
Concurso Nacional 
Fábrica Mascarenhas
AA cidade de Juiz de Fora possui um dos mais significativos conjuntos fabris do Brasil. 
Elaborar um projeto de requalificação para este espaço é atitude de grande responsabili-
dade. Nossa proposta parte do reconhecimento deste espaço e da importância de intervir 
nele para que continue atendendo às atividades comerciais, cultuais e sociais da cidade de 
Juiz de Fora.

Memorial do projeto
Diagnóstico das edificações
As edificções que compõe o conjunto apresentam, na atualidade, variada qualidade ambi-
ental e de preservação material. Elas foram, ao longo dos anos, sendo tratadas de maneira 
individual, sofrendo intervenções isoladas ao longo dos anos - muitas delas com péssimo 
nível de arquitetura. 
Nosso masterplan busca reverter esta atual condição. A decisão de pensar no conjunto 
Mascarenhas de maneira unificada permitirá uma união de linguagens e uma reflexão pan-
orâmica deste ambiente construído. Um projeto de curto, médio e longo prazo permite, 
portanto, maior possibilidade de valoração de uso deste patrimônio de Juiz de Fora e de 
todos os brasileiros. 
Centro Cultural Bernardo Marcarenhas
O edifício do Centro Cultural passou por uma intervenção em suas instalções nas últimas 
décadas. Esta intervenção é, em grande parte, a responsável pelas características espaciais 
atualmente encontradas. Percebemos que o edifício possui área útil maior no piso inferior, 
comportando maior volume de pessoas. Nos pareceu, portanto, pouco interessante a estra-
tégia atualmente presente no conjunto: salas administrativas e oficinas no térreo 
(programas que demandam menos espaço e que são, inevitavelmente, frequentadas por um 
numero inferior de pesoas). A divisão de salas (algumas no pavimento térreo e outras no 
pavimentopavimento superior) também não nos pareceu satisfatória. Para a equipe, seria mais interes-
sante salas próximas, que garantiria maior fluidez espacial e que permitira a união ou di-
visão de salas para determinados programas expositivos. Pensamos em uma reconfigu-
ração do espaço do Centro Cultural Bernardo Mascarenhas. No térreo permanece o teatro 
remodelado para palco móvel, mais versátil. 

O anfiteatro atualmente localizado no pavimento superior se localiza agora logo a frente do 
teatro e a união desses ambientes permite, em planta, a organização de bilheterias, um 
pequeno café e salas de espera. As áreas de secretaria/administrativo e oficinas, localizadas 
no pavimento térreo e que indicam menor frequência de usuários foram realocados no 
pavimento superior. Os espaços expositivos que se situavam no segundo pavimento foram 
agora realocados no pavimento térreo.
UmaUma atenção muito especial foi dada à acessibilidade e proteção de incêncio. A equipe con-
siderou e avaliou as dificuldades de se inserir corpos de escada de incêdio na edificação. 
Algumas possibilidades rompiam com o esquema simétrico em planta e em fachada, muito 
característico de edificações ecléticas do período de construção da edificação original. 
Outras possibilidades também foram descartadas por interferirem de maneira muito agres-
siva na fachada ou por utilizarem parte do espaço público da Praça. 
A melhor solução encontrada pela equipe foi a criação de dois corpos de escada de dimen-
sões e características construtivas semelhantes. Estas peças foram posicionadas a partir do 
eixo de acesso da edificação e posicionados em planta seguindo a distância mínima a ser 
percorrida em caso de acidente (legislação vigente de incêncio). Junto com cada um dos 
núcleos foram posicionados corpos de escada (para acesso ao piso superior) e núcleos de 
banheiro com módulo individual para cadeirante.
Rua Dr. Paulo de Frontin e Praça Antonio Carlos
A praça Antonio Carlos apresenta, em sua condição atual, uma divisão espacial consid-
erada pouco interessante pela equipe. A Travessa Dr. Prisco é uma via larga, que separa a 
praça maior de um outro trecho que abriga um parquinho e um estacionamento.  A proposta 
é redesenhar esta via com uma largura mínima, retrabalhando paisagísticamente os os dois 
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espaços da praça de maneira semelhante. Criamos uma centralidade na praça em formato 
circular (local para realização de shows, manifestações e feiras), conectada com faixas de 
pedestre elevadas com as vias próximas. Transformamos a antiga subestação em um bar 
popular (local para apresentação de bandas e convívio social público).  O estacionamento 
localizado próximo ao atual parquinho é removido e da lugar à nova pista de skate. Cria-
mos, desta forma, duas praças interconectadas e que atenderão às necessidades da popu-
lação. As espécies vegetais de grande porte existentes serão mantidas e complementadas 
com árvores e palmeiras nativas do Brasil. Acessibilidade será trabalhada em toda a nova 
praça e uma atenção especial ao mobiliário urbano é parte central da proposta. 
A Rua Dr. Paulo de Frontin será redesenhada para possuir o menor leito carroçável pos-
sível, garantindo calçadas mais largas e confortáveis para o pedestre. O tratamento pais-
agístico e ambiental será semelhante ao encontrado na Praça Antonio Carlos, com árvores 
e mobiliário urbano adequado às necessidades do local. Ponto de Táxi, área de coleta e 
locais de manobra serão mantidos. 
Biblioteca
A biblioteca conta, na atualidade, com parte de sua área útil inserida em uma edificação 
horizontal, remanescente do consjunto fabril. Um anexo foi construido mais recentemente 
em formato vertical e em linguagem que se destaca do conjunto e da paisagem de Juiz de 
Fora.
OO masterplan futuro prevê a reconfiguração da biblioteca. A parte horizontal, instalada em 
antiga construção do conjunto Mascarenhas, deverá receber requalificação ambiental, com 
redesenho das áreas de emprèstimo, acervo, leitura e exposição. 
A edificação vertical é considerada um erro pela equipe. Para além de subjetividades 

