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HÍBRIDOS FLEXÍVEIS

GASTRONOMÍA ADMINISTRAÇÃO

SAÚDE MODA

AULAS INFORMÁTICA 
E  TECNOLOGÍA

O complexo de edifícios – SENAC BH faz parte de um importante conjunto de 
construções com usos institucionais na área central de Belo Horizonte.

A proposta apresentada busca fortalecer o relacionamento entre essas edificações, 
promovendo uma maior integração neste núcleo urbano, integrando e ampliando os 
sistemas de espaços públicos da cidade e evidenciando valores formais e 
semânticos que eram presentes na concepção original de ambos os prédios.

UNIDADE
Entendemos que o ponto de partida é a compreensão do conjunto de edifícios – 
SENAC BH como uma única entidade; híbrida, complexa, diversa e 
programaticamente completa, mas ainda assim, percebida como una.

PERFURAR E RECOMPOR
A incorporação de pátios e vazios às massas construídas existentes são operações 
fundamentais para a otimização dos espaços e circulações em cada um dos 
pavimentos. Para além da organização funcional, são decisões que abrem 
possibilidades de iluminação e ventilação natural mais generosas, aumentos os 
aspectos de conforto ambiental de maneira integrada.

TÉRREO E A INTERFACE PÚBLICA
Os pavimentos térreos do complexo de edifícios – SENAC BH são concebidos 
como elementos integradores, capazes de serem lidos como atratores urbanos 
e tratados como espaços de caráter democrático, comunitário, educativo e 
cultural.

Qualificados como âmbitos de convivência, são locais que acolhem variedades 
de uso, cultivando o encontro e o cuidado cidadãos, em um recinto inclusivo, 
acessível e intergeracional.

O projeto potencializa e aumenta a condição pública dos pavimentos térreos 
através da alocação dos programas de caráter público junto aos níveis 
inferiores, fortalecendo a importância destas interfaces. Aí se localizam: hall, 
recepção, teatro, restaurante, espaços de convivência, biblioteca e matrículas.

PLANTAS LIVRES
As diferentes atividades do programa de necessidades vão sendo distribuídas 
ao redor dos núcleos de circulação vertical e dos blocos de serviço, 
desenvolvendo-se orgânica e racionalmente à medida que se sobe no volume 
dos edifícios.

A proposta articula uma diferenciação vertical a partir de uma perspectiva de 
gradiente de usos, do mais aberto ao mais restrito: público e convivência, 
administração, salas de aulas e apoio, contemplando o controle e segurança 
dos setores de caráter reservado. 

De outro lado, aponta-se para uma infraestrutura aberta e compacta, permitindo 
a adaptação às mudanças ao longo do tempo, compreendendo a constante 
dinâmica de transformação dos espaços educativos contemporâneos.

PROGRAMA
A forma tipológica do projeto atende a um alto grau de integração de seus usos 
e funções. Os edifícios atuam como um sistema em rede, onde programas são 
interconectados e sobrepostos. As conexões entre estas funções no eixo 
vertical são definidas por justaposição, enquanto no plano horizontal são 
estabelecidas por adição e agrupamento.

A- HALL
B- RECEPÇÃO
C- ATENDIMENTO
D- AUDITÓRIO
E- RESTAURANTE
F- JARDIM
G- BIBLIOTECA
H- CONVIVIO

A
B

C
D

E F

G
H

C
en

tr
o 

de
 D

is
tr

ib
ui

çã
o 

do
 S

EN
A

C

(Gastronomía)

Novo conjunto SENAC

B2_SENAC B1_SENAC

B3_SENAC

Se
de

 S
EN

A
C

Pr
ed

io
 S

ES
C

 

CONJUNTO RUA TUPINAMBÁS IMPLANTAÇÃO 1.500


