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11.800 / 3.055 = 36 %

Adequação dos edifícios do Senac BH: adições arquitetônicas

Bloco 2 = Bloco de apoio administrativo

Circulação como espaços de convívio e intercambio de experiências

A palavra inglesa retrofit advém da ideia de aprimorar ou aperfeiçoar um equipamento em uso, originalmente uma maquina e no caso deste projeto, um edifício.1 Talvez a
tradução literal em português remeta a ideia de aprimoramento ou adequação.

O bloco original, atualmente o bloco secundário, é uma construção que sofreu alterações severas e consideráveis ao longo do tempo (acréscimos de pavimentos e
redesenho da fachada). Sua estrutura de concreto é desordenada, fortemente vinculada a partição espacial conformada pela alvenarias, além de possuir um sistema
de circulação vertical descontínuo e pouco eficiente. A ideia é demolir um trecho
desta edificação para a inserção do novo edifício de circulação vertical.

A circulação horizontal de uma escola deve ser entendida como o espaço de encontro, de troca e intercâmbio de experiências, espaço de convivência. Deve ser iluminado, ventilado e amplo. Não devem ser corredores, mas ruas ou varandas.

bloco 1 - didático

Assim como no Colégio Estadual Central de Oscar Niemeyer, de 1954, (e posteriormente as escolas do ZUP de Grasse do mesmo arquiteto na década de 1960) que
possui varandas de circulação com uma proporção de 50% em relação as sala de
aula, a proposta de adequação de ambos os blocos existentes, transmutam as circulações acanhadas e fechadas em espaços amplos e iluminados.
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Para isso é necessário admitir uma relação de 35%, 3 vezes maior que a sugerida no
Termo de Referencia de aproximadamente 10%. Trata-se de uma questão seminal e
que se revela pertinente. Mais importante ainda por se constituir efetivamente em
coluna vertebral do conjunto ao admitir todos os feixes infra estruturais que advém
do pavimento térreo e da cobertura . Justifica-se, assim, plenamente um eventual
acréscimo de áreas, pois os espaços servidores são espaços também de vivência e
aprendizagem.Neste sentido, se propõe entre os blocos 1 e 2 um espaço de circulação com 6 metros de largura por 34 metros, que se relaciona com os ambientes
didáticos e de apoio por meio de caixilhos transparentes que desvelam todas as
atividades a serem desenvolvidas. Além disso, faz com que a luz dos ambientes fechados transbordem para este espaço interno, transformando em lugar aprazível.

bloco circulação

No caso da arquitetura parece interessante imaginar que tudo aquilo que já está
construído, pode ser uma oportunidade latente para se transformar e se adequar a
novos usos e programas, inclusive como alternativa a sua demolição integral para
uma nova construção. Desta maneira, evita-se a ampliação das áreas urbanizadas e
pode-se imaginar uma expansão (adensamento) no sentido inverso, para o centro,
para a área dotada de significados e infraestruturas.
Projetos de adequação de estruturas existentes, independentes de sua localização,
são sempre delicados por seus aspectos estruturais e aqueles relacionados as infraestruturas edilícias que garantem a habitabilidade da estrutura.
No caso do conjunto edificado do SENAC-MG é importante destacar a grande diferença entre os dois blocos e os anexos existentes.
O grande desafio, o objetivo precípuo deste projeto é como esclarecer ou tornar
mais claro uma estrutura originalmente confusa. Como elaborar uma equação onde
a soma das partes resulta em um único edifício.

1
Bloco 1 = Bloco Didático
O bloco 1, uma construção da década de 1970, possui a estrutura mais nítida. Um
esqueleto de concreto com 9 pavimentos sobre embasamento de dois pisos. Todavia, os elementos servidores (circulação vertical e sanitários) estão defasados ou
desajustados com a demanda prevista pelo SENAC e a legislação vigente. A ideia é
removê-los e transformar este espaço intermediário entre os dois corpos servidos
em uma circulação horizontal plena e generosa.
O bloco será dedicado às atividades didáticas e todos os ambientes serão providos de caixilhos transparentes que se abrem para esta circulação, assim como
para a cidade. Resultam em evidente transparência e clareza espacial, que podem
ser traduzidos em espaços democráticos e plenamente iluminados.
Ambas as fachadas do bloco serão resguardadas por painéis metálicos de sombreamento que transformarão a aparência do edifício, tornando-a mais airosa e diáfana em
relação a linguagem do concreto.
Uma estrutura vertical metálica anexa, no fosso existente, abrigará uma escada de
segurança necessária para o funcionamento do conjunto.

A estrutura de concreto randômica será desnudada e os novos ambientes dedicados
ao apoio de todas as atividades serão definidos por caixilhos transparentes. A fachada posterior será mantida (posicionamento das aberturas), mas com a substituição e
modernização de todos os caixilhos. Já a fachada urbana será adequada à fachada do
bloco didático com a adoção de painéis metálicos de sombreamento e caixilho piso
teto. A partir do sexto pavimento uma estrutura metálica como uma varanda aberta
ofertará uma relação inusitada com a paisagem urbana, assim como o próprio conjunto edificado.
O novo térreo é, por fim, peça importante do conjunto. Optou-se por concentrar o
acesso principal ao conjunto neste bloco, reservando o embasamento do bloco 1
como um nível de serviços e a biblioteca. Para tornar mais clara a desejável transparência do conjunto, a atual sobreloja (um acréscimo posterior) deve ser removida
conferindo um pé-direito mais alto para este acesso. A estrutura de concreto revelada e o volume da central de atendimento em vidro permitirá, por sua transparência, antever as atividades que se desenrolam no interior do conjunto como o bar e
restaurantes escolas vinculados a praça de convivência. Como uma porta aberta do
SENAC para a cidade.

