
SÉC. XVIII

1872

1886

. Descoberta de águas termais
 
. Primeiras ocupações

. Fundação do município. Fundação do município

. Início das operações do 
balneário de doenças cutâneas;

. Visita de Dom Pedro II

Déc. 30
(Séc.XX) 

Anos 2000

. Inauguração do Palace Hotel;

. Inauguração do Palace Cassino;

. Inauguração Thermas Antônio Calos;  

. Proibição dos jogos de azar 
no Brasil;

. Investimentos em turismo ecológico,
cultural e em esportes radicais; 

1946 ATUALMENTE

1981 
. Aprovado a construção do 
monotrilho em Poços de Caldas;

  Poços de Caldas,  município 
pertencente à mesorregião do Sul e 
sudoeste do estado de Minas gerais é 
uma cidade que teve seu primeiro 
grande crescimento impulsionado à 
partir de suas águas termais, que eram 
inicialmente usadas para o tratamento 
de doenças cutâneas. Num segundo 
momento o advento dos cassinos e 
com eles o fortalecimento das redes 
hoteleiras, geraram crescimento e 
prestígio, levando-a a seu apogeu que 
perdurou até que fossem proibidos os 
j o g o s  p e l o  g o v e r n o  d o  e n t ã o 
presidente, Eurico Gaspar Dutra.

  Com a nova realidade, Poços de 
Caldas teve que se reinventar, e viu em 
seus recursos, belezas naturais e nos 
incentivos à educação seu novo Norte.
 
  Dessa forma pensando em seus 
h o r i z o n t e s ,  d i n â m i c a s  e 
potencialidades, desenvolve-se o 
Projeto Paisagem que visa não 
recuperar um passado grandioso que 
já se foi, mas propor algo novo, 
contemporâneo, que faça com que 
Poços de Caldas se torne cada dia um 
pouco melhor que o dia que se passou.

LOCALIZAÇÃO:

PROPOSTA PARQUE LINEAR - MONORAIL

Ÿ Fragmentação dos fluxos 

pedonais pelo tráfego 

viário;

Ÿ Estrutura abandonada do 

monotrilho, que gera uma 

barreira visual e representa 

um estigma de gasto do 

dinheiro público que não 

retornou resultados à 

população;

Ÿ Eliminação das barreiras 
pedonais;

Ÿ Transformação da 
estrutura ociosa do 
monotrilho num parque 
elevado que funciona 
como um mirante urbano;

Ÿ Trecho da Rua São Paulo como 

via mista, baixo fluxo de 

automóveis e priorizando o 

pedestre e/ou ciclista;

Ÿ Trecho da Rua Assis Figueiredo 

como via para pedestres e 

ciclistas;

Ÿ  Eliminação de estacionamentos 

na via em trecho da Rua Barros 

Cobra, tornando-a via para 

pedestres e ciclistas.

Fonte Fig.1: Disponível em: <http://www.memoriadepocos.com.br/2010/08/pocos-de-caldas-em-1886.html> Fig.2: Disponível em: <https://www.jornaldacidade1.com.br/roteiro-de-dom-pedro-ii/> Fig.3: Disponível em: <����://���.��������������.���.��/2010/12/�������-���������-�����.����> Fig.4: Disponível 
em: <https:/ /www12.senado.leg.br/not icias/materias/2016/02/12/por-201cmoral-e-bons-costumes201d-ha-70-anos-dutra-decretava-fim-dos-cassinos-no-brasi l>  Fig.5:  Disponível  em: <https:/ /www.jornaldacidade1.com.br/monotr i lho/> Fig.6:  Disponível  em: 
<https://www.feriasbrasil.com.br/mg/pocosdecaldas/esportesradicais.cfm> Fig. 7: Fotografia aérea disponibilizada pela equipe organizadora do concurso. Fig.8: Disponível em: <https://peticaopublica.com.br/pview.aspx?pi=BR98175>.
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TRECHO DE INTERVENÇÃO DA RUA SÃO PAULO
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PROPOSTA VIA PARA PEDESTRES EM 
TRECHO RUA ASSIS FIGUEIREDO

PROPOSTA VIA MISTA EM
TRECHO DA RUA SÃO PAULO

PROPOSTA VIA PARA PEDESTRES EM 
TRECHO RUA BARROS COBRA

PROPOSTA PARQUE SUSPENSO 
REUTILIZAÇÃO DA ESTRUTURA DO MONOTRILHO 

CORTE LONGITUDINAL  - RUA ASSIS FIGUEIREDOAA
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Peças modulares obtidas à partir do 
desmonte de trechos do monotrilho.
 

Reorganização dos módulos em 
posições que propiciem múltiplos usos;

Tratamento plástico dos materiais;

Criação de novo mobiliário para a 
população com jardineiras em sua 
estrutura.

