com
questões econômicas. Com o êxodo rural, o custo de imóveis nas zonas urbanas apresentou um
aumento significativo de forma que a população de menor poder aquisitivo passou a ter dificuldades
em pagar aluguéis mais caros ou adquirir imóvel próprio nas regiões mais centrais das cidades ou,
ainda,  morar  nas  periferias  (arcando  com  o  custo  do  transporte  para  trabalho,  escola,  lazer,
comércio  e  serviços).  Nesse momento  cresce o  número de cortiços  e  de favelas  no centro  de
cidades como São Paulo e Rio de Janeiro (SILVA, 2010).

Todavia, Silva (2010) argumenta que a construção de quitinetes não está associada somente
a questões econômicas,  mas também com uma nova configuração das famílias,  que passam a
serem compostas  por  casais  sem filhos,  pessoas  solteiras  ou  divorciadas  e  estudantes  dentre
outros. Com isso, se desobrigam da necessidade de grandes espaços físicos, já que as famílias são
constituídas por um número reduzido de pessoas, além do que, os moradores ficam longos períodos
fora de casa, inclusive fazendo suas refeições em restaurantes e comércios similares. 

Quando os espaços são reduzidos, diz Costa et al. (2003), torna-se importante a possibilidade
de uso de forma mais diversificada destes locais, muitas vezes com o emprego da verticalização das
áreas de trabalho, por meio de uso de mobiliário multifuncional, por exemplo. Ainda de acordo com
os autores, quando a área é restrita, a otimização no arranjo físico pode ser obtida com a disposição
e uso dos mobiliários. Entretanto, o morador sozinho, sem ajuda de um profissional, nem sempre é
capaz de adequar o mobiliário/equipamento sem comprometer sua usabilidade e a funcionalidade
dos ambientes,  pois  a análise demanda conhecimentos técnicos,  tais  como o de antropometria,
ergonomia e mobiliário.

Outro  impacto  consequente  tanto  de  adensamento,  quanto  da  verticalização  e  da
compactação das residências, está à oferta de condomínios com áreas de uso comum generosas,
composta por diferentes espaços e equipamentos, como sala de estudos, churrasqueira, academia,
piscina, quadra poli-esportiva, salão de festas, entre outras possibilidades, sendo que esses espaços
são  apresentados  pelas  construtoras  e  considerado  por  moradores  como  uma  extensão  da
residência,  já  que nesses ambientes  podem ser  desenvolvidas atividades que a  metragem dos
apartamentos não comporte (DUARTE; ELALI, 2011).

4 CONCLUSÕES 

A especulação imobiliária é uma realidade nos grandes centros brasileiros, e o município de
Maringá se inclui  neste contexto, sendo impactado pelo grande fluxo de pessoas que buscam a
qualidade de serviços ofertados na localidade, inclusive na educação, com a instalação de diversas
IES. Com esse fato,  o adensamento urbano é inevitável,  e a verticalização e compactação das
residências, consequência.

A  região  da  Zona  7,  no  município  de  Maringá,  é  um  exemplo  muito  claro  desse  caso.
Localizada na proximidade do centro da cidade e da Universidade Estadual de Maringá, passou por
um grande processo de verticalização, o que, acarreta o adensamento urbano, ou vice versa. Esse
episódio resultou na grande oferta de imóveis do tipo quitinete, visando, especialmente, o público de
estudantes.  Interessante  analisar  o  quanto  esses  fatos  podem  comprometer  a  qualidade  das
habitações, e este pode ser uma tema bastante relevante para futuras análises.
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