diagnóstico do existente _ o caos automobilístico

curto prazo _ a continuidade do espaço público

médio prazo _ readequação restante do espaço

longo prazo _ um generoso miolo histórico

_ As manchas das vias mostram a fragmentação dos espaços públicos e a grande quantidade de espaços ociosos
entre as ruas (junkspace)
_ O espaço ocupado pelo carro não condiz com as atividades e quantidade de pessoas que frequentam o local.
Os estacionamento ocupam as praças e locais de boa
potencialidade.
_ Um espaço de lazer e permanência em certos momentos
torna-se perigoso pela velocidade que os carros transitam.

_ Praça Antônio Carlos: conexão entre os lados da praça a
partir da elevação da altura das pistas, diminuição da sua
largura e mudança na materialidade destes pavimentos.
_ Rua Dr. Paulo de Frontin: transformação em rua compartilhada, elevação da altura da rua junto ao passeio, alteração do material de pavimentação e mobiliário urbano na
escala do pedestre.
_ Edificações: desenvolvimento dos projetos de restauração e interiores do centro cultural e da antiga subestação.

_ Espaço público: desenvolvimento de uma Praça do Mercado que articula os espaços entre as edificações e serve
como um respiro para o lazer mais imediato à atividades
do Mercado Municipal e da Biblioteca.
_ Edificações: desenvolvimento dos projetos de restauração e interiores do Mercado Municipal e da Biblioteca e do
novo projeto do Anexo da Biblioteca e Casa da Memória.

_ É possível que à longo prazo as tratativas dadas ao Espaço Mascarenhas sangrem para arredores tão importantes
quanto. A praça Dr. João Penido à norte e a região da Escola Normal à sul poderiam estar unificadas em espaços
contíguos pensados a partir de critérios semelhantes: repensar o trajeto dos veículos particulares e transformar os
cruzamentos de vias que atravessam esse miolo em ruas
calmas. Isso resultaria numa qualidade espacial maior
e mais fluida. “(...)O objetivo é revitalizar todo o centro a
partir do Espaço Mascarenhas(...)”.

planilha orçamentária estimada
Praça Antônio Carlos e Rua Dr. Paulo de Frontin (pavimentação da Tr. Prisco e de parte da Av. Getúlio Vargas) - 16.025,00 m²
- Locação e serviços iniciais de obra (limpeza de terreno, demolição, etc.)		
R$ 102.434,00
- Trabalhos em terra (regularização, compactação, etc.) 				
R$ 28.242,20
- Serviços de pavimentação (passeio, vias, drenagens) 				
R$ 2.211.234,40
- Instalações (elétrica, iluminação, hidráulica)					
R$ 524.844,50
- Mobiliário urbano (bancos, postes, sinalizações, lixeiras, playground, skate)		
R$ 303.802,50
- Logística								
R$ 62.852,00
									

Sub-total: R$ 3.233.409,60

Readequação do existente e Construção da Intervenção na Antiga Subestação - 106,50 m²
- Fundação								
- Supra-estrutura								
- Vedações								
- Cobertura (antiga e metálica)							
- Esquadria (reforma e novas)							
- Pisos e forros								
- Instalações								
									

Sub-total: R$ 282.115,45

Reforma interna do Centro Cultural Bernardo Mascarenhas - 3.000,00 m²
- Gerenciamento e limpeza do local						
- Readequação e instalação de de pisos e forros					
- Pintura interna e outros revestimentos						
- Divisórias e vidros								
- Infraestrutura e instalações							
									

R$ 16.340,00
R$ 54.323,40
R$ 4.930,00
R$ 57.115,00
R$ 47.678,00
R$ 43.432,75
R$ 58.296,30

R$ 32.587,25
R$ 228.156,45
R$ 74,714,60
R$ 565.433,65
R$ 497.884,00

Sub-total: R$ 1.398.775,95

									Total:

