
A região do Quadrilátero de Santo Amaro recebeu uma série de incentivos visando atrair empreen-
dimentos ligados a empresas de base tecnológica, economia criativa e à habitação. Benefícios 
fiscais referentes ao Bairro do Recife foram estendidos para o quadrilátero, atrelado a isso há o 
incentivo de densificação das áreas com o coeficiente de construção chegando a 5,5 no Setor de 
Requalificação de Centro 1. 

Estudos realizados pelo Instituto Pelópidas Silveira (órgão da Prefeitura do Recife) simulam a satu-
ração do solo urbano com base na lei atual da região do quadrilátero. Usa-se como base para o 
ensaio a reprodução do tipo “torre sobre bloco de estacionamento”, como resultado há uma série 
de intervenções pontuais que desconsideram o entorno e o impacto que podem causar na pais-
agem do bairro e dos arredores e nos sistemas infraestruturais.

O bairro de Santo Amaro está inserido no Centro Expandido do Recife, contendo o centro 
urbano principal da cidade. A região é marcado pela articulação de importantes eixos de 
mobilidade e próxima a áreas com grande oferta de comércio, serviço e atividades de uso 
institucional e de tecnologia. 

COMO MOLDAMOS NOSSAS CIDADES ?
PROPOSTA DE QUADRA ABERTA PARA O BAIRRO DE SANTO AMARO
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O modelo de contrução do condomínio vertical surge hoje como 
uma materialização dos valores sociais, onde os recursos voltados 
para o espaço privado marcam a negação da vivência urbana. A 
premissa é de que o espaço privado seja cada vez mais valoriza-
do e distinto do espaço externo, público e comum. Essa distinção 
se dá por meio da separação física através de muros altos, vo-
lumes fechados, acessos restritos e outros aparatos construídos e 
tecnológicos.

Fundamenta-se também a incorporação de diversos serviços de 
convivência e lazer, onde os moradores possam desfrutar de áreas 
que, em teoria, substituiriam verdadeiros palcos da vida urbana. A 
ambiência urbana estimula a violência ao ser caracterizada por 
espaços hostis que incentivam o sentimento de exclusão e são ca-
rentes de vigilância social. 

É quase como se a gente tivesse aquela 
imagem do animal comendo a própria 
cauda. AMORIM, 2012

A legislação possibilita a concretização desses valores, ao preocu-
par-se apenas com parâmetros urbanísticos referentes ao lote em 
si, como recuos, índices construtivos, gabaritos. Como se cada edi-
fício fosse um elemento independente, que não necessita dialogar 
com o entorno. A não indicação de possíveis usos e de aspectos 
do pavimento térreo, tais como acessos e muros, resulta em uma 
definição um tanto fragmentada da interface urbana.

Não se trata da definição de parâme-
tros urbanos, mas na forma como estes 
índices se estabelecem no desenho do 
meio urbano, ou seja, na forma como 
se estabelecem os elementos de dese-
nho e uso de seus edifícios. MELO, 2002

ANÁ L I S E  D E  I N T ER FA C E  URBANA
A relação entre arquitetura e ambiência urbana está diretamente ligada às 
características das fachadas dos edifícios. O andar térreo, em especial, tem 
papel fundamental na delimitação da qualidade do espaço público. A inter-
face urbana, resultado de quando edifício e cidade se encontram, expressa 
importantes relações entre edifícios de escalas variadas e as pessoas, poden-
do influenciar diretamente no comportamento dos indivíduos e assim na ani-
mação do espaço público.
 
A análise em questão serve como ferramenta para auxiliar a proposta ao ava-
liar a interface urbana e a partir disso definir diretrizes com base em uma área 
térrea ativa e bem integrada com o espaço público, considerando em especial 
importantes rotas de pedestre.

