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histórico
OUS Francisco Deslandes - Lei nº 10.954/16
●
●

Originária do PL 1.897/16
Contrapartidas da OUS:
- implantação de abrigos especiais para passageiros de
ônibus ao longo da Rua Francisco Deslandes;
- implantação de iluminação direcionada para pedestres ao
longo dos passeios da Rua Francisco Deslandes;
- qualificação da praça de acesso ao Parque Julien Rien;

implantações em andamento

- implantação de ciclovia na Rua Francisco Deslandes;

intervenção vetada pela CMBH

- garantir a manutenção dos equipamentos públicos e
intervenções implantados por, no mínimo, 5 (cinco) anos,
contados a partir da data da emissão do termo de
cumprimento de contrapartida expedido pelo órgão
municipal responsável pelo planejamento urbano.

Compur redirecionou o recurso para proposta de
ciclovia da Avenida Barbacena.

histórico
OUS Francisco Deslandes - Lei nº 10.954/16
Ciclovia da Avenida Barbacena
(R$ 485.750,00)

Garantir a manutenção dos equipamentos públicos e
intervenções implantados por, no mínimo, 5 (cinco) anos,
contados a partir da data da emissão do termo de
cumprimento de contrapartida expedido pelo órgão municipal
responsável pelo planejamento urbano.

obra não foi implantada - redirecionamento da
política cicloviária da PBH para as ligações
centro-periferia, com associação aos corredores de
transporte coletivo, totalizando 72km de ciclovias >
projetos em desenvolvimento e recursos em
obtenção junto ao Governo Federal, por meio do
programa Avançar Brasil.
PROPOSTA: redirecionamento do recurso, bem como
de parte dos valores destinados à manutenção das
intervenções (R$215.000,00), para a implantação
de projeto de readequação da circulação de
pedestres na Avenida Bandeirantes, conforme projeto
elaborado pela Secretaria Municipal de Política
Urbana.
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área de intervenção
Praça da Bandeira
A área de intervenção
compreende a pista de cooper da
Av. Bandeirantes, e a área
ajardinada do passeio lindeiro da
pista, localizado entre a Praça JK
e a Praça da Bandeira e possui
aproximadamente 1,5km de
extensão.
O trecho está localizado na ADE
da Serra do Curral APa 02, que
possui, como diretriz, o
ajardinamento de no mínimo 20%
da área do passeio.

Parque JK

situação atual

A avenida é amplamente utilizada para o comércio,
lazer e para a prática de esportes. Aos finais de semana,
parte da Av. Bandeirantes tem a circulação de veículos
restrita para apropriação pública no programa “No
domingo, a rua é nossa”, que intensifica seu uso e
apropriação.
A partir dessas discussões, identificamos os principais
conceitos norteadores da proposta:

objetivos do projeto

valorizar usos
existentes do
espaço público e
propor novos
usos

oferecer espaços
de descanso e
fomentar a
convivência
entre as pessoas

melhorar a
acessibilidade e
a circulação de
pedestres

ampliar as áreas
verdes e
promover o
plantio de
árvores

ampliar a
vitalidade e a
diversidade do
espaço público

referências

estratégias de intervenção

Tratamento de passeios e
jardins em áreas públicas

melhoria da
acessibilidade

Faixas ajardinadas, paisagismo
e plantio de árvores

Jardim de chuva

Implantação de áreas
de permanência

Implantação de
parklets

Separadores físicos seguros
para o caminhamento

Travessias elevadas para
pedestres (etapa 2)

intervenções gerais
criação de
espaços de
permanência
qualificados
ao longo da
avenida

plantio de
árvores para
incremento do
sombreamento
no passeio

intervenções gerais
travessias
elevadas em
pontos
estratégicos
(etapa 2)

substituição do
separador físico
por modelo mais
adequado para
um melhor
caminhamento

paisagismo
Considerando a exigência legal da faixa
ajardinada, foi proposto um projeto de
paisagismo para ser implantado ao longo
do trecho da pista de cooper da Avenida
dos Bandeirantes, como meio de
potencialização dos usos existentes.
A estratégia foi utilizar espécies com
folhagem ornamental e de baixa
manutenção, criando variações de alturas,
formatos, texturas e cores.

