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CONCURSO PÚBLICO NACIONAL PARA PROJETOS DE ARQUITETURA E 

COMPLEMENTARES PARA REFORMA DO EDIFÍCIO DA SEDHAB, LOCALIZADO NO 

SETOR COMERCIAL SUL -  BRASÍLIA –  DISTRITO FEDERAL. 

 

ANEXO X 

EDIFÍCIO SEDHAB 

 

 

1. HISTÓRICO DO EDIFÍCIO 

O Edifício da Sedhab ocupa os Lotes 13 e 14 do Bloco A da Quadra 06, antiga 

Quadra 17, do Setor Comercial Sul - SCS. O prédio foi inaugurado em 1974 e batizado 

como Edifício Sede da SHIS - Sociedade de Habitação de Interesse Social, conforme 

placa inaugural colocada na coluna do hall principal no térreo.  

O autor do projeto de arquitetura é o Arq. Mário Bakaj Francisco de Assis da 

Silva. O Alvará de Construção nº 142/74, consta do processo nº 67.095/74, no arquivo 

da Administração Regional de Brasília – RA I. O autor do projeto estrutural foi o Engº 

Calculista Rubens José Dias, já falecido. O Responsável Técnico pela obra foi o Engº 

José de Ribamar Tadeu Barroso Jucá, CREA 1231-D. No ANEXO I encontram-se as 

cópias do projeto original de arquitetura, disponíveis na mapoteca da Sedhab. O 

projeto de estruturas não foi encontrado nos arquivos da Administração Regional de 

Brasília e nem na mapoteca da Sedhab. 

O edifício foi criado para abrigar a SHIS (Sociedade de Habitação de Interesse 

Social - 1964), antiga SHEB (Sociedade de Habitações Econômicas de Brasília - 1962), e 

seguiu um gabarito rígido estabelecido para todos os lotes do conjunto, que resultou 

no desenho de um grande bloco horizontal.  
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Nos pavimentos tipo, da circulação comum passava-se para as ante-salas das 

secretárias, e destas para as salas dos técnicos com janelas para fora. O piso antigo era 

granitina na circulação comum e tacos de madeira nos ambientes de trabalho. A 

divisão dos ambientes mostrava uma hierarquia rígida. A sala dos arquitetos e 

desenhistas era a única grande e sem divisórias, por preferência dos mesmos, como os 

ateliers de arquitetura da FAU/UnB. Devido a sucessivas mudanças de organogramas, 

era comum remanejar as divisórias, deixando furos e marcas no piso e no teto.   

Na década de 80, no sexto andar funcionava um auditório, uma lanchonete, 

além de áreas de trabalho. Nesta época, foram construídos os pisos de estrutura 

metálica independente na sobreloja, acabando com os mezaninos originais por onde 

se avistava o térreo. Foi retirada a escada que ligava o térreo ao mezanino na sobreloja 

e criados sanitários exclusivos para o público no térreo. Outra escada metálica foi 

construída, interligando o térreo e à sobreloja. Por solicitação do Corpo de Bombeiros, 

os acessos à escada principal sofreram adaptações, instalando-se portas corta-fogo e 

garantindo a saída eventual pela cobertura. Também foi construída uma passarela 

metálica sobre o telhado. No entanto, a fuga segura em caso de incêndio ou pânico 

continua precária, não atendendo às normas necessárias.  

Mais tarde, em 1994, a SHIS foi substituída pelo Instituto de Desenvolvimento 

Habitacional do Distrito Federal - IDHAB. O Instituto de Planejamento Territorial e 

Urbano do DF - IPDF foi transferido do anexo do Palácio do Buriti para o edifício.  

Extintos o IDHAB e o IPDF, foram criadas a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 

Habitação e Meio-ambiente do DF - SEDUH, e posteriormente a SEDUMA e a 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF - Codhab (2007). Hoje, ocupam o 

prédio a Sedhab e a Codhab, vinculada à primeira.  

