MASTERPLAN

Arborizamos o estacionamento e criamos um paisagismo
que convide os usuários a caminhar pelo complexo até
chegar no novo edifício.

Aumentamos as calçadas, dessa forma, privilegia a visada
da fachada do Mercado. A ideia é que o uso dos edifícios
do entorno sejam requalificados.

Figura: Banco com iluminação balizadora.
Fonte: Disponível em: <https://blog.naver.com/
id4david>. Acesso em: set.2020.

Partindo do conceito das linhas, demarcamos os principais
eixos de fluxo que cortam a praça. Esses eixos definem
quadrantes que dividem a praça por setores, marcam
acessos e pontos de visadas.

Figura: Cobertura tensionada.
Fonte: Disponível em: <https://www.architecturalrecord.com/articles/14438commercial-dualshade-350-an-award-winning-shade-fabric>. Acesso em: set.2020.

R. DR. PAULO FRONTIN

Criamos passagem em nível para os pedestres, desta
forma, reduz a velocidade do tráfego de automóveis e
prioriza o uso dos pedestres
Aumentamos as áreas permeáveis através de novos
jardins, canteiros e piso em bloco intertravado.
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Figura: Bancos usados como referência.
Fonte: Disponível em: <https://architectureboard.wordpress.com/2018/07/18/
espacio-publico-del-curtin-medical-school/>. Acesso em: set.2020.
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Próximo ao tanque de guerra, criamos uma pequena
praça que destaque o monumento, com um espaço de
espera e contemplação.
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Criamos passeios em torno do playground.
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Modificou-se a posição da pista de skate, para ampliá-la e
dar mais destaque a este uso, possibilitando eventos
esportivos de proporções maiores.
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A paginação foi inspiradas nas tramas de tecidos e
também em outro projeto urbano de Juiz de Fora, a praça
Cívica da UFJF.
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Remodelamos os canteiros e bancos com formas
retilíneas, seguindo a proposta do conceito e inserimos
iluminação balizadora com fitas LEDs
A volumetria e implantação do palco foi alterada para
melhorar o direcionamento acústico e minimizar o
impacto no entrono residencial e criar uma linguagem
visual com o novo contexto da praça.
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Movemos o monumento preexistente para próximo ao
CAT, para que seja explicado todo o contexto de uma
estátua escravocrata e inserimos um monumento em
posição de destaque na praça, que expresse a cultura e a
sociedade atual.
Criamos coberturas têxtis com estrutura efêmera para
serem utilizadas como proteção à intemperes “ilhas” entre
as vias e no playground. Estas estruturas podem ser
utilizadas também em eventos.
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LEGENDA
ACESSO PARA PEDESTRES
ACESSO PARA VEÍCULOS
VISTAS (PERSPECTIVAS)
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1 - CCBM
2 - CAAT (CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA)
3 - MERCADO MUNICIPAL
4 - ESPAÇO MULTIUSO
5- BMMM
6- BMMM (NOVO EDIFÍCIO)
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DETALHE: RUA DR. PAULO DE FRONTIN

PERFIL: RUA DR. PAULO DE FRONTIN
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