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PERSPECTIVA EXPLODIDA

ESQUEMA JARDIM DE CHUVAESCALA 1:300
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1º PAVIMENTO

CASTELINHO

PLANTA TÉRREO

A intervenção proposta na parte dedicada ao Centro Cultural Bernardo
Mascarenhas tem como premissa a abertura total do pavimento térreo
fazendo, onde é possível, o aproveitamento da estrutura existente,
especialmente dos barrotes e tesouras que conferem ao edifício a leitura
espacial da fábrica e a escala industrial necessária para compreensão dos
espaços.

Para isso, será necessária a verificação de toda estrutura em madeira e
substituição das peças que estiverem acometidas por proliferação de
microorganismos e insetos xilófagos, após testes de percussão e
resistências das peças. No caso das substituições, indica-se o uso de
seções e de espécies de madeira compatíveis às existentes, sempre
imunizadas, assim como devem ser imunizadas as peças remanescentes.

Como o projeto prevê a demolição das paredes que definiam a área de
recepção do CCBM, houve a necessidade de proposição de reforço
estrutural pela substituição de uma fileira de pilares à esquerda do espaço
para adequação. Para marcar tal intervenção propõe-se que os novos
pilares sejam metálicos seguindo as características estéticas dos pilares
novos propostos no complexo. Assim, a alteração necessária mostra-se
distinguível das demais. A mesma solução foi aplicada no segundo
pavimento onde uma parede foi aberta para ampliação dos espaços das
oficinas.

Uma vez ampliado o primeiro pavimento, a intenção é propiciar ao
visitante as múltiplas formas de vislumbrar o espaço e aos artistas uma

liberdade maior de exposição. Todo o projeto do Complexo Fábrica
Mascarenhas teve como direcionamento a conexão entre os espaços
culturais internos e externos visando a reafirmação da liberdade e da
diversidade cultural de Juiz de Fora, inclusive na sua apropriação.

Assim, surgiu uma necessidade natural de uma maior interligação da
grande galeria com possíveis áreas de exposição externa junto ao foyer da
nova Biblioteca, criando ali um átrio que conecta todos os espaços
edificados, inclusive do Mercado Municipal.

Aproveitou-se uma porta existente para a galeria coberta em frente à
biblioteca e outras quatro janelas que tiveram seus peitoris retirados para
definir esta conexão. Uma vez que esta parede é secundária, interna à
galeria, optou-se pela intervenção ali qualificando o espaço e dando sentido
ao conceito mais forte do projeto. As portas novas respeitarão a altura dos
vãos existentes e serão demarcadas como novas pela escolha da cor e
material, uma vez que a porta mantida será restaurada.

As escadas internas do CCBM serão substituídas para adequação à IT-
08 no que tange à segurança e às rotas de fuga. Inclui-se aí a escada de
acesso ao castelinho, uma vez que a existente não permite o seu uso
atualmente. A intenção é de que o edifício seja utilizado na sua totalidade
ampliando aí a sua abrangência como lugar de memória e de educação
patrimonial. Amparamos tal possibilidade na afirmação de Beatriz Mugayar
Kühl, onde a arquiteta coloca que

“os preceitos teóricos do restauro são relacionados
diretamente com aquilo que motiva a preservação, a
saber, as razões de cunho cultural, pois o interesse
volta-se para aspectos estéticos, históricos,
memoriais e simbólicos dos bens; de cunho
científico, pelo conhecimento que os bens
transmitem nos vários campos do saber, tanto as
humanidades, quanto as ciências naturais; de cunho
ético, por não se ter o direito de apagar
testemunhos considerados relevantes de
gerações passadas e privar o presente e o futuro
da possibilidade de conhecimento daquilo de que
os bens são portadores.”

Apesar da antiguidade da escada existente, torna-se mais relevante o
conhecimento deste espaço que permite uma percepção mais completa da
relação entre o edifício e a cidade.

Assim, também, expõe-se a intenção de manutenção das telhas
francesas remanescentes na cobertura de parte do edifício, como um
importante registro histórico, uma vez que boa parte da cobertura foi
substituída. Para garantir a manutenção das telhas, deve-se fazer a
verificação da estanqueidade e da resistência das telhas existentes e a
amarração de todas as telhas com arame galvanizado evitando-se que as
mesmas saiam do lugar.

Os jardins de chuva são equipamentos que
auxiliam na drenagem das águas pluviais na cidade.
São formados por poças que se infiltram gradualmente
no solo, auxiliando a infraestrutura urbana a escoar
essas águas dentro de sua capacidade. Além disso se
utilizam de microorganismos e plantas para remover os
poluentes das águas.


