TECER FRENTES
REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO MASCARENHAS, PRAÇA
ANTÔNIO CARLOS E RUA DR. PAULO DE FRONTIN
Compondo um dos principais núcleos históricos da cidade de Juiz
de Fora – MG, o Espaço Mascarenhas, a Praça Antônio Carlos e
a Rua Dr. Paulo de Frontin estão localizados no polígono central
da cidade, e formam junto com a Praça Dr. João Penido, também
conhecida como Praça da Estação, um importante Eixo Cultural.
Sendo este trecho formatado a partir do ramal ferroviário de
transporte de carga, permeado por antigas áreas industriais,
com grandes quadras e espaços subutilizados, herança da cidade
moderna do século XX, uma proposta de requalificação para este
lugar bem como para todo o centro urbano juiz-forano é fundamental para o desenvolvimento de um novo modelo de cidade
que já “caminha” pelo século XXI. Modelo este que visa o aproveitamento das infraestruturas simbólicas e físicas dos núcleos
urbanos centrais, que visa valorizar o patrimônio arquitetônico
e cultural dessa região, que visa potencializar a compactação e a
diversidade destes espaços movimentando uma economia criativa
e lucrativa, colocando no centro do espaço público e da vivência
urbana o pedestre.

JUIZ DE FORA

a economia criativa, o lazer e a cultura.

FASEAMENTO

Estrategicamente localizada no circuito do tríplice ramal ferroviário que liga as principais ferrovias de carga do país, entre Minas
Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, e sendo uma cidade média com
cerca de 570 mil habitantes, Juiz de Fora exerce influência sobre
um conjunto de cidades adjacentes. Dessa forma, pensar numa
requalificação para esse casco central da cidade é também pensar
na ampliação de escalas de atuação, tirando partido desse núcleo
como disparador econômico e cultural da área central à curto
prazo, e seguir à médio e longo prazo até um projeto de reestruturação da infraestrutura urbana ferroviária como transporte público
e o deslocamento da ferrovia de carga para fora do centro urbano.

Dos usos já existentes no local, como o Centro Cultural, Biblioteca, Mercado, Curso de Formação de Professores (Secretaria de
Educação), Teatro (CCBM), equipamentos instalados na Praça
Antônio Carlos, todos foram mantidos, sendo alguns realocados
para melhor espacialização das atividades nos diferentes espaços
preexistentes e propostos. Dos novos usos e edifícios propostos, a
intenção principal, respeitando de forma harmoniosa o conjunto
tombado existente, é a de gerar inovação programática, sinergia e
integração.

ÁREA DE INTERVENÇÃO

O partido de projeto que rege todas as escalas de intervenção parte do pressuposto da criação de frentes. A rua, o espaço público e
o pedestre como protagonista são os motores para as três fases de
projeto, das quais esta intervenção aborda em fase de Anteprojeto
a primeira, de curto prazo e indica em Masterplan as duas outras
fases, de médio e longo prazo.
Para a espacialização desse partido foi necessário alterar o viário,
desafogando o trânsito da área de projeto, transformar o caráter
das ruas do entorno para vias compartilhadas, abrir novas ruas e
ativar fachadas junto aos edifícios que articulam espacial e programaticamente o lugar.

Levando em conta as demandas de execução técnica e financeiras
da intervenção, a proposta do Anteprojeto prepara o caminho
para as outras etapas já que seu desenho prevê ações onde o
desmembramento de quadras, o adensamento e a construção de
novas frentes comerciais e culturais são possibilitados por conta
da área possuir diversos terrenos e edifícios públicos, o que permite um maior diálogo em relação à concessões, e por conta de
espaços de galpões, estacionamentos e galerias subaproveitadas
poderem dar lugar à edificações onde esse comércio e atividades
poderão se desenvolver de forma mais plena, atraindo investimentos. Além disso, a proposta de intervenção proporcionará
a requalificação de espaços de cultura, a ampliação de espaços
comerciais, a melhor circulação e atração de pessoas e visitantes
com interesses diversos. Toda essa diversidade poderá ser impulsionada por entidades promotoras envolvidas diretamente no
projeto e programas propostos, mas também atrairá outros setores econômicos e institucionais, podendo ter sua execução forjada
com parcerias plurais.

Localizada no centro comercial da cidade, a área de intervenção é
rodeada por ruas com diversas galerias, passagens entre quadras,
e trechos de calçadões. O redesenho de trechos da Rua Halfeld e
do entorno da Praça da Estação já apontam uma melhoria na possibilidade de apropriação desses espaços. A intervenção proposta
aqui permitirá uma melhor conexão do trecho do Espaço Mascarenhas e da Praça Antônio Carlos a partir de uma reestruturação viária, a criação de vias compartilhadas, um desenho de praça e ruas
que potencialize o eixo da Rua Dr. Paulo de Frontin e a ampliação
de equipamentos públicos, comerciais e de serviços voltados para
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FASE 1:
À curto prazo, nesta proposta de Anteprojeto dentro do polígono
de articulação da Praça Antônio Carlos, seus edifícios e equipamentos junto do eixo da Rua Dr. Paulo de Frontin que leva até a

Praça da Estação, foram realizadas alterações viárias que permitiram a retirada de um trecho de rua que separava os dois lados da
Praça Antônio Carlos. Também foi pensada a modificação do sentido da Rua Halfeld e da própria Dr. Paulo de Frontin na quadra de
intervenção, e um novo desenho de vias compartilhadas em toda
a borda do projeto. Para completar a ação de desafogar o trânsito
e privilegiar o pedestre e as áreas de permanência, o terminal
rodoviário que ficava ao lado da Estação de Trem foi deslocado e
todas as linhas que antes cruzavam pela Avenida Francisco Bernardino passaram a acessar um novo terminal do outro lado da linha
férrea. Os pedestres não tiverem prejuízo de deslocamento, já que
o Terminal alocado do outro lado da linha do trem ainda permite o
mesmo cruzamento de pessoas em nível e pela passarela existente. Uma nova via foi aberta desmembrando a quadra onde hoje
se encontra um conjunto de repartições do Exército permitindo a
continuidade de fluxo controlado de carros advindos das Avenidas Getúlio Vargas e Presidente Itamar Franco. Onde atualmente
é o estacionamento do Centro Cultural e do Mercado Municipal,
foi aberta uma nova rua, e os galpões subutilizados que faziam
fundos com esse local deram lugar à uma faixa de novos edifícios
que configuram uma frente ativa e um boulevard que conecta
as passagens comerciais desse novo conjunto com os edifícios
culturais preexistentes e com o novo Anexo articulador de diversos
programas como a Biblioteca, o Teatro, Acervo, Convivência, etc.
Com a requalificação de todo esse quadrilátero inicial, as duas
etapas futuras poderão ser disparadas.

Trajeto ônibus
Trajeto carros
Demolir
Revitalizar

ANTES - Grande fluxo de linhas de ônibus cortando a Praça Antônio Carlos em dois. Áreas subaproveitadas à serem demolidas.

Trajeto ônibus
Trajeto carros
Construir
Revitalizar

FASE 1 - Realocação Terminal de Ônibus e deslocamento de suas linhas para reintegração da Praça
Antônio Carlos. Abertura de rua junto ao CCBM e Novo Anexo Biblioteca.
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