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MEMORIAL E DIAGNÓSTICO

Dentre os desafios encontrados, o mais complexo foi de ordem técnica, visto que existem diversas incompatibilidades entre os blocos e as 
adequações à todas as normas técnicas demandam grandes intervenções que inviabilizam a preservação parcial do bloco 02. O bloco se trata de 
uma construção da década de 50 e já não atendem mais as normas vigentes, tanto de acessibilidade quanto do corpo de bombeiros e dada a vida 
útil da edificação e a quantidade de intervenção necessária para as devidas adaptações. Ainda mais, devido as edificações possuírem pé direitos 
incompatíveis, efetuar uma circulação unificada para atender à ambos os edifícios, é inviável pois demanda rampas que ocupariam importantes 
espaços de uso.
Desta forma, optou-se por demolir parte do BLOCO 2, preservando apenas o espaço que delimita os acessos principais ao bloco e nos pavimentos 
superiores. Decidiu-se ainda, relocar toda área administrativa, readequando os demais espaços, atendendo assim as normas técnicas e ao 
programa desejado, valorizando a racionalização dos espaços, acessos e circulações.
O edifício possui frente única para a Rua dos Tupinambás, onde foram feitos 2 blocos que, atualmente, dadas a concepção projetual e diversas 
adaptações no decorrer de décadas de funcionamento, não possuem uma harmonia visual entre os blocos. O projeto apresentado visa criar uma 
identidade visual unificada, fazendo um retrofit da fachada mas preservando parte da história dos edifícios.
As intervenções mais drásticas ao Bloco 2, permitirão que o Bloco 1 não sofra grandes intervenções, para tanto, optou-se por recuperar a fachada 
original, de acordo com os projetos disponibilizados, recuperando o contexto histórico da época em que o projeto foi concebido, propôs-se a 
recuperação da área de estacionamento e realocada a câmara fria e demais usos que foram adaptados no local. Já no BLOCO 2, cuja frente estará 
dedicada exclusivamente à ADMINISTRAÇÃO, optou-se por uma fachada ventilada, contribuindo para o conforto térmico e buscando reduzir 
consumo de energia. A fachada ventilada visa criar uma unidade do bloco, destacando a torre alta no contexto da edificação completa.
Para atender ao programa, na área que foi proposta a demolição de parte do BLOCO 2, optou-se por executar uma nova construção em estrutura 
metálica, para assim conseguir um edifício leve e com grandes vãos. Para isso previu-se a execução de grandes vigas do tipo VIERENDEEL 
objetivando alcançar vãos de até 23m sem necessidade de pilares intermediários, com isso é possível conceber uma planta livre ampla e sem 
obstáculos.
Visando atender ao previsto no PBH que, entre outras coisas, determina a qualificação do uso no nível térreo por meio de fachada ativa, dado ao 
próprio uso da edificação e a importância que o SENAC representa para BH, optou-se por aprofundar no conceito de GENTILEZA URBANA, 
utilizando da entrada principal, locada no BLOCO 2, como um pátio coberto de 350m² com espaços de permanência, convívio e exposição de 
trabalhos.
Por fim, o SENAC é o principal agente formador profissional do país, sendo referência internacional em formação profissional, sua natureza de 
capacitar pessoas para o mercado de trabalho, fundamentalmente, estão associadas a um espaço que seja adequado ao uso que se propõe. Ao 
longo de 7 décadas de funcionamento, o SENAC BH cresceu e se adaptou as mudanças do mercado, com isso, a gama de cursos ofertados 
também se expandiu e se adaptou. Intervenções nos espaços físicos devem seguir essa evolução, portanto, adaptar a edificação a fim de melhorar 
as condições de uso e a flexibilização dos espaços, não se trata de uma despesa, mas de uma necessidade para qual o SENAC foi concebido.
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