Com a informatização dos órgãos do GDF, foram feitas algumas adaptações no 

prédio para abrigar os novos equipamentos, melhorando a estética e o funcionamento 

do espaço interno e o modificando o comportamento dos usuários. Foram adquiridos 
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móveis novos e dispensados os antigos; retiradas as divisórias antigas; retirados os 

forros de gesso (com exceção do 2º pavimento tipo); assentado o piso flutuante sobre 

os pisos antigos; feitos novos acabamentos nos sanitários, alguns sobre os 

revestimentos antigos das paredes; e instalado um sanitário para portadores de 

deficiência, para ambos os sexos, em cada pavimento tipo.  

O Corpo de Bombeiros Militar do DF - CBMDF solicitou também várias 

adequações para trazer segurança ao prédio, que não foram atendidas.  

Em 2011, considerando a insuficiência do espaço para atender à população 

funcional, a mapoteca da Sedhab foi transferida para outro endereço, a fim de liberar 

área no pavimento térreo, para melhorar o espaço de atendimento ao público externo, 

pela Codhab. Um pavimento inteiro do 5º andar do Edifício Sofia, contíguo ao Ed. da 

Sedhab, foi alugado para alocar 98 servidores da Codhab, improvisando-se uma 

abertura para ligação entre os dois prédios. 

 

 

 

2. PRÉ-LEVANTAMENTO e PRÉ-AVALIAÇÃO DO PRÉDIO 

Este item descreve as condições físicas e a dinâmica atual de utilização do 

prédio, explicitando os problemas sentidos pelos seus usuários. Ver ANEXO VIII – 

FOTOS DO EDIFÍCIO, datadas de maio/2012. As fotos apresentadas são instrumento 

auxiliar de visualização.  

As principais demandas relacionam-se à otimização dos espaços, para 

comportar a população prevista de aproximadamente 880 servidores. 

Complementarmente aos espaços para as atividades diretivas, gerenciais, técnicas e 

administrativas, faz-se necessária a previsão de espaços para atender às necessidades 

coletivas do corpo funcional que permanece no edifício ao longo de todo o dia.  
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Assim, há necessidade de espaços para descanso no horário do almoço e 

espaço para refeição, tendo em vista que a maioria dos funcionários faz refeições no 

ambiente de trabalho, em situação de desconforto e insalubridade, pois as refeições 

são realizadas nas mesas de trabalho, na proximidade de documentos diversos e no 

horário da limpeza. 

Dessa forma, as intervenções no edifício devem buscar a qualificação 

sustentável da edificação, otimização dos espaços, multifuncionalidade (espaços de 

trabalho e vivência), conforto termoacústico, economicidade, qualificação das 

fachadas e elaboração de projetos de estrutura de rede lógica e elétrica, e segurança. 

 

 

FACHADAS E PAVIMENTOS 

As fachadas principais do prédio são revestidas com pastilhas. As voltadas para 

o prisma central são apenas pintadas e apresentam-se bastante deterioradas em razão 

do tempo de utilização, baixa manutenção e instalação de aparelhos de ar 

condicionado, que contribuem, também, para a poluição visual do setor.  

Quanto aos pavimentos, destaca-se que os pavimentos do térreo ao 5º têm um 

pé-direito relativamente baixo, o que influencia substancialmente nas propostas. Na 

tabela abaixo constam as alturas dos pavimentos medidas in loco: 

Pavimento 
Medidas do piso acabado até a face inferior das principais vigas + 

medidas da face inferior das vigas até a face inferior das lajes (viga 
aparente). 

6º pavimento 3,00 m do piso até a laje (não há vigas aparentes no teto, pois são 
invertidas). 

5º pavimento 2,50m até a viga + 0,43m de viga aparente 

4º pavimento 2,45m até a viga + 0,42m de viga aparente 

3º pavimento 2,46m até a viga + 0,43m de viga aparente 
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2º pavimento 2,43m até a viga + 0,43m de viga aparente 

1º pavimento 2,47m até a viga + 0,43m de viga aparente 

Sobreloja 2,34m até a viga + 0,43m de viga aparente 

Térreo 3,16m do piso até o forro no hall de acesso principal 

 

Note-se que, de acordo com a legislação à época de construção do prédio, o pé-

direito mínimo para ambientes de trabalho era de 2,40m. A legislação vigente - Código 

de Edificações do DF – estabelece o pé-direito mínimo de 2,50m. 

