
ARQUITETURA RELIGIOSA
C A P E L A  C A T Ó L I C A 
P A R A  U B E R A B A

O trabalho diz respeito a elaboração de uma Capela Católica na cidade de Uberaba /MG, 

fundamentada na compreensão do espaço do templo católico na contemporaneidade e suas 

transformações ao longo dos anos. Um lugar de encontro, diálogo e comunhão que transforma o 

usuário e a comunidade ao seu redor.

O entendimento da arquitetura contemporânea e suas relações com o espaço e sociedade, 

serviram de base para a escolha da área: um mirante desativado com vista privilegiada da cidade 

e rodeada de espaços verdes, que a partir de uma arquitetura religiosa será requalificado.

O projeto da Capela contribuirá para gerar novas oportunidades de negócio e empregos para a 

população local, advindos do aumento do fluxo de turistas. 

O conceito do projeto foi o de criar um ambiente dinâmico e espiritual. Os espaços (internos e 

externos) foram concebidos e desenhados para promover diferentes usos para os 

frequentadores, em uma interação entre a arquitetura e paisagem.

Para elaboração do projeto, o partido arquitetônico considerou três diretrizes fundamentais: 

primeiro, a implantação do edifício respeitando a memória do lugar, segundo, a indissociável 

intercomunicação entre interior e exterior, e, por fim, a paisagem como elemento estruturante da 

arquitetura. 

1/3



2/3

O desenho do complexo iniciou-se com o estabelecimento da setorização entre as diferentes partes que o 

constituem. Três setores foram estabelecidos: estacionamento, área de apoio e capela. A relação dos 

setores acontece pelo eixo de circulação (caminhos pelos quais os usuários devem se locomover dentro do 

complexo). 

A preocupação com a responsabilidade em projetar um espaço sagrado em um lugar utilizado 

anteriormente para admiração da paisagem da cidade propiciou a possibilidade de conciliar o projeto da 

capela junto a um novo mirante para a comunidade. A distribuição tornou possível trabalhar a topografia 

do terreno, com a criação de acessos sobre e através do edifício. Assim, dá-se a oportunidade de transições 

direcionadas para a capela e para o mirante.

O estudo chegou a uma distribuição dos usos em três níveis a partir do estacionamento, conectados pelo 

desenho de piso. Depois de verificadas as condições de insolação, ventilação e ruídos para o local, 

constatou-se que o altar da capela esteja voltado a sudoeste, para que as cerimônias ali realizadas 

possam ter ao fundo, o pôr do sol junto à paisagem de Uberaba, criando uma atmosfera favorável à 

introspecção. Em se tratando de uma edificação religiosa, podemos considerar que a luz é um dos 

elementos chaves nesta produção arquitetônica. 

O acesso estreito a capela direciona o visitante a claridade natural que penetra em sua maior parte pela 

fachada sudoeste. A entrada estreita e com pé direito baixo, não possibilita que o eixo do altar seja visto em 

primeiro plano. A angulação do volume principal da capela, junto à estrutura que ascende aos céus com 

um pé direto crescente, atraem o olhar para o ponto focal atrás do altar, uma iconografia cristã: uma 

imagem de Jesus Cristo ao fundo, que parece flutuar sobre o espelho d'água. Este, de grande dimensão, 

com suas bordas infinitas ladeia o edifício, refletindo-o e evidenciando a relação da arquitetura com o 

exterior. Tudo isto a fim de potencializar e enriquecer a percepção do sagrado pela ênfase dos sentidos dos 

visitantes através da arquitetura e da paisagem circundante.

Ao longo do eixo Norte-sul, o volume vertical do campanário se destaca na paisagem e sinaliza a presença 

do edifício religioso para quem passa a distância pela avenida, representando o marco de um lugar 

sagrado no antigo mirante.

O estacionamento, possui uma escadaria jardim (degraus cobertos por grama) que propiciam um novo 

acesso pela lateral da capela, onde o visitante tem outra percepção da relação da edificação dentro do 

sítio onde ela esta inserida. A partir desta escadaria, o visitante encontra uma passarela quase que invisível 

(dois centímetros abaixo da lâmina de água do espelho d'água), por um caminho que estimula sensações e 

o leva a caminhar sobre a água induzindo a meditação e introspecção, permitindo outro acesso a capela e 

uma maior aproximação com a imagem de Jesus Cristo.
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As poucas espécies de árvores do espaço, que são cinco ipês brancos e um pequizeiro, dialogam com a paisagem do cerrado ali existente, e surgem como pontos esculturais 

junto a edificação. A sequência de palmeiras dispostas de forma sistemática no estacionamento, marca o acesso ao complexo, organizando o espaço e criando uma 

perspectiva monumental marcante ao longo da via. 

Junto a área de apoio encontram-se mais degraus cobertos por grama que funcionam como bancos para que os visitantes tenham mais uma opção de permanência. Quanto a 

estrutura, o anexo possui pilares em concreto armado, mesmo material utilizado nos painéis sólidos dos muros de arrimo do jardim, e laje alveolar protendida que atende o 

grande vão do anexo. 

Já a capela possui laje nervurada com vigas faixa nas extremidades que recebem as nervuras e pilares em concreto armado. Um concreto branco estrutural leve com 

granulado de cortiça, foi proposto em todo o edifício, a fim de reduzir o peso e manter a resistência da estrutura, garantindo leveza, durabilidade e plástica.


