
planta _ praça antônio carlos e rua dr. paulo de frontin

1 _ praça antônio carlos

4 _ materialidade

2 _ rua dr. paulo de frontin

playground

áreas de estar pista de skate

palco praça de articulação

rua dr. paulo de frontin

3 _ edificações do espaço mascarenhas

1:500

1.1   via elevada (via calma)
1.2   praça de articulação
1.3   paraciclo
1.4   marcação das antigas edificações da subestação /
        muro de divisa
1.5   marcação da rua antiga
1.6   estátua de bernardo mascarenhas
1.7   conjuntos banco + canteiro + iluminação cênica
1.8   palco
1.9   travessa de articulação
1.10 área de skate
1.11 canteiro
1.12 estacionamento edifícios adjacentes à praça
1.13 playground 
1.14 área optativa para colocação do tanque de guerra
         

4.1   pavimentação bloco em concreto intertravado
4.2   pavimentação em concreto paginado
4.3   passeio em concreto quadriculado
4.4   passeio em concreto paginado
4.5   concregrama regular
4.6   gramado
4.7   brita cinza escuro
4.8   piso em concreto cinza escuro
4.9   pedra pavimento histórico
4.10 pedra caminho do muro de divisa
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2.1   via elevada (rua compartilhada)
2.2   conjunto banco + canteiro
2.3   paraciclo
2.4   passeio (circulação)
2.5   passeio (faixa de serviço)
2.6   postes de iluminação cênica
2.7   vagas de carga e descarga (horário restrito)
2.8   praça da estação (dr. joão penido)
2.9   táxi / embarque desembarque

_ área rebaixada em
   brita cinza escura

_ conjuntos banco + canteiro +
   iluminação cênica
_ árvores semelhantes  entre 
   si e orientadas para sombra
   durate o dia

_ área rebaixada em concreto na cor
   cinza escuro

_ palco elevado em 
   concreto na cor cinza escuro
_ estrutura metálica na cor cinza
   vedada por tecido na cor clara

_ conjunto banco + canteiro
_ espaço aberto para pequenos
   eventos e exposições abertas

_ mobiliário urbano seguindo 
   o mesmo critério da praça 
_ diferenciação do material de piso
   entre faixa de circulação e faixa
   de serviço
_ arborização linear em um lado 
_ iluminação artificial do outro

3.1   centro cultural bernardo mascarenhas
3.2   biblioteca pública
3.3   anexo da biblioteca
3.4   anexo da biblioteca - casa da memória
3.5   mercado público
3.6   setor de atividades (antiga sede 
         administrativa)
3.7   praça do mercado
3.8   estacionamento
3.9   café subestação / informações e atendimento  
         ao turista (antiga subestação)
3.10 acesso pelo restaurante popular

imagem 6 _ vista da rua dr. paulo de frontin

imagem 5 _ o complexo do espaço mascarenhas a partir da av. getúlio vargas e o eixo de conexão criado na continuidade da travessa dr. prisco até a rua joão pessoa de rezende
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