R$ 4.914.301,00

imagem 2 _ vista aérea do conjunto espaço mascarenhas
Para o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas
as intervenções foram mais delicadas. As atividades, segundo o Termo de Referência mantém-se as mesmas, porém foram aqui mudadas
de lugar. No térreo houve uma inversão dos
espaços expositivos com as oficinas. A diferença é que foram criadas uma nova ala de exposição alternativa e uma quinta sala nova. Foram
pensados painéis de correr entre elas de modo
a aumentar a flexibilidade do espaço até que se
consiga um enorme e único salão expositivo. A
materialidade, assim como na porção externa,
busca a discrição trazendo assim luz aos componentes tombados da edificação e às obras em
mostra. No segundo pavimento seguiu-se as recomendações do Termo de Referência, somando salas multiusos e readequando o restante em
uma nova disposição.
O edifício antigo que compõe a Biblioteca
Murilo Mendes teve sua porção interna remodelada. Mantendo-se as atividades já existentes e
conferindo um ambiente mais claro, espaçoso
e adequado aos tempos atuais. O acesso leva a
uma recepção com guarda-volumes para logo
adentrar ao ambiente principal do setor que
também conecta-se ao anexo. Acessa-se um
meio pavimento abaixo (já existente) através de
rampa para cadeirantes ou uma arquibancada
que serve também como espaço para leitura e
estudos menos formal. Nesse pavimento também estão mesas de estudos e acervo aberto
de consulta/periódicos (setor de referência). No
superior encontram-se mais mesas e salas de

estudo fechadas.
Alguns critérios nortearam a implementação das
novas edificações da Biblioteca Municipal Murilo
Mendes e da Antiga Subestação:
1 _ Térreo Livre para fluidez e maior conexão
entre os espaços de chão
2 _ Diminuição da altura mesmo que dentro do
gabarito máximo permitido com objetivo de
enxergar a caixa d´água e chaminé de vários
pontos.
3 _ Abertura de vazios junto aos artefatos históricos a fim de gerar espaços de recebimento,
permanência e contemplação do patrimônio.
Para o edifício do Anexo da Biblioteca as diretrizes do COMPPAC mencionam que:
“É desejável que seja proposta nova construção no lugar da preexistente, visando abrigar a
Biblioteca Municipal Murilo Mendes, entretanto
o gabarito máximo será limitado pela altura da
caixa d’água. “
Logo, o anexo foi dividido em dois blocos. Um
deles, mais imediato, junto ao prédio antigo (e
em projeções parecidas com o antigo, porém
menores) que possui pavimento térreo e outros dois os quais contemplam as atividades
administrativas e de acervo protegido. A exceção cabe ao setor infantil no térreo, junto aos
canteiros e bancos do entorno. Esse bloco não
atinge sua altura máxima permitida, pois assim
observou-se que de trás dos painéis históricos
da Praça Antônio Carlos, pode-se contemplar

também a caixa d’água e chaminé.
O segundo bloco compete ao desmembramento
do setor de memória, criando aqui uma Casa da
Memória com acesso contíguo, mas também independente. Tem em sua porção térrea um café
voltado à praça do mercado e o setor de memória no pavimento superior. O espaço abriga boa
parte da documentação histórica da cidade com
a dignidade que ela merece. Abrindo espaços
para estudos, leituras, pesquisas, consultas para
trabalhos individuais ou até grandes grupos de
discussão. A sua altura fica dentro das diretrizes
do COMPPAC que estabelece um máximo de
7,56 metros (8,56 metros – 1 metro), tendo a sua
caixa de elevadores e saída para uma cobertura/
mirante acima desse valor. A respeito disso, se
não houvesse uma aprovação desse volume
(que alcança os seus 9 metros de altura), não
seria um grande problema abaixá-lo através de
adequações nessas instalações e vedar o acesso do público a este espaço.
O objetivo do desmembramento consistiu em
criar essas edificações de modo a abaixar seus
respectivos gabaritos para maior contemplação
do espaço, mas também para organizar os espaços da praça do mercado e do estacionamento.
O bloco da Casa da Memória define as atividades de lazer e permanência junto ao mercado e
“abraça” a chaminé a caixa d’água, criando uma
praça junto ao Centro Cultural e ao Anexo Administrativo da Biblioteca.
O Café da Antiga Subestação busca contar um
pouco do que já foi esse lugar. Espaço público e

