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O Senac BH é um complexo de edifícios da década de 70 localizado no hipercentro de Belo
Horizonte, uma posição privilegiada na malha urbana da cidade, sendo também um polo
gerador de fluxo devido ao restaurante que abriga.

Tendo em vista a análise do diagnóstico, o projeto de
requalificação proposto visa a regularização das instalações de infraestrutura e circulações verticais, bem
como um Retrofit de modernização geral da arquitetura e
comunicação visual, unificando as concepções projetuais, além de criar e fortalecer a identidade do Senac BH.

Premissas e considerações de projeto de arquitetura referente ao retorfit proposto para o Senac BH.

Os dois edifícios que fazem hoje parte do complexo foram projetados a partir de concepções projetuais diferentes; enquanto o Bloco I foi projetado em torno de sua estrutura portante e sua circulação vertical, tendo como premissa uma planta livre, o Bloco II foi projetado a partir de um programa de necessidades e sua funcionalidade.
Devido a essa diferença, ambos passaram por modificações de uso e de estética ao longo dos anos. Entretanto, essas modificações não resultaram em uma interligação entre os
edifícios, sendo esse um ponto atual de uma problemática de fruição e correlação das atividades desenvolvidas hoje no complexo. Dessa forma, vemos claramente a falta de uma
transição de linguagem de coexistência entre o interior e o exterior.
Ambos os edifícios apresentam patologias estruturais e das infraestruturas complementares, além da ausência de climatização e disciplinas executadas em desacordo com as
normas técnicas e do corpo de bombeiros. As circulações verticais não contribuem para
a eficiência do programa, além de não estarem dimensionadas para o público existente e
não atenderem o plano de rota de fuga.
Inexistência de acessibilidade em pelo menos metade do complexo e de banheiro PNE
em sua totalidade.

FACHADA: em busca da modernização da linguagem
arquitetônica externa, a proposta para o edifício B é uma
fachada ventilada toda em caixilho de vidro com painéis de
aço corten perfurados, formando desenhos e criando volumetria. A cor natural do aço corten se torna uma referência
da própria paleta de cores do Senac, criando um conceito
de aplicabilidade parafraseada.

Essa modernização tem início na visibilidade do complexo na paisagem urbana, garantindo uma qualidade
estética e funcional desde sua fachada, permeando pelas áreas externas e internas do complexo.
A proposta tem como premissa uma flexibilização de
todo o layout interno, solucionando as defasagens das
circulações verticais e horizontais além da interligação
interna dos edifícios, propondo um novo conceito de fruição e desenho da relação entre as atividades desenvolvidas no complexo.

Imagem Ilustrativa
Fonte: https://portuguese.alibaba.com/product-detail/top-quality-q235nh-corten-steel-decorative-perforated-metal-panel-sheet-60826754767.html

No que tange as patologias das edificações, o Retrofit
contempla a melhoria das instalações existentes, bem
como suas adequações normativas e regulamentais.
Além da modernização da linguagem arquitetônica,
o partido projetual tem como premissa uma setorização
bem estruturada em conjunto a um desenho de vazio,
criando espaços atrativos e de interação com o público.

CAIXILHARIA: a caixilharia em vidro possibilita o aumento
do campo de visão do olhar, trazendo para a experiencia do publico a sensação de maior leveza do ambiente e
interação com as atividades que ali acontecem simultaneamente. Outro fator importante é a utilização da iluminação
natural e complementar que esse material permite.

A aplicação do conceito de arquitetura sensorial está
presente nas soluções, entrelaçando os conceitos estéticos e funcionais com as percepções das sensações
físicas e emocionais que os espaços proporcionam. Dessa forma é possível transformar o edifício em uma espécie de espetáculo a ser descoberto, dando uma maior
visibilidade para os espaços comuns e de desenvolvimento de habilidades, bem como a própria forma como
o edifício volta a se abrir para a público, o que vem de
encontro a sua concepção inicial.
Uma das principais ações para a implantação desse conceito se dá pela inserção dos ambientes acadêmicos
no nível da rua, criando dessa forma uma fachada ativa
que além de dar uma maior vivacidade para o local, também vem de encontro ao plano diretor da cidade.