A quadra foi escolhida levando em conta a sua relação com a via ar-
terial e também com vias locais, a forma de ocupação do solo através 
da relação de cheios e vazios, assim como o respeito ao setor de 
preservação de morfologia e o gabarito das edificações preexistentes. 
Considerou-se também a atribuição de uso e geração de atividades em 
áreas desocupadas ou subutilizadas e a possibilidade de criar relação 
com a ocupação existente do setor de preservação de morfologia.
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Mapa de vazios potenciais

A partir do momento em que a legislação adotou o lote como uni-
dade de medida do planejamento urbano, o desenho da cidade 
ficou em segundo plano. Expandir o planejamento para a escala 
da quadra, assim como delimitar usos e elementos físicos da inter-
face urbana, são princípios que se mostram como alternativas a 
esse modo de desenvolver a cidade. Diante disso, percebe-se a 
importância de se pensar a cidade na escala da quadra, tendo 
como pressuposto a ideia das edificações se relacionarem entre si 
e definirem espaços e ambiências urbanas de qualidade, estando 
de acordo com o planejamento na escala da cidade.

A proposta tem a premissa de fazer investigações e experimenta-
ções para a área escolhida, tanto na escala da quadra como na 
escala do edifício. A investigação nas duas escalas considera a 
relação entre as edificações e a definição de espaços e ambiência 
de qualidade, procurando estar em sintonia com o seu entorno. 

Um edifício é arquitetura, mas dois se-
riam já paisagem urbana. As relações 
entre os edifícios e o espaço entre eles 
são questões que imediatamente se 
afiguram importantes. [...] Até um pe-
queno grupo de edifícios pode assumir 
uma expressão própria e ser espacial-
mente estimulante.   CULLEN, 1983

Para os estudos de desenho de quadra e o desenvolvimento das 
tipologias arquitetônicas foram estabelecidas algumas diretrizes.
Somam-se a essas diretrizes o referencial empírico produto das 
análises da área de estudo, possibilitando a articulação entre os 
conceitos e o contexto no qual se insere a proposta. É um exercí-
cio de experimentação em que se busca um novo olhar capaz de 
repensar a forma de projetar e viver a cidade, busca-se aqui uma 
mudança gradual do espaço que antes era de exclusão passar a 
ser o espaço do estar, do convite e da mistura.

USOS VARIADOS 
A área em que se insere a proposta possui boa oferta de usos a distâncias 
caminháveis, atribuir novos usos à proposta potencializa a caminhabilida-
de do bairro. A combinação de usos diferentes, como habitação, comércio 
e serviço gera maior atividade e movimento em horários variados, possibili-
tando maior número de pessoas vivenciando a cidade e contribuindo para 
tornar o ambiente mais seguro através da vigilância social.

ESTACIONAMENTO REDUZIDO 
A área de estudo é bem servida de transporte público e possui boa oferta 
de usos a distâncias caminháveis. Com base nisso, propõe-se a oferta re-
duzida de estacionamento privado, pois esse torna o imóvel mais caro e 
opções como caminhar, usar transporte público ou a utilização de carros 
compartilhados são alternativas mais sustentáveis. 

ESPAÇOS DE TRANSIÇÃO
O espaço de transição contribui para a qualidade das habitações e tam-
bém para a animação da área. Uma transição suave do espaço público 
para o espaço privado (com espaços convidativos e interessantes, como 
áreas ajardinadas, de estar e interação urbana) possibilita às pessoas de-
senvolver mais atividades e ter maior contato visual com o entorno, tornan-
do os ambientes mais seguros.

COMBINAÇÃO DE DIFERENTES FAMÍLIAS
Na intenção de atrair diferentes combinações de famílias, as unidades ha-
bitacionais ofertadas possuem tamanhos e arranjos distintos, com opções 
de um quarto, dois quartos e três quartos. A diversidade de soluções, ao 
possibilitar variedade de usuários contribui na consolidação da proposta 
como um lugar de mistura e encontros.

PEQUENAS UNIDADES PARA COMÉRCIO E SERVIÇO 
Unidades comerciais grandes atraem investidores com maior renda, em 
contrapartida pequenas unidades para comércio e serviço resultam em 
menores custos de alugueis, de forma a atrair empreendedores locais, de 
pequena escala, oferecendo oportunidade econômica para a diversidade 
urbana.

