MEMORIAL
Um edifício composto de dois volumes conectados, indicando uma unidade bipartida que dialoga, ao mesmo tempo que reconfigura, a linguagem laminar dos edifícios de Brasília. Outro
diálogo possível está no uso de pilotis e na maximização do térreo livre, com o estacionamento
no subsolo. A fim de otimizar o número de vagas
e, portanto, de unidades, instalamos a caixa
d`água e cisterna sob o subsolo. Soma-se a isso
a captação de água pluvial e reaproveitamento
da mesma para bacias sanitárias e irrigação do
jardim e horta.
Enquanto isso, os volumes edificados sugerem
dinamismo através das cores da fachada e da
configuração pictórica das janelas e cobogós,
contrastando com a distribuição linear dos ambientes das unidades. Desta forma, as mesmas
diluem-se no plano da empena e marcam uma
legibilidade difusa do regramento interno das
habitações. As pequenas variações de planta e
metragem das unidades – todas adaptáveis a
PMR – também permitem que diferentes faixas
de renda e cenários familiares se constituam.
Os vizinhos se encontram tanto nos acessos
aos apartamentos, concentrados nas pontas
do corredor, quanto em seu meio, cruzando
com a circulação vertical enxuta que observa o
vazio e uma generosa horta, procurando criar
um espaço para além do interstício funcional da
circulação. Assim, o edifício proposto pretende
ser racional, inovador e capaz de dialogar com o
existente e com o porvir.

UNIDADE 01
02 DORM | 57,30m²

UNIDADE 03
02 DORM | 60,40m²

QD 02 CJB7 PROJ A
IMPLANTAÇÃO 01
EDIFÍCIO
Térreo + 06 Pavimentos
48 unidades

PAVIMENTO TIPO
IMPLANTAÇÃO 01

ISOMÉTRICA
Apartamento com 02 dormitórios

12 unid. com 03 dorm.
36 unid. com 02 dorm.

UNIDADE 02
03 DORM | 67,20m²

01 Subsolo
48 Vagas

ISOMÉTRICA
Apartamento com 03 dormitórios

UNIDADE 04
03 DORM | 67,80m²
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