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Parte essencial da proposição arquitetônica passa 
pela análise do entorno e do clima no qual o projeto 
está inserido. Para tanto utilizou-se de ferramentas 
simulações computacionais preliminares, para análises 
térmicas e lumínicas com base em dados climáticos da 
estação meteorológica do aeroporto de Belo Horizonte.

Nota-se que a cidade possui uma amplitude térmica 
com temperaturas menores do que 10ºC no inverno e 
uma predominância de temperaturas superiores a 30ºC 
durante o ano inteiro no entre 12 e 6pm,  podendo 
apresentar temperaturas quentes também a noite 
no verão e primavera, mas com temperaturas mais 
amenas no inverno e outono.

Segundo a carta psicrométrica de Givoni, enxerga-se a 
amplitude térmica acompanhada de umidades relativas 
variando de 50 a 90% indicando um clima úmido com 
chuvas. Nota-se que 24% do ano se encontra na zona 
de conforto, sendo indicada a ventilação natural como 
estratégia predominante para as estações quentes.

São delineadas duas estratégias principais para o con-
forto térmico, a proteção da fachada norte da radiação 
solar por um brise horizontal e a ventilação natural 
permitida pela abertura das janelas. Na fachada sul, não 
há necessidade de brise, uma vez que devido ao ângulo 
do sol ela não recebe radiação solar direta. As janelas 
serão mais raramente abertas devido ao ruído externo. 

Considerando janelas com U em torno 5.8 W/m²C 
(janelas de mercado), uma área efetiva de 50% dos cai-
xilhos para abertura e efeito chaminé, altura do peitoril 
a base das vigas, assim como o brise reduzindo a carga 
térmica, pode-se obter um resultado bastante favorável 
para as unidades do 1º ao 9º pavimento. 

De setembro a março, a temperatura aumenta com o 
nascer do dia e atinge até 29ºC dentro do edifício ao 
meio dia, prolongando-se até a noite. Como o prédio não 
é isolante e possui baixa massa térmica ele per-forma de 
acordo com a temperatura do ar externa, utilizada para a 
ventilação natural, dessa forma a sensação de conforto é 
semelhante ao externo sob a sombra. 

De abril a agosto, quando as temperaturas externas são 
menores de manhã o ar frio calibra o ganho de calor do 
edifício gerando uma sensação de conforto ao longo 
do período ocupado, com temperaturas de 22 a 27ºC. 
Neste período, desde que utilize-se as janelas abertas 
pode-se dispensar o ar condicionado. Na fachada sul é 
necessário o uso de ar condicionado, sem contar com a 
ventilação natural.

O brise horizontal sugerido para o desempenho térmico 
também apresenta uma função lumínica de amortecer os 
altos ganhos maiores de 2000lux, gerando uma distribuição 
mais uniforme da luz dentro do ambiente. Foi simulada a 
situação de solstício de inverno quando o sol apresenta a 
menor altura e maior incidência dentro do ambiente.

Devido a altura elevada das janelas, sem os brises o pré-
dio apresenta uma iluminação natural benéfica com mais 
de 300lux ao longo do ano até pelo menos metade dos 
ambientes de trabalho, na fachada norte, ou 24% da área 
em planta, assim como ofuscamento no plano de trabalho, 
em partes do ano. Adicionando os brises, elimina-se o 
ofuscamento mas há uma perda na iluminação natural 
acima de 300 lux, situando-se no intervalo de 100 a 300 lux 
até o núcleo mais escuro entre elevadores e sanitários. 

A iluminação artificial necessitaria ser utilizada de qual-
quer maneira em toda a fachada sul do prédio que 
recebe menos luz, de forma que optou-se por sacrificar 
parte da iluminação na fachada norte, garantindo uma 
maior homogeneidade no pavimento e proteção contra o 
ofuscamento.

O edifício apresenta uma inclinação de cerca de 13º 
em relação ao norte compond fachadas com aberturas 
viradas predominantemente para Norte e Sul. O entorno 
voltado para norte possui um gabarito baixo permitindo 
tanto a entrada de iluminação natural como também 
intensa radiação solar na fachada exposta. 

O entornos a oeste é edificado gerando o benefício de 
sombreamento da respectiva fachada assim como da 
cobertura do bloco de menor altura. As fachadas viradas 
para sul fazem divisa com uma rua movimentada 
contando com intenso ruído acústico. Pela sua orien-
tação essa fachada praticamente não recebe radiação 
solar direta e possui menor acesso a iluminação natural 
pelos prédios mais altos situados na calçada oposta. 
Tanto a cobertura do bloco mais alto como do anexo 
recebem intensa radiação solar sem obstruções sendo 
propícia para a instalação de painéis fotovoltaicos 

Pela altura do prédio e sua localização na baixada do 
rio Arruda, assim como o entorno baixo, há um grande 
potencial de aproveitamento dos ventos para ventilação 
natural, principalmente da fachada norte que recebe 
mais calor e não possui o problema de ruídos externos. 
Pela rosa do ventos da estação meteorológica nota-se 
uma predominância de ventos oriundos do Leste, em 
sentido benéfico à ventilação da edificação. A ventilação 
nos pavimentos mais altos também é benéfica para 
o aproveitamente dos terraços e telhados, quando 
sombreados, como espaços confortáveis de estar e 
descompressão.

O programa de necessidades foi o grande gerador da 
arquitetura aliado às validações ambientais. O desafio 
se compôs por compreender primeiro a organização 
da edificação, seus aspectos físicos, para identificar 
potencialidades e propor cenários viáveis. 

Dessa forma criamos categorias de análise dos espaços 
com relação entre si e a volumetria. As categorias 
foram pautadas pela possibilidade de mudança, dessa 
forma espçaos flexíveis são os administrativos, salas 
com equipamentos móveis e salas de aula. Há os 
espaços que não devem ser movidos como o CETAHG 
e o Teatro, e a cozinha do anexo, pela sua localização 
estratégica. São delineados os espaços servidores 
como sanitários, depósitos e vestiários, assim como 
a circulação horizontal e vertical. Por último destaca-
se espaços que necessitam de uma intervenção por 
estarem fragmentados no edifício e necessitarem de 
ampliação prevista pelo programa, como é o caso das 
cozinhas, laboratórios de saúde, estética, salões, salas 
de confecção e moda, restaurante e bar didático.

Identificamos uma oportunidade no núcleo que divide 
os dois blocos, hoje composto por uma caixa de 
escadas entravada, um elevador pequeno, assim 
como diversos espaços facilmente demolíveis, como 
pequenos banheiros, depósitos e áreas administrati-
vas. Esse conjunto faz divisa com o vazio do fosso de 
iluminação que muda de largura conforme sobe o edifício 
inutilizando sua função essencial.

Dessa forma, a estratégia principal do projeto trata-se da 
demolição deste conjunto, substituindo-o por uma torre 
de circulação central, com uma escada enclausurada de 
incêndia e dois elevadores grandes. A escada principal, 
do térreo, é mantida dando acesso aos 3 primeiros 
andares com o programa mais público. Os dois edifícios 
são unidos pelo espaço vazio, criando um pátio central 
ao redor do qual se desenrola a circulação horizontal, 
conectando por meio de rampas os pavimentos antes 
separados. Finalmente, entrada para a rua é revertida 
para o prédio antigo, cumprindo sua intenção original de 
abrir-se para a cidade, convidando o pedestre a adetrar 
o pé direito duplo e descobrir todo um mundo novo da 
educação SENAC.
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