ANÁLISE ARQUITETÔNICA E DE SISTEMAS CONSTRUTIVOS

DIAGNÓSTICO URBANO
Dos demais edifícios que compõem o complexo, destacam-se aqueles de concepção
construtiva nos moldes fabris ingleses, que tem como principal marca de autenticidade os tijolos
maciços aparentes, a ornamentação no entablamento intermediário e superior em tijolos
maciços em ziguezague, reentrantes e salientes, amplas aberturas e a composição das
esquadrias em ferro e vidro, o que se verifica especialmente no edifício que abriga o Mercado
Municipal, outra importante porta de entrada ao complexo, voltada para Rua Paulo de Frontin e
para a Praça Antônio Carlos.

Ampliações

Início do funcionamento
com 60 teares ingleses
para produção de brins de
algodão e linho.

Sofreu sucessivas ampliações desde o início
do funcionamento, com incorporação de
áreas e construção de edificações que
conformam o complexo tombado.

1888

Fim da
Dec. 1880

Centro Cultural
Inauguração do Centro Cultural
Bernardo Mascarenhas, exatamente
cem anos após o início da
construção da antiga fábrica de tear.

primeira metade
do século XX

1898

Mercado Municipal

Praça Antônio Carlos

Proposta de Revitalização

Obras de reconstrução do Mercado
Municipal, com retorno das
atividades comerciais e ampliação
do complexo cultural.

É inaugurada a Revitalização da Praça
Antônio Carlos em sua forma atual,
incorporada ao complexo cultural
Bernardo Mascarenhas.

Considerando a essência fabril do
conjunto, buscamos retorno da fluidez,
da vibração, de cores, de fios, tramas e
tecidos que um dia costuraram a
vivência das edificações e seu entorno.

1987

1982

·
CONTAGEM DE PESSOAS E CICLISTAS: A investigação de quantas pessoas utilizam o espaço ou realizam determinada
atividade possibilita medir o que poderia parecer algo efêmero. Neste estudo, fizemos a contagem do fluxo de pedestres e ciclistas por
área urbana. A contagem foi realizada por 10 minutos, uma vez a cada hora, em cada área específica.
·
FLUXO DE PEDESTRES: Foram registradas as linhas de movimentação das pessoas que transitavam pelo espaço público no
momento de observação. O objetivo foi o de captar informações sobre os caminhos mais usuais e acessos mais adotados. A
observação ocorreu, juntamente com a observação de atividades, por 10 minutos, uma vez a cada hora, em cada área específica.
·
ATIVIDADES REALIZADAS E ONDE ACONTECEM: Para além de entender os atuais usos, buscamos nos perguntar onde essas
atividades estão acontecendo. Esse diagnóstico nos permite formar um melhor posicionamento quanto à função de cada espaço e
quanto a elementos como, por exemplo, o mobiliário. A observação ocorreu, juntamente com a observação de fluxo de pedestres, por
10 minutos, uma vez a cada hora, em cada área específica.
·
ENTREVISTAS: O método das entrevistas nos permite dar voz aos usuários do espaço. Foram realizadas sete entrevistas. Os
entrevistados foram diferentes agentes sociais que ocupavam as áreas urbanas analisadas. 40% eram do sexo masculino e 30% do
sexo feminino, e todos estavam em situação de permanência, ocupando o espaço público para alguma função determinada. As
perguntas realizadas foram as seguintes: 1) O que o traz ao local? Como você chega aqui? 2) Você costuma parar aqui ou só passar? 3)
Se para, onde? Por quanto tempo? Fazendo o que? 4) O que o incomoda aqui? O que gosta? 5) O que deixaria como está e o que
mudaria?.

Os blocos que se voltam particularmente à Praça Antônio Carlos, em especial aqueles que
servem de entrada à Biblioteca Municipal, apresentam além dos aspectos construtivos
mencionados anteriormente, uma típica característica da arquitetura fabril, os sheds, elementos
de cobertura capazes de tornar uma edificação mais sustentável ao promover ventilação e
iluminação naturais. Anexo a eles, está um bloco mais recente, feito em concreto armado,
estruturas metálicas e vidro, cujo gabarito é o maior de todo o complexo, perdendo apenas para
as antigas chaminé e caixa d’água da fábrica. Neste bloco, existe um contraste interessante entre
o aspecto comunicativo de suas rampas e a discrição e sobriedade das fachadas cegas ou com
pequenas aberturas, cujo revestimento é em grande parte liso ou feito em pedras. Tais elementos
se destacam na paisagem, principalmente ao observador que está na Praça Antônio Carlos,
despertando curiosidade. A evolução cronológica simplificada de eventos importantes nos mais
de 130 anos de existência do complexo são apresentados a seguir.

