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Ao norte
Contexto
O rio Arrudas demarca o limite setentrional da malha de ruas 
perpendiculares do centro de Belo Horizonte. Em cada uma das 
margens do rio, neste trecho, verifica-se formas muito diversas de 
ocupação urbana, não só pelo traçado das ruas, bastante evidente 
no contraste entre o plano de Aarão Reis e os bairros de Carlos 
Prates, Bonfim, entre outros, mas mais notavelmente com relação 
ao gabarito das construções, e por consequência, o acesso visual à 
paisagem das serras que circundam a cidade. O rio corre para oeste, 
para o continente, e em sua margem direita o relevo desce, com 
sobressaltos e vales, até as serras ao sul de Pedro Leopoldo. Já em 
sua margem esquerda, o centro venticalizado eleva-se como anteparo 
visual de gabarito variável, em frente à Serra do Curral. O SENAC BH, 
situado numa das quadras do centro da cidade que são recortadas 
pelo rio, portanto na fronteira entre as duas tipologias de ocupação, 
constitui, por um lado, num dos primeiros conjuntos de edifícios em 
altura desta “parede” visual ao sul; e por outro, num dos últimos 
edifícios do centro com acesso visual ao rio Arrudas e às serras ao 
norte.

Nossa proposta baseia-se nas seguintes premissas:
01 — Reorganizar a distribuição do programa da escola, de modo 
a facilitar a circulação vertical e horizontal, bem como aproveitar 
de forma mais eficiente a área construída existente, reduzindo a 
necessidade de compra de potencial construtivo.
02 — Conectar horizontalmente os dois edifícios, e tornar a circulação 
vertical mais clara e acessível em ambos, reduzindo deslocamentos 
verticais e unificando os espaços numa proposta coesa.

Seguindo a premissa de organizar os edifícios num gradiente 
de usos, dos mais abertos aos mais restritos, os primeiros dois 
pavimentos, mais próximos ao nível da rua, concentram as 
áreas de máxima circulação e estar de pessoas. No nível térreo, 
na garagem, foram situados o CETAGH e acesso de serviços e 
insumos, próximo do programa do curso de gastronomia. A 
enfermaria também está situado próxima ao local. Já a partir do 
hall de entrada, no Bloco II, a pessoa que adentra o edifício pode 
se conduzir facilmente ao teatro, às áreas de convívio dos fundos 
e aos acessos para o primeiro andar. Neste último, estão situadas 
as áreas do programa voltadas para a recepção e matrícula dos 
estudantes, no Bloco II, enquanto o antigo andar térreo do Bloco 
I, transformado em primeiro andar no conjunto unificado, abriga o 
restaurante, com acesso pelo bar didático, voltado para o jardim.

O segundo andar demarca a transição do programa semipúblico 
para o mais restrito às atividades de estudantes e profissionais 
da escola, tendo a biblioteca e a varanda sobre o jardim como 
elementos fundamentais desta passagem. Junto à varanda estão 
alocadas as salas de reunião e convívio de docentes e instrutores. 
Ainda neste andar, do lado oposto, na fachada sul, situam-se as 
áreas voltadas para administração e coordenação pedagógica da 
escola.

Dando início à série de pavimentos restritos ao uso da escola, o 
terceiro andar reúne os programas dos cursos de estética e salão 
de beleza em um só pavimento, tomando partido já da realocação 
das salas até então situadas aqui para outros andares, igualmente 

03 — Redefinir a relação dos edifícios com sua face norte, 
entendendo que o interesse paisagístico desta já se manifesta na 
forma atual, dificultada entretanto pela insolação direta.
04 — Reconfigurar as fachadas ao sul dos edifícios, numa releitura 
de seus projetos originais, priorizando tornar os primeiros três 
pavimentos das edificações abertos ao interesse e uso semipúblico.
05 — Explorar as aberturas de modo a tirar melhor proveito da 
iluminação natural, equilibrando-a com soluções para melhoria do 
conforto ambiental e da eficiência energética.

Norte
As fachadas ao norte da edificação foram reconfiguradas com o uso 
de anteparos (brise-soleils), com dois propósitos principais: por um 
lado, modificar a linguagem arquitetônica do espaço, considerando 
tanto a visualidade no próprio local, bem como as vistas da cidade 
para o centro; por outro, mitigar os efeitos da insolação direta 
sobre as lajes, empenas e aberturas dos edifícios, viabilizando o uso 
contínuo dos terraços, em múltiplos níveis, e reduzindo a absorção 
de calor, como também o ofuscamento visual no interior do conjunto. 
Os novos “brises” da fachada receberam uma pintura figurativa, cuja 
visibilidade varia com a posição do observador, e que cita a topografia 
das serras que delimitam a cidade.