Criação de novo mobiliário para a população com jardineiras em sua estrutura 

IMPLANTAÇÃO GERAL   O Projeto Paisagem consiste na 

requalificação urbanística da Rua São Paulo - 

no trecho compreendido entre as Ruas Minas 

Gerais e Assis Figueiredo. Da Rua Assis 

Figueiredo - no trecho compreendido entre 

Av. Francisco Sales e Rua Barros cobra. Da Rua 

Barros Cobra - no trecho compreendido entre 

as ruas Assis Figueiredo e Santa Catarina. Com 

o intuito de promover maior caminhabilidade 

para os pedestres, implementando trechos 

de vias para pedestres e vias mistas de baixo 

fluxo, padronizando os mobiliários urbanos, 

reutilizando a estrutura de trechos do 

estigmatizado monotrilho, e na padronização 

de e lementos como p lacas ,  to ldos e 

publicidade. 

  Além disso é pensado em um novo uso 

para a estrutura do monotrilho desativado, 

desenvolvendo um parque linear elevado no 

trecho entre o Terminal de Linhas Urbanas e o 

P a r q u e  M u n i c i p a l  A n t ô n i o  M o l i n a r i , 

promovendo assim uma conexão mais 

ecológica e aprazível, deixando para trás um 

histórico de desprezo pela estrutura que 

jamais fora utilizada pela população, dando-a 

f u n ç ã o ,  a g r e g a n d o v a l o r  t u r í s t i c o  e 

paisagístico.
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Ÿ Totem de iluminação para 
pedestres (Alumínio Pintado com 
tinta preta fosca/ Policarbonato 
opaco/ Iluminação em LED branco);

Ÿ Semáforo para pedestres 
(Alumínio pintado com tinta 
preta foca/ Painel de 
sinalização com iluminação 
em LED);

Ÿ  Botão sonoro para 
deficientes visuais; Ÿ Placa de identificação 

comercial (Alumínio pintado 
com tinta preta fosca/ Vitrine 
em vidro laminado/ 
Iluminação em LED/ Ponto 
elétrico que possibilita sua 
conversão em um painel 
eletrônico);

Ÿ Lixeira (Concreto pré-moldado, 
peças do monotrilho);

Ÿ Toldo (Alumínio pintado com 
tinta bege fosca/ Tecido 
impermeável anti raios UV na 
cor Vermelho Bordô);

Ÿ Mobiliários oriundos do 
reaproveitamento (Concreto 
polido/ Madeira ecológica 
tonalidade caqui);

Ÿ Mobiliários oriundos do 
reaproveitamento (Concreto 
polido/ Madeira ecológica 
tonalidade caqui);

Ÿ Mobiliários 
oriundos do 
reaproveitamento 
(Concreto polido).

Ÿ UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS NAS VIAS:

Ÿ : Blocos intertravados na cor vermelha/ Blocos intertravados na cor concreto natural/ Placas de concreto pré-moldadas/ Ladrilho Rua São Paulo
podotátil na cor amarela;

Ÿ : Blocos intertravados na cor concreto natural/ Concreto pigmentado na tonalidade azul/ Concreto pigmentado na tonalidade Rua Assis Figueiredo
bege/ ladrilho podotátil na tonalidade amarela;

Ÿ : Blocos intertravados na tonalidade concreto natural/ Concreto pigmentado na tonalidade vermelho bordô/ Ladrilho podotátil na Rua Barros Cobra
tonalidade amarela;

Ÿ  Proposta para demais Ruas no Centro: Bloco intertravado na tonalidade concreto natural/ Concreto natural/ piso podotátil na tonalidade amarela;
Ÿ : Concreto pré-moldado polido/ Madeira ecológica tonalidade caqui/ Iluminação em LED nos frisos da paginação de piso e em trechos dos  Monorail

guarda-corpos.

PROPOSTA DE TRATAMENTO PARA AS DEMAIS VIAS

CORTE TRANSVERSAL  - RUA BARROS COBRACC

CORTE TRANSVERSAL  - RUA SÃO PAULOBB

PROPOSTA DE MOBILIÁRIOS E SINALIZAÇÕES:

TRECHO DE INTERVENÇÃO NO MONORAIL - PARQUE SUSPENSO

  O Projeto Paisagem propõe mudanças que 

impactam a vivência da população que direta e 

indiretamente são influenciados pelo centro, 

tendo caminhos mais agradáveis e recantos, não 

apenas para seus moradores e pessoas que por ali 

passam para resolver os problemas do dia-a-dia, 

mas também por aqueles que se sentirão 

convidados pelos novos caminhos a sair de suas 

casas para conhecer e viver aquela experiência 

urbana. Dessa forma a população poderá 

vivenciar um centro com menor presença de 

veículos, maior quantidade de áreas verdes e 

menor poluição, que em conjunto propiciarão 

uma melhor qualidade de vida, chegando dessa 

forma aos resultados almejados.  Poços de caldas 

terá então passado mais uma pagina do quase 

eterno livro do tempo, diferente do ontem, 

melhor do que começou, e com aquela promessa  

de futuro que se torna cada vez mais real.
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