O edifício que atualmente abriga o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas destaca-se do
complexo tanto por suas características construtivas como por ser a porta de entrada do Espaço
voltada à Avenida Getúlio Vargas, via que permite uma perspectiva privilegiada sobre o edifício.
Apresenta simetria, com um corpo central que se sobressai verticalmente - coroado por frontões
retos nas quatro faces - ladeado por alas horizontais. A horizontalidade da composição é
evidenciada por seu embasamento que alcança os peitoris das janelas, pelas linhas contínuas
dos entablamentos, e pela composição da platibanda. As fachadas têm ritmo regular, em uma
seqüência de vãos arqueados. Compondo a dinâmica cheio versus vazio estão a alvenaria
revestida com um intercalar de cores, e as esquadrias que são, em geral, em madeira e vidro, com
bandeira fixa, caixilho tipo guilhotina na parte superior e veneziana na inferior.
CTBM

A interação entre vida e espaço é complexa de apreender e, para tentar alcançar este objetivo, usamos métodos de observação e
entrevistas semiestruturadas. Esses métodos foram aplicados nas três áreas de diagnóstico urbano: praça Antônio Carlos, parquinho
da praça Antônio Carlos, e rua Paulo de Frontin. Descrevemos a seguir a aplicação dos mesmos:

1995

1991

2002

1996

Todos os métodos foram aplicados em um único dia, 16 de setembro de 2020, dia de feira na praça Antônio Carlos. O dia era uma
quarta-feira ensolarada, com céu azul, propício à ocupação de espaços públicos. Sabemos das restrições de uma avaliação realizada
pontualmente e, por isso, destacamos não só o dia como suas características que possam influenciar a análise.

2020

2020

Pesquisa realizada em uma quarta-feira, 16/09/2020, dia de feira livre.
Construção
Construção da primeira Sede,
com projeto od Engenheiro e
Arquiteto L. Sue.

Eletricidade
Mecanização com o motor
elétrico inglês Westinghouse
após início das operações da
Usina Hidrelétrica de Marmelos.

Processo de Tombamento
A Prefeitura de Juiz de Fora demonstra
interesse na preservação do complexo
arquitetônico, dando Início do processo de
tombamento, que foi oficializado em 1983.

Incêndio
O edifício do mercado pega
fogo devido à um problema
elétrico, restando apenas as
fachadas

Biblioteca Municipal

Concurso de Projetos

Instalada no complexo após realização de
um concurso para elaboração do projeto
arquitetônico do prédio que foi anexado ao
Espaço Mascarenhas, construído entre o
Centro Cultural e o Mercado.

A Prefeitura de Juiz de Fora e o
IAB lançam concurso de
projetos para revitalização do
complexo cultural.

LEGENDA USOS LEGENDA FLUXOS

Trata-se de um complexo que possui edifícios de épocas diferentes, e cuja essência remete à
arquitetura industrial do século XIX, em especial à arquitetura fabril de influência inglesa, e às
remodelações que aconteceram no início do século XX, com composições e detalhes que
remetem ao estilo neoclássico. O complexo remete igualmente a um levante artístico e cultural
juizforano na virada do século XX ao XXI, o que se verifica principalmente na conformação
reabilitada dos ambientes interiores - com galerias, oficinas e auditórios, em geral espaços
amplos e pensados para múltiplos usos - e nos atributos da conformação urbana que o integra e
envolve, em especial dos espaços livres públicos do entorno imediato, com palco e pista de
skate, por exemplo.

