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Planta Praça Antônio Carlos, 
Rua Paulo de Frontin e entorno imediato
Escala 1.:500
Legenda
1. Área livre para feiras, manifestações 
e showns
2. Palco2. Palco
3. Vegetação existente  preservada
4. Canteiro
5. Faixa elevada 1
6. Faixa elevada 2
7. Travessa Dr. Prisco remodelada
8. Pista de Skate
9. Playground / área de recreação9. Playground / área de recreação
10. Bar
11. Tanque de guerra
12. Escultura Bernardo Mascarenhas
13. Marcação no piso / muro original 
da fábrica
14. Acesso estacionamento
15. Área ca15. Área carga / descarga lixo
16. Ponto de Taxi
17. Calçada alrgada
18. Calçada alargada com vegetação

Praça Antônio 
Carlos e Rua 
Paulo de Frontin
Praça Antônio Carlos e Rua Paulo de Frontin
AmbasAmbas os locais apresentam, na atualidade, algumas características 
positivas e muitas negativas. A ideia inicial foi potencializar o 
espaço público da Praça Antônio Carlos e o conforto pedonal da Rua 
Paulo de Frontin.
NaNa Praça Antônio Carlos a equipe adota pavimentação de concreto 
desempenado liso (em colorações cinza e rosa) e piso em mosaico 
português. O mosaico português se localiza nas proximidades do 
bar e das edificações que compõe o Conjunto Bernardo Marcaren-
has. A pavimentação de concreto se situa nos outros locais. Consid-
erou-se que a combinação destes pavimentos, além de bonita e fun-
cional, garante uma fusão de um tipo de pavimentação mais contem
porânea e outra mais tradicional, utilizada, inclusive, na área central 
de Juiz de Fora - e, portanto, a perspectiva é que a intervenção não 
destoe de maneira significativa das características existentes no 
bairro de inserção da proposta.
Elaboramos novos desenhos para as praças, com o objetivo de re-
alizar uma união programática e uma continuidade visual. Faixas el-
evadas de pedestre garantem maior comunicação da praça com o en-
torno. 

Antiga Subestação
A equipe considerou que a estrutura existente pertencente à antiga 
subestação se localiza em um local privilegiado de Juiz de Fora e da 
Praça Antônio Carlos. Foi muito refletido o que deveria ser feito 
neste espaço.
Considerou-seConsiderou-se que a Praça já é muito frequentada pelos moradores 
de Juiz de Fora por muitas de suas características atuais (mercado, 
CCBM, biblioteca, etc) e por shows, feiras e eventos que acontecem 
em suas dependências. 
AA perspectiva para a antiga subestação é demolir as paredes constru-
idas a posteriori, mantendo apenas aquelas que são originais do con-
junto Mascarenhas. Consideramos a execução de um pequeno palco 
em concreto armado e um módulo para bar (que pode ser fechado 
durante período fora do expediente). Um pergolado metálico se sus-
tenta na edificação remanescente do Conjunto Mascarenhas e em 
dois pilares de concreto executadas in loco. 
A ideia de um bar popular, que possa receber bandas de diferentes 
estilos musicais é muito estimulante. Pode potencializar o espaço 
público da praça, contribuir com momentos de lazer e boemia para 
os frequentadores do local e valorizar o trabalho de artistas.

Babaçu  // localizado em ‘A’
É uma espécie (Attalea speciosa) da família das palmeiras (Arecaceae), dotada de frutos 
drupáceos com sementes oleaginosas e comestíveis das quais se extrai um óleo, empregado 
sobretudo na alimentação, remédios, além de ser alvo de pesquisas avançadas para a fabri-
cação de biocombustíveis

Buriti // localizado em ‘A’
 O termo costuma se referir a Mauritia flexuosa (Mauritia vinifera Mart.), uma palmeira 
muito alta, nativa de Trinidad e Tobago e das Regiões Central e Norte da América do Sul, 
especialmente de Venezuela e Brasil.

Sibipiruna // localizado em ‘C’
A sibipiruna (Caesalpinia pluviosa variedade peltophoroides - Caesalpinioideae), também 
conhecida como sebipira, é uma árvore de grande porte, nativa do Brasil, perenifólia, che-
gando a medir 28 metros de altura, com até 20 metros de diâmetro da copa arredondada e 
muito vistosa.

Ipê-amarelo // localizado em ‘B’
O ipê-amarelo, também conhecido no Brasil como aipê ou ipê, (nome científico: Handroan-
thus albus) é uma árvore do gênero Handroanthus. Pode atingir 30 metros de altura e 60 
centímetros de diâmetro, e é caducifólia.

Tipuana // localizado em ‘B’
A Tipuana tipu é uma árvore florífera e caducifólia que possui uma copa bastante densa e 
ampla. As folhas são opostas, compostas, penadas-imparipenadas, com folíolos oblongos e 
verdes. Pode atingir uma altura de até 15 metros. A floração ocorre no final do inverno e na 
primavera.

Vegetação
O desenvolvimento do projeto atentetou às expécies existentes e selecionou algumas outras que estarão presentes 
na paisagem da Praça Presidente Antônio Carlos e Rua Paulo Frontin. 
O levantamento apresentado pela equipe do concurso apresentou uma gama diversificada de espécies vegetais. 
Essas espécies serão mantidas sempre que possível, estando previsto somente a remoção de espécies que estejam lo-
calizadas em locais de intervenção que justifique a remoção. 
As novas espécies selecionadas pela equipe busca complementar a diversidade vegetal existente. Tratou-se de es-
colher aquelas que sejam representavivas das cidades brasileiras ou nativas do Brasil, a fim de homenagear e recon-
hecer a relevância da paisagem brasileira. 

Equipamentos e mobiliário

Bancos
Serão executados em concreto armado 
pela beleza e durabilidade deste mate-
rial. Execução de bancos extensos, 
que favorecem o ato de sentar junto.

Iluminação
A área de intervenção contará com re-
fletores no centro da praça e ilumi-
nação de piso e postes na Rua Paulo 
de Frontin.

Conexão Praça Antônio 
Carlos
Desenho viário, disDesenho viário, dis-
posição paisagística e el-
ementos como calçadas e 
faixas de pedestre dificul-
tavam o uso contínuo dos 
dois trechos da praça.

Trecho Praça Antônio 
Carlos
É subutilizado como estaÉ subutilizado como esta-
cionamento e como play-
ground sem desenho que 
potencialize seu uso cole-
tivo. A proposta remove o 
estacionamento  e rede-
senha a área para jovens e 
crianças.

Desenho Praça Antônio 
Carlos
O paisagismo da Praça O paisagismo da Praça 
conta com canteiros sinu-
osos e uma rotatória. A 
equipe considera que uma 
pavimentação úniforme 
potencializa este espaço  
público. 

Imagem Bar
(antiga subestação)
Vista a partir da antiga sede administrativa

Rua Paulo de Frontin
AA disposição atual val-
oriza o uso do automóvel, 
apresentando calçadas es-
treitas. A propsta busca 
reverter isso, alargando 
as calçadas e mantendo 
apenas elementos  viários 
indispensáveis.

Balizadores
Áreas específicas da Praça Antônio 
Carlos e da Rua Paulo de Frontin con-
tarão com balizadores de piso. Estes 
garantem a segurança e a visibilidade 
de pesdestres e frequentadores.

Equipamentos
Praça Antônio Carlos e  Rua Paulo de 
Frontin contarão com bicicletários, 
lixeiras e bebdouros instalados estra-
tégicamente para garantir o conforto 
dos usuários destes espaços.


