
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
PROTEÇÃO SOLAR DAS FACHADAS
A proteção contra a incidência solar direta no edifício acontecerá 
através da instalação de brises móveis compostos por telas metálicas, 
cuja área perfurada ocupa em torno de 40% de sua área total. Associa-
dos à eles, devem compor a fachada  vidros cujo fator solar seja de 
aproximadamente 50%. Esta composição terá um fator solar resultante 
em torno de 20%. A movimentação dos brises será individualizada, 
através de um sistema de cremalheiras, para cada janela.

O grá�co abaixo mostra, através das linhas cinzas, a radiação solar 
incidente nas fachadas com orientações de 105º (“leste”) e 195º (“sul”) 
no dia 22 de Dezembro, sem nebulosidade. E, representado em linhas 
azuis,  o grá�co mostra a considerável redução nas parcelas de radiação 
que penetram no interior dos ambientes já tratados com a proteção 
solar.

PARTIDO
A Secretaria de Habitação, Regularização e Desen-
volvimento Urbano é um órgão de vital importân-
cia para o desenvolvimento do Distrito Federal. Em 
sua sede ocorrem atividades que necessitam de 
grande organização e controle, seja pelo número 
de usuários quanto pelo número de processos 
envolvidos. É através dessa leitura da realidade que 
se faz necessário um projeto que contemple as mel-
hores soluções espaciais e funcionais, de maneira a 
agilizar o trabalho dos servidores e trazer-lhes 
conforto.

O projeto foi desenvolvido através de uma divisão 
racional do espaço, onde as atividades acontecem 
em módulos �exíveis e claramente conectados 
entre si, consoantes à viabilidade técnica-
construtiva necessária para sua execução.

Também foi de vital importância que o edifício se 
integrasse com a paisagem da cidade: a fachada 
compõe plenamente com seu contexto através da 
sequência de brises, que formam uma continuação 
do padrão de aberturas do Edifício So�a, justaposto 
ao SEDHAB, concedendo ao edifício a qualidade de 
parte integrante da cidade. 

SUBDIVISÃO DO SEDHAB
O projeto de intervenção busca uma melhor organização funcional 
do espaço. Para tal, as subsecretarias foram distribuídas entre os 
andares tipo, cada qual em um andar, salvo o andar do Gabinete, 
que se estendeu ao quinto pavimento. Essa distribuição garante 
melhor comunicação entre os órgãos de uma mesma subsecretaria 
e facilita a circulação do visitante; o subsolo ainda abriga o 
estacionamento; o térreo abriga as atividades voltadas ao público 
em geral, como o auditório, a biblioteca, a mapoteca e um café, 
adicionado ao programa mínimo; a sobreloja é destinada aos órgãos 
de apoio, como a sala dos vigilantes e motoristas. 

ACESSOS PROPOSTOS
O edifício da SEDHAB está localizado em um terreno inclinado, e 
seus diversos acessos térreos ocorrem em níveis distintos. A 
conexão entre as áreas internas é di�cultada pelos desníveis. 
Propõe-se a redução do número de acessos e do remanejamento 
das lajes do térreo, que deverão ser niveladas. O acesso se dará 
apenas por um lado e desembocará numa praça de distribuição, 
onde o usuário poderá se direcionar – sem fazer uso de escadas ou 
rampas – para as diversas atividades que o edifício abriga.

CIRCULAÇÃO VERTICAL
Uma vez que existem reclamações acerca da segurança da escadaria de 
incêndio e a possiblidade de adicionar um novo elevador, houve uma 
mudança na caixa central de circulação vertical. Elas foram reposiciona-
das de maneira a trazer maior segurança aos usuários, bem como 
melhorar a distribuição dos funcionários entre os pavimentos. A 
mudança foi feita através de reforços estruturais e de uma estrutura 
independente da caixa.

COMPOSIÇÃO DOS AMBIENTES INTERNOS
Devido às constantes modi�cações e adições ao programa, a 
disposição dos ambientes resultou em labirintos e áreas residuais de 
difícil orientação. As divisões internas foram reposicionadas e 
dispostas de maneira a respeitar os eixos estruturais e melhorar a 
rotina de trabalho dos servidores. Sua distribuição facilita a legibili-
dade do espaço, organizado através de uma circulação horizontal 
central ligando todas as subsecretarias e áreas de apoio.
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A insolação incidente próximo ao meio-dia nas Salas de Reuniões dos 
últimos pavimentos será controlada através do uso de vegetação - 
principalmente trepadeiras de crescimento rápido, como Tumbergias - 
abrigadas nos espaços criados em forma de pequenas varandas. 

VENTILAÇÃO
A carta bioclimática com as estratégias indicadas para Brasília demon-
stra que o projeto arquitetônico concebido, para ser considerado de boa 
ventilação natural, possibilitará conforto térmico em 15,1% (12,6% + 
2,5%) das horas do ano. 
A distribuição dos escritórios em torno da fachada possibilita uma 
associação de ventilação por ação dos ventos com ventilação por efeito 
chaminé gerada através do vão da escada de uso social. A circulação de 
ar natural nos escritórios é controlada individualmente através das 
aberturas da fachada e de aberturas na parte superior das divisória 
internas.
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JANELA ABRIR - FATOR SOLAR 50%

CERÂMICA VENTILADA

SISTEMA DE CONDICIONAMENTO DE AR
A climatização arti�cial do edifício será realizada através do uso de 
equipamentos com o sistema VRF para o condicionamento do ar, junta-
mente com renovadores de ar, que aspiram e insu�am diretamente 
através de pequenas tomadas de ar na fachada, associados a umidi�ca-
dores controlados por umidostatos.  As máquinas externas com potên-
cia de 170 TR (usando o sistema VRF) estarão localizadas em uma área de 
45m2 no pavimento superior, e as evaporadoras serão distribuídas 
através do teto dos pavimentos de acordo com a carga térmica de cada 
um dos ambientes. 
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