
Percursos de pedestres por galerias no 
Hipercentro. Retirado do Plano de 
reabilitação de 2007

Intervenção Senac 
e importância da 

galeria

Para reforçar a relação entre a 
cidade e o edifício, os acessos foram 
reformulados, possibilitando uma 
entrada mais ampla, ativa e 
convidativa, ao mesmo tempo que 
os acessos antigos, por já possuírem 
marquises que marcavam as 
entradasentradas e oferecem proteção 
contra intempéries, se transformam 
no espaço cidadão, um local 
democrático e aberto, com 
flexibilidade de usos tanto pelo 
SENAC quanto pelos transeuntes. O 
Espaço cidadão poderá funcionar 
comocomo uma área de descanso, 
contemplação, aulas informais, 
leitura, ou simplesmente de 
proteção contra chuva. Uma 
gentileza urbana que funcione como 
uma espécie de parklet fixo, porém, 
mutável, de acordo com as 
intençõesintenções do SENAC, permeável 
visualmente com a biblioteca, 

01 - criação do eixo sul/norte 
posicionado na divisa entre o bloco 
01 e bloco 02. Este eixo se torna a 
galeria com conexão direta para a 
Rua Tupinambás. Caracterizado 
como um espaço público com 
mesmo tipo de piso das calçadas 
externas.externas. Ainda tem a função 
de conectar a praça interna
com a Rua. Almeja-se também a
continuação deste eixo até a Rua 
Caetés de forma a responder ao 
Plano de Reabilitação da BH.

002 - Posicionamento de 4 núcleos de 
infraestrutura (azul) e criação do 
novo bloco gastronômico (verde). Os 
núcleos respondem à necessidade 
de escadas de emergência segundo
normas dos bombeiros, novos
banheiros em prumada única, 
novos elnovos elevadores e áreas técnicas.
O novo bloco gastronômico 
concentra este setor em um único 
conjunto facilitando fluxos de 
pessoas, carga e descarga pois se 
comunica com o atual bloco 3 nos 
fundos do lote.

003 - Disposição no pavimento térreo 
dos usos públicos diretamente à 
galeria criando um espaço com 
ampla fruição e convívio. Assim, 
foram posicionados para a 
galeriagaleria a biblioteca e atendimento 
(também conectadas coma  rua), 
auditório, restaurante e praça 
central.
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