
 Localizada entre a regional Leste e Centro Sul de Belo Hori-
zonte, as principais avenidas de acesso a Rua Sapucaí são: 
Av. Franciso Salles, Av Assis Chateuabriand, Av. do Contorno 
e Av. dos Andradas. 
 O local se encontra em um meio físico consolidado, dotado de 
infraestrutura urbana e bem servido em redes de transporte 
público. 

LOCALIZAÇÃO

CENTRO FLORESTA

VIABILIDADE  

+

BELO HORIZONTE

PISCINAS PÚBLICAS NA RUA SAPUCAÍ 
EQUIPAMENTO DE ATIVAÇÃO DE UM ESPAÇO EM DESUSO E INTEGRAÇÃO DE BAIRROS POR MEIO DO LAZER

MICROCLIMA x VEGETAÇÃO

TOPOGRAFIA x SISTEMA VIÁRIO

PROPOSTA X LEGISLAÇÃO
A proposta é intervir no vazio urbano degradado e subutilizado. 
Tal intervenção parte de um complexo de piscinas 
públicas com programas relacionados ao lazer público.  
Na cartilha proposta para o plano do Hipercentro de 
Belo Horizonte, são previstos projetos que objetivam a 
requalificação paisagística da Rua Sapucaí, a dinamização 
do uso e ocupação do solo na região e o suprimento do 
défict de banheiros públicos nas áreas centrais da cidade. 
Para atender a legislação prevista, a edificação proposta 
não deve ultrapassar a altura limite do museu de Artes e 
Ofícios. Assim, para que esse item fosse incorporado ao 
projeto, ficou estabelecido que nenhum volume edificado 
poderia ultrapassar o nível da rua Sapucaí. O generoso 
afastamento de 4 metros em relação à via arterial circundante 
faz com que o edifício respire e receba iluminação natural 
mesmo estando ao lado de um grande muro de arrimo. 
Além disso, 15 metros de afastamento se colocam entre os 
trilhos da linha férrea e a edificação proposta. Aproveitou-
se ainda as copas das árvores existentes para garantir a 
inserção adequada do projeto na paisagem existente.   
O projeto pretende ainda melhorar as conexões urbanas 
entre a Rua Sapucaí e a Praça da Estação. Desse modo, 
propõe-se a reformulação da Rua Sapucaí no trecho entre 
as Avenidas Francisco Salles e do Contorno, dando origem 
a uma via compartilhada onde o estímulo do comércio local e 
a permanência de pedestres crie relações público x privado, 
mesmo em áreas externas ao edifício.

CONTEXTO CULTURAL
 Em um área nobre da cidade de Belo Horizonte, a rua Sapucaí 
e a Praça da Estação, são marcadas pelo extenso histórico de 
apropriação de seus espaços e entornos. Por um outro lado, 
ainda são segregados por um extensa via, precisamente local-
izada entre a rua Sapucai e os trilhos da estação Central, onde 
a topografia atua como barreira e a linha férrea complementa. 
 Cenário de diversas manifestações, dentre elas, a Praia da 
Estação, evento que surgiu por manifesto a uma lei implan-
tada pela proibição de eventos públicos na praça, desde 2010, 
mostra que o local possui forte caráter para cenários de lazer, 
dentre eles a cultura de se banhar, como se houvesse uma 
praia na cidade.  A rua Sapucaí, ja registrou diversos eventos 
como feiras, mirantes, circuitos gastronômicos, shows, encon-
tro de blocos de carnaval, dentre outros.

2010 - PRAIA DA ESTAÇÃO

2012 - FEIRA NA RUA SAPUCAÍ 2017 - EVENTO CURA

ÁREA DE INTERVENÇÃO

PATRIMÔNIO 
 A rua em estudo está inserida nos conjuntos urbanos pro-
tegidos da Praça Rui Barbosa e adjacências, além do bairro 
Floresta. Trata-se de uma região englobada por diretrizes de 
tombamento que limitam a altimetria das edificações à altura 
do Museu de Artes e Ofícios.
 Hoje as duas ruas pertencem a CBTU (Companhia brasilei-
ra de trens urbanos), e estão divididas ao meio com a pre-
sença do Museu de Artes e Ofícios e uma escadaria. A maior 
parte de sua extensão encontra-se em desuso, estando o 
patrimônio em avançado estado de degradação.
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INSOLAÇÃO PRIVILEGIADA - 17:00 HORAS 