1+1+1=1
Novo edifício anexo =Bloco de Laboratórios e prumada de serviços
Para garantir a habitabilidade do conjunto, optou-se por posicionar exatamente na
mesma posição do bloco posterior relativo ao bloco 2 , um novo edifício anexo constituído de dois corpos: um volume infra estrutural (sanitários, circulação vertical, dutos e prumadas verticais) em concreto, como um núcleo rígido, servindo um espaço
livre e aberto de 200 m2 capaz de abrigar todos os laboratórios de forma plena e flexível , uma estrutura em aço urdida em torno deste tronco de concreto.
A varanda de circulação horizontal corresponde à continuidade da circulação da estrutura parasita conectada ao bloco didático, se relacionando com a porção interna
do conjunto, com a praça de convivência no térreo, com a paisagem urbana circundante. Um elevador panorâmico para 25 passageiros se situa no vazio da praça, tornando-se um elemento vertical referente do conjunto.

No embasamento a escada será removida (o acesso se realizará no outro bloco) e abrigará a biblioteca, como um espaço a ser percebido da rua, e os serviços no subsolo.

Este novo bloco anexo é um edifício genérico e fabril, concreto e aço, ausência de
revestimentos, como um contraponto aos blocos históricos, que serve ao funcionamento da escola podendo se adaptar as diferentes atividades e seus naturais
desenvolvimentos ao longo do tempo.

+

1+1+1+1 =1

Estrutura parasita=bloco de circulação

Novo edifício anexo =Bloco Cultural: Gastronomia e Teatro

O elemento que coaduna os edifícios originais é uma estrutura parasita de aço que
se conecta a empena lateral do bloco mais recente e mais alto). Esta estrutura ligeira contém o feixe de circulação vertical coletiva, além de uma eventual escada de
articulação dos programas.

Finalmente, para admitir os programas mais extraordinários, como o restaurante,
cozinhas didáticas e de produção, assim como o auditório-teatro, um bloco longitudinal, também em estrutura metálica, com 4 pavimentos encerra o conjunto.

Esta estrutura anexa ao edifício existente igualmente se presta como elemento de
condução dos feixes infra estruturais que garantirão o pleno e correto funcionamento do conjunto: canalização do sistema de VRF , cabeamento estruturado do sistema
de lógica, instalações elétricas e , quando necessário, canalização hidráulica.
Além disto as, caixas dos elevadores serão transparentes permitindo a visualização
do funcionamento das máquinas no cotidiano da escola.

Com exceção do teatro, as atividades deste bloco se abrem a praça de convivência por meio da transparência do sistema de caixilhos permitindo que as atividades relacionadas as suas atividades sejam visualizadas a partir da praça e dos
demais blocos.
A cobertura deste bloco será ocupada por um jardim elevado, situado no meio
do quarteirão, multiplicando o espaço verde situado no pavimento térreo, a praça de convivência.
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Outro elemento de circulação, perpendicular ao anterior e conformado pelas novas
adições construtivas, com 3,65 metros de largura por 45 metro de extensão, promove a conexão destes blocos anteriores ao novos blocos propostos. Além disto,
diferentemente do elemento de circulação anterior, contido e interno, é totalmente
aberto a paisagem urbana ou interna do conjunto edificado.

1.310 X 9 =11.800 / 10.115 = 1,16
Viabilidade da proposta de adequação
Em razão do bloco didático já possuir 9 pavimentos, o novo bloco anexo dedicado a laboratórios e prumadas verticais possuirá igualmente e necessariamente 9
pavimentos, assim como a estrutura parasita, pois ambas as novas estruturas são
justamente as partes que aprimoram o conjunto existente, solucionam e resolvem
literalmente a equação do retrofit. Num acervo constituído e já realizado não tem
sentido deixar se reger pela condição histórica anterior, como fosse correspondente a uma jurisprudência urbana ou common law urbano.
Além disso, o fato do edifício anexo se situar na porção interna do conjunto e possuir exatamente a mesma altura do bloco didático, não afetará o conjunto urbano
a partir do ponto de vista do passeio, submergindo no cenário vertical deste setor
do hipercentro.
O novo edifício anexo se justifica também por conter de forma clara e objetiva todas
as novas instalações necessárias ao bom funcionamento do conjunto, além de permitir a instalação de laboratórios providos de iluminação e ventilação adequadas,
sem interferências espaciais (estruturas indesejáveis) e servido de instalações.
Finalmente, a construção de novos edifícios anexos e ampliação das áreas de circulação, acabam por impactar um acréscimo de área de 16%, mantendo, todavia, a
proposta dentro do orçamento previsto, assim como de acordo com os parâmetros
urbanos, tornando viável o projeto.
Ao considerar que as novas estruturas deverão ser em aço podem admitir uma
construção rápida. Além disto todas as instalações e infraestruturas estão concentradas e distribuídas justamente pelos elementos de circulação e ligação.
Os elementos metálicos de proteção solar e sistema de caixilhos transparentes redesenharão uma nova face do edifício e, consequentemente, da instituição para a urbe.
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Mais transparente, mais aberta, mais visível, mais convidativa. Como devem ser as
casa de ensino. As casas fundamentais da nossa grande casa, nossa cidade.

1. De acordo com Oxford English Dictionary, “to provide a machine with a part, or a place
with equipment, that the machine or place did not have when it was built; a change in design,
construction, or equipment, as of an aircraft or machine tool already in operation, in order to
incorporate later improvements.”
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