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(D) .RUA PAULO FRONTIN
tem por vocação a função de eixo 

estruturante do conjunto urbano
e paisagístico e configura a

conexão direta entre as praças 
Pres. Antonio Carlos e a praça 

da Estação. É responsável
também pelas ramificações

de fluxo advindas do centro 
cultural, da biblioteca e do 

mercado e, ao longo do seu percurso,
 promovendo o acesso aos demais 

edifícios.Potencial para cumprir
a função de rua compartilhada. 

 
.

VEGETACÃO, PAVIMENTOS E 
INFRAESTRUTURA

apesar de, a maioria das árvores
arbustos e forrações, estarem

em bom estado, algumas 
serão substituídas por outras mais

apropriadas. Foram constatados
problemas de incompatibilidade entre: 

raizes X passeios, 
copas X iluminação e 

galhos X fios
paginações, pavimentações e

infraestrutura existentes em bom
estado mas incompatíveis com

as futuras intervenções.
O mobiliário urbano existente é

precário, inadequado e, por vezes,
mal posicionado.

.

DIAGNÓSTICO:
PROBLEMAS E POTENCIALIDADES

(C). ESTACIONAMENTO
em razão de sua localização

no contexto, dimensões,
características físicas e 

topográficas a área do
atual estacionamento

apresenta grande potencial
para usos mais relevantes.

Atualmente o espaço é
subutilizado para a guarda 

de automóveis o que acentua,
desnecessáriamente

o fluxo de veículos e conflitos 
no interior do complexo cultural.

TRAVESSA DR. PRISCO
a rua se caracteriza pelo uso
intenso de veículos e seu 
traçado fragmenta a Praça
Antonio Carlos em duas partes.
Desta forma, o espaço fragmentado, 
impede o uso integrado 
da praça além de colocar em risco
a integridade física dos usuários
durante as travessias da rua.

CONCURSO FÁBRICA MASCARENHAS
Realização: Apoio:

(F). CENTRO CULTURAL
BERNARDO MASCARENHAS

por se tratar de uma construção
antiga não atende totalmente aos 

atuais parâmetros estabelecidos
 pela legislação urbanística, aos  

aspectos de acessibilidade,
prevenção de incêndio, rotas

 de fuga entre outras exigências .
Foram constatados anexos não

pertencentes ao conjunto original.
Novas necessidades 

programáticas sugerem 
intervenções físicas 

e conceituais nos setores, 
ambientes, mobiliários e

equipamentos.

(G) .BIBLIOTECA MUNICIPAL
MURILO MENDES

o edifício anexo a biblioteca, 
da forma como foi implantado, 
bloqueia os fluxos de usuários 
advindos do entorno imediato; 

ou seja, do centro cultural, 
da praça,do estacionamento, 

do mercado e dos espaços 
intersticiais que circundam 

o complexo arquitetônico.
.

(B) .MERCADO MUNICIPAL
constata-se uma série de 
intervenções ocorridas na 

edificação tais como a construção 
de anexos, banheiros e escadas 

fora do corpo do edifício tombado.
Tais procedimentos não condizem

com a natureza de preservação
de imóveis históricos uma vez 

que descaracterizam e mutilam
o objeto arquitetônico. As referidas 
ampliações geraram bloqueios ao 

livre acesso dificultando as 
conexões e integração física entre 

as edificações do entorno 
imediato

(E) . ANTIGA SEDE
o edifício encontra-se em bom 

estado de conservação 
necessitando apenas algumas adequações 

de ordem técnica e tecnológica
visando atender a novas atividades.

(A1) .SUBESTAÇÃO
o espaço da antiga subestação

necessita intervenções de modo 
que possa cumprir novas funções

na mesma edificação.
O muro em tijolo aparente

recoberto com reboco esconde 
parte do que restou da obra

original. 
.
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(A/A2) . PRAÇA ANTONIO CARLOS
o problema fundamental que se 
apresenta na Praça Antonio 
Carlos reside no fato de que a 
Travessa Dr Prisco separa o 
espaço em dois fragmentos e
dificulta o uso integrado da praça.
As funções de contemplação e deleite,
geralmente oferecidas por estes espaços,
está comprometida pelos tipos de equipamentos
alí instalados. 

.

as fachadas, coberturas do mercado
e demais elementos de arquitetura

encontram-se em bom estado

as fachadas, coberturas
e demais elementos de arquitetura

do centro cultural permanecerão
sem alterações

FACHADA OESTE CENTRO CULTURAL (atual)

FACHADA LESTE MERCADO MUNICIPAL (atual)
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