 

 

SUBSOLO-GARAGEM 

Destinação: o subsolo do prédio é usado para garagem de carros oficiais, sala 

de apoio dos funcionários do convênio com a FUNAP/DF - Fundação de Amparo ao 

Trabalhador Preso do Distrito Federal, depósito de materiais de limpeza, depósito de 

lixo e acesso ao reservatório subterrâneo.  

Problemas detectados: ventilação insuficiente, escada de acesso ao térreo é 

perigosa e fora do padrão, falta de instalações sanitárias no pavimento, problemas de 

infiltração das redes de águas pluviais e de esgoto na garagem. 

Acabamentos: piso em concreto e instalações aparentes. 
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Layout atual do subsolo (maio/2012). 

 

 

 

 

 

Foto 1: Subsolo– vista da escada, quadro de distribuição de energia, bombas. 
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TÉRREO 

Destinação: no térreo fica o hall de acesso ao edifício da Sedhab, sala da 

Associação dos Servidores, atendimento ao público da Codhab e sala de motoristas.  

Problemas detectados: vários acessos sem identificação ou hierarquização, 

tratamento da galeria precário, desníveis com soluções de transposição inadequadas, 

que dificultam a acessibilidade plena, conflito de usos – entrada e saída de público, 

servidores e materiais conjunta; hall do elevador privativo com espaços subutilizados. 

Acabamentos: hall principal: piso em granito Verde Ubatuba, paredes em 

grafiatto e forro de gesso. Atendimento da Codhab: piso em granito Branco Dallas e 

forro de gesso. Sala de motoristas: estrutura metálica aparente e piso cerâmico.  

Foto 2: Subsolo/garagem – portão de 
acesso 

Foto 3: Subsolo/garagem – vagas 
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Layout atual do térreo (maio/2012). 

 

             

 
 
 
 
 
 

Foto 4: Térreo – galeria externa, fila 
para atendimento pela Codhab.        

Foto 5: Térreo – salão de atendimento 
ao público pela Codhab.    
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Fotos maio/2012 
 

 
 
SOBRELOJA 
 

Destinação: abriga parte dos servidores da Subsecretaria de Habitação – 

SUHAB; vestiário, refeitório, sala com galões de água mineral, sala de manutenção, 

sala de apoio aos vigilantes e de funcionários da limpeza; PABX, sala de Sindicância e 

Comissões. O subsecretário e os assessores ficam no 1º andar, que conta com acesso 

por elevador. 

Problemas detectados: não tem acesso por elevador; escada irregular e 

estreita; estrutura do piso do depósito é frágil e precária (parte do piso encontra-se 

sobre estrutura metálica e madeirite). Tubulação de esgoto aparente; ausência de 

forro; circulação comum confusa, conflitante com ambientes de serviço; divisórias não 

padronizadas; insalubridade decorrente de sons e fumaça vindos da galeria de uso 

público. Degrau dificultando acesso à sala de sindicância.  

Acabamentos: piso flutuante, inclusive nas áreas de circulação e em frente aos 

sanitários. Algumas paredes em grafiatto e outras em pastilhas recobertas por pintura. 

Ausência de forro (tubulação de esgoto aparente). 

    Foto 6: Térreo  -  sala dos 
motoristas                                           

Foto 7: Térreo – Hall de acesso central  
ou principal. 
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Layout atual da sobreloja (maio/2012). 

 

                                      

Foto 8: sobreloja – sala de trabalho. Foto 9: sobreloja – circulação 

confusa, acesso à sala dos vigilantes. 
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PAVIMENTOS TIPO: 

Destinação: nos diversos pavimentos estão alocadas as subsecretarias, com 

suas respectivas áreas técnicas e apoios administrativos. 

Problemas detectados: os maiores problemas estão relacionados ao conforto 

higrotérmico e acústico; segurança em caso de incêndio e pânico; estrutura de rede 

lógica; e estética do tratamento adotado no teto. 

Acabamentos: em geral, os acabamentos são os mesmos em todos os andares. 

