Atenção para o acesso principal e marquise em maior estado
de degradação. Restante da ediﬁcação em bom estado.

O

espaço Mascarenhas conﬁgura-se como um

Frontin, tem a falta de privilégio ao pedestre como um

importantíssimo ponto nodal da cidade de juiz

dos principais problemas. Seus passeios muito estreitos

de fora, podendo ser caracterizado de certa

limitam o tráfego e ignoram as normas de

forma como o coração cultural da cidade. Sua

acessibilidade. Aqui, não é apenas o transito de

localização no núcleo histórico e sua conexão com a

pedestres que é prejudicado. Devido ao grande número

praça da estação através da Rua Paulo Frontin o

de veículos estacionados torna-se complicado circular

transforma em um portal de entrada e um dos principais

pela via e acessar seus estabelecimentos. A falta de

atrativos para os visitantes. Entretanto todo este

regulação para estacionamento de táxis e carga e

potencial é minimizado pelos problemas arquitetônicos

descarga é principal causa deste problema.

e urbanísticos presentes que se traduzem em impactos
sociais e econômicos negativos.
A Praça Antônio Carlos, sítio do complexo de edifícios do

maioria dos edifícios lindeiros. Apresentam fachadas
descuidadas, com pichações, desplacamento de
revestimentos e mofo causados pela ausência de

privilegiam grande ﬂuxo de veículos, o trânsito de

elementos essenciais como impermeabilizações e

pedestres é negligenciado e a acessibilidade aos

pingadeiras nas platibandas e marquises. Outro aspecto

espaços ﬁca em segundo plano. Podemos ver um

que torna a rua pouco atrativa aos olhos é a grande

exemplo desta situação entre as metades ocidental e

poluição visual causada pelo posteamento e ﬁações da

oriental da praça, onde não existe qualquer conexão

rede elétrica e telefônica, inclusive interferindo

direta para pedestres, tornando o playground um

ﬁsicamente na fachada de bens tombados.

diﬁculdade de acesso. Outro problema é a subutilização
espacial já que seu desenho urbano não foi pensado
para comportar os usos que se desenvolvem
atualmente como a feira e os eventos festivos. Para este
último, o palco foi locado de forma equivocada, muito
próximo ao conjunto ediﬁcado, fato que não privilegia o
público e é ineﬁciente acusticamente.

Núcleo do conjunto arquitetônico, potencial para
funcionar como elemento de conexão entre os
edifícios e praça, ponto de acesso principal e
ponto de contraste arquitetura contemporânea.

Estrutura sem valor estético, não
dialoga com o conjunto arquitetônico.
Empena com estrutura degradada,
pichada. Requer restauro.

Alambrados, concertinas, ausência de
paisagismo de valor estético desvalorizam
os acessos.

Fachadas descuidadas, com pichações e mofo
causados pela ausência de elementos essenciais
como impermeabilizações e pingadeiras nas
platibandas e marquises.

Estrutura elevada prejudica
permeabilidade visual da praça
e serve apenas como foco para
pichações.
Faixa de pedestres
em ponto crítico
do sistema viário.

Inserção de elementos
degradantes nas marquises.

Potencial para relocação
do novo palco.

Grande poluição visual causada
pelo posteamento e ﬁações da rede
elétrica e telefonia, inclusive interferindo
ﬁsicamente na fachada de bens tombados

Ausência de vegetação
rasteira devido ao
sombreamento.

É importante destacar o estado de conservação da

CCBM, é cortada por três eixos viários que comportam e

espaço subutilizado justamente por esta desconexão e

Potencial para recepção e
acolhimento do visitante, ponto de
apoio para feira itinerante.

Potencial para expansão da
feira livre ou atividades de mercado.

Piso Paver e pedra
portuguesa branca
Ausência de pontos de
convívio e observação.
Assentos pouco atrativos
o descanso.
Fachadas e marquises do pavimento térreo
descuidadas, com desplacamentos e mofo
causados por inﬁltrações.

Baixa visibilidade do
tanque do ponto de
vista da praça.
Espaço deteriorado, ilhado
e desconectado da parte
principal da praça.

