
DESCRIÇÃO DA PROPOSTA
A reforma e renovação do edifício sede da SEDHAB, tem como objetivo a re-
ordenação completa de seus espaços, a melhoria das condições de conforto 
do usuário e sua conversão num prédio radicalmente sustentável do pon-
to de vista ambiental. A alta demanda de ocupação (880 servidores) à qual 
está submetido o edifício, assim como o alto número de entidades que serão 
alojadas e sua necessária adaptação às injunções do tempo, faz com que a 
proposta procure uma solução flexível, adaptável, oferecendo as melhores 
condições de iluminação e ventilação.
Com este objetivo, propõe-se uma série de intervenções agrupáveis em 02/
dois conjuntos: o primeiro no núcleo central e seu entorno, o segundo no 
sistema de fechamentos externos.
No primeiro conjunto de intervenções, se substitui o antigo e fragmentado nú-
cleo de comunicação vertical por um conjunto eficiente, compacto e homogê-
neo em todas as plantas, que permite uma distribuição de todos os espaços 
e que os mesmos sejam equivalentes, de máximo conforto e, sobre tudo, 
flexíveis e adaptáveis ao longo do tempo.
A circulação se realizará sempre (a exceção dos acessos às áreas privativas, 
que se realizam por elevadores privativos, com pontos de conectividade, mas 
sem cruzamento com o restante das circulações) em torno deste núcleo, ex-
teriormente ao mesmo, mas sem necessidade de se atravessar áreas alheias. 
No segundo conjunto, todo o sistema de fechamentos externos é revisto, 
de forma a garantir a homogeneidade de condições de trabalho em todos 
os setores de cada planta (as condições junto às fachadas principais serão 
iguais às condições junto às fachadas mais internas), garantindo assim, as 
condições de iluminação e ventilações naturais.

FACHADA PRINCIPAL (SUL E LESTE)
Propõe-se a renovação total do fechamento, adiantando o plano de fachada 
até o limite edificável do lote, o que resulta em um acréscimo substancial em 
área interna. Para isso, o balanço será reforçado pela parte superior, gerando 
uma galeria para a distribuição perimetral das instalações.
A nova fachada é constituída por um fechamento leve, no sentido de não 
gerar deformações excessivas no extremo do balanço. O mesmo é composto 
por uma janela contínua em alumínio com diversos graus de variabilidade de 
regulação, de forma a permitir diversos cenários de ventilação natural. Tam-
bém faz parte deste fechamento um parapeito na forma de painel tipo ‘san-
duíche’ altamente isolante. A janela contínua ocorre a partir deste parapeito 
com uma altura de 70 cm, de modo a permitir a disposição de mesas de tra-
balho, e se estende até atingir o início do teto. Desta maneira se consegue um 
aumento substancial da superfície de visão e uma melhora nas condições de 
iluminação natural com relação às condições oferecidas pela fachada original.
Na parte da frente da fachada, se dispõe um sistema de proteção solar, 
aproveitando a dimensão do balanço permitido pelas normas de edificação. 
Entre o sistema de lâminas de brises e a fachada será habilitada uma pequena 
passarela que permita a passagem ocasional para manutenção e limpeza, 
que por sua vez gera um pequeno beiral complementar com relação à pro-
teção solar.
O conjunto de lâminas de brises forma um revestimento que, na forma de um 
sutil véu, envolve o edifício e lhe proporciona uma imagem contemporânea e 
mutante ao longo das diversas horas, a luz do dia e os reflexos do entorno. 
O aumento da superfície transparente combinada com o véu protetor supõe 
uma melhoria na representatividade do edifício, proporcionando uma relação 
visual direta entre a administração pública e o cidadão, permitindo simulta-
neamente o desenvolvimento eficiente das atividades internas.

FACHADA DO PÁTIO (NORTE E OESTE)
Com o objetivo de conseguir um maior grau de iluminação natural se ampliam 
as aberturas até gerar uma janela contínua horizontal de características se-
melhantes às da fachada principal, e também protegidas com um sistema de 
lâminas de chapa microperfurada. No entanto, neste caso, não existirá pas-
sarela de manutenção já que as janelas serão reguláveis na sua totalidade de 
forma a permitir a limpeza pelo espaço interior. 
Na frente do parapeito da construção existente se coloca um revestimento 
simples de chapa de aço com pintura eletrostática, renovando a imagem e 
gerando uma câmara de ar ventilada de alta eficácia diante a possibilidade de 
sobreaquecimento pela radiação solar.
O resultado representa uma renovação e dignificação da imagem interior do 
edifício, telão de fundo do pátio da quadra, permitindo desfrutar simultanea-
mente de condições de trabalho interiores similares aquelas geradas pelas 
fachadas principais, o que proporciona flexibilidade de uso, otimiza o aprovei-
tamento da área interior e democratiza as condições de trabalho, homogenei-
zando-as.

MEDIDAS PASSIVAS DE ACONDICIONAMENTO AMBIENTAL
Melhoria do conforto térmico a partir da otimização do sistema de proteção 
solar, a partir das diferentes possibilidades de ventilação natural, da venti-
lação noturna com resfriamento natural para o pré-tratamento interno, a partir 
da melhoria do isolamento térmico das fachadas e a melhoria da proteção e 
isolamento da cobertura.
Melhoria das condições de iluminação natural através do aumento da super-
fície das aberturas e a maior altura de seu limite superior.
Melhoria das condições de higiene a partir dos diferentes graus de ventilação 
natural compatíveis com a atenuação das agressões sonoras do exterior.
Melhoria das condições de conforto acústico a partir da disposição de um 
forro acústico e das condições de isolamento dos fechamentos externos.
MATERIAIS
Uso preferencial de sistemas de materiais compatíveis com o meio ambiente: 
alto conteúdo reciclado, uso de materiais recicláveis, origem renovável dos 
materiais, certificações ambientais.
Otimização das condições para a manutenção e durabilidade, prolongando 
assim a sua vida útil e reduzindo o impacto ambiental final.
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