O piso da circulação em frente aos elevadores e sanitários é em granitina e as demais 

áreas são revestidas por piso flutuante. O teto possui vigas e lajes aparentes pintadas 

de branco nos 1º, 3º, 4º e 5º pavimentos. Nos sanitários e nas áreas de circulação são 

revestidos com forro do tipo placa com estrutura metálica. No 2° pavimento o 

acabamento do teto é de forro de gesso texturizado (original). No 5° pavimento, 

ocupado pela Codhab, as divisórias altas utilizadas são na cor branco gelo, 

distinguindo-se das divisórias altas dos demais pavimentos que seguem a cor palha 

empregada também no mobiliário. As paredes são em alvenaria pintadas na cor 

branca. 

O piso da escada de uso comum é de granitina em todos os pavimentos, e as 

paredes são revestidas em pastilha nos tons de cinza claro. 

 

 

1º PAVIMENTO TIPO: 
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Layout atual do 1º pavimento (maio/2012). 

No 1º pavimento ficam as Subsecretarias Subsecretaria de Gestão de 

Informações Urbanas e Territoriais – SIURB, Subsecretaria de Regularização – SUREG e, 

parcialmente, a Subsecretaria de Habitação - SUHAB  e a sala de Licitações ,vinculada à 

Subsecretaria de Administração Geral - SUAG. 

                              

   
Foto 10: 1ºPavimento – hall dos 

elevadores sociais 

Foto 11: 1º Pavimento – salão de 

trabalho voltado para a fachada leste. 
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2º PAVIMENTO TIPO: 

 

Layout atual do 2º pavimento tipo (maio/2012). 

 

No 2º pavimento fica localizado o gabinete do Secretário de Estado da Sedhab, 

a sala dos assessores, as assessorias jurídica, de comunicação e a ouvidoria. O acesso 

ao gabinete é bem controlado por ser muito visitado. Foi improvisada uma copa 

próxima ao gabinete. Há uma grande sala de reuniões, constantemente utilizada. Há 

bastante divisórias altas e a climatização dos ambientes é precária. 
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3º PAVIMENTO TIPO: 

 

Layout atual do 3º pavimento tipo (maio/2012). 

Foto 12: 2º pavimento – hall dos 

elevadores sociais, forro de gesso 

original. 

Foto 13: 2º pavimento – sala de 

espera do gabinete do Secretário de 

Estado. 
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No 3º pavimento encontram-se a sala de Recursos Humanos - RH, a 

Subsecretaria de Administração Geral – SUAG, a Gerência de Documentação e Arquivo 

- GEDOC e dois almoxarifados (material de limpeza/manutenção e material de 

escritório).  

       

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14: 3º Pavimento- hall elevadores sociais. Foto 15: 3º Pavimento - almoxarifado 
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4º PAVIMENTO TIPO: 

 

Layout atual do 4º pavimento tipo (maio/2012). 

 

No 4º pavimento fica a Biblioteca, a Unidade de Tecnologia da Informação - 

UNTEC (com Sala de Treinamentos, Central de Processamento de Dados – CPD, oficina 

de reparos de informática) e a Subsecretaria de Controle Urbano - SUCON. No CPD, 

cujo piso é elevado, existem muitos aparelhos de ar condicionado e necessidade de 

controle de acesso permanentemente. 
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Foto 16: 4º Pavimento – acesso aos sanitários e nicho para reuniões. 

Foto 17:4º Pavimento – sala de treinamento, 

voltada para fachada sul. 
Foto 18: 4º Pavimento – biblioteca, voltada 

para a fachada norte. 
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5º PAVIMENTO TIPO: 

 

Layout atual do 5º pavimento tipo (maio/2012). Abaixo, Ed. da Sedhab, acima, Ed. 

Sofia (ocupado pela Codhab). 

 

 

Edifício contíguo – 

pavimento alugado. 

5º pavimento 

Edifício Sede 

Sedhab – 5º 

pavimento 
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O 5º pavimento é ocupado pela Codhab. A parte superior do layout mostra o 5º 

pavimento do Edifício Sofia, alugado para a Codhab.  

  

 

                   

 

 

 

 

Foto 19: 5º Pavimento – CODHAB, hall 

elevadores sociais. 

Foto 20: 5º Pavimento – Codhab, vão de acesso ao 

Edifício Sofia. 
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6º PAVIMENTO TIPO:

 

Layout atual do 6º pavimento tipo (maio/2012). 