Calçadas e sarjetas
em más condições
O acesso privilegia o veículo
e não o pedestre.
Localização muito próxima ao
conjunto ediﬁcado e que não
privilegia o espaço ao público.
Ausência de barreira sonora posterior.
Estrutura não dialoga com o conjunto.

Fachada em bom estado de
conservação, exigindo poucas
intervenções de restauro
Ponto de transição
deve ser estudado
com atenção na
proposta.

Fachada bem conservada
com algumas pichações e
desplacamentos de tijolos

Acostamento com grande número de
táxis enﬁleirados comprometendo a
ﬂuidez de tráfego e o acesso as
ediﬁcações. Ausência de área de
carga e descarga deﬁnida.
Grande potencial para vivência e
circulação de pedestres.

Diagnóstico

Apesar de todos os problemas existentes é inegável o
potencial dos espaços do CCBM e rua Dr Paulo Frontin
como polo histórico, cultural e econômico. Seja para o
convívio, passeio, contemplação, seja para realização
de eventos e atividades culturais, comerciais e
prestação de serviços à sociedade, a Praça Antônio
Carlos se apresenta como um espaço estratégico. Os
edifícios do espaço Mascarenhas apresentam muitas

Já para o complexo ediﬁcado os principais desaﬁos se

possibilidades de conexões, revitalização e ampliação

encontram na subutilização dos espaços e na falta de

de usos. Já a Rua Paulo Frontin se estabelece como link

permeabilidade, conexão espacial e acessibilidade.

entre dois espaços importantíssimos e abrigo de

Dessa forma, a inexistência de um circuito de usos e

atividades econômicas de inegável relevância para a

trajetos entre os edifícios acaba desestimulando o

vitalidade da região central.

visitante a percorrer todo o conjunto.
A exemplo da praça Pres. Antônio Carlos, a rua Dr Paulo

Diagrama 1: Partido

A

proposta parte de seis conceitos norteadores

A criação de conexões entre os edifícios do conjunto e

principais: Conexão, Permeabilidade

com o entorno imediato é outro fator que estimula o

espacial, Qualidade ambiental, Privilégio ao

visitante a permanecer e a conhecer o complexo em

pedestre, Circuito de usos e respeito à escala e a

sua totalidade. uma vez que segue uma sequência de

história.

usos que se relacionam e se complementam, criando o

Deﬁnido como eixo de conexão principal, a Rua Dr

que chamamos de circuito de usos.

Paulo Frontin estabelece importante ligação entre a o

Assim, dentro destes conceitos de conexões e

Espaço Mascarenhas e a praça da estação. Como eixo

circuitos e tendo como inspiração todo viés tecnológico

secundário, porém também de relevância signiﬁcativa,

pretendido para a proposta é que surge o partido

temos a conexão direta entre as partes da praça

urbanístico. Pensamos então em algo que é sinônimo

separadas pelo sistema viário. Esta conexão é

de conexão, organização,eﬁciência, lógica e

imprescindível para a manutenção da unidade da

tecnologia: A placa de circuito integrado.

praça e de seu uso efetivo pelos visitantes. Neste
sentido os acessos foram estudados, revistos e
relocados em atenção às normas de acessibilidade
universal.

Já quando falamos de escala e história nos referimos
ao respeito à escala urbana do centro histórico ─ seus
edifícios, fachadas, aberturas e volumetrias, aos bens
tombados e a paisagem urbana. A inserção de

Estes eixos de acessibilidade tornam os espaços mais

elementos contemporâneos e as intervenções de

permeáveis e convidativos aos pedestres. A qualidade

reabilitação e restauro é criteriosa com este aspecto.

ambiental dos espaços contribuem com essa atração.
As pessoas valorizam áreas de convívio e
contemplação, paisagismo adequado, paz e
tranquilidade.

Diagrama 2: Partido

Portanto, os benefícios socioeconômicos são
esperados, resultados destas intervenções que
requaliﬁcam os usos e os espaços tornando-os mais
atrativos aos usuários.
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