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fachadas ativas

ESTACIONAMENTO 88 VAGAS

acesso ao subsolo

NOVO ESTACIONAMENTO (subsolo)

ÁRVORES DIVERSAS A
SEREM PLANTADAS
as existentes serão 
preservadas
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Mudança de layout

Demolição e reforma

Construção

Setores e ambientes
objeto de intervenção.
•Instalações e acabamentos
poderão ser objeto de projetos
complementares.

PLANTA 
MERCADO MUNICIPAL
(situação atual)

PLANTA 
MERCADO MUNICIPAL
(situação proposta)

As construções de escada
banheiros e circulações
não fazerem parte 
da arquitetura original
do edifício do mercado.
Outro problema que se
constata é o fato de que
tais anexos obstruem a
conexão dos diversos
edifícios do Espço
Mascarenhas.

Propõe-se a demolição de
todos os elementos
arquitetônicos anexados.
Instalações sanitárias
serão executadas no interior
do edifício obedecendo 
as normas de acessibilidade e
vigilância sanitária.
Desta forma o espaço
resultante da demolição
resultará em ´reas abertas
e livres à circulação.

O espaço utilizado atualmente pela
Secretaria de Educação será adaptado,
com projeto específico, para abrigar
a Secretaria de Cultura e Turismo.
Serão ocupados dois pavimentos
da mesma “ala”.

Este espaço será 
incorporado ao mercado
com objetivo de abrigar
sanitários públicos, copa
e acesos ao segundo
piso.

Interrupção do fluxo
natural da Praça 
Antonio Carlos ao
restante do Espaço 

Sanitários locados
em espaço totalmente
inadequado. 

Demolição parcial do
pavimento téreeo

possibilitando o fluxo. 

Sanitários serão demolidos
e reposicionados para 
espaço mais adequado. 

• Os demais pavimentos não foram detalhados na medida em que cumprirão as mesmas funções a que se prestam 
atualmente. Serão objeto de proposições e adequações tecnológicas a serem detalhadas posteriormente.
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incorporado ao mercado
com objetivo de abrigar
sanitários públicos, copa

 MERCADO MUNICIPAL E “ESTACIONAMENTO” (situação proposta)

“ESTACIONAMENTO” E ANFITEATRO (situação proposta)