 

   No 6º pavimento fica a Subsecretaria de Planejamento Urbano - SUPLAN da 

SEDHAB. Há cinco diretorias técnicas, cada uma com suas gerências. Neste pavimento 

há uma copa que atende a todo o prédio.  Os espaços afastados das janelas são 

utilizados para reuniões diárias. Num ponto central à frente das secretárias ficam as 

máquinas de reprografia. Como é o pavimento que menos utiliza divisórias altas as 

condições de conforto acústico são prejudicadas. Alguns técnicos têm dificuldades de 

se concentrar para trabalhos de leitura e redação. 
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Foto 21: 6º Pavimento – hall elevadores 

sociais. 

Foto 22: 6º Pavimento – circulação de uso 

comum, painel fotográfico nas paredes dos poços 

de ventilação. 

Foto 23: 6º Pavimento – salas de trabalho 

voltadas para as fachadas norte e oeste 

(prisma central do bloco). 

Foto 24: 6º Pavimento – canto do 

salão de trabalho, esquina leste/sul.  
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COBERTURA 

 

 

COBERTURA: 

A planta de cobertura pode ser obtida a partir do projeto de arquitetura original 

constante do ANEXO I – PROJETOS ORIGINAIS. As telhas são onduladas de 

fibrocimento e cobrem as vigas invertidas que suportam a laje. A passarela metálica foi 

construída na década de 80.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Foto 25: 6º pavimento - nicho para reuniões. Foto 26: 6º Pavimento – salão de 

trabalho voltado para fachada leste.  

Foto 27:  Cobertura – passarela metálica, telhado de fibrocimento, aberturas do poço de ventilação 
dos sanitários, casas de máquinas dos elevadores. Vista para o leste.  

Foto panorâmica – maio/2012 
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INFRAESTRUTURA 

O edifício da Sedhab, no ano de 2009, passou por um processo de pequenas 

reformas como pintura, retirada de forro de gesso, readequação dos banheiros 

coletivos para a inclusão de sanitário para pessoas com deficiência, substituição parcial 

das tubulações de hidráulica e sanitárias, além da instalação das redes de lógica e 

elétrica 220v e elétrica estabilizada em 110v, para atender os ativos de rede.   

 

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS 

O prédio possui dois reservatórios de água, um subterrâneo e outro acima da 

cobertura. A média do consumo mensal de água potável é de 536,50 m³ ou 536.500 

litros (medidos entre abril/2011 e abril/2012 – pela CAESB).  

A água para beber é mineral, fornecida por empresa contratada, embalada em 

galões de plástico de 20 litros, oferecida por meio de bebedouros elétricos distribuídos 

por diversos espaços do prédio. 

A edificação é servida por hidrantes de paredes em todos os andares que estão 

localizados próximos à escada. 

  Os prismas fechados de ventilação, localizados próximos aos sanitários e à 

escada, servem também como shafts para descida das redes hidrosanitárias e 

tubulação elétrica.  

As tubulações das redes hidrosanitárias são, na maioria, de ferro e nunca foram 

trocadas, exceto algumas recentes que são em PVC. 

A tubulação de recolhimento de águas pluviais também é de ferro e antiga, e 

tem as suas descidas junto aos pilares. Não há reaproveitamento de águas servidas ou 

de chuva (ver projetos originais de instalações no ANEXO I – Projetos Originais). 
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CIRCULAÇÃO VERTICAL 

 A circulação vertical do prédio é intensa. Tanto a Sedhab como a Codhab 

recebem visitantes diariamente para reuniões técnicas, consultas a processos, e 

cidadãos da comunidade. Também circulam pelos elevadores e escada os servidores 

no cumprimento de suas funções diárias. O elevador privativo é utilizado 

exclusivamente pelos mais altos dirigentes da Codhab e Sedhab. 

