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CONCEPÇÃO

O projeto trata-se da proposta para a requali�cação do 
Espaço Mascarenhas, Praça Antônio Carlos e rua Dr. Paulo 
de Frontin. Tal como observado pelos documentos que 
embasam este concurso, a área possui extremo valor 
histórico, social e cultural para Juiz de Fora, tendo 
testemunhado o desenvolvimento da cidade ao longo dos 
anos e constituindo-se importante referência para seus 
habitantes. Parte integrante do centro da cidade, um 
pedaço da história que se apresenta em forma física com 
aço, concreto e seus tijolos aparentes e que constituem a 
identidade visual e sensorial daquela área. 

Em concordância com o que dispõe o Manual de 
Elaboração de Projetos de Preservação do Patrimônio 
Cultural, elaborado em 2005, no âmbito do Programa 
Monumenta do Ministério da Cultura, como primeira etapa 
de concepção foi realizada uma pesquisa histórica - 
bibliográ�ca e iconográ�ca, sobretudo - com o objetivo de 
melhor conhecer e analisar o bem (tanto os edifícios 
tombados quanto o seu entorno), bem como identi�car 
seus diversos estados ao longo do tempo. Tal etapa foi 
fundamental para a consolidação de um partido 
intimamente relacionado com o lugar, em toda sua 
complexidade.

A partir da pesquisa histórica, as informações principais 
foram organizadas em um brainstorm dividido em três 
períodos históricos: �nal do séc. XIX, primeira metade do 
séc. XX, e segunda metade do séc XX até os dias de hoje.

Na busca de encontrar um �o condutor para a concepção 
que representasse a essência do projeto e orientasse as 
decisões, um segundo brainstorm foi feito. Dessa vez, com 
o intuito de destacar as imagens e palavras com maior 
carga simbólica. A LINHA, então, foi escolhida como esse 
elemento de amarração entre as diversas escalas de 
intervenção do projeto.

Um dos pontos de projeto onde a imagem da linha - a linha 

como esse elemento de conexão, amarração, criador da 
trama, da rede - �ca bem evidente é na paginação de piso, 
com a demarcação das linhas de �uxo na praça e nas 
calçadas, inclusive atendendo às diretrizes de 
acessibilidade (linha-guia e piso tátil). Outro ponto é a 
instalação de coberturas tensionadas em determinados 
espaços, que além de conforto para as pessoas 
(sombreamento, proteção contra chuva, etc), traz 
singularidade para o lugar e homenageia a fabricação 
têxtil.

A linha, palavra-chave da concepção, também é explorada 
como elemento físico e estético no projeto, podendo ser 
notada nas fachadas e em pequenos detalhes dos 
interiores dos edifícios. As cordas náuticas, utilizadas para 
representar o elemento em questão, se apresentam em 
três cores principais: cinza, azul e areia. O objetivo de 
utilizar esse material é criar uma identidade forte para o 
complexo, estabelecendo uma conexão visual entre todos 
os edifícios, ainda que eles possuam con�gurações, 
espacialidades e usos distintos.
 

QUESTÕES TÉCNICAS

As intervenções se guiaram pelos critérios de respeito à 
pré-existência e aos usos já existentes, pelos princípios de 
distinguibilidade, retrabalhabilidade, mínima intervenção, 
e adequação de técnicas construtivas e de materiais. Além 
disso, em concordância com as exigências e diretrizes 
estabelecidas pelos documentos que embasam esse 
concurso.

Os materiais utilizados na modi�cação dos edifícios 
existentes deverão apresentar distinções entre os 
materiais existentes, registrando a diferenciação do tempo 
e das intervenções. Os pisos deverão ser reformados onde 
necessário, principalmente, nas áreas onde se apresenta 
como madeira. Nas áreas novas e nas edi�cações que serão 
requali�cadas, a utilização do piso tipo granilite será 
priorizada, mantendo a linguagem do concreto. A 
diferenciação com a pré-existência será feita através do 
agregado miúdo utilizado. A alvenaria a construir receberá 
pintura branca gelo fosca com o objetivo de marcar as 
paredes novas. Em locais onde o reparo for necessário, a 
exemplo da inserção de novos tijolos maciços, esses 
deverão apresentar tonalidade diferente dos existentes.