Grama Amendoim

Curculigo

Filodendro Xanadu

Grama Preta

Liriope

Abacaxi Roxo

Moreia

Grama São Carlos

separadores de pista
Separadores físicos

Separador físico - detalhe do conjunto

Esta proposta contempla a substituição do modelo de
segregador de pista atual por um modelo contínuo, para
garantir maior segurança no caminhamento. O modelo
será executado em concreto e a cada 100 metros será
implantado um modelo com indicação da distância
percorrida.

Marcador de distância

Separador em
concreto pré moldado

cm

20
20cm

1m

Numeração entalhada
em concreto pré
moldado

Espaço entre sóculos
para drenagem de
água pluvial

mobiliário urbano
Bancos

Banco com encosto

O projeto prevê a criação de espaços de
permanência ao longo do percurso da pista de
cooper, aproveitando áreas amplas e com fluxo de
pedestres mais intensos. Nessas áreas serão
instalados mobiliários.
Para isto, foram desenvolvidos bancos modulares,
que permitem a conformação de diferentes
espaços de apropriação, se assemelhando a
mini-praças.
Ao todo, serão implantados 20 módulos em 05
pontos da Avenida.

Ripas de madeira plástica cor grafite

Banco sem encosto

Base com estrutura em perfil
metálico e revestida com granito
apicoado.

mobiliário urbano
área reservada para usuários
de cadeira de rodas

paraciclo

Parklets
Está prevista a implantação de dois parklets ao
longo do trecho da pista de cooper. Estes parklets
serão implantados no nível da pista, sem a
utilização de piso elevado, a fim de melhorar sua
acessibilidade.
Os parklets serão conformados pelos módulos dos
bancos e fechamentos com jardineiras, além de
estarem equipados com paraciclos.

Banco em granito
e encosto de
madeira plástica.

intervenções pontuais . etapa 1
criação de
espaços de
permanência
qualificados
em áreas
públicas

tratamento de
calçadas e
promoção de
acessibilidade
em áreas
públicas

área pública 1
Melhoria da acessibilidade, do
caminhamento e da apropriação da
área pública localizada na esquina da
Av. dos Bandeirantes com R. Nova Era:
●
●
●
●

Execução de passeio com faixa
ajardinada e paisagismo;
Sinalização tátil e adequação
da acessibilidade das travessias;
Paisagismo na área verde;
Implantação de mobiliário
(bancos);

bancos
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área pública 2

●
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Execução de passeio com faixa
ajardinada e paisagismo;
Sinalização tátil e adequação da
acessibilidade das travessias;
Paisagismo na área verde;
Implantação de mobiliário
(bancos);
Execução de retorno da pista de
cooper.
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bancos

Melhoria da acessibilidade, do
caminhamento e da apropriação da
área pública localizada na esquina Av.
dos Bandeirantes com R. Professor Mello
Cançado:

intervenções de acessibilidade . etapa 2

travessias
elevadas em
pontos
estratégicos
(etapa 2)

intervenções de acessibilidade . etapa 2
Melhoria da acessibilidade e do
caminhamento no encontro da Av. dos
Bandeirantes com Praça da Bandeira:
●
●

Praça da Bandeira

Implantação de travessias
elevadas para pedestres;
Alargamento de passeio com
faixa ajardinada e paisagismo.
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intervenções de acessibilidade . etapa 2
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Melhoria da acessibilidade e do
caminhamento na Av. dos Bandeirantes
próximo à R. Montes Claros:
Implantação de travessias
elevadas para pedestres.

R. Montes
Claros

intervenções de acessibilidade . etapa 2
Melhoria da acessibilidade e do
caminhamento na Av. dos Bandeirantes
próximo à R. Primeiro de Março:
●

Implantação de travessias
elevadas para pedestres.

antes

Bandeir
Av. dos

R. Primeiro
de Março

intervenções de acessibilidade . etapa 2
Melhoria da acessibilidade e do
caminhamento na Av. dos Bandeirantes
próximo à R. Samuel Pereira:
●
●

Implantação de travessias
elevadas para pedestres;
Alargamento de passeio.

Av. dos
Bandeir
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