IMPLANTAÇÃO
Localizado em Juiz de Fora, que hoje conta com uma população em torno
de 570 mil habitantes, o Espaço Mascarenhas e todo seu entorno são de
grande importância para os moradores da cidade. A antiga Fábrica de
tecidos, a qual funciona hoje como Centro Cultural, foi fundada pelo
empresário Bernardo Mascarenhas, em 1888. O Complexo é composto
pela Praça Antônio Carlos, a antiga Subestação, e os edifícios do Centro
Cultural Bernardo Mascarenhas (CCBM), que abrigam a Biblioteca
Municipal Murilo Mendes (BMMM), a Secretaria Municipal de Educação
e Centro de Formação de Professores, o Mercado Municipal e o
Estacionamento.
A Praça Antônio Carlos, onde se encontram as edificações da Antiga
Fábrica, tem aproximadamente 6.000,00m² e é o resultado da confluência
de quatro eixos viários de fluxo intenso: a Avenida Getúlio Vargas, a
Avenida Presidente Itamar Franco, a Travessa Dr. Prisco e a Rua Dr. Paulo
de Frontin, que possui 150m de extensão, e se caracteriza como eixo
estratégico de articulação dos Núcleos Históricos da Praça Antônio Carlos
e da Praça da Estação, conectando esses dois importantes espaços
públicos.

O projeto também busca priorizar o pedestre, elevando o
nível das ruas aos passeios, tornando o uso
compartilhado entre veículos e pedestres, e fortalecendo
os usos culturais, comerciais e de lazer; além de propor
uma nova fachada para a Biblioteca Murilo Mendes,
ligada diretamente ao CCBM por meio de uma nova
conexão e mudanças na configuração interna das plantas.
Como principal ponto forte desta proposta, para a antiga
Sede Administrativa da Fábrica de Tecelagem, onde hoje
funciona a Secretaria da Educação, é proposto um novo
uso cultural e educacional: o Conservatório Estadual De
Música Haydée França Americano, cuja sede hoje
localiza-se nas proximidades do Espaço Mascarenhas, na
Rua Batista de Oliveira.
ANÁLISES URBANAS:

MALHA VIÁRIA
O desenho da malha
configura-se como irregular, e
as vias principais de acesso ao
Espaço Mascarenhas são a Av.
Getúlio Vargas, que concentra
um grande fluxo de veículos, e
a Rua Dr. Paulo de Frontin.
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CHEIOS E VAZIOS
Como é possível ver no mapa,
existem poucos espaços vazios e
inutilizados além de praças e
estacionamentos, pois a área de
intervenção é densamente
ocupada.
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PROJETO
Tendo em vista a imensa importância do patrimônio cultural e
arquitetônico do CCBM, a presente proposta de requalificação do Espaço
Mascarenhas e da Rua Dr. Paulo de Frontin é caracterizada por elementos
que promovam a valorização e preservação do espaço arquitetônico e
urbanístico e renovem a paisagem urbana do local, visando tornar o
Espaço Mascarenhas mais atrativo, acessível e sustentável, mantendo e
fortalecendo sua função cultural.
Para isso, o redesenho e a paginação dos pisos da Praça Antônio Carlos e
da Rua Dr. Paulo de Frontin foram projetados com o propósito de reforçar
o caráter histórico da Fábrica e da Praça Antônio Carlos com sua ligação à
Praça da Estação. A requalificação de toda a área busca manter algumas
árvores existentes e implementar nova arborização e iluminação em todo
o percurso das vias, além da inserção de novos mobiliários que
promovam a permanência do público e a atratividade do espaço urbano.

ÁREAS VERDES
Existem poucas áreas verdes no
espaço, concentrando-se apenas
nas praças existentes e matas
ciliares. As vias não são
arborizadas, gerando uma grande
onda de calor, falta de sombra e
poluição do ar.

MAPA DE USOS
No mapa de usos, vemos a
predominância do uso comercial e
misto, além do institucional e
cultural, que são extremamente
fortes na região. A área do projeto
também engloba diversos
edifícios tombados e importantes
patrimônios arquitetônicos.
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