A LINHA

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.
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de Frontin. Tal como observado pelos documentos que espaços, que além de conforto para as pessoas
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complexidade.
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Figura: Praça Antônio Carlos, final 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.
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Todas as modificações 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.

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

Figura: Praça Cívica da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Fonte: Disponível em: <https://twitter.com/ufjf_/status/1021402675081089024>.
Acesso em: set.2020.

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

MOODBOARD
Figura: Guarda-corpo com cordas tensionadas.
Fonte: Disponível em: <https://comofazeremcasa.net/decoracaocom-fios-coloridos/>. Acesso em: out.2020.
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Figura: Lee Building, Vancouver.
Fonte: Disponível em: <https://br.pinterest.com/
pin/260012578460068574/>. Acesso em: set.2020.
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O conforto ambiental das edificações 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
Um dos pontos de projeto onde a imagem da linha - a linha
excessivo, deverão ser desenvolvidos projetos específicos
Na busca de encontrar um fio 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.

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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