Todas as modi�cações mencionadas deverão ser 
desenvolvidas, dentro das possibilidades, com mão de 
obra local ou do entorno próximo, criando oportunidades 
e postos de trabalho, além de impulsionar a economia da 
região. As técnicas construtivas, por sua vez, deverão 
atender a critérios de distinguibilidade, retrabalhabilidade 
e adequação com a pré-existência, como já mencionado. O 
uso de estruturas metálicas têm preferência pela facilidade 
de execução, pela padronização industrial e pelo caráter 
distinguível e reversível.

O conforto ambiental das edi�cações também receberá 
todo o aparato necessário, priorizando a ventilação e a 
iluminação naturais. A maioria dos ambientes novos, seja 
no CCBM, no Mercado Municipal ou na Biblioteca, foram 
posicionados próximos às janelas, dando condições de 
ventilação e iluminação naturais. Aqueles espaços onde 
isso não foi possível, a exemplo dos banheiros, a 
recorrer-se-á ao condicionamento mecânico. Para os 
ambientes onde existem apresentações ou ruído 
excessivo, deverão ser desenvolvidos projetos especí�cos 

de acústica, a �m de mitigar os problemas sonoros e dar 
mais conforto aos usuários e à vizinhança.

Questões de sustentabilidade, tais como aproveitamento 
de águas pluviais, instalação de placas fotovoltaicas, 
sistemas de bioclimatização, priorização de materiais e 
mão de obra disponíveis na região, entre outras, também 
foram considerados e serão detalhados em caso de 
desenvolvimento do projeto executivo, com estudos mais 
aprofundados num diálogo interdisciplinar.
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Figura: Praça da Alfândega, virada do séc. XIX para o XX.
Fonte: Disponível em: <https://www.mariadoresguardo.com.br/2010/02/av-getulio-vargas-em-1950cadeia-publica.html>. 
Acesso em: set.2020.

Figura: Companhia Têxtil Bernardo Mascarenhas, início do séc. XX.
Fonte: Disponível em: <https://www.mariadoresguardo.com.br/2011/09/av-getulio-vargas-fabrica-bernardo.html>. 
Acesso em: set. 2020.

Figura: Av. Getúlio Vargas, década de 1940.
Fonte: Disponível em: <https://www.mariadoresguardo.com.br/2010/01/av-getulio-vargas-1940-arquivo-ramon.html>. 
Acesso em: set.2020.

Figura: Praça Antônio Carlos, �nal da década de 1960.
Fonte: Disponível em: <https://www.mariadoresguardo.com.br/2010/03/praca-antonio-carlos-vista-aerea-em.html>. 
Acesso em: set.2020.

Figura: Av. Getúlio Vargas, após abertura da Av. Independência.
Fonte: Disponível em: <https://3.bp.blogspot.com/-IwaVGAFMAXg/W0sVb1WYMmI/AAAAAAAAplw/81v3AbkmQQQ9pWah
PRZR1fnHPun99aWRACLcBGAs/s1600/741.JPG>. Acesso em: set.2020.
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Figura: Praça Cívica da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Fonte: Disponível em: <https://twitter.com/u�f_/status/1021402675081089024>. 
Acesso em: set.2020.

Figura: Assembly Hall, Somerville. 
Fonte: Disponível em: <https://www.dexigner.com/news/29986>. 
Acesso em: set.2020.

Figura: Concha Acústica em Toledo.
Fonte: Disponível em: <https://histoorias.net/author/histoorias/>. 
Acesso em: set.2020.

Figura: Lee Building, Vancouver.
Fonte: Disponível em: <https://br.pinterest.com/
pin/260012578460068574/>. Acesso em: set.2020.

VISTA A

Figura: Guarda-corpo com cordas tensionadas.
Fonte: Disponível em: <https://comofazeremcasa.net/decoracao-
com-�os-coloridos/>. Acesso em: out.2020.
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