
O projeto parte da premissa de que o conjunto de 14 edifícios 
deve atuar como agente catalizador fundamental à construção 
do espaço urbano, devendo ir além da proposição de uma sé-
rie de artefatos ensimesmados em seus próprios lotes. Morfolo-
gicamente, a região é caracterizada pela mistura de tipologias 
habitacionais individuais horizontais, chácaras produtivas e áreas 
de preservação permanente. Compõe-se uma paisagem hetero-
gênea, descontinuada e fragmentada por grandes terrenos não 
edificados, que são características recorrentes de ambientes ur-
banos em pleno processo de desenvolvimento.

A requalificação do espaço público da quadra 700 de Sol Nas-
cente abrange não só a construção de habitação coletiva objeto 
deste concurso, mas também a construção de Equipamentos 
Públicos Comunitários de grande escala (ligados à educação, 

cultura, saúde, segurança pública e assistência social) e a im-
plantação de extensos parques urbanos criados para proteger 
áreas de fragilidade ambiental e prover espaços para lazer e con-
vivência ao ar livre. É evidente que ocorrerá uma transformação 
profunda deste território e pareceu fundamental que o projeto se 
comporte como um mediador que equalize a transição entre o 
tecido urbano existente e aquilo que está por vir.

Nos pareceu acertado nos distanciarmos de partidos que fossem 
resolvidos, como um carimbo que repete lâminas ou pátios inte-
gralmente independentes e voltados para dentro de cada lote. 
De maneira simples, propusemos que cada edifício fosse um 
“L”, ou uma das quinas de conjuntos urbanos que se revelam na 
escala da quadra. Como resultado, foi possível chegar próximo 
ao limite do coeficiente de aproveitamento sem que fosse com-

prometida a qualidade urbana do conjunto ao passo que a área 
verde e permeável é generosa, as vistas dos ambientes de longa 
permanência são todas desimpedidas e voltadas ou para as vias 
públicas ou para as áreas de uso comum.

Tirando proveito da oportunidade de ir além do desenho de um 
único lote de forma isolada, o projeto busca a partir da implan-
tação de seus edifícios e da distribuição de seus espaços livres, 
reverberar e conformar o desenho de toda a quadra e em última 
instância da cidade que nasce e se transforma. 

Desta forma, a escolha do partido procurou convergir e equilibrar 
as diversas escalas de projeto sem uma hierarquia pré-concebi-
da, abrangendo as questões construtivas das edificações e os 
parâmetros de qualidade urbana de igual para igual.
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Opção A
- densidade  habitacional alta
- distância entre blocos muito pró-
xima (<5m);
- relação com a ruas prejudicada;
- áreas livres desconectadas e re-
siduais;
- recuos ocupados por garagens e 
faixas de manobra;
- repetição de carimbo por lote.

Opção B
- média densidade habitacional;
- distancia entre blocos satisfatórias 
(=10m);
- boa relação com as ruas;
- áreas livres isoladas e voltadas 
para o lote;
- recuos ocupados por garagens e 
faixas de manobra;
- repetição de carimbo por lote.

Opção C
- baixa densidade habitacional
-- ótima distancia entre blocos 
(>20m)
- relação com as ruas laterais pre-
judicada
- área livre bem definida e articu-
lada
- recuos livres de garagens e faixas 
de manobra.
- repetição de carimbo por lote.

Opção D
- maior densidade habitacional;
- ótima distancia entre blocos 
(>20m);
- ótima relação com as ruas
- área livre bem definida, articulada 
e generosa;  
- recuos livre de garagens e áreas 
de manobra;
- partido permite que edifícios se 
revelem na escala das quadras.

TÉRREO
1 | Acesso
2 | Área Condominial
3 | Unidade PcD - 2 dormitórios
4 | Unidade PcD - 3 dormitórios
5 | Elevador (previsão)
6 | Solário 
7 | Playground
8 | Pomar 
9 | Horta
10 | Vagas existentes
11 | Jardim / Praça linear
12 | Garagem
13 | Acesso veículos
14 | Jardim de resguardo das unidades no 
térreo
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PAVIMENTO TIPO (1, 2 e 3)

1 | Circulação e convívio
2 | Unidade tipo A (3 dormitórios)
3 | Unidade tipo B (2 dormitórios)

4 | Elevador (previsão)

UNIDADE TIPO A
3 DORMITÓRIOS

UNIDADE TIPO A
3 DORMITÓRIOS
(ADAPTADA)

área útil =57,02m² 
varanda =8,09m² 

total =65,11m²
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UNIDADE TIPO B
2 DORMITÓRIOS

1,70

2,40 2,40

5,60

2,
35

3,
45

5,
90

área útil = 42,48m²
varanda =6,10m² 

total =48,58m²

área útil =57,02m² 
varanda =8,09m² 

total =65,11m²
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