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Monumento a Bernardo 

Mascarenhas, 

inaugurado em 31 de 
maio de 1938.

O novo projeto da Praça Antônio Carlos parte de um amplo olhar sobre todo o espaço

cultural e patrimonial existente. O desenho propõe a conexão e valorização dos elementos

históricos remanescentes, a manutenção de árvores preexistentes, acessibilidade,

ampliação de áreas verdes e fortalecimento dos usos antigos e novos do local.

Para potencializar o caráter simbólico da antiga fábrica sobre seu entorno, faz-se

necessário uma requalificação da Praça de maneira a reforçar os eixos de interligação

entre as vias que a centralizam. Assim, esse caráter foi definido pelo desenho de “linhas”

que saem da Fábrica, remetendo ao tear e à produção de tecidos, e que encontram-se e

conectam-se com a Rua Dr. Paulo de Frontin. Na Praça, o piso será uma continuidade das

pedras portuguesas brancas e pretas já presentes no entorno. Em um trecho da rua, ele

será intertravado e compartilhado, de forma a facilitar a acessibilidade e caminhabilidade.

O contexto histórico da fábrica nos conta sobre a intensa

industrialização e progresso tecnológico da época com os quais

existe enorme relação com as linhas férreas que representavam

também essa revolução. Por isso, o desenho da pavimentação de

piso intertravado retangular cinza e grafite da Rua Dr. Paulo de

Frontin foi inspirado nos trilhos de trem, proporcionando uma bela

transição e conexão com a Praça da Estação.

Com o objetivo de manter o caráter cultural e de eventos

já existente na Praça atualmente, o partido foi definido de

acordo com esses usos: contemplativo, realização de

eventos, feira noturna, e lazer, com a realocação da pista

de skate para perto do playground, e implementação de

um espaço para equipamentos de exercícios ao ar livre.

Piso intertravado de 

concreto, tipo PAVER, 

na cor vermelha; 

paginação tipo 

escama.

Piso intertravado de 

concreto, tipo 

PAVER, na cor 

marrom; paginação 

tipo escama.

Piso intertravado 

retangular de 

concreto, na cor 

cinza.

Piso intertravado 

retangular de 

concreto, na cor 

grafite.

Pedra 

Portuguesa/

mosaico, cor 

preta.

Pedra 

Portuguesa/

mosaico, cor 

branca.

Praça da Estação

RUA COMPARTILHADA - Dr. Paulo de Frontin

Jacarandá-mimoso Ipê RosaIpê Amarelo Sibipiruna Flamboyant

Fonte: zinecultural.com
Grelha 

metálica para 

drenagem 

pluvial.
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