PRIVACIDADE 
Um aspecto importante nas edificações que têm maior relação com o espa-
ço urbano é a busca de privacidade nas unidades habitacionais. Os recuos 
frontais, que atuam como espaços de transição, possibilitam resguardo e 
proteção sem separar abruptamente edifício e cidade. Quando esses es-
paços são repletos de vegetação, garantem ainda maior privacidade às 
habitações. 

D I R E T R I Z E S
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DE S ENVO LV IMEN TO  DAS  T I PO LOG I AS  E
D E SDOBR AMEN TOS

DUP L E X  SOBR E POSTO

A definição das edificações que conformam a quadra foi resultado de um proces-
so de compilação e aplicação de conceitos sobre as relações entre o edifício, a 
cidade e as pessoas. Foram desenvolvidos dois tipos arquitetônicos de maneira a 
poder explorar diferentes combinações de unidades e formas de acesso às edifica-
ções, possibilitando maior experimentação no processo.

 1) A sobreposição de unidades com solução duplex 
elimina os exemplares que ficam totalmente contidos 
no corpo do edifício, as unidades passam a ser térreo 
ou cobertura. A altura adequada das edificações pro-
porciona escala mais humana ao pedestre.

2) Reentrância nas edificações possibilita a criação 
de novas aberturas e melhor iluminação e ventilação 
das unidades, além de acentuar a verticalidade da 
fachada, trazendo melhor experiência para os transe-
untes. A reentrância contribui também na apreensão 
do espaço urbano.

3) Devido a solução duplex, todas as unidades 
poderão tirar partido da sua condição no edifício, as 
do térreo exploram a relação com a cidade e as uni-
dades cobertura são beneficiadas com a criação de 
terraços reversíveis.

4) Os duplex que incorporam térreo e primeiro 
pavimento são acessados diretamente pelo seu piso 
térreo, através de uma porta voltada para um espaço 
de transição público/privado. As unidades duplex 
que incorporam o terceiro e quarto piso têm o acesso 
feito a partir do terceiro piso da edificação, no caso o 
piso inferior do duplex, que é acessado por meio de 
uma passarela conectada a escadas que se voltam 
diretamente para o espaço urbano. PLANTA BAIXA  UNIDADE DUPLEX COBERTURA

QUARTO PAVIMENTO

PLANTA BAIXA  UNIDADE DUPLEX 
TÉRREO

PLANTA BAIXA  UNIDADE DUPLEX TÉRREO
SEGUNDO PAVIMENTO

PLANTA BAIXA  UNIDADE DUPLEX COBERTURA
TERCEIRO PAVIMENTO
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A PARTAMEN TOS  AVAR ANDADOS

 1) A escala adequada permite ao usuário uma ex-
periência mais rica e agradável. O contato e a troca 
entre as edificações e a rua é possível nos primeiros 
cinco andares, visto que a interação com a cidade vai 
se perdendo a partir do quinto pavimento. 

2) A criação de uma galeria central torna possível a 
ventilação cruzada nas unidades, assim como a ilu-
minação dos cômodos voltados para o interior da 
edificação. A alocação do estacionamento no interior 
do edifício permite a disposição de unidades ativas 
fazendo a interface edifício/espaço urbano. 

 3) A localização das unidades no edifício permite 
explorar diferentes aspectos da edificação. As unida-
des no térreo tomam partido da relação com a cida-
de e espaços semipúblico/semiprivados possibilitam 
a expansão dessas unidades para o espaço urbano. 
Unidades cobertura permitem a criação de terraços 
reversíveis como áreas ajardinadas integradas às uni-
dades.

4) O acessoo às unidades se dá de duas maneiras: as 
unidades localizadas no andar térreo se comunicam 
com o exterior de modo direto e as unidades nos pa-
vimentos superiores são acessadas por meio de uma 
galeria aberta de circulação conectada a escadas 
que se voltam diretamente para a cidade.

