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PRAÇA ANTÔNIO CARLOS E RUA DR. PAULO FRONTIN
PREMISSAS DE PROJETO

O projeto para Praça Antônio Carlos e Rua Dr. Paulo 
Frontin tem como foco benificar os espaços públicos e a 
circulação dos pedestres, reduzindo a poluição sonara, 
visual ou atmoférica e trazendo conforto e segurança.

O projeto visa inverter a configuração viária atual que é 
voltada para o automóvel, de modo que os pedestres e 
ciclistas se tornam protagonistas na cidade.

As intervenções visam a reorganização e otimização 
do espaço público existente, e para isso integram os 
diferentes elemtnos infraestruturais: pavimentação, 
dreagem, sinalização viária, iluminação pública, arbor-
ização, mobiliário e medidas indutoras de moderação do 
tráfego. 

A partir da análise do contexto e das pré-existências, foi 
pensado uma adequação do desenho urbano de modo 
a valorização do pedestre e do uso e transições nos 
espaços públicos. 

A inuito é que as medidas adotadas nas imedições do 
Espaço Mascarenhas sejam incorporadas pelas políticas 
públicas e disseminadas por toda cidade, naturalizando 
a fisofia de uma cidade feito para as pessoas e não para 
os automóveis. 

Para o entorno do cojunto do Espaço Mascarenhas e 
Rua Dr. Paulo Frontin foram definidos o nível de com-
partilhamento das vias, o nível de melhorias para os 
pedestres e para acessibilidade

O projeto da Paulo Frontin, a qual possui morfologia ur-
bana tombada, foi desenahda priorizando o pedestres e/
ou ciclistas mas também atendera o uso compartilahda 
com táxis e viaturas públicas, ambos devendo circular 
com velocidade reduzida (30km/h).

O projeto para Praça Antônio Carlos busca atender toda 
população do Município. A desenho e os programas 
nela inseido visam a danmizam e integração entre os 
espaços,. Durante o cotidiano a praça será ocupado de 
diversas formas, com possibilidades infinitas de uso e 
ocupação.

A espacialização do programa e o desenho pensado 
para Praça tem a intenção de que os amplos espaços 
serão ocupados por quiosques e barracas durante as 
feiras diurnas e noturnas que acontecem com frquência. 

Em um terceiro momento, a praça poderá comportar 
grandes apresentações, ocupando de forma efetiva 
os amplos espaços do conjunto. O posicionamento do 
palco, próximo da área central e ao fundo do praça tem 
como intuito um isolamento acústico, além de tornar a 
praça ampla, para que concomitante aos show, outras 
atividades possam ocorrer.

Mobiliário Urbano
Bancos pr

Balizadores
Balizadores metálicos chumbados no solo

Iluminação Pública 
Poste metálicos de iluminação em LED.

Quiosques
Quiosques comerciais/ equipamento de infraestrutura 
urbana

Paraciclo
Paraciclo em barras circular metálica chumbada no 
solo

Chicana
Desvio do eixo da via para desaceleração do tráfego. 

Alteração do fluxo viário
Readequação do traçado viário, ampliando a o limite da 
praça, tornando os pedestres protagonistas da cidade.

Alargamento das esquinas e calçadas
Redesenho viário de modo a ampliar e qualificar as 
áreas de circulação para os pedetres.

Vias compartilhadas
Vias destinadas ao uso compartilhado com prioridade 
para as modalidades ativas.

Chicana
Desvio do eixo da via para desaceleração do tráfego. 

Alteração do fluxo viário
Readequação do traçado viário, ampliando a o limite da 
praça, tornando os pedestres protagonistas da cidade.

Alargamento das esquinas e calçadas
Redesenho viário de modo a ampliar e qualificar as 
áreas de circulação para os pedetres.

Vias compartilhadas
Vias destinadas ao uso compartilhado com prioridade 
para as modalidades ativas.

CORTE ISOMETRICO DA COBERTURA E AUDÍTORIO - EQUIPAMENTO DE INFRAESTRUTURA URBANA
01

02

03

09

02
12

04

06

08

09

10

11

05

07

13

LEGENDA DE ESPAÇOS

PRAÇA ANTÔNIO CARLOS

01 Espaço para Feira Popular
02 Espaços de Descanso
03 Centro de Apoio /Informações e Café
04 Estátua
05 Espelho D’água
06 Palco
07 Arquibancada
08 Pista de Skate
09 Sinalição (Lombo Faixa)
10 Equipamentos de ginástica
11 Playground infantil
10 Estacionamento do Exército
11 Conexão Rua Dr. Paulo Frontin


