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painéis fotovoltaicos locados na cobertura
para geração passiva de energia

pergolado de brises em aço para controle
de incidência solar na cobertura de vidro

cobertura em vidro com
baixa emissividade (low-e)

pele de vidro com estrutura em aço e fechamento em
vidro serigrafado para controle de incidência solar

cobertura-jardim com sistema de drenagem
auxilia na inércia térmica do edifício

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

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

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

novos espaços didáticos organizados em planta livre
de pilares, ampliando a flexibilidade da edificação

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 
EsquAdRIAs pARA quE GANhEm Em dEsEmpENhO NO INTERIOR dA EdIFICAçãO, EvI-
TANdO A uTILIzAçãO dE ANTEpAROs ExTERNOs quE pOssAm sE dEsTACAR Ou CRIAR 
vOLumEs E sALIêNCIAs quE ALTEREm sIGNIFICATIvAmENTE A ARquITETuRA ORIGINAL 
dAs EdIFICAçõEs.
LOGO, NO bLOCO 1, A CAIxILhARIA sERIA TOdA subsTITuídA pOR mOdELOs sImI-
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 
bRIsE hORIzONTAL EmbuTIdO NO pRópRIO pERFIL E REFORçANdO A LINEARIdAdE dAs 
sEquêNCIAs dE jANELAs Em FITA ORIGINAIs.
As pORçõEs dO bLOCO 2 quE sOFRERAm INTERvENçõEs AO LONGO dO TEmpO Es-
TãO vOLTAdAs à NORTE (à ExCEçãO dA FAChAdA RECuAdA à suL) E GANhARAm bEI-
RAIs quE pROTEGEm dO sOL dO vERãO NOs áTICOs. As dEmAIs FAChAdAs ORIGINAIs 
sECuNdáRIAs RECEbERAm pROTEçõEs ExTERNAs ATRAvés dE TELAs

mETáLICAs LEvEs quE pERmITEm quE A vEGETAçãO TIpO TREpAdEIRA subA E AuxILIE 
NA pROTEçãO E INéRCIA TéRmICA.
O NOvO ANExO pOssuI suA FAChAdA INCLINAdA vOLTAdA A suL INCLINAdA pOR duAs 
RAzõEs: A RELAçãO vERTICAL dO áTRIO quE NECEssITA dE mAIs LARGuRA Em sEu 
EmbAsAmENTO E pARA quE, ATRAvés dA suA REduçãO NO sENTIdO vERTICAL, GA-
NhE-sE umA quANTIdAdE mAIOR dE Luz E sOL NO páTIO E NA FAChAdA NORTE dO 
bLOCO 2. O vIdRO sERIGRAFAdO, quE COmpõE EssA FAChAdA, TRAz umA pROTEçãO 
ExTRA às ATIvIdAdEs TAmbém vEdAdAs pOR EsquAdRIAs (quE pERmITEm vENTI-
LAçãO) NO sEu INTERIOR. NA FAChAdA NORTE, TOLdOs ExTERNOs CONFEREm umA 
pROTEçãO mAIs vERsáTIL AO INTERIOR.
As quEsTõEs REFERENTEs à REApROvEITAmENTO dE áGuA dA ChuvA E uTILIzAçãO 
dE pLACAs FOTOvOLTAICAs FORAm CONTEmpLAdAs à pROpOsTA uTILIzANdO-sE dAs 
NOvAs EsTRuTuRAs ImpLEmENTAdAs NOs bLOCOs 1 E 2, bEm COmO dO NOvO ANExO.
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