APRESENTAÇÃO

TEAR URBANO
REQUALIFICAÇÃO URBANA

RE
o
v
o
n
e
d
IC
F
I
L
A
QU
r
a
c
ﬁ
i
d
mo
AÇÃO
ia
g
r
e
n
e
O
N
A
a
n
a
b
URB
r
u
e
d
a
d
e
i
c
o
s

BASES DA PROPOSTA

A Fábrica é de fundamental importância para cidade, hora aquecendo,literalmente os cidadãos com o seu tecido, em outras, vestindo o
Juizforano de emprego, brilho e oportunidades, até mesmo nos momentos em que os ﬁos se esvaíram, a Companhia vestiu seus conterrâneos
de cultura, cinema e arte.
Em Maio de 1888 a Companhia Têxtil Bernardo Mascarenhas se
estabeleceu em Juiz de Fora, e a medida em que seus tecidos foram
se tecendo, com eles iam se entrelaçando os ﬁos do tecido urbano da
cidade. Vinham as pessoas, ﬁzeram-se elas com as casas, ruas, praças
e calçadões.
A intenção do Projeto Tear Urbano é mostrar os elementos invisíveis desse dia a dia Juizforano, se valendo desta herança cultural, compor um tecido urbano diverso e participativo, trançando com as
linhas do passado a roupagem do presente e futuro de Juiz de Fora.

TECIDO

URBANO

realidade concreta das
relações socias

TECER

A relação entre
ideias e sua
construção

TEAR

meio técnico atual:
cientíﬁco informacional

Água, elemento conectante entre: cidades, pessoas, indústrias, fauna, ﬂora...
-

Córrego Independência, rio Paraibuna, rio Paraibuna do Sul, oceano Atlântico Sul

A área da proposta está inserida
na jusante do córrego independência e
médio Paraibuna, escolhida a dedo para
localização da fábrica de tecelagem,
e posterior instalação da represa de
energia hidrelétrica

N

Requaliﬁcação urbana, por meio de Tecnologia e Inovação na gestão
e construção dos espaços públicos. Com base em três aspectos de análise
do geógrafo Milton Santos para interpretação do espaço-tempo: ações (tecer), Objetos (tecido) e meio técnico (tear).

Partir do local para se inserir na
teia da globalização é passo fundamental para todos os desdobramentos
do projeto, execução e uso.
-

Agora no centro da malha da
cidade o centro cultural pode assumir
responsabilidades no uso da água da
cidade.

DEFICIÊNCIAS
Rua Dr. Paulo Frontim
calçadas estreitas, grande espaço
ocupado por veículos.

Iluminação Praça Antônio Carlos,
durante a feira noturna, com luz
direta próximo a faixa da vista e
iluminação de destaque na mesma
cor que elemento.

Equipamentos da Praça
Os bancos não propiciam encontros
e o palco, pouco utilizado, no centro
da praça.

Palco & Pista de Skate

A bacia ambiental como unidade
de planejamento estratégico em áreas
urbanas é apresentada como uma unidade de conexão com o lugar dinâmica deﬁnida através de indicadores de
sustentabilidade socioambientais, em
uma perspectiva de gestão socioambiental participativa e compartilhada
entre os vários segmentos sociais.

POTÊNCIAS
Grandes obras do periodo eclético
propiciando vistas e ambiências
espetaculares.

Calçadões de pedestres amplos
e cheios de vida, as trocas
movimentam esses locais.

Arborização da Praça:
Árvores de grande sombreamento
convidam ao relaxar e espaço
aberto à usos.
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CONCURSO FÁBRICA MASCARENHAS
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