COMPLEXO |
CENTRO CULTURAL
FÁBRICA MASCARENHAS
O grande desafio do projeto proposto para o novo Complexo Cultural Fábrica Mascarenhas foi integrar três
tipos de intervenção distintas, porém complementares no campo da arquitetura: a requalificação urbana, o
restauro dos elementos arquitetônicos tombados e as intervenções arquitetônicas através de novos
elementos exteriores e interiores.
A estratégia urbanística para o complexo tem como principal objetivo conferir uma identidade própria e
um caráter referencial na região. As soluções paisagísticas e de desenho urbano se estendem para a porção
menor da praça Antônio Carlos e para a praça Dr. João Penido criando a sensação de fluidez e integração
pretendida. Ao restringir o acesso de automóveis na Rua Dr. Paulo Frontin para integração com a praça Dr.
João Penido, por consequência, entende-se que o acesso de veículos à Rua Halfeld também fica restrito.
Dessa forma propõe-se um acesso de veículos controlado nessa via, somente para uso dos dois
estacionamentos pagos existentes na rua e para o novo estacionamento proposto para o complexo em
terreno adjacente que hoje já abriga um estacionamento. Também foi proposto um novo acesso de
pedestres para a nova praça dos fundos do complexo. O acesso se dá por um lote adjacente da Av. Getúlio
Vargas que atualmente também abriga um estacionamento. Através destas estratégias e intervenções
urbanas, criam-se novas conexões no interior do quarteirão reforçando ainda mais o caráter público e
democrático do complexo cultural.
Do ponto de vista das intervenções arquitetônicas, priorizou-se soluções simples, porém expressivas. Na
praça Antônio Carlos buscou-se a valorização da área de conexão entre os edifícios, bem como a criação de
espaços, ao mesmo tempo, amplos, protegidos e acolhedores. Para atingir esse objetivo foi criado um
grande teatro popular no edifício da antiga sede administrativa que se abre para a praça dando um novo
sentido à sua fachada cega e configurando um pequeno teatro ao ar livre com grande versatilidade e
acolhimento. No edifício do Mercado Municipal é proposta a demolição e relocação das áreas de
armazenamento e refrigeração de forma a criar uma nova conexão entre a praça principal e a nova praça
nos fundos do complexo. No interior do mercado foram reorganizados os boxes de comércio no térreo e
inserido um novo programa de restaurantes e bares no pavimento superior, liberando o visual dos vazios
para o térreo e conferindo maior iluminação natural, reforçada também pelo uso de material translúcido na
cobertura. Para enfatizar ainda mais a nova conexão com a praça dos fundos é proposto um grande rasgo
angulado na fachada de tijolos da biblioteca que confere não só uma estética expressiva e arrojada como
também proporciona uma continuidade visual, maior iluminação natural no interior da biblioteca e maior
segurança para o usuário ao caminhar por esta passagem. Na porção mais ao sul da praça foi posicionado o
palco de modo a se obter a maior área livre possível para abrigar grandes eventos. Apesar de amplos os
espaços não são áridos, graças ao caráter acolhedor do paisagismo que se mescla ao desenho de piso e
bancos angulados, com variações de revestimento e formato de modo a definir inconscientemente,
circulações e áreas de permanência. A nova praça nos fundos do complexo possui um desenho fluido com
a inserção de bancos e elementos paisagísticos que dialogam com o restante do complexo e também são
ideais para a prática livre de esportes urbanos como o skate, patins e bike, dispensando portanto a
construção de um circuito específico que poderia interferir na harmonia do conjunto arquitetônico. O
elemento que mais se destaca no visual da praça Antônio Carlos são as grandes coberturas iluminadas.
Estas estruturas têm múltipla função e podem servir como grandes guarda-sóis ou guarda-chuvas durante
o dia, como iluminação pública à noite e ainda como elemento cenográfico através de iluminação RGB.
Podendo reproduzir diversas cores de luz, estes elementos são ideias para compor a ambientação de
grandes eventos com temas específicos. Por conta de sua escala e desenho expressivo, as coberturas se
tornam pontos de referência e ajudam a fazer a amarração estética e conceitual de todo o partido
urbanístico, sendo utilizadas também nas praças adjacentes. Outro elemento arquitetônico de grande
importância são os brises em tecido translúcido. Os mesmos são aplicados nas fachadas sul e norte da
biblioteca e também nas caixas de escada do Mercado Municipal, servindo também como suporte para
comunicação visual impressa. O Brise-soleil que é um elemento tradicional da arquitetura moderna aqui é
utilizado de maneira sutil e contemporânea conferindo aos edifícios unidade estética e controle de
iluminação e ventilação para maior conforto ambiental e sustentabilidade. A escolha do tecido, por si só,
constitui-se em uma homenagem à história do complexo Mascarenhas e de seu legado no
desenvolvimento industrial na cidade de Juiz de Fora através da confecção têxtil. Ao se repetir como
elemento construtivo dos brises, coberturas iluminadas, guarda-corpos, divisórias e outros elementos de
ambientação, o tecido translúcido é uma lembrança constante, porém sutil do passado.
Para as soluções de restauro e ambientação interna adotou-se uma postura minimalista que visa valorizar a
estética e o raciocínio construtivo dos edifícios tombados. A iluminação das fachadas foi pensada de forma
a guiar o olhar do frequentador tanto para os detalhes ornamentais quanto para os novos caminhos
propostos no projeto. Uma linha iluminada se distribui em meio aos edifícios indicado os caminhos e se
estendendo para a praça dos fundos onde se integra e acompanha verticalmente a chaminé e as caixas
d’água tombadas. Nas fachadas principais a iluminação é mais tradicional, através de spots de piso e réguas
de iluminação acima das cornijas. Nos ambientes internos é proposta uma solução simples, porém
sofisticada. A madeira destaca e serve como pano de fundo para elementos estruturais e escultóricos como
as tesouras dos telhados, guarda-corpos e pilares, contrastando com revestimento de piso em granilite
branco e pintura branca nos elementos metálicos forros, paredes e mobiliários.
Através de um raciocínio estratégico e intervenções simples, porém bem definidas e acertivas, assegura-se
que o projeto pode ser implantado em fases independentes o que é essencial para o contínuo
funcionamento do complexo cultural. Além disso, os materiais e adaptações simples executadas com rigor
e inteligência perfazem a maior parte dos gastos e da logística, conferindo ao projeto notória exequibilidade
e responsabilidade com os recursos financeiros a serem empregados. O Complexo Cultural Fábrica
Mascarenhas possui grande valor histórico e arquitetônico. Sua grandiosidade e o carinho que inspira na
população de Juiz de Fora falam por si só. Com isso em mente, não foi proposta nenhuma grande
demolição ou nova edificação que viesse a adicionar um ruído à harmonia do conjunto. O valor do projeto
arquitetônico de restauro e urbanização de edifícios e entornos tombados está na inserção de detalhes sutis
que contribuem para a melhor utilização, manutenção e apreciação do conjunto arquitetônico
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O sistema viário é revisado com intuito de
privilegiar os pedestres e ciclistas, sem que
a circulação de automóveis particulares e
transporte público seja prejudicada. O
acesso de veículos é feito pela R. Halfeld.

