SUSTENTABILIDADE E TECONOLOGIAS PASSIVAS
A sustentabilidade foi adotada como parte fundamental da proposta. Priorizando
as condições de saúde, higiene e bem-estar dos estudantes e funcionários do
complexo de edifícios – SENAC BH, o projeto trabalha a melhoria dos sistemas
passivos de conforto ambiental fundamentalmente a partir da otimização de
condições de iluminação e ventilação naturais.
A estratégia fundamental está apoiada na ideia de redimensionamento de pátios,
incorporando melhorias significativas do ponto de vista térmico, acústico e
luminotécnico, não apenas nas salas de aula, mas em todas as áreas internas e
de convivência.
Também são adotadas técnicas construtivas que colaborem com a
racionalização no consumo de energia, buscando uma performance construtiva
alinhada com as melhores práticas do ponto de vista dos impactos ambientais.

MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE
Na proposta, as ações tomadas com relação a mobilidade e acessibilidade no
conjunto tiveram como objetivo não só melhorar os fluxos de pessoas e sua
circulação nos planos horizontais e verticais, mas também para qualificar as
interfaces entres os blocos, incorporando rampas que vencem as leves
discrepâncias de níveis existentes, mantendo a unidade e a fluidez de
deslocamentos nos espaços integrados.
Nessa perspectiva, além de todas as questões pertinentes às normas de
acessibilidade universal da NBR-9050, foram consideradas as adaptações
necessárias aos elevadores, em atendimento à NBR-5665. Ainda pela otimização
das condições de mobilidade, outras estratégias foram adotadas como a
unificação dos acessos e a coordenação dos diferentes fluxos de pessoas a partir
deste espaço integrador e democrático. Os setores programáticos de caráter
público estão diretamente interconectados com acesso facilitado a todo público.
Nos demais pavimentos propomos um circuito claro, legível e contínuo entre os
blocos, de tal maneira que se liberam e se otimizam os espaços para os usos-fim,
como as salas de aula.

ÁREAS DE COEXISTÊNCIA E DESCOMPRESSÃO

ACESSO RUA TUPINAMBÁS

Áreas de descompressão foram distribuídas por todo o complexo do projeto, a partir
do entendimento de que não são apenas necessárias junto ao pavimento térreo e
que sua ocorrência nos diferentes níveis oferece uma maior qualidade no uso
cotidiano, bem como uma maior variedade nas caracterizações destes espaços.
APROVEITAMENTO DE AGUA
Na concepção das infraestruturas foram adotadas estratégias de racionalização
do consumo de recursos de maneira integrada, incluindo aí os sistemas hídricos.
Estão previstos sistemas de reuso de águas pluviais a partir de seu
armazenamento e tratamento adequados e sua distribuição em rede
independente para atendimento de vasos sanitários, rega e limpeza de espaços
em geral.

PELE
Unidade. Linguagem tectônica, comum ao conjunto
Para solução de coexistência, uma nova fachada está proposta na maneira de
uma pele permeável que unifica e confere uma mesma linguagem arquitetônica
ao complexo de edifícios – SENAC BH em seu conjunto, dialogando e
transparecendo a estrutura pré-existente através do respeito a seus ritmos e
modulações.
Proteção. Atendimento às diferentes condições e orientações de fachadas
Atendimento à função fundamental de proteção, bloqueando o sol nos horários
mais desfavoráveis e melhorando consideravelmente a condição térmica nas
salas de aula. A fachada norte está composta de uma malha metálica de
elementos horizontais e a fachada frontal ao logradouro se compõe de elementos
verticais, incorporando a lógica da fachada existente e otimizando as condições
de insolação vinda do Oeste.
DIRETRIZES E CONCEITOS PEDAGÓGICOS CONTEMPORÂNEOS
Entendemos ser fundamental compreender e atender a lógica mutante dos
espaços educativos contemporâneos. As plantas dos diferentes pavimentos são
pensadas como sistemas responsivos e flexíveis, podendo atender a uma
multiplicidade de usos e configurações.

ACESSO - HALL - CONVÍVIO

CONFIGURAÇÕES NÍVEIS DE AULAS
E ESPAÇOS EDUCATIVOS FLEXÍVEIS

A proposta possibilita que o novo complexo de edifícios – SENAC BH atenda,
através de estratégias construtivas modulares, a flexibilidade do modelo de ensino
da instituição dentro de horizontes de médio e longo prazo, adequando-se a
novas necessidades sociais, culturais e educacionais ao longo do tempo.
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