Fluxo Pedestres 10:00-11:00
Fluxo Pedestres 10:00-12:00
Fluxo Pedestres 12:00-14:00
Fluxo Pedestres 14:00-16:00
Fluxo Pedestres 16:00-18:00
Feira Livre
Esportes / Skate
Lazer Infantil
Estar / Descanso / Espera
Passear com Cachorro
Estacionamento

MAPEAMENTO ESQUEMÁTICO DOS DANOS
Ainda que em um estado de conservação bom, onde conseguimos apreender as espacialidades
e materialidades dos edifícios e do conjunto, é possível pontuar alguns danos que merecem a
devida atenção para que não gerem, futuramente, maiores e mais preocupantes degradações.
Enquanto estrutura, foi possível notar, principalmente no mirante do prédio principal da fábrica,
algumas fissuras verticais aparentemente causadas por trepidações e desestabilizações
estruturais. As madeiras, tanto de pisos, forros, esquadrias e telhado se apresentam em bom
estado, devendo se pontuar aquelas em contato direto com as intempéries, as quais
apresentam ressecamento e perdas de seção, bem como algumas peças aparentes de
estruturação da cobertura, comprometidas por organismos xilófagos. É possível notar, ainda,
instalações hidráulicas aparentes que causam, internamente, manchas pontuais de água por
infiltração e, consequentemente, perdas na camada de tinta. Enquanto análise externa, as
fachadas encontram-se comprometidas por desgastes superficiais nos tijolos, pichações,
acúmulos de sujidades e manchas de água, tanto por infiltração quanto por capilaridade, sendo
essas últimas mais pronunciadas. As peças cerâmicas da cobertura também se apresentam
com camada de microrganismos e aparentemente, em alguns pontos, rotacionadas e com alta
porosidade, não garantindo a estanqueidade necessária. As calhas também não suportam os
volumes pluviais atuais. Ainda nas fachadas, mais especificamente do prédio principal da
fábrica, notamos complementações posteriores em cimento e grandes pontos de oxidação dos
metais. As esquadrias se apresentam em bom estado, com perdas pontuais de alguns vidros,

oxidação dos caixilhos em metal e ressecamento dos caixilhos em madeira. A oxidação
também está presente em alguns elementos externos, como na cobertura do prédio anexo à
biblioteca, gerando perdas de seção e desgaste das peças.

AÇÕES DE INTERVENÇÃO NA TÉCNICA
FUNDAÇÃO: necessária prospecção para avaliação dos possíveis danos, principalmente
aqueles causados pela trepidação, sempre acompanhada de um profissional qualificado. Indicase a abertura de valas que não ultrapassem o nível da base da fundação, compactando-se todo
solo ao redor e garantindo a estabilidade necessária para as verificações.
COBERTURA: todas as telhas deverão ser retiradas, identificadas e avaliadas in loco, de forma a
diagnosticar aquelas fissuradas, com alto grau de degradação e porosidade. Na impossibilidade
de reutilização, novas telhas devem ser compradas, seguindo as mesmas dimensões e
características daquelas já existentes. As que puderem ser reaproveitadas serão higienizadas,
com secagem à sombra e posterior recolocação. Devida atenção deve ser dada ao correto
grampeamento das telhas. Aqueles telhados com estrutura em madeira serão também
verificados minuciosamente, através de leves batidas com martelo de borracha. As peças que
apresentarem som oco deverão ser avaliadas. Em casos de pequenas áreas degradadas,
procede-se a retirada do local comprometido e posterior complementação através de enxerto,
com madeira imunizada, semelhante à preexistente, seca e livre de nós e fendas. A conexão entre
enxerto e madeira antiga pode ser realizada por sambladuras. Somente em último caso a peça
deverá ser integralmente substituída, mantendo-se o cuidado de utilizar peças semelhantes às
preexistentes, imunizadas, secas e livres de deformidades. Todo o madeiramento antigo deverá
ser completamente imunizado. As lajes passarão por um processo de verificação quanto à
estanqueidade, presença de fissuras e drenagem. As fissuras deverão ser vedadas, a inclinação,
caso necessário, deverá ser corrigida e toda a área deverá ser impermeabilizada, evitando
problemas futuros.
PAREDES EM TIJOLOS MACIÇOS: o passo inicial desta ação de restauro, que serve também
para a chaminé do complexo, é a verificação da presença ou não de sais solúveis nos tijolos. Em
caso afirmativo, deve-se proceder com a colocação de emplastros de argila bentonita. Após,
procede-se com a higienização completa dos paramentos, retirando-se as sujidades,
microrganismos, manchas enegrecidas e pichações, através de lavagem a baixa pressão com
água, escova de cerdas macias e produto neutro. As sujidades que ainda persistirem poderão ser
retiradas utilizando produtos e instrumentos mais abrasivos, devidamente testados. Para aqueles
tijolos superficialmente degradados, deve-se realizar testes com silicatos ou outros materiais
semelhantes, os quais se impregnam o material e garantem maior coesão. Onde houver perdas
de seção, desgastes profundos ou fissuras, deve-se proceder com a complementação utilizando
Primal Ac33 ou semelhante, misturado ao pó de tijolo moído. Em último caso, procede-se com
a substituição das peças por outras, novas, de cores, dimensões e texturas semelhantes às
preexistentes. Devida atenção deve ser dada ao traço da argamassa de assentamento das novas
peças, a ser estudado no canteiro de obras. Sugere-se que, por fim, que todas as fachadas com
tijolos aparentes recebam uma camada de hidrofugante, garantindo maior proteção. Para aqueles

