
O viadutO em vãO: qualificaçãO espacial na vida urbana

Acesso Ao mezAnino:
escAdA metálicA cobertA 
fechAdA em vidro – lAje 
verde 

PrAçA do comércio
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• cáfes
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escAdA metálicA descobertA 
Acesso à PAssArelA suPerior 
guArdA corPo em telA

PrAçA infAntil
• mesas de jogos
•  conjunto p/ escalar 

cursos e oficinAs
• dança
• yoga
• ginástica
• reciclagem
•  educação ambiental, 

social e cultural

Ambiente
para teatro/
dança/projeções/
palestras/ contação 
de hitórias e afins
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PrAçA dAs feirAs
• sacolão
• arte e artezanato
•livros 
• roupas
• flores /mudas
• ambiente para encontros 
/ consertos de música
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A cidade , em sua origem, é o lugar das trocas socias culturais e comerciais, é feita de espaços públicos e privados, que hoje 
se converteram em categorias isoladas e estanques.

Essa oposição extrema entre o público e o privado – como a oposição entre coletivo e individual – resultou em um 
clichê sem matizes e falsa como a suposta oposição entre o geral e o específico, o objetivo e o subjetivo; são sintomas da 
desintegração das relações humanas básicas na cidade. 

A questão entre os conceitos de público e privado pode ser considerada não como uma separação, mas como inter-relação 
dialética e compromisso mútuo. é sempre uma questão de coletividade e indivíduo, um em face do outro.

Essa foi a premissa essencial que norteou este estudo. Partimos da percepção do lugar, entendido como um conjunto de 
relações espaciais, projetadas para atender a demanda da vocação existente no entorno imediato.

O lugar urbano, com suas caractéristicas próprias, seu “Gênios Locci” (o espírito do lugar), foi nosso campo de pesquisa.

Assim, pontuamos as diretrizes considerados nesta proposta.

aproveitamento dos recursos naturais
• Captação de água pluvial para irrigação
• Captação de energia solar para geração de energia ou energia fotovoltaica

preservação formal do viaduto como memória urbana

flexibilidade espacial possibilitando diversos usos

educação e cultura: oficinas e cursos de reciclagem

mudança no tráfego
Os veículos que descem a Av. Francisco Alves para acessar a Av. dos Andradas no sentido 
Centro, deverão fazer o retorno existente à 700m na Praça do Perrela.

entorno imediato
• Apoio à Região Hospitalar.
• Usuários e transeuntes dos bairros Santa Efigênia e Floresta.
• Valorização do eixo Arquitetônico Floresta/ Santa Efigênia.
• Programas socias, culturais e artísticos.

parcerias público/privado
• Exploração ecônomica dos equipamentos para manutenção financeira do projeto.

lazer urbano

permeabilidade visual e espacial do eixo do viaduto e seu entorno

inserção social: feirantes e novas possibilidades de trabalho e atendimento social

cO
n

ce
it

O

corte trAnsversAl
esc. 1:500

PlAntA mezAnino
AcAdemiA de ginásticA
esc. 1:500

vistA escAdA  
mezanino / vestiários

PrAçA dos esPorte
• skate
• ginástica
• bicicletário
• escaladas

leGenda
materias cOnstrutivOs

•  lojAS: 
AlVEnARiA dE tijoloS ECológiCoS

•   FECHAmEnto lojAS E ACAdEmiAS:  
PERFiS mEtáliCoS E VidRo tEmPERAdo

•  EStRUtURA do mEzAnino:  
PilARES E VigAS mEtáliCAS/lAjE VERdE

•  PAREdE dE ARRimo:  
AlVEnARiA REVEStidA Com moSAiCo dE 
CERâmiCA RECiClAdA

•  PRAçA inFAntil:  
EnCHimEnto Com EntUlHo REVEStido 
Com CimEnto ColoRido

• PiSo intERtRAVAdo E CimEnto ECológiCo

PiSo niVElAdo
PiSo ECológiCo
RAmPA i = *%
ESCAdAS
ESCAdAS PARA PiSo SUPERioR
mobiliáRio dESmontáVElP/FEiRAS
mESAS / CAdEiRAS dESmontáVEiS
PiStA dE SkAtE
SAnitáRioS/VEStiáRio Em AlVEnARiA
(tijolo ECológiCo)

lojAS
PAinEl inFoRmAtiVo/mAPA dA REgião
bAnCoS
PiSo intERtRAVAdo
PAlCo
jARdinS/jARdinEiRAS
bEbEdoURo
PilARES mEtáliCoS
EqUiPAmEnto ESPoRtiVo
ARqUibAnCAdAS
jARdinS VERtiCAiS/ (tElA E PlAntAS)
(ColEtA dE ágUA PlUViAl P/iRRigAção)

ACAdEmiA dE gináStiCA
AdminStRAção/ ACAdEmiA E SAlAS ESPECiAiS
PilARES (EStRUtURA ViAdUto)
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01CONCURSO PÚBLICO NACIONAL DE PROJETOS DE ARQUITETURA PARA
REQUALIFICAÇÃO URBANA DE BAIXIOS DE VIADUTOS EM BELO HORIZONTE