CIRCULAÇÃO
INTERROMPIDA

A proposta de reorganização do fluxo a
acesso de pedestres ao complexo visa
reforçar conexões existentes e propor
novas circulações e conexões entre os
espaços. Uma paginação de piso contínua
que abrage toda área do projeto,
integrando os espaçoes e criando unidade
ao complexo cultural.
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O Partido Urbanístico tem como principal
característica a criação de um espaço de
integrado composto por diversas praças
com diferentes características. A Praça
Antônio Carlos é voltada para eventos
culturais. Seu uso é mantido e reforçado
com a criação de um teatro a céu aberto. É
proposta a criação de uma nova praça no
local do estacionamento existente de
forma a articular novos acessos e permitir a
permeabilidade da quadra. É uma praça
ampla onde é incentivada a pratica de
skate. Uma nova passagem entre o
Mercado e a Biblioteca cria uma conexão
ampla e direta entre a nova praça e a Praça
Antônio Carlos. A R. Paulo Fontin fica
destinada somente a pedestres e o acesso
de veículos é controlado e fica restrito a R.
Halfeld. Essa modificação integra a Praça
Dr. João Penido ao Complexo Cultural.

Os uso Propostos mantém as principais
caracteristicas atuais do Complexo Cultural
porém são propostos novos usos culturais
nos espaços ocupados atualmente pelo
Centro de Formação Professor e na
edificação remanescente do antigo muro
da fábrica. O novo programa é composto
por restaurantes no mezanino do mercado
e um teatro no edifício anexo ao mercado.
No remanescente do muro é proposto um
centro de informações e loja do Centro
Cultural.
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