SOL NASCENTE - QUADRA 700
INTRODUÇÃO
A exclusão sócio espacial da população menos favorecida tem sido fato
recorrente na história da urbanização brasileira. No caminho oposto, o
projeto de unidades habitacionais coletivas do Sol Nascente - quadra 700
rearma o objetivo da CODHAB em atender a essa população em sua
demanda por moradia digna no Distrito Federal. São habitações destinadas
não só às famílias de baixa renda, à margem do processo econômico, mas
também aos excluídos pela baixa mobilidade, aos portadores de
necessidades especiais e aos idosos - aqueles que se encontram em situação
de vulnerabilidade social.

De acordo com o Edital, o programa de
necessidades estabeleceu uma área
construída entre 41m² e 68m² por unidade
habitacional, com 02 e/ou 03 dormitórios,
índice de construção de até 1,5 vezes a
área do terreno, ocupação máxima de 60%
e permeabilidade de 30%. Também foi
previsto 01 vaga de veículo por unidade.
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Dentro desses parâmetros, propõe-se uma
construção em 04 pavimentos, com 12
unidades por piso - totalizando 48 unidades
em um único edifício, em cada terreno.
Somados, os 14 terrenos da Quadra 700
atingirão um total de 672 habitações. As
unidades, todas com planta padrão,
atenderão ao programa mínimo:
apartamentos de 02 quartos, sala, cozinha,
área de serviço e banheiro com área
privativa de 44,50m².
Com 534m² de área privativa e 55,00m²
(10,3%) de área comum por pavimento, a
taxa de construção por edifício alcança
2.356m², uma relação econômico-
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construtiva desejável, sem prejuízo para a
arquitetura.
A estrutura formal do edifício caracteriza-se
pela repetição do módulo com quartos
frontais que, além de sombrear os demais
ambientes, permite explorar esquadrias com
aberturas de piso a teto. A estrutura resistente
do edifício, em concreto armado, é simples e
racional, com linhas de pilares moduladas,
mas ajustáveis as ocorrências do projeto. As
instalações hidráulicas acompanham os
módulos, com reservatórios elevados que
poderão funcionar interligados ou
individualmente, com reaproveitamento de
águas pluviais e aquecimento solar.
Ressalta-se a diversidade de alternativas
contidas na planta dos pavimentos: no
térreo, todas as unidades serão acessíveis,
atendendo a NBR 9050. No 1º piso, 06
unidades voltadas para a rua tem acesso por
escada externa independente, oferecendo
uma possibilidade mais próxima da
habitação unifamiliar.

No demais pavimentos, as unidades
terão plantas adaptáveis, embora essa
condição se encontre limitada pela
ausência de cápsula de acessibilidade
ou elevador, mas que poderá ser
instalada oportunamente.
Vale lembrar ainda referências
importantes na habitação social, de
Alvaro Siza em Bouça de 1977, até as
recentes experiências de Alejandro
Aravena em Quinta Monroy de 2004.
Com certa razão, Aravena questiona se
é possível existir uma arquitetura de
qualidade em ambientes onde as
habitações sociais são de péssima
qualidade, situação generalizada na
América Latina. Em Engels, essa questão
se explica em “A questão da
habitação” (1872) como o conito entre
“as classes possuidoras e não
possuidoras” e a prioridade do lucro
sobre a habitação de qualidade, uma
realidade que se sobrepõe à própria
arquitetura.

