
FLUXOS URBANOS 

Aos pedestres garantem-se vias exclusivas e esplanadas generosas e o 
transporte cicloviário é potencializado. A rua Saturnino de Brito será fe-
chada a veículos particulares, recebendo somente saída dos ônibus do sis-
tema de BRT (MOVE) e táxis. O estacionamento subterrâneo será acessado 
pela rua Paulo de Frontin e terá saída pela Avenida Paraná (sendo também 
alternativa para acessos em circunstâncias especiais e comemorativas). A 
Av. do Contorno contribui para desafogar o trânsito, conduzindo também 
acesso dos ônibus ao Futuro Terminal de Integração Modal.

FLUXOS EDILÍCIOS

Asseguram-se as condições de segurança e de controle de acesso. Circula-
ções e acessos de público, de serviço, de funcionários e de membros dos 
órgãos superiores são conduzidos de forma organizada e fl uida. São forne-
cidas saídas de emergência, escadas fechadas pressurizadas e à prova de 
fumaça, localizadas estrategicamente, sistema de detecção de incêndio e 
sprinklers e acessos livres para carros de emergência. Enfi m, os percursos 
acessíveis respondem coerentemente aos propósitos da transparência e da 
comunicação dinamizada.

MOBILIDADE E CONVIVÊNCIA

O projeto como um todo potencializa vários programas e projetos da 

prefeitura de Belo Horizonte: a Operação Urbana Consorciada, ao 
constituir-se como parque urbano, tornando-se elemento de conexão ao 
entorno e estimulando o transporte coletivo. As condicionantes da ADE 

do Vale do Arrudas, ao contornar as condições de degradação dessa área, 
por meio do tratamento da paisagem. O Pedala BH, integrando o próprio 
corpo do edifício às rotas cicloviárias da cidade. A Linha 3 do Metrô, 
conectando-a francamente ao Centro Administrativo, o Mobicentro, ao 
incluir soluções integradas de engenharia de tráfego e de transportes, 
priorizando pedestres e usuários do BRT Move e Metrô.

ESTACIONAMENTO

FACHADA SUL FACHADA NOROESTE FACHADA LESTE

PONTO DE TÁXI

PEDESTRES

SAÍDA EMERGÊNCIA
ACESSO SERVIÇOS EMERGÊNCIA

SERVIÇOS

ACESSO V.I.P.

BRT 

CICLISTAS 

EIXO SERVIÇO  INTERNO  

VEÍCULOS

METRÔ

1 ENTRADA

1

2

2 SAÍDA

+76.00

+20.00

0.00 = 846.40

Vista Afonso Pena

Vista aérea

Vista lateral esquerda

Vista interna ciclovia

Vista Frontal


