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MASTERPLAN
A visão panorâmica da região central de juiz de 
Fora permite visualizar a intervenção urbana como 
uma solução integral, mas que só foi possível com 
uma sensível aproximação de cada espaço, com 
sua peculiaridade, suas diferentes morfologias, 
paisagens e dinâmicas de usos. Mais que a soma, 
é a força da relação entre as diferenças desse 
mosaico que permite, num olhar abrangente, con-
stituir a força do conjunto, que passamos a tratar 
nessa proposta de requalificação.

O PROJETO URBANÍSTICO
A intervenção na escala urbana do Centro Históri-
co está focada na Praça Antônio Carlos, que con-
centra o Complexo Cultural e os maiores desa-
fios e potenciais de requalificação. Estende-se 
pela Rua Dr. Paulo de Frontin, como grande eixo 
conector com outras vias importantes do centro. 
Essa série de intervenções em diferentes escalas 
pode irradiar alguns benefícios em espaços públi-
cos contíguos.

A proposta para a praça Antônio Carlos redire-
ciona o sistema viário para um vetor lateral, em 
esquina, junto ao conjunto militar, em perfeita 
concordância e boa possibilidade de vazão. Com 
esse redesenho, o projeto reintegra dois amplos 
setores anteriormente segregados pela via diag-
onal de circulação pesada de carros e ônibus. A 
nova praça redimensiona a fruição pública com 
uma perspectiva visual muito ampla e resgata 
a oferta de caminhada contínua e espaços com 
atividades para públicos de diversos interesses, 
idades e ritmos.

No setor central da praça, o novo arranjo de equi-
pamentos gera uma grande esplanada, livre para 
a apropriação no pátio central e ativada pelos eq-
uipamentos que lhe servem de margem. A pista 
de skate foi deslocada para propiciar autonomia 
de uso. Para ampliar e modernizar as demais 
funções na praça, está prevista a construção de 
um equipamento linear, contínuo e de estrutura e 
fechamento metálicos leves, para abrigar palco, 
bicicletário e sanitários públicos. Trata-se de um 
grande pergolado implantado de costas para a Av. 
Getúlio Vargas, voltando o palco para o interior da 
grande praça. Na extremidade dessa construção 
integra-se ao Centro de Informações, instalado na 
estrutura da antiga Subestação. 

Ainda na praça Antônio Carlos, outras vias de 
circulação: a continuidade da Travessa Dr. Pris-
co, que alcança a praça em caminho ladeando o 
conjunto edificado, até chegar a outra linha de cir-
culação junto pergolado, que sugere o percurso 
a uma nova praça na concavidade dos edifícios, 
com elementos para permanência, sobretudo dos 
frequentadores dos edifícios culturais, cerimônias 

cívicas, além de novo lugar para a estátua de Ber-
nardo Mascarenhas e uma sugestão de homena-
gem ao poeta Murilo Mendes. 

No lado oposto, entre a arquitetura militar do 4º 
DSM e da 12º CSM, o espaço confortável e ar-
borizado ganha nova disposição de bancos para 
contemplação e um parque infantil.

Em todo o conjunto, a proposta preza pela ma-
nutenção de árvores existentes, com poucos de-
slocamentos. A evidência dos eixos sugeridos se 
dá pelo desenho dos pisos, alinhamento de ár-
vores e postes de iluminação. Esses percursos 
sugeridos ao olhar do pedestre não impedem a 
liberdade de fruição no espaço amplo das praças, 
com alternância de atividades e ambientes.

Essas duas praças são conectadas pelo grande 
eixo da rua Dr. Paulo de Frontin, que foi conver-
tida em via de tráfego lento, com prioridade para 
pedestres e ciclistas, sem prejuízo do importante 
acesso à Rua Halfeld e outras conexões. A rua 
foi qualificada com uma grande perspectiva linear 
realçada pelo desenho de pisos, postes de ilu-
minação e árvores e prevê uma vaga de carga e 
descarga, para o comércio local. 

Além dessa conexão viária com a Rua Halfeld, 
a nova Rua Dr. Paulo de Frontin antecipa uma 
proposta para novo uso do estacionamento. 
Nesse eixo, propõe-se um bulevar que valoriza 
novas frontalidades, sendo a principal a da ga-
leria comercial proposta, e, por extensão, revela 
a fachada do Mercado Municipal e, mais adiante 
no bulevar, alcança o novo edifício da biblioteca, 
ambos servidos por um percurso, protegido por 
cobertura leve. Para isso, apresenta-se viável e 
interessante que o estacionamento passe para o 
subsolo, acessível pela mesma rua Dr. Paulo de 
Frontin, por meio de rampas em declive.

Seguindo a Rua Dr. Paulo de Frontin, chega-se 
à praça Dr. João Penido , que recebe tratamento 
sutil, com a reorganização de fluxos, nova faixa 
de pedestres para acesso ao ponto de ônibus e 
passarela, renovação de bancos e ajardinamen-
to, reposicionamento de monumento e iluminação 
existentes, implantação de novos mobiliários, ilu-
minação e pergolado para suporte de ações volta-
das ao público. 

Com essas intervenções em diferentes escalas, 
a proposta permite antecipar uma integração de 
vários espaços públicos em um grande feixe de 
praças, que se ampliam e qualificam para favore-
cer distintas formas de apropriação. 
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