A circulação vertical é servida por uma única escada e por três elevadores, 

sendo dois sociais e um privativo. Nenhum atende a sobreloja, e somente o privativo 

atende o subsolo. Encontra-se em processo de licitação a aquisição de novos 

elevadores. Serão quatro novos elevadores elétricos que seguirão o padrão mundial de 

sistema VVVF – Variação de Voltagem e Variação de Frequência – Vetorial. Serão 

modernos, rápidos, confortáveis, seguros, acessíveis, de baixo consumo de energia 

operacional, e estarão ligados a uma central de segurança instalada no prédio. A 

capacidade de cada novo elevador será de 10 passageiros ou 750 kg, e a velocidade 

nominal de 1,00m/s. Um dos elevadores será de serviço, previsto no projeto original e 

não instalado. Esse elevador atenderá desde o subsolo até a cobertura, inclusive a 

sobreloja. Os demais elevadores também poderão parar em todos os pavimentos, 

inclusive na sobreloja, atualmente não atendida. Para tanto, soluções estruturais e 

arquitetônicas deverão ser apresentadas, tendo em vista que, atualmente, não há laje 

de piso para parada dos elevadores sociais e privativo na sobreloja.   

A escada de uso comum tem o piso em granitina e as paredes em pastilhas. De 

acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do DF – CBMDF, as dimensões da escada 

não estão de acordo com as normas vigentes de segurança. Em virtude de suas 

dimensões inadequadas, degraus em leque e estreitos, sinalização e iluminação 
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inadequadas, causaram pânico e insegurança durante episódios ocorridos que levaram 

à necessidade de evacuação rápida do prédio.  

                       

 

 

ELÉTRICA E LÓGICA 

A rede elétrica chega ao quadro geral de baixa tensão do prédio pela rua de 

serviço, localizada no fundo do edifício. A partir do quadro geral, a energia é 

distribuída para os 26 (vinte e seis) quadros de distribuição – QDL da rede de 220v.  

Esses quadros distribuem energia que alimenta luminárias, aparelhos de ar-

condicionado e tomadas comuns, bem como os nove quadros de distribuição – QDL da 

rede de 110v estabilizada destinada, destinada aos ativos de rede. Atualmente o 

consumo elétrico está próximo a 47 mil KW/mês.  

Cada interruptor das luminárias atende a grandes áreas de trabalho, não 

permitindo selecionar pequenas áreas iluminadas, para atender servidores que 

eventualmente estendam o trabalho pela noite. Não é possível também deixar 

iluminadas somente as circulações de uso comum ao redor dos elevadores sociais. 

Quanto à rede estruturada de dados, essa, atualmente, é de tipologia estrela 

com cabeamento categoria 5e, switches com vinte e quatro e quarenta e oito portas, 

Fotos 32 e 33: escada de uso comum. 
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distribuídos em rackers de 44U’s nos sete andares. No subsolo estão armazenados 

quatro estabilizadores de 50 Kvas que alimentam os ativos de rede que compõe o 

parque tecnológico da SEDHAB. A central de telefonia fica na sobreloja e possui um 

quadro de distribuição nos demais pavimentos. 

A flexibilidade almejada para criação de vários layouts na área de trabalho 

encontra uma questão a ser enfrentada: como chegar com as redes de energia e lógica 

às mesas de trabalho sem comprometer a estética dos ambientes e a segurança dos 

usuários e dos próprios equipamentos. 

 

 

 

 

CLIMATIZAÇÃO 

O prédio originalmente não foi projetado para ter sistema de ventilação e 

circulação mecânica de ar-condicionado. Antigamente, havia aparelhos de ar 

condicionado somente nas salas do presidente e dos diretores que ficam na esquina do 

prédio e que também são servidas por sanitário e elevador privativos.  

Foto 34: 6º Pavimento – hall do elevador privativo, 

mostrando quadro de distribuição da rede lógica. 
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As esquadrias das fachadas são em estrutura de ferro e vidro incolor. Em sua 

maioria apresentam defeitos no sistema manual de abertura, estando inutilizadas há 

bastante tempo. Na parte de cima das esquadrias há faixa em veneziana metálica, 

posteriormente vedada com chapas metálicas soldadas, para evitar a ventilação 

permanente e possibilitar a instalação de aparelhos de ar condicionado em todos os 

compartimentos de permanência prolongada. Hoje, quase todos os vãos das 

esquadrias possuem aparelho de ar-condicionado do tipo spliter, que resfriam demais 