arquitetura não necessariamente estão dissociados. Aqui, o critério adotado busca na nova
arquitetura proposta criar um conjunto coeso
junto ao espaço e à história. As linhas buscadas
na intervenção da edificação abandonada, segue
num contraste de materiais, no entanto, num
alinhamento histórico continuando o perímetro da fachada principal desta edificação. As 7
janelas originais que não existem mais, deram
lugar a 3 outras, aqui contemplativas, que se
desmembram em 4 painéis que interagem com
o público. Funciona aqui também um Centro de
Atendimento ao Turista.
Austeridade visando a concretização
Segundo as diretrizes do COMPPAC: “Mediante
essa situação, o patrimônio cultural é o elemento central desse modelo, condicionando todo o
processo que deve ter como ponto de partida
uma análise da importância simbólica, social
e arquitetônica desse patrimônio, conduzindo,
posteriormente, a um plano de intervenção condizente e assertivo. (...)”
“(...) Privilegiar a economicidade e a viabilidade construtiva, adotando soluções racionais e
eficientes que favoreçam a facilidade de operação e manutenção dos diversos componentes,
materiais e sistemas propostos; (...)”
Sabemos da realidade do país e sabemos das
dificuldades de se executar o resultado de um
concurso em arquitetura pelas mais diversas
questões. Mas uma em comum e que está
sempre entre os entraves da concretude, são

os custos atribuídos aos projetos vencedores.
Que, ou assustam as entidades executoras, ou
são podadas até a plena descaracterização ou
ainda caem no esquecimento após a premiação.
Não parece ser responsável criar malabarismos
arquitetônicos e/ou estruturas mirabolantes a
fim de causar uma boa impressão momentânea
mas que acarrete em uma série de contratempos futuros.
É sabido que dentro do plano de curto prazo as
adequações precisam ser mais cirúrgicas e menos “sonhadoras”. O ideal é prever que essa ação
tática possa ser contemplada dentro de uma
ampliação à longo prazo que outras áreas do
centro, mas sem que, por ora, deixe de promover
dignidade ao uso desse espaço tão importante

de Juiz de Fora. É um momento também em
que um estudo de impacto urbano mais profundo (que leve em consideração todos os deslocamentos de transporte público e particular,
malhas cicloviárias, etc.) seria muito importante
e se enquadria num plano macro, para além da
praça e edificações em questão.
Os materiais selecionados estão de acordo com
a produção industrial local. Os blocos de concreto (pavers), os pisos pré-fabricados em concreto
em dois tipos, sendo trabalhados no desenho e
separados no detalhe, servem como um espaço
neutro que assenta os protagonistas do local: o
espaço público (seus usos e usuários), a vegetação (existentes e novas) e as importantes
edificações do complexo.

antiga subestação _ leitura histórica

imagem 3 _ vista da praça antônio carlos a partir da antiga alfândega pensada no curto prazo

travesso dr. prisco _ diagnóstico do existênte

rua dr. paulo de frontin _ diagnóstico do existênte

antiga subestação _ diagnóstico do existênte

travesso dr. prisco _ estratégias a curto prazo

rua dr. paulo de frontin _ estratégias a curto prazo

antiga subestação _ estratégias a curto prazo

proposta de alocação das barracas das feiras noturnas e diurnas

conjuntos banco + canteiro + iluminação cênica

relação dos bancos e orientação dos canteiros para árvores

imagem 4 _ perspectiva da praça do mercado pensada no médio prazo
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