Os edifícios não apresentam uma setorização bem definida embora exista uma vontade
para que ela de fato ocorra. A circulação entre os espaços que compõem o programa não
se dá de forma linear e convidativa, criando corredores muito extensos e chanfros, acarretando uma paisagem sem interação com o público.
Embora haja um apelo no que se refere a comunicação visual remetente as cores e estilo
do Senac, não há uma padronização eficiente tanto na linguagem visual de sinalização
quanto na linguagem visual arquitetônica; os tipos de revestimentos de misturam e se sobrepõem em diversos momentos, gerando assim uma ruptura nas sensações e percepções
que quem transita pelo local.
A iluminação não se faz eficiente em alguns pontos, necessitando de um melhor aproveitamento da iluminação natural em conjunto com uma nova distribuição luminotécnica.
Embora o restaurante seja um marco gastronômico para o complexo e para a região, a estética do equipamento tem um fraco apelo para o potencial da área.
Ao longo do percurso entre as edificações do complexo, é fácil observar as adaptabilidades que os espaços sofreram para o encaixe do programa necessário. Essas adaptações
acabaram por descaracterizar toda uma concepção e padronização arquitetônica, o que
justifica sem preâmbulos a necessidade do Retrofit proposto.

Imagem Ilustrativa
Fonte:https://www.pdfpremium.com.br/produto/divisoria-vidro-piso-teto/

FORRO E ILUMINAÇÃO: para o fechamento horizontal
é proposto a utilização de nuvens acústicas, criando um
desenho volumétrico que além de ter um acabamento estético diferenciado para compor a concepção dos espaços,
também atua em um dos problemas diagnosticados, que
é a ausência de acústica para melhor aproveitamento das
atividades.

Todas as soluções foram pensadas na busca da melhor
relação entre o público x privado e entre custo x manutenção, associados sempre a estética e funcionalidade
com a escolha de materialidade moderna e conceitual
que valorizará o edifício na paisagem urbana.
Enaltecer o marco gastronômico existente no complexo é também a valorização da cultura local, despertando
e destacando todo o potencial desse equipamento que
desenha a história da cidade; se pensarmos os em todo
o trajeto, desde as vias públicas utilizadas para chegar
ao destino, até o fluxo que se forma em seu interior em
busca de uma boa experiência culinária e uma fidelização ainda maior do público, podemos considerar essa
mais uma interação em potencial do complexo com seu
entorno.
Através da arquitetura e de seus conceitos, o Senac BH
será transformado em conceito de experimentação, conectividade e flexibilidade, onde a arquitetura sensorial
se fará presente através das cores, percepções visuais
e espaciais, fazendo com que a paisagem urbana e o
edifício se unam em um só proposito e identidade, numa
constante interação entre si.

Imagem Ilustrativa
Fonte: http://www.rcpisos.com.br/blog/placas-acusticas-modelo-nuvem-para-projetos-contemporaneos/

Retrofit da fachada do Bloco 2

PISO: nas áreas internas, a escolha do piso foi feita pensando na união de versatilidade e facilidade. O piso vinílico
além de fácil instalação e manutenção, possibilita a criação
de uma composição de cores que complementa a linguagem visual escolhida.
O revestimento escolhido para os pisos das áreas externas
foi o cimento queimado resinado que além de ser um material também de fácil aplicação, é resistente e tem baixo
custo, embora não deixe a desejar em nenhum aspecto
estético.
Imagem Ilustrativa
Fonte: https://www.elo7.com.br/fundo-fotografico-em-tecido-cimento-queimado-2-20x1-50m/dp/142FC68

DECK DE MADEIRA: criando um ambiente diferenciado de
toda a funcionalidade que o programa e o próprio edifício
remetem, nas áreas de descompressão descobertas foi
proposto o piso em deck de madeira com a finalidade de
inspirar uma permanência descontraída e acolhedora.
MOBILIÁRIO: além dos mobiliários específicos para o
desenvolvimento de cada curso, os mobiliários de áreas
comuns foram idealizados de forma a trazer movimento e
complementação da fruição dos espaços, sendo até em
alguns casos uma extensão deles. As formas despojadas
criam maior afinidade e sinuosidade, enquanto as cores
realçam e dão mais vida aos espaços.

Corte Esquematico

Fachada nova

Imagem Ilustrativa
Fonte: https://www.esquadriascasanova.com.br/detalhes/deck-de-madeira
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