MEMORIAL DESCRITIVO

arquitetura proposta inicialmente foi inovadora e apresentava as

Foram criadas
livres com
e varandas em alguns
pavimentos para promover o relaxamento e descanso, criando

A estrutura de concreto dos
foram mantidos, somente houve
com retirada da laje na
da
para promover o
duplo,
de laje no pavimento
do bloco 01,

melhorar a qualidade de vida nos ambientes e os brises de concreto

Os pavimentos
com
proposta de retrofit.

identidade visual.

O novo volume de

rebaixamento de teto em placas
padronizada com as

vertical

e

ser revestido com placas

A
adotada respeita a
e um dos pilares do
modelo de desenvolvimento
do projeto. O uso de menos
insumos e com o menor impacto ambiental
mantendo a
obra.
Como parte desse

o projeto
o gerenciamento
e insumos, para aumentar a
consumo de
por meio da reciclagem,
do volume
gasosas e descarga de efluentes
consumo de recursos naturais, aumento do uso de fontes

Para promover o acesso com mais facilidade pela rua e atendendo as
normas de acessibilidade a
foi transferida para o bloco B,
para estar no
da rua, foi criado um
duplo trazendo mais

entre os dois blocos, para facilitar o acesso aos pavimentos, que tem

de
do
de
do

expectativa do SENAC BH que o certame possibilite o bom debate
sobre a qualidade e a contemporaneidade dos
e que
contribua para o desenvolvimento
da Arquitetura, em
harmonia com a
dos recursos naturais. Seguindo essa
diretiva, a proposta
um edificio de arquitetura
despojada de
eficiente no uso e
para atender aos
e respeitando o
meio-ambiente.

pequenas rampas e escadas, esta torre foi destacada na fachada com

Paredes e ambientes internos foram demolidos criando
amplos para promover o melhor uso, com flexibilidade de tamanhos e
de
acesso aos
e as
ser refeitas para
atender a nova proposta.

Uma obra que valoriza o ser humano e contempla seu conhecimento,
atender
no uso e
do
com
novas tecnologias e necessidades, retrata tudo a que o SENAC BH se
numa arquitetura que respeita e homenageia a cidade de Belo
Horizonte, participa da sua
e contribui para um meio-ambiente
melhor.
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