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A aspiração e iniciativa do governo de Brasília pela recuperação e requalificação do seu patrimônio imobiliário é louvável em todos os sentidos, a cidade é marcadamente 
reconhecida como referência mundial da arquitetura moderna, e esteve desde sua origem à frente de um desejo maior de enraizamento e consolidação da nação brasileira sob 
aspectos culturais, políticos e sociais. A requalificação da sede da SEDHAB não poderia ignorar tais preceitos, os pressupostos modernos de sua gênese não estão ultrapassados, 
permanecem válidos, notadamente pela simplicidade da sua forma, da racionalidade do seu sistema estrutural e das evidentes preocupações ambientais de eficiência energética 
manifestadas desde sua concepção original. A proposta aqui apresentada dará apenas uma nova roupagem à edificação, atualizando funcional e tecnologicamente o desenho 
elegante e preciso dos pioneiros da Capital. 

Após uma análise prévia da edificação, feita a partir das informações disponibilizadas pelo concurso, constatamos a existência de uma disposição regular de pilares seguindo uma 
modulação de aproximadamente 9x8m com vigamento disposto em grelha ortogonal com as vigas de maior inércia interligando os pontos de apoio dos pilares e um vigamento mais 
delgado ocupando os pontos médios dos vãos. Aparentemente o aspecto geral da estrutura é bom e não parece sofrer de nenhuma patologia comprometedora, com base nesse 
cenário propomos intervenções na estrutura das lajes de maneira a otimizar e reorganizar os espaços internos.

Na parte externa sul da edificação propomos o aproveitamento das lajes em balanço com dois pequenos rasgos opostos, entre essas lajes teremos o encaixe de uma sequência de 
brises horizontais recobertos por um painel metálico leve e vazado, esse elemento metálico servirá como marcação dos acessos da nova sede da SEDHAB e como proteção solar 
adicional. Na face leste da edificação, propomos uma área para jardineiras sobre as lajes em balanço existentes, resguardadas por um painel de brises metálicos articuláveis.

Para o subsolo propomos uma sequência linear de rasgos na laje de piso da galeria, entre a edificação e os pilares da face leste, como alternativa para permitir a ventilação cruzada 
nas áreas de estacionamentos, eliminando a insalubridade e o desconforto atuais, essas aberturas deverão ainda receber um sistema de drenagem que dê um destino adequado a 
todo o fluxo de águas provindas das galerias de pedestres. As áreas do térreo e sobreloja receberam o maior volume de intervenções estruturais, reduzimos de 6 para 4 as diferenças 
de nível no piso térreo e os interligamos por rampas de maneira a proporcionar acesso universal em todas as áreas desse pavimento. Na sobreloja eliminamos alguns pisos e 
estruturas instaladas durante as diversas reformas ocorridas na edificação e propomos o retorno do desenho original do mezanino integrado visualmente com o térreo. Nos 
pavimentos-tipo as intervenções limitaram-se a rasgos nas lajes para criação de shaft's e um novo poço de elevador. Decidimos deslocar o antigo elevador privativo disposto na 
esquina do lote e reposicioná-lo próximo aos demais em uma condição mais centralizada semelhante às configurações consolidadas comumente utilizadas em edificações 
corporativas. Os pavimentos do Gabinete receberam atenção especial com a abertura de vazios interligando fisicamente seus dois pisos. A parte das instalações de infra-estrutura 
foi contemplada com a criação de shaft's nos limites da edificação com os prédios vizinhos para descida de tubulações, poços de ventilação, cabeamentos, redes etc. Para a 
cobertura propomos a remoção das duas edículas periféricas e utilizamos o topo de uma viga longitudinal como ponto de apoio de uma estrutura metálica leve que abrigará o Salão 
de Múltiplo Uso, sob essa estrutura teremos áreas impermeabilizadas com sistema de lajes sobrepostas entre as vigas invertidas existentes, tendo como acabamento proteções 
mecânicas e recobrimento vegetal. Nessas áreas adjacentes ao Salão teremos ainda o plantio de forração vegetal e arbustos de pequeno porte criando pequenos recantos 
ajardinados agradáveis de se ver e estar. Nos demais setores da cobertura permanecerão sistemas tradicionais de impermeabilização para a criação de espaços técnicos e de visita.
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