arquitetônicas, é certo que é um objeto que destoa do conjunto tombado. É grande em 
escala e possui materialidade que interfere na leitura da paisagem do conjunto. A equipe do 
projeto foi unânime em considerar a demolição da nova edificação. No entanto, conversas 
e reuniões de projeto reavaliaram seu uso social - uma biblioteca pública, utilizada pelos 
morades de Juiz de Fora e que, portanto, seu uso cultural deveria ser altamente consid-
erado. 
A alternativa é a execução de um projeto de “retrofit” que alteraria a linguagem da edifi-
cação vertical. A estrutura existente seria mantida em grande parte, contando apenas com a 
demolição de alguns poucos elementos construtivos. O edifício receberá nova roupagem e 
a escolha de materiais é agora pautada por aqueles que possam interferir menos na pais-
agem e no conjunto tombado. 
Estacionamento
O estacionamento é, atualmente, mal utilizado. A equipe considera que o estacionamento 
está localizado em uma área central de Juiz de Fora e próxima de locais que a população 
utiliza de maneira recorrente. 
É certo que o estacionamento é um elemento importante para o conjunto, já que atende 
àqueles que necessitam ou desejam o automóvel como meio de locomoção - o que deve ser 
considerado, principalmente se pensarmos que as áreas centrais das cidades brasileiras são 
escassas deste tipo de serviço. 
PorPor outro lado, pensamos que seria importante potencializar um terreno de área tão signifi-
cativa. Propomos a construção de uma laje na altura do segundo pavimento do mercado. 
Esta laje estará diretamente conectada a este segundo pavimento e deverá receber espaços 
de convivência, lazer e estrutura para restaurantes populares. Acessos pelo mercado e pela 

rua tornariam este local um espaço público e coletivo de Juiz de Fora.
A receita obtida com o estacionamento e com a locação das lojas ajudariam na manutenção 
do conjunto e na potencialização de outros usos. Legislações internas estabeleceriam va-
lores limites para o comércio na área - com o objetivo de impedir a instalação de restau-
rantes sofisticados que não atenderiam às necessidades da maioria da população.
Mercado e antiga Sede Administrativa
A equipe considera que o local é possuidor de grande potencial gastronômico e mercantil. 
As lojas, vendas de frutas e restaurantes atualmente existentes na edificação do mercado 
confirmam esta potencialidade. No entanto, se encontram em instalações precárias e que 
podem ser melhor trabalhadas. Existe um piso superior subutilizado e um projeto de layout 
e distribuição das lojas pouco eficaz no pavimento térreo. 
AA proposta, para o edifício do mercado, e sede administrativa é demolir a estrutura interna 
e removar a cobertura metálica (elementos não tombados). Esta intervenção é considerada 
de má qualidade pela equipe. 
PropomosPropomos a reconstrução de uma laje interna em estrutura metálica, com estrutura adequa-
da de acessibilidade. Lojas de produtos locais e alimentícios se localizarão na parte térrea, 
enquanto o mezanino superior abriga restaurantes e lanchonetes. Aberturas na face voltada 
ao estacionamento permitiria que este local tivesse acesso  à laje do novo estacionamento 
- o que comporia um grande espaço gastronômico para Juiz de Fora. Uma cobertura de aço 
e vidro garantiria iluminação natural em todo o conjunto.
A Sede Administrativa seria reformulada internamente para receber o programa do Mer-
cado. Este espaço atende às necessidades locais e um aumento de área no mercado poten-
cializaria ainda mais o comércio para turistas e moradores de Juiz de Fora.


