Projeto 1: Complexo Hoteleiro +
Centro de Convenções + Condomínios Residenciais
Uma análise das várias zonas do
tombamento da Serra leva a concentrar a inserção de equipamentos
privados na área hoje definida pelo
aterro de estéril da Mineração Lagoa
Seca. Essa área foi escolhida por ter
algumas prerrogativas: é uma área
que exige tratamento paisagístico e
recuperação ambiental, tem topografia adequada (plana), está em cota
baixa o suficiente para que as novas
construções não interfiram nas visadas do perfil da Serra, e tem acesso
fácil pelos bairros Sion e Belvedere
I. Em outras palavras, é uma área
passível de ocupação exatamente por
ser uma área de paisagem degradada
e artificial. Um programa para essa
área poderá incluir um hotel, um centro de convenções, um parque de exposições (equipamentos faltantes e
necessários a uma cidade de serviços
como Belo Horizonte) e condomínios
residenciais. Nesse caso, o potencial
construtivo das áreas não degradadas
(APR2 e AP no mapa de tombamento da Serra) seria transferido para a
área desse aterro.

Project 1: Hotel Complex + Convention Centre + Residential Condominiums
The analysis of the different urban
zoning within Serra do Curral’s listedareas leads to the concentration of
private facilities in the plot defined
by land-fills of barren soil, meeting
some of the project’s prerogatives:
this area demands both recovery and
new landscaping; it presents a suitably flat topography; it is located in
low quota (therefore new buildings
will not intervene in the vistas of Serra do Curral); and is easily accessible
from Sion and Belvedere districts.
Summing it up, it has become more
likely to be occupied for its degraded,
thoroughly artificial landscape. Definitions of a design-program-scope
shall not let aside hotel facilities, a
convention / exhibition centre, as
well as residential condominiums in
the area.
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Dividimos então as formas de intervenção em quatro, cada
funcionando como uma resposta particular para os problema
potenciais encontrados nesse contexto.
145

Complexo Hoteleiro + Centro de Convenções + Condomí

imos então as formas de intervenção em quatro, cada um
ionandoProjeto
como uma
resposta
particular
os2:problemas
e
2: Centro
Ambiental
da para
Project
The Mining-Pit
Cava
mental Centre
nciais encontrados
nesse contexto.

Bólido da Saúde
Concebemos também um equipamento capaz de solucionar o
problema de acesso aos níveis mais altos e menos acessíveis das favelas assentadas sobre morros, como é o caso da
favela Acaba Mundo. O bólido proposto terá como vantagem
a escalada de becos e ruas a fim de levar serviços básicos
ambulatoriais para os moradores dos aglomerados que não
podem descer até as áreas mais baixas. Uma espécie de maca
equipada com serviços básicos de enfermaria se encaixa em um
container, adaptado como clínica odontológica e ginecológica.
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Projeto 3: Bólido da Saúde
Concebemos também um equipamento capaz de solucionar o problema de acesso aos níveis mais altos e
menos acessíveis das favelas assentadas sobre morros, como é o caso
da Vila JK. O bólido proposto terá
como vantagem a escalada de becos
e ruas a fim de levar serviços básicos
ambulatoriais para os moradores dos
aglomerados que não podem descer
até as áreas mais baixas. Uma espécie de maca equipada com serviços
básicos de enfermaria se encaixa em
um container, adaptado como clínica
odontológica e ginecológica.

Project 3: The Health Lifting Device
It aims at the design of an equipment
capable to solve JK Village’s setbacks
whether reaching its highest, less accessible levels. The lift shall climb up
steep alleys and streets to provide
the very basic ambulatory services to
inhabitants who shall not be able to
climb down to the slum’s lower areas.
A lifting-stretcher, equipped with infirmary’s first aids, shall be clung to a
container suited for the dentistry and
the gynaecological clinics.

151

lido da Saúde
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oblema de acesso aos níveis mais altos e menos acessíis das favelas assentadas sobre morros, como é o caso da
vela Acaba Mundo. O bólido proposto terá como vantagem
escalada de becos e ruas a fim de levar serviços básicos
bulatoriais para os moradores dos aglomerados que não
dem descer até as áreas mais baixas. Uma espécie de maca
uipada com serviços básicos de enfermaria se encaixa em um
ntainer, adaptado como clínica odontológica e ginecológica.

Projeto 4: Praça Acaba Mundo
Um terreno entre a favela e o bairro Sion poderá ser uma área pública
com serviços para a comunidade da
Vila JK. Assim, esta encosta se transformará em espaço público marcado
com equipamentos capazes de articular melhor a Praça JK, a rua Correas e
a própria favela.

Project 4: The Square Acaba Mundo
The area located in between the slum
and Sion district – the hillside that
binds the middle-upper class district
to JK Village - shall hold facilities
within a public square directed at the
community.
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