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¬ RENATA ABRITTA

¬Há exatamente um ano,
o enfermeiro Roberto do
Vale, 31, mudou-se com a
esposa e o cachorro de es-
timação para o aparta-
mento onde mora, que
tem um quarto e está loca-
lizado no bairro Santa Efi-
gênia, na região Centro-
Sul de Belo Horizonte.
Apesar das dimensões re-
duzidas, ele sente que fez
a escolha ideal para a famí-
lia.

“Eu trabalho no bairro
Floresta, na região Leste,
e a Cristina, minha espo-
sa, no Santa Efigênia. Es-
colhemos o imóvel pela lo-
calização, que é excelen-
te. Vamos a pé para o tra-
balho, sem enfrentar trân-
sito. Com isso, temos mui-
ta qualidade de vida, sem
contar que um apartamen-
to maior seria bem mais
caro e pesaria no orçamen-
to. Enquanto não temos fi-
lhos, este está ótimo para
nós”, afirma.

Assim como ele, o servi-
dor público Henrique Viei-
ra também optou por um
apartamento menor mais
próximo do trabalho. Ele
morava em um imóvel de
três quartos no bairro Car-
los Prates, região Noroes-
te da capital, e mudou-se
para um de dois quartos
no Santo Antônio, região
Centro-Sul. “A gente per-
dia um tempo considerá-
vel no deslocamento até o
trabalho. Além disso, co-
mo o apartamento é bem
menor, consegui um valor
mais baixo. Também não
precisamos de faxineira,
pois minha esposa e eu da-
mos conta da limpeza
tranquilamente”, conta.

Atualmente, em tem-
pos de rotina corrida, a
praticidade e a comodida-
de tornaram-se metas
que estão sendo seguidas

por muitas pessoas. Em bus-
ca de qualidade de vida,
muitas estão priorizando
os apartamentos compac-
tos com localização estraté-
gica.

Esse comportamento
tem despertado a atenção
das construtoras que estão
lançando produtos imobi-
liários especialmente volta-
dos para esse nicho da po-
pulação. “Estamos em fase
de finalização de um proje-
to adequado a esse perfil,
que será lançado em breve
na capital. O edifício Green
Space está localizado em
uma região de maior aden-
samento, o bairro Funcio-
nários, na região Centro-
Sul, e o público é composto
por solteiros, recém-casa-

dos, executivos e idosos,
que buscam segurança
após a saída dos filhos de
casa”, destaca Thiago Xa-
vier, gerente de comunica-
ção da Conartes Engenha-
ria.

Segundo ele, os aparta-
mentos têm de 70m² a 98
m².“Tradicionalmente, nós
trabalhamos com empreen-
dimentos maiores, com até
503 m², mas nosso setor co-
mercial diagnosticou essa
tendência por unidades
compactas, e queremos dar
opções para nossos clientes
mais modernos que valori-
zam a praticidade”, frisa.

DECORAÇÃO. A designer de in-
teriores Roberta Cavina
faz, com frequência, proje-

tos voltados para esse tipo
de imóvel. “Nos dias de ho-
je, os apartamentos estão
cada vez menores. Quase
não existem mais modelos
com salas separadas e am-
plas cozinhas. Normalmen-
te, a cozinha é integrada
com a sala de jantar, de TV
e de estar”, destaca a espe-
cialista.

Segundo ela, para o am-
biente ficar aconchegante,
é importante fazer um bom
planejamento para aprovei-
tar melhor os espaços.
“Usar cores neutras e tons
pastéis já é um bom come-
ço para não diminuir mais
ainda o ambiente. Evite
usar tons de madeira escu-
ra nos móveis para não car-
regar e dar aquela sensa-

ção de saturado”, ressalta.
Roberta explica que é

possível utilizar a ilumina-
ção, espelhos e papel de pa-
rede (com linhas horizon-
tais) para conferir sensa-
ção de amplitude ao am-
biente. “De preferência,
use as lâmpadas amarelas
para trazer mais aconche-
go ao cômodo”, acrescenta.

Com o espaço reduzido,
a utilização de armários su-
periores e portas de correr
ajuda na circulação do am-
biente, evitando obstácu-
los e deixando o aparta-
mento mais transitável e
menos carregado. “O mobi-
liário planejado é a solução
mais inteligente para ga-
nhar espaço”, pontua Ro-
berta.

Compactos

Centro-Sul. Com localização privilegiada, essa região é muito procurada por pessoas que buscam comodidade e querem evitar grandes deslocamentos no trânsito

Jovens casais, solteiros e idosos compõem público que busca imóveis menores na região Centro-Sul de BH
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Quarto. Evite usar móveis escuros, pois podem carregar o ambiente

Procuram-se apartamentos
pequenos e bem-localizados

“Vamos a pé
para o
trabalho, sem
enfrentar
trânsito. Com
isso, temos
mais
qualidade de
vida, sem
contar que um
apartamento
maior seria
bem mais caro
e pesaria no
orçamento.”

Sala de jantar. Os espelhos dão sensação de amplitude ao ambiente Cozinha. Neste projeto, ela é compacta e integrada à sala de estar
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