Com a alteração das fachadas ao norte, o jardim no nível térreo teve 
reiterada sua vocação de espaço de encontro a céu aberto, próximo 
à cantina, trazida para dentro do edifício, e ao foyer do teatro. Junto 
ao jardim também foram realocadas as cozinhas didáticas, situadas 
no atual anexo, assim como as demais áreas do programa do curso de 

reunidos a seus similares. Já no quarto andar, os laboratórios 
de saúde são situados em substituição à Cozinha Principal e 
Restaurante, com adição de uma varanda semi-coberta junto 
à fachada norte. Do outro lado do pavimento, o laboratório de 
farmácia situa-se em lugar da Cozinha Didática 1 e dos demais 
programas do curso de gastronomia. O restante do pavimento 
recebe salas de aula híbridas, de tamanhos variados.
O quinto andar, com área bastante reduzida em relação aos 
anteriores, reúne os laboratórios de varejo, de criação e 
modelagem e de confecção, assim como duas salas híbridas, 
para 40 alunos. O sexto andar, conta com os laboratórios de 
informática e de tecnologia, sala de TI e mais três salas híbridas, 
em substituição aos programas da administração, financeiro, 
secretaria e afins.

Ao nível do sétimo andar, o terraço do Bloco II é transformado 
num jardim elevado. Aqui uma cobertura tensionada protege 
a laje da insolação excessiva e cria um mirante semi-abrigado, 
destinado ao convívio e ao descanso. A cobertura é fixada nas 
empenas laterais dos edifícios vizinhos, e por cabos ancorados 
no nível térreo, facilitando a construção das fundações em 
arranque. O jardim coberto constitui no último terraço aberto 
do conjunto, reiterando a nova relação deste com a face norte e 
dotando os andares superiores de uma área externa agradável 
e facilmente acessível. O restante da área destas lajes, em 
continuidade com o jardim do terraço, comporta um pavimento 
livre, onde também se pode prever uma área técnica, criado a 
partir do recuo da fachada do Bloco I. Também aqui situam-se 

gastronomia. Debruçada sobre o jardim, aproveitando a laje aberta 
da cobertura do primeiro andar, situamos uma varanda com acesso 
pela biblioteca, visando o uso deste espaço para reuniões, estudos 
e contemplação ao ar livre. Estas duas áreas, o jardim do térreo, e 
a varanda da biblioteca, configuram um pequeno sistema de áreas 
livres em dois níveis, que busca reforçar o caráter semipúblico, 
aberto e dinâmico, que identificamos como potencialidade das mais 
interessantes ao projeto. Esta intenção, aliada à junção interna dos 
edifícios, pela circulação horizontal entre os pavimentos de cota 
aproximada, norteia a distribuição de todo o programa. 

Para tanto, uma vez mantidas as torres de elevadores e escadas do 
Bloco I, a circulação horizontal dos pavimentos unificados orienta-se 
em torno deste núcleo formado pelas torres estruturais. Nesta mesma 
área, centralizada na planta conjunta dos dois edifícios, o projeto 
original do Bloco II já previa a dificuldade de iluminação natural, 
solucionada neste por intermédio de um fosso, posteriormente 
tornado deficitário pela construção do bloco contíguo. Nossa proposta 
toma partido deste fosso, ampliando-o e estendendo-o a todos os 
pavimentos, criando um vazio que perpassa verticalmente o edifício. 
Junto ao fosso, foram então situadas as rampas de interligação 
horizontal entre os pavimentos. No entorno do fosso, que é ladeado 
por painéis coloridos de vidro, se pode visualizar todos os pavimentos 
do conjunto de edifícios, dotando-o de um elemento espacial contínuo, 
que unifica os espaços entre os diferentes níveis. Encerrando as 
principais soluções de circulação de pessoas no conjunto, a escada 
enclausurada aloca-se junto à fachada sul, bem como os dois novos 
elevadores que servem diretamente os pavimentos do Bloco II.

duas salas de aula flexíveis, programa que também se repetirá 
nos três pavimentos restantes.

Sul
As fachadas ao sul do conjunto foram relidas a partir dos seus 
elementos constituintes mais fundamentais. O Bloco II é aberto 
ao nível da rua nos dois primeiros pavimentos, tal como no 
desenho original, garantindo uma relação mais aberta com a rua 
Tupinambás. Os elementos verticais aderidos à sua fachada, à 
guisa do edifício vizinho, mais novo, são retirados, restituindo a 
horizontalidade da fachada, sugerida pelas janelas em fita. Os 
revestimentos das empenas são removidos, com o objetivo de 
expor a estrutura de concreto, reafirmando as linhas originais do 
edifício. A ausência de insolação direta permite a ampliação das 
janelas, que dão lugar a um caixilho modular, com tratamento 
antirruído, com desenho que alude aos antigos cobogós do edifício.
A face sul do Bloco I, por sua vez, sofre pouca intervenção ao nível 
da rua. Aqui fica situada a varanda do restaurante que cede o 
acesso principal ao edifício vizinho. Ainda neste bloco, as janelas 
são substituídas por outras, de desenho semelhante às do Bloco 
II, trazendo uma maior unidade visual e funcional às fachadas, 
sem procurar ocultar o contraste dos projetos originais de ambos, 
no entanto. O novo desenho das janelas evidencia sutilmente os 
desníveis entre as lajes dos edifícios. Ao nível do sétimo andar, a 
fachada recuada interrompe o gabarito do bloco mais alto, criando 
um alinhamento ao nível do terraço do edifício mais antigo, e 
demarcando assim, de forma um pouco mais evidente, ao nível da 
rua, a intervenção operada no interior do conjunto.
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