DECISÕES DE PROJETO
O par do do projeto estabelece dois eixos de circulação, transversal e longitudinal, a ﬁm de
integrar os Blocos 1 e 2, atualmente independentes. No encontro desses eixos é ediﬁcado o
novo núcleo de circulação ver cal e serviços, que atenderá a demanda de todo o conjunto
[II].
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No Bloco 1, a criação do eixo transversal demandou a demolição dos núcleos existentes de
circulação e serviços, já obsoletos para atender as atuais demandas [I-A]. A área liberada
amplia as possibilidades de uso do andar e permite a inclusão das tão necessárias áreas de
network.
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I - Áreas a demolir
A - Ampliações anexas
B - Circulações ver cais e pilares desalinhados
no bloco 2
C - Circulação ver cal obsoleta e serviços do
bloco 01

A entrada principal do conjunto passa a ser pelo Bloco 2 por estar em nível com a calçada,
facilitando o acesso universal e ampliando a relação da ins tuição com a cidade. Neste
mesmo sen do o restaurante foi posicionado no an go térreo do Bloco 1 e, por sua
localização em nível superior ao nível da calçada, apresenta-se como terraço que colabora
para a animação da rua. Foram removidas as paredes internas nos níveis térreo e as lajes
não originais do mezanino (Bloco 2) integrando todo o espaço e criando um amplo pé direito
duplo, em prol da maior visibilidade dos ambientes lá presentes, voltados para uso público.
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II - Sistema de circulação e áreas a construir
A- Eixo de circulação horizontal transversal
B- Eixo de circulação horizontal longitudinal
C- Novo núcleo de circulação ver cal e
serviços
D- Novo edi cio para acomodar programas
especíﬁcos
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IV- Distribuição do Programa
A- Programa público
B- Laboratórios e administração
C - Salas de aula ﬂexíveis e híbridas
D- Escadas abertas

Indica-se a possibilidade de uso público de áreas do térreo e mezanino, incluindo o pá o
externo. O posicionamento da torre de circulação ver cal, cujo acesso é controlado por
catracas, permi u separar os ﬂuxos das áreas restritas daquelas que poderiam ser
franqueadas ao público, dessa maneira auditório, biblioteca, lanchonete, praça interna,
recepção, acesso ao restaurante e atendimento podem ser acessados por toda a
comunidade, publicizando as a vidades do Senac [III-A / B].
Optou-se pela demolição das ampliações localizadas junto ao pá o [I-A] para a construção de
um novo edi cio necessário para abrigar programas com demandas especíﬁcas. Este novo
edi cio, de três pavimentos e disposto ao redor do pá o, ao mesmo tempo que o conﬁgura,
abrigará auditório, biblioteca, cozinhas didá cas e do restaurante, e convívio coberto junto à
lanchonete [II-D]. Esta solução que concentra o setor da gastronomia nesses pavimentos
facilitou o ﬂuxo de produtos do Cethag à todas as cozinhas, lanchonete e restaurante, e
propiciou a desejável proximidade das áreas de pesquisa, administração e coordenações do
curso com suas áreas didá cas, além de valorizar o restaurante como importante elemento
de visibilidade do curso.
As áreas restritas estão distribuídas no primeiro ao nono andar. Os cinco primeiros andares
são ocupados preferencialmente pelos laboratórios e área administra va, áreas ainda
visitadas por público externo e com algum tráfego de produtos, portanto posicionados mais
próximos ao nível de acesso. Uma escada aberta disposta no ﬁnal do eixo transversal de
circulação facilita a comunicação entre esses andares. Os quatro úl mos andares, de menor
área, abrigam as salas didá cas, também conectadas por escada aberta [IV]. A opção pelo
uso de divisórias móveis e piso elevado para passagem de elétrica e dados, ampliam a
ﬂexibilidade no agenciamento de layouts necessários às diversas a vidades didá cas. Na
cobertura, uma horta e áreas de relaxamento para os estudantes dividem o espaço com a
infraestrutura necessária ao bom funcionamento do edi cio (condensadores de ar
condicionado, reservatórios, painéis fotovoltaicos, etc.).

III - Fluxos
A- Público
B - Restrito
C - Veículos e mercadorias

D

No Bloco 2 manteve-se o eixo longitudinal existente como circulação, agregando-se áreas de
network cobertas e em terraços. Neste bloco ocorrerá a maior intervenção, com a demolição
parcial de um setor que se apresenta muito subdividido, com pilares desalinhados e muitas
interferências de elevador e escadas [I-B], para a construção do novo núcleo de circulação
ver cal e serviços [II-C].
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A EXPRESSÃO ARQUITETONICA [V]
A expressão arquitetônica apropriou-se de aspectos estruturais dos dois edi cios, evidenciou
o ritmo da modulação na organização dos brises da fachada principal e a leitura dos pilares
no nível térreo. O plano de brise, além da proteção solar, também atua plas camente como
um elemento uniﬁcador dos blocos. A marquise de entrada do bloco 1 foi demolida em
função da mudança do acesso principal para o Bloco 2.
No térreo, os caixilhos do Bloco 2 foram recuados tres metros da divisa e se alinham com a
torre de serviços e com a linha de pilares do Bloco 1. Tal recuo amplia a calçada e deixa
aﬂorar o pilo s original do bloco 2, assinalando, com sua sombra, o acesso principal ao
conjunto.
Atenção especial foi dada a empena lateral leste pela sua grande evidencia na paisagem
decorrente da atual legislação de proteção ao patrimônio histórico que regula a altura das
novas ediﬁcações em 14m. Um grande rasgo evidencia a presença da circulação interna
transversal, amplia a possibilidade de vistas para o lado leste da cidade a par r do 5º andar e
reequilibra as massas da empena lateral.
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Para as fachadas posteriores, dois critérios plás cos organizam a composição. O Bloco 1 tem
sua composição original preservada e evidenciada através da cor. A proteção dos brises
horizontais pra camente não interfere na plas cidade original do edi cio. O Bloco 2, devido
aos acréscimos realizados, não apresentava uma expressão clara. Como estratégia, toda a
estrutura de concreto e os peitoris em alvenaria foram protegidos por uma pele de vidro
externa. O vidro, ao passar pelos vãos ora abertos, ora construídos, cons tui um jogo de
linhas horizontais que alternam transparência e translucidez.
Este mesmo efeito é trabalhado de outra forma no novo edi cio proposto. O novo edi cio
contorna o pá o interno e atravessa o Bloco 1, chegando até a fachada principal, buscando
integrar as ediﬁcações. A ênfase na translucidez , em parte por majoritariamente se tratar de
áreas de circulação, estabelece um diálogo com a plas cidade do Bloco 2 , e dá iden dade à
nova intervenção no conjunto.
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V - Expressão arquitetônica
A- Situação existente
B- Situação proposta
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