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legenda

1. térreo superior · pilotis;
2. circulação vertical · escada enclausurada;
3. circulação vertical · elevador;
4. vagas;
5. rampas;
6. circulação horizontal dos apartamentos;
7. apartamento tipo;
8. hall de acesso dos apartamentos;
9. sala;
10. cozinha;
11. banheiro;
12. quarto;
13. bicicletário;
14. área permeável;
15. circulação vertical · acesso subsolo
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planta do apartamento · adaptada p.n.eplanta do apartamento · padrão
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“...e  que  no  entanto  volta  sempre  a  enfeitiçar,  com  seus  mesmos  tristes,  velhos  fatos,  que  no  álbum  de retratos, 
eu teimo em colecionar...”

Retrato em Branco e Preto  [Tom Jobim e Chico Buarque] 

Procuramos uma identidade com as heranças da arquitetura habitacional no Brasil, principalmente aquelas que 
moldaram  as propostas inovadoras juntamente com a construção de  Brasília,  vindas  do  Rio  de Janeiro, São 
Paulo, e todo o centro, norte, sul e nordeste do país, que hoje reaparecem recicladas na nova geração de 
arquitetos e arquitetas por todo o território nacional. De concepção simples, modulada, a  edificação pousa 
naturalmente sobre uma base,  proporcionando um pilotis suspenso, convidativo, um local  para o lazer e 
recreação das crianças e moradores, ventilada, desfrutando ainda de vistas livres para as faces abertas dos  
terrenos, uma vez que o controle e fechamento dá-se no nível térreo inferior, nas faces frontais aos lotes. A 
proposta  procurou atender a um maior número de famílias, a partir de  estratégias de baixo impacto ambiental, 
com sistema construtivo racional, de fácil execução e manutenção, procurando as orientações mais favoráveis 
para as incidências solares nas fachadas. Foram contemplados 42 apartamentos,  distribuídos em 07 pavimentos 
com 06 unidades por andar. As vagas de garagem, na proporção de uma para cada apartamento, foram 
distribuídas em um subsolo, um pavimento térreo inferior na cota de soleira e de acesso geral,  e parte no 
pavimento térreo superior, funcionando como pilotis elevado. Apesar da implantação proposta referir-se 
especificamente ao lote QR- 503 CJ 9-A LT 04, a estratégia é perfeitamente replicável aos demais endereços 
indicados pela Codhab/DF, atingindo todos eles a área máxima de construção de 3.150 m2, nos passando a 
segurança de estarmos  aproveitando totalmente o potencial do investimento público em questão.
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terreno

- implantação pensada para todos os lotes

subsolo

- 19 vagas
- bicicletário
- área técnica

térreo inferior

- acesso de veículos e pedestres
- 14 vagas

térreo superior

- acesso de veículos e pedestres
- pilotis
- 09 vagas

circulação

- circulação vertical com elevador e escada
- circulação horizontal através de passarelas

edifício

- duas torres
- sete pavimentos
- quarenta e duas unidades habitacionais
- cobertura técnica


