Implantação Geral do conjunto:
Geral: Fluxos intuitivos e interativos, criação de elementos de ligação entre as edificações
do conjunto (fios, tramas e tecidos), permeabilidade visual e novas visadas internas e
externas da edificação e do conjunto.
Setorização por meio de cores (wayfinding)

Revisão de área dos Blocos de sanitários, nos
termos do item 7 da NBR9050/2020, sendo
que cada um dos três teria instalação para
PCD, família, feminino e masculino

Criação de nova edificação anexa,
parcialmente enterrada, contendo bloco de
Instalações Sanitárias (PCD, família, feminino
e masculino). Esta edificação permitirá a
implantação de um gramado elevado, de uso
público para descanso e estar
Instalação cênica e de setorização espacial,
por meio de fios coloridos para setorização
do corredor entre CCBM e Biblioteca

Retirada de parte do trecho edificado (posteriormente
à edificação original) entre Mercado e Biblioteca.
Motivação: Criação de afastamento (até então inexistente) entre
Biblioteca e Mercado, com intenção de ampliar a interação entre
usuários e o conjunto e melhoria do conforto ambiental das duas
edificações. Neste afastamento foi possível criar um percurso
entre estacionamento e Praça Antônio Carlos, garantindo maior
visibilidade da alvenaria de fundos do Mercado de vários pontos
internos e externos

Instalação de barracas, seguindo a modulação dos demais
mobiliários urbanos, com cobertura têxtil e que atuam como
pergolado (e sombreamento da parte menos arborizada da
praça). Seu desenho é referência ao desenho do antigo
muro que delimitava a área do complexo

Fechamento ventilado parcial da rampa externa de acesso, criação de
mirantes por meio de alargamento de parte dos patamares.
Abertura do uso público do terraço, com possibilidade de novas atividades
econômicas, na área gastronômica, nesta área

Substituição do material da cobertura por telha sanduiche
na cor branca, intercalada com elementos zenitais em
vidro (mantendo a volumetria existente e com sistema de
retenção de águas pluviais)
Inclusão de deck interno elevado no térreo ligado ao
trecho de deck externo, também proposto no projeto
Revisão do layout e acabamento dos boxes do mercado
para estrutura metálica na cor branca com fechamento
translúcido, em policarbonato alveolar

Manutenção de sistema de estoque acima dos boxes, por
meio de gavetões e armários metálicos na cor amarela
(modulados, com possibilidade de aumento de
elementos conforme a demanda de cada lojista)

Alteração de uso do Bloco anteriormente ocupado pela
Secretaria de Educação. Criação de um teatro que pode
ser aberto para público interno ou externo à edificação

Manutenção do trecho de muro tombado e grafitti
existente, com uso voltado à recepção de pedestres
esclarecimentos sobre o conjunto.
Instalação de cobertura cênica, em fios, de setorização
do prédio (instalada por meio de pórticos autoportantes)
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