em alguns pontos das salas enquanto deixam ilhas de calor em outros. As 

condensadoras foram instaladas nas paredes externas ou nas marquises 

comprometendo a estética das fachadas. Os vidros das esquadrias eram lisos e 

incolores, posteriormente foram coladas películas nos tons fumê e bronze, 

dependendo do pavimento, para diminuir a incidência de luz natural sobre as mesas de 

trabalho e sobre as telas dos computadores. As janelas não permitem o controle 

adequado da ventilação, então, quando está frio costuma-se fechar todas e o 

ambiente fica abafado. Hoje a maioria dos aparelhos do tipo spliter fica desligada, por 

preferência dos usuários, sendo que na época quente e seca são mais utilizados, mas 

atendem de forma insatisfatória, posto que não foram adequadamente 

dimensionados. Os ambientes fechados com divisórias altas e os voltados para as 

fachadas norte e oeste costumam usar os aparelhos spliters constantemente. As 

posições de trabalho mais cobiçadas eram as próximas às janelas, hoje, são evitadas 

por ficar debaixo dos aparelhos de ar condicionado. As áreas mais críticas quanto à 

climatização continuam sendo as próximas à circulação central do prédio e também as 

próximas às janelas que dão para o vazio ou prisma central do bloco (fachadas norte e 

oeste), devido a causas distintas. Foram instaladas persianas metálicas horizontais na 

parte interna junto às janelas, mas seu manuseio e limpeza são difíceis, e a aparência 

estética não ficou bem resolvida por causa dos aparelhos spliters colocados também 

junto às janelas.  
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A iluminação e ventilação naturais e o conforto sonoro dos pavimentos 

superiores são melhores que as dos pavimentos mais baixos. Os pavimentos inferiores 

são mais prejudicados em decorrência da poluição do ar e sonora.  

Há dois prismas fechados de ventilação junto aos sanitários de uso comum do 

1º ao 5º pavimento, com aberturas sobre o telhado da cobertura. Esses prismas são 

fechados embaixo, na altura do piso do 1º pavimento, e a circulação vertical do ar fica 

prejudicada, fazendo com que o odor dos sanitários alcance os corredores de uso 

comum nos cinco pavimentos. 

 

 

 
 

 

 

LIMPEZA E COLETA DE LIXO 

 A limpeza dos ambientes e mobiliários do prédio é feita por firma especializada 

contratada pela SEDHAB. A equipe conta com 19 funcionários que trabalham das 

07:00hs até 16:45hs, com intervalo para almoço.  

Foto 35: 6º Pavimento – detalhe da marquise externa na 

fachada leste, com condensadores do ar condicionado. 
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 A separação do lixo é deficiente. Somente o lixo dos sanitários é coletado 

separadamente do lixo das áreas de trabalho. Todo lixo coletado nos pavimentos é 

ensacado e deixado no subsolo. Ao fim do expediente, os funcionários retornam com o 

lixo pela escada, passando pelo hall principal do térreo para ser depositado nos 

conteiners junto à via pública. 

Há torneiras debaixo das bancadas dos sanitários para encher os baldes d’água 

e lavar os panos de chão. Na sobreloja há uma sala para os funcionários da limpeza e 

vestiários para atendê-los.  

 

 

INSTALAÇÕES PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, VIGILÂNCIA DO 

PRÉDIO E SPDA. 

A vigilância do prédio é feita também por firma terceirizada. Na portaria do hall 

principal do térreo os visitantes são identificados junto ao balcão de atendimento e os 

servidores através da apresentação de seus crachás. Não há sistema interno de 

câmeras de vigilância. Há uma sala para descanso dos vigilantes na sobreloja. A equipe 

conta com 09 funcionários. 

 A segurança em caso de incêndio e pânico é precária, principalmente em 

relação à rota de escape. Não há tubulação de água e dispersores (sprinklers), nem 

sensores de fumaça junto aos tetos. Alguns compartimentos como CPD,  biblioteca e 

arquivos, deveriam ter cuidados especiais para impedir e combater incêndio. 

O Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA é antigo e 

precisará ser repensado em função da nova ocupação da cobertura. 

.......................................................................................................................................................................... 


