
Memorial Descritivo

 Utilizando os conceitos do retrofit no edifício da SEDHAB em Brasília-DF, pode-se almejar  a inser-
ção do mesmo no contexto arquitetônico atual, visando modernizar tanto o local de trabalho, quanto a 
interação entre os servidores e o espaço de trabalho.
 Para isso optou-se pela utilização de materiais e tecnologias contemporâneas no processo de 
readequação temporal da fachada do edificio em questão.Chapas perfuradas e gradis foram empregados 
nas marquises a fim de permitir a ventilação das condensadoras ao mesmo que impedem a a agressão 
visual causada pelas mesmas. A composição alternada quebra a monotonia e regularidade, impostas 
pelos edificios vizinhos que, em sua maioria fazem uso de elementos verticais em sua fachadas. Já o 
emprego da pele de vidro, também presente na proposta da fachada, acaba se tornando um lugar 
comum quando se consideram as caracteristicas climaticas,  esteticas e praticas que essa tecnologia 
apresenta nos dias de hoje.apresenta nos dias de hoje.
 Levando em consideração o programa de necessidades fornecido e os relatos ouvidos na visita 
tecnica, tentou-se estabelecer a melhor comunicação possivel entre os departamentos e suas respec-
tivas secretarias, melhorando os fluxos, diminuindo as distancias e otimizando os espaços. Diversos 
ambientes e configurações do espaço de trablho foram pensadas para facilitar e tornar mais agradável o 
horário de expediente dos servidores da SEDHAB. O térreo ganhou um auditório com 107 lugares e 
entrada independente, possibilitando um melhor e mais adequado acesso ao público. A mapoteca volta a 
ocupar as estruturas do edifício e ganha um ambiente apropriado ainda no térreo. Essa opção deu-se em 
virtude do tamanho do seu acervo e seu consequente peso, o que inviabiliza a sua implantação em virtude do tamanho do seu acervo e seu consequente peso, o que inviabiliza a sua implantação em 
qualquer outro pavimento. O subsolo não foi alterado, já que atende bem as necessidades do edifício.
 Uma espaço todo voltado ao lazer foi criado na cobertura. Lá o servidor poderá desfrutar de 
ambiente para jogos, espaço gourmet, mesa de reunião ao ar livre e um espaço alternativo para conver-
sas descontraídas. Por motivos de precaução, não foi proposto o uso de floreiras na área de lazer. Seria 
necessário um laudo técnico de um engenheiro assegurando a capacidade de sustentação desse peso 
adicional, não considerado no projeto original do edifício. Ao invés disso, foi proposto o uso de tapetes 
de grama artificial para uma ambientação mais confortavel ao usuário deste pavimento. Ainda nesse 
intuito, pergolas e estruturas metálicas foram aliadas ao uso de telhas termo-acústicas para a com-
posição dos ambientes do terraço com um baixo comprometimento estrutural.

 