5) Várias unidades estreitas com elementos verticais 
na fachada despertam o interesse de transeuntes, de 
forma geral, o térreo torna-se mais atrativo em relação 
a fachadas com apenas longas linhas horizontais. A 
criação de varandas ao mesmo tempo em que permi-
te ao usuário observar e interagir com a cidade, torna 
as unidades mais confortáveis.

No andar térreo, pequenas unidades ativas 
para comércio e serviço fazem interface com 
a cidade, os estacionamentos ficam contidos 
no interior da edificação. 

As unidades habitacionais com opção de 
um quarto e dois quartos são acessadas por 
meio da galeria central de circulação. As 
unidades cobertura possuem terraço rever-
sível.

O arranjo da planta volta os ambientes de 
longa permanência para o exterior da edi-
ficação, garantindo maior incidência de ilu-
minação natural e privacidade em relação 
às passarelas de acesso. Já os ambientes de 
serviço, com aberturas altas, estão voltados 
para a parte interna.

As varandas com jardineiras, os painéis re-
tráteis da fachada e o pergolado do terraço 
garantem mais conforto às habitações.

PLANTA BAIXA UNIDADE TIPO A

PLANTA BAIXA UNIDADE TIPO C

PLANTA BAIXA 
UNIDADE TIPO B

MÓDU LO  1
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Neste módulo, no andar térreo foram alocadas as unidades acessí-
veis com opções de um quarto e dois quartos. O dimensionamento 
das habitações teve como referência as dimensões estabelecidas 
pela NBR 9050. Essas unidades são dotadas de um espaço ajardi-
nado frontal (como um elemento de transição) e uma área de servi-
ço expandida. As unidades dos pavimentos superiores possuem o 
mesmo arranjo das apresentadas no módulo 1.

MÓDU LO  3

MÓDU LO  2

PLANTA BAIXA 
UNIDADE ACESSÍVEL TIPO A

PLANTA BAIXA 
UNIDADE ACESSÍVEL TIPO B

PLANTA BAIXA  ESCRITÓRIOS

PLANTA BAIXA  UNIDADES DUPLEX
PAVIMENTO INFERIOR

PLANTA BAIXA  UNIDADES DUPLEX
PAVIMENTO SUPERIOR

PLANTA BAIXA UNIDADES TIPO D
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O conjunto reflete a articulação entre o processo de desen-
volvimento dos módulos das edificações e do arranjo final da 
quadra. A proposta possui várias aberturas resultantes dos 
alinhamentos parciais e das passagens criadas através das 
edificações. A variedade de formas de acesso à quadra está 
diretamente relacionada às múltiplas formas de acesso às uni-
dades, criando-se assim uma riqueza de fluxos e caminhos a 
serem explorados. 

A combinação dos usos nas edificações está relacionada com 
a localização dos edifícios na quadra, às edificações voltadas 
para a avenida Cruz Cabugá, por exemplo, foram atribuídas 
atividades como escritórios, lojas e habitações, já as edifica-
ções voltadas para o Setor de Preservação de Morfologia não 
possuíam escritórios, sendo lojas e habitações ou apenas ha-
bitações.

Trabalha-se aqui com a ideia da arquitetura urbana, voltada 
para a delimitação e qualificação do espaço público. Conside-
rando os principais fluxos e possíveis caminhos foram definidas 
áreas permeáveis e arborizadas e áreas de estar e convívio ur-
bano. As atividades do térreo podem se expandir para a área 
de convívio e garantir maior dinâmica urbana.

O coeficiente de construção estabelecido para a área mostra-
se como insustentável e incompatível com as reais demandas 
da área. A proposta, em contrapartida, traz a preocupação 
com a morfologia, o desenho urbano e as pessoas como ele-
mento chave da questão.

O processo aqui desenvolvido não é entendido como o único 
caminho possível, mas como uma reflexão crítica e produção 
de conhecimento capaz de contribuir para o despertar da mu-
dança gradual da forma como moldamos nossas cidades.
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