SEÇÃO TÍPICA - VIA COMPARTILHADA
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RELAÇÃO COM A RUA x VISADAS

ILUMINAÇÃO x VENTILAÇÃO

MOBILIÁRIO FLEXÍVEL

WALL SECTION



NÍVEL 848 - ACESSO
 O nivel 848 configura a praça de acesso, que 
traçada ao eixo da avenida Francisco Sales 
distribui o projeto em duas camadas: do objeto 
arquitetônico e da conexão urbana, formada 
por uma passarela proposta de ligação dos 
bairros.
 A passarela é um caminho acima dos limites 
físicos da linha férrea, que atravessa a bar-
reira e leva o pedestre a uma esplanada verde, 
que atualmente funciona como um estaciona-
mento privado, o projeto prevê um espaço de 
descanso emergido dentro do centro urbano, 
propício para piqueniques, encontros de ami-
gos, banhos de sol, e leva de encontro a praça 
da estação.  
 Neste pavimento também se encontram duas 
piscinas, que partiram de um conceito onde a 
calçada e a edificação se estabelecem em um 
mesmo nível, gerando relações externas ao 
edifício e se assegurando pelo afastamento 
de 4,5m dos balaústres existentes da rua Sa-
pucaí, para acessa-las é necessário a identifi-
cação pelo pavimento de controle (nível 845).

NÍVEL 845 - CONTROLE 
 O nivel 845, é acessado pela rampa princi-
pal. Neste pavimento, acontece a distribuição 
vertical por completo da edificação, por meio 
de uma escada e um elevador  e a rampa que 
da acesso ao mesmo.  É o controle do edifi-
cio, onde são cadastrados os usuários. Neste 
pavimento tambem se localizam salas para 
exames,  tesouraria, e sanitários para atender 
a piscina do nivel superior.
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MAQUETE VOLUMÉTRICA

NÍVEL 839 - PAVIMEN. TÉCNICO 
 O nivel 839, é acessado tanto por baixo do 
viaduto do Floresta, apenas para administra-
ção e manutenção do edifício ou pelo núcleo de 
circulação vertical. Neste pavimento encontra-
se programas de caráter mais técnico, como 
por exemplo reservatórios de água, geradores, 
casa de máquinas, estação de tratamento da 
água, depósito de mobiliários, almoxarifado, 
depósito de manutenção predial, área restrita 
para funcionários. Também neste pavimento 
estão localizados os setores de administração 
do edifício, um espaço multiuso e um academia 
de ginástica livre.
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NÍVEL 842 E 843,5 - PISCINAS

NÍVEL 839 - ÁREA TÉCNICA

Por ser o nível mais extenso do projeto com 
diversos momentos singulares entre si, e onde 
proporciona maior diversidade de usos e rela-
ções. Nele se apropria do sombreamento do 
sol poente através de árvores existentes no 
local, pois a laje vai de encontro a copa das 
arvores.
 No lado norte do edifício, foi proposto um 
grande espelho d’água que conforma o limite 
do perímetro geométrico do terreno, seu obje-
tivo e propiciar diferentes encontros e relações 
através de diferentes planos de comunicação, 
como por exemplo o plano mais baixo que é 
deitado ou sentado na água, acima deste pla-
no as relações podem se estabelecer sobre 
os mobiliários aquáticos e, como último e mais 
elevado plano, de pé com os pés na água. 
Logo ao lado se configura o espaço coberto, 
que contempla uma piscina e espaços para 
lazer e descanso, que se prolonga através de 
uma passagem permeável pro grandes bris-
es verticais até o espaço aberto do espelho 
d’água. Mobiliários flexíveis podem ser utiliza-

dos como otimizador das diversas possibili-
dades de uso, tanto para pequenos ou grandes 
grupos de usuários. 
 Em alusão a paisagem consolidada da Rua 
Sapucaí, foram mantidos os balaústres em 
diversos momentos, tornando-os um equipa-
mento mais potente de apropriação e salienta 
o valor estético, cultural e funcional.
 Em direção ao centro do edifício encontra-se 
um grande vazio na laje, que torna o edifício 
mais permeável espacialmente e consolida 
um eixo de circulação tanto horizontal quanto 
vertical, neste último o transeunte acessa a pi-
scina em que o plano d’água esta no nível da 
rua Sapucai (nivel 848). 
 No sentido sul, um metro abaixo do nível 843,5 
estão localizadas as áreas compartimentadas 
de vestiários, apoio para salva-vidas e guarda-
volumes, que circundam o núcleo vertical.
 Logo ao lado encontra-se o nível 842,5. Neste 
plano foi contemplado uma piscina infantil 
semicoberta e uma lanchonete, que também 
estabelece uma relação estética e funcional 
com os balaústres existentes.

MAQUETE VOLUMÉTRICA

NÍVEL 842 - 843,5

NÍVEL 839
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DETALHE BALAÚSTRES
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