SUSTENTABILIDADE

VEGETAÇÃO

Foi criada nos fundos do estacionamento uma Estação de

As árvores existentes na Praça foram mapeadas e mantidas.

tratamento para aproveitamento de água da chuva, e

Foram acrescentadas novas árvores ao projeto e aumentada a

colocação de painéis solares fotovoltaicos sobre o telhado do

quantidade de gramado com paginação em duas cores

Mercado Municipal.

diferentes de grama.

ESTACIONAMENTO E ESPAÇO MULTIUSO

Estacionamento do Mercado Municipal

Estacionamento conta com vagas acessíveis, área de carga e descarga, recebendo piso intertravado, intercalado com
piso grama e árvores para aumentar sombreamento e melhor microclima. O estacionamento torna-se um Espaço
Multiuso, podendo receber eventos e feiras.

Estacionamento do Mercado Municipal

TANQUE
Tanque de guerra deslocado
para próximo do Edifício Militar
CICLOVIA
A sustentabilidade das cidades
passa pela ampliação de ciclovias e
incentivo do uso de bicicletas como
meio de deslocamento e/ou lazer
PARQUE INFANTIL

Interior da Praça Antônio Carlos

Parque para crianças brincarem com segurança de
um espaço cercado por área verde e aberto para o
centro da Praça, rodeado por bancos e áreas de
permanência

GASTRONOMIA
Juiz de Fora tem grande vocação para gastronomia e trouxemos
espaço de permanência e convivência para o entorno da Praça,
através de bares, lanchonetes, cafeteria e restaurante, aﬁm de
aumentar o ﬂuxo de uso desta região para além do mercado.
Interior da Praça Antônio Carlos

ESPAÇO PARA MANIFESTAÇÕES ARTÍSTICAS
Espaço para pequenas apresentações de artistas locais, valorizando a vocação
cultura da cidade, podendo ampliar a apresentação para o espaço da Praça,
que não possui mais o local ﬁxo de apresentação.
ACESSIBILIDADE
A Praça e todo o seu entorno conta com piso tátil direcional e de alerta e todos os
banheiros contam com cabines acessíveis. Instalação de elevador no Mercado
Muncipal, melhorando acesso aos segundo pavimento do edifício.

PLANTA BAIXA | PRAÇA ANTÔNIO CARLOS
escala 1/500
Interior da Praça Antônio Carlos
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