Vargem das Flores
R. João de Barro, 270 - Solar do
Madeira, Contagem - MG

“A acessibilidade à área de projeto está sujeita
principalmente a dois fatores: o primeiro deles é a
implantação do sistema viário adequado, o segundo é o
provimento dos modos de transporte e circulação que
criem as condições de acesso à área por toda a população
metropolitana.
A diretriz básica de ocupação e utilização da região de
Vargem das Flores obedece ao princípio básico de
preservar as áreas a montante da barragem e ocupar
alguns pontos-chaves (sic) das áreas mais próximas
àquela, regulando, assim, a densidade e a intensidade de
ocupação. Preservam-se, dessa forma, os mananciais da
lagoa e facilita-se a implantação de infra-estrutura (sic) e
rede viária”.
Anteprojeto Urbanístico. In: Vargem das Flores –
Prefeitura Municipal Contagem. cap. 3, p. 38-79.
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“O sistema viário proposto amolda-se à topografia, ocupando ora as cristas, ora posições
quase paralelas às curvas de nível, com declividades de 5%. Desta forma, procurou-se
aproveitar o potencial do terreno, facilitar a demarcação dos lotes e evitar problemas como
erosão e dificuldades de implantação de infra-estrutura. (sic)”
Anteprojeto Urbanístico. In: Vargem das Flores. cap. 3, p. 38-79.
“(…) Gustavo fez um projeto primoroso.”
Teixeira, R., 2018.
O volume sobre o projeto de Vargem das Flores, atualíssimo de acordo com o Prof. Radamés
Teixeira, entrevistado na Biblioteca da Escola de Arquitetura da UFMG em 27/03/2018. É
possível ser consultado junto a referida Biblioteca.
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