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lém dos problemas referentes à acessibilidade, conforto
humano e prevenção a incêndios o edifício do Centro
Cultural Bernardo Mascarenhas apresenta diversos outros
pontos de descuido relacionados a suas fachadas.
Assim as intervenções de restauro e recuperação tem como ﬁm
devolver o vigor e a beleza de sua arquitetura em sua íntegra, para
que ele possa continuar cumprindo bem o papel de marco na
paisagem de Juiz de Fora e objeto importantíssimo para a cultura
da cidade.
As obras de recuperação envolvem basicamente eliminação de
patologias relacionadas a inﬁltrações revestimentos e
acabamentos.
Sempre que possível todas as intervenções de construção no
corpo da ediﬁcação deverão ser executadas com a utilização de
técnicas e materiais construtivos tradicionais, como cal, areia,
saibro e madeiras sempre similares às encontradas no local com
mesmas características e acabamentos e outros.

Iluminação pontual
direcionável. Trilho eletriﬁcado
suspenso
Iluminação geral
Mesas de trabalho
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INTERVENÇÕES
1- Retirada de ferrugem e pintura esmalte. Remoção de manchas
dos vidros.
2- Remoção de desplacamentos e repintura.
3- Eliminação de possíveis inﬁltrações do telhado.
4- Remoção de mofo e musgos por jateamento,
impermeabilização e pintura.

I

nternamente as intervenções no edifício do Centro Cultural

objetivam segurança, contemporaneidade, e austeridade aos

seus ambientes.
As adequações feitas em atendimento as normas de

acessibilidade e segurança contra incêndio se limitaram aos
acessos, rotas de fuga, galerias de exposição e espaços de
reunião de publico (teatro e videoteca).
Prevemos a instalação do sistema anti-incêndio à gás inerte. Este é
um sistema moderno e eﬁcaz adequado para o uso em edifícios
com objetos de valor expostos justamente por não utilizar pó
químico ou líquidos. Pessoal treinado, câmeras de monitoramento,
sensores e alarmes compõem o sistema. Novas rotas de fuga
foram previstas e portas corta-fogo foram adicionadas visando
criar uma compartimentação horizontal de forma a complementar

VISTA FACHADA FRONTAL

este sistema.

Fonte: Google imagens
A ﬁm de obter uma linguagem arquitectônica hegemônica em todos
os espaços optamos por substituir os diversos modelos de piso
Piso Granilite
branco junta branca

existentes nas áreas abertas a visitação. O piso claro proposto
confere um ar de modernidade e também tem papel funcional a
medida em que contribui com a iluminação difusa nos ambientes.
Deste modo, nos permitimos a utilizar cores escuras nas paredes
de exposição e destacar as obras de arte expostas com auxílio de
iluminação artiﬁcial pontual.
O sistema de iluminação segue o conceito industrial, com trilhos
eletriﬁcados aparentes sob estrutura do telhado. Elementos
aparentes como tubos do sistema anti-incêndio Eletrocalhas dos
sistemas de vigilância, comunicação e iluminação fazem parte
desse conceito estético. Os trilhos podem ser rebaixados sob a
estrutura de acordo com o pé-direito do ambiente a ser instalado,
atendendo aos índices de luminância no plano de trabalho (
oﬁcinas) e observação (galerias).
Adequações de acessibilidade e conforto envolvem os espaços do
Teatro e da Videoteca. Instalação de palco e piso elevado para
conforto visual da platéia, previsão de rota acessível e rota de fuga.
Na área de transição com a biblioteca, sugerimos a possibilidade
de um segundo acesso de forma a conectar melhor estes edifícios
dentro do conceito de circuito proposto.
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