locais com intervenções em cimento, deve-se proceder com sua completa retirada e posterior
complementação, utilizando o material preexistente e compatível com a área, seja argamassa ou
tijolo.
PAREDES EM PEDRA: todo o revestimento deverá ser higienizado e verificado quanto à
necessidade de substituição. Em caso afirmativo, peças com mesmas dimensões e
características deverão ser escolhidas. Todo o rejunte deverá ser refeito, também respeitando a
tonalidade antes existente.
PAREDES PINTADAS (externas e internas): cuidadosamente, os tons das paredes devem ser
avaliados e ações de repintura devem ser propostas, depois de garantidas todas as ações de
recomposição e troca dos chapiscos, emboços e rebocos que se apresentem deteriorados,
respeitando os traços existentes. Para a correta repintura, é fundamental a regularização e limpeza
da superfície, retirando áreas soltas e partículas de sujeira que impedem a boa fixação da cor.
PISOS E FORROS: todos os pisos e forros passarão por processos cuidadosos de limpeza,
tendo cada um sua particularidade e permitindo o uso de produtos específicos. Não foram
identificadas maiores degradações em pisos e forros, mas, caso necessário, em se tratando das
peças em madeira, estas poderão ser recompostas de três formas: em caso de pequenas perdas,
procede-se com a feitura de obturações com pó de madeira e cola branca, preenchendo a lacuna.
Em casos de maiores perdas, um enxerto de madeira com mesmas características, imunizada e
sem defeitos, deve ser efetuado, fixando-se à madeira antiga por meio de sambladuras. Em
último caso, a peça é totalmente trocada. Para os pisos cerâmicos e em pedras, caso perceba-se
que a peça se encontra fissurada ou com alto grau de degradação, faz-se sua troca imediata,
optando, sempre, por modelos semelhantes aos existentes em dimensões, cores e texturas.
Devida atenção deve ser dada aos locais em telhas vãs, que passarão pelos mesmos
procedimentos descritos na cobertura.
ESQUADRIAS: enquanto esquadrias em madeira, o primeiro passo é uma avaliação minuciosa
de seu estado de conservação, preenchendo pequenas lacunas com pó de madeira e cola branca,
optando-se por enxertos com peças de madeira semelhantes à madeira preexistente, seca,
imunizada, livre de nós ou fendas. Somente em último caso toda a folha da esquadria deverá ser
trocada. Todas as portas e janelas deverão ter suas prumadas verificadas e corrigidas, se
necessário, bem como todas as massas de vidraceiro deverão ser avaliadas e refeitas, se preciso.
No que tange às esquadrias e demais elementos metálicos, deve-se garantir o total lixamento das
peças e posterior tratamento com zarcão, para evitar a oxidação. Todas as esquadrias passarão
pelo processo de repintura seguindo as tonalidades propostas.
ELEMENTOS METÁLICOS: o complexo conta com diversos elementos metálicos, como
estruturas de cobertura, gradis e as caixas d'água. Todos deverão ser lixados, protegidos com
zarcão e repintados seguindo a tonalidade proposta.
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