CONFORTO E TECNOLOGIA
como preservação das fachadas e volumetrias dos projetos originais tanto
do bloco

1

quanto do bloco

2,

optou-se por investir na tecnologia das

metálicas leves que permitem que a vegetação tipo trepadeira suba e auxilie
na proteção e inércia térmica.

esquadrias para que ganhem em desempenho no interior da edificação, evi-

o novo anexo possui sua fachada inclinada voltada a sul inclinada por duas

tando a utilização de anteparos externos que possam se destacar ou criar

razões: a relação vertical do átrio que necessita de mais largura em seu

volumes e saliências que alterem significativamente a arquitetura original

embasamento e para que, através da sua redução no sentido vertical, ga-

das edificações.

nhe-se uma quantidade maior de luz e sol no pátio e na fachada norte do

logo, no bloco

1,

a caixilharia seria toda substituída por modelos simi-

brise horizontal embutido no próprio perfil e reforçando a linearidade das

2. o vidro serigrafado, que compõe essa fachada, traz uma proteção
(que permitem ventilação) no seu interior. na fachada norte, toldos externos conferem uma
proteção mais versátil ao interior.

sequências de janelas em fita originais.

as questões referentes à reaproveitamento de água da chuva e utilização

2 que sofreram intervenções ao longo do tempo estão voltadas à norte (à exceção da fachada recuada à sul) e ganharam beirais que protegem do sol do verão nos áticos. as demais fachadas originais

de placas fotovoltaicas foram contempladas à proposta utilizando-se das

lares, no entanto, com perfis mais robustos e vidros duplos. esse mesmo
tipo de caixilharia se replicaria no bloco

2, somado apenas de um pequeno

as porções do bloco

secundárias receberam proteções externas através de telas

painéis fotovoltaicos locados na cobertura
para geração passiva de energia

bloco

extra às atividades também vedadas por esquadrias

novas estruturas implementadas nos blocos

1 e 2, bem como do novo anexo.

cobertura-jardim com sistema de drenagem
auxilia na inércia térmica do edifício
pergolado de brises em aço para controle
de incidência solar na cobertura de vidro
cobertura em vidro com
baixa emissividade (low-e)

DIAGRAMA NÚCLEOS DE CIRCULAÇÕES VERTICAIS

novos espaços didáticos organizados em planta livre
de pilares, ampliando a flexibilidade da edificação
pele de vidro com estrutura em aço e fechamento em
vidro serigrafado para controle de incidência solar

estrutura do novo bloco inteira em aço para
redução de resíduos no processo de
construção e maior controle de qualidade
na execução e performance da edificação

bloco 01
bloco 02
bloco 03

escadas vinculam os diferentes
patamares de convívio, incentivando o
networking dos usuários do complexo

espaço entre vedações permite troca de calor e cria
ventilação cruzada, colaborando com o resfriamento
passivo dos ambientes de circulação e convívio

foyer do auditório vinculado ao pátio, representa o gesto
de abertura dos espaços do SENAC para a cidade
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