
3

01 - Hall de entrada 61,55m²
02 - Exposição de arte contemp. 188,15m²
03 - Reseva técnica 24,55m²
04 - Curadoria 29,90m²
05 - Recepção 39,35m²
06 - Circulação
07 - Sala de espera

11 - Sala de reunião 22,85 m²

18,35m²
9,55m²

08 - Depósito 6,65 m²
09 - Secretaria 26,30 m²
10 - Direção 15,30 m²

12 - Videoteca 101,75 m²
13 - Banheiros PCD 10,25 m²
14 - Copa/cozinha 14,45 m²
15 - Banheiro Masculino PCD 2,95 m²
16 - Banheiro Feminino PCD 2,95 m²
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01 - Central de informações
02 - Videoteca 9,05m²
03 - Galeria histórica 20,80m²
04 - Loja de lembranças
05 - Banheiros PCD 7,50m²

28,75m²

10,00m²

A antiga subestação, localizada na praça Antônio Carlos com fachada para 
a Avenida Getúlio Vargas, recebeu intervenções internas que modi�caram e 
resigni�caram o uso daquela edi�cação. O objetivo é criar a porta de 
entrada do Espaço Mascarenhas, colocando o edifício como peça chave 
para o trajeto dos monumentos tombados, da praça e de todas as suas 
dependências. O CAAT (Centro de atendimento ao turista) tem como 
objetivo nortear, informar e distribuir os visitantes que chegam até o 
complexo. A estrutura externa do edifício foi toda mantida, esquadrias, 
revestimentos, pintura e os característicos tijolos, além disso promovemos 
o retorno de uma das janelas que foi fechada ao longo de sua história. É de 
grande interesse que o gra�te na fachada posterior seja mantido e ou 
reformado, para manter a história ali presente. 

Na área interna foram retiradas todas as paredes existentes para que o novo 
layout fosse construído. A planta contempla:

CENTRAL DE INFORMAÇÕES: Local destinado a orientar e direcionar o 
público para todas as atividades presentes no complexo do Mascarenhas, 
eventos, shows, exposições de arte, dança e a�ns. A central terá 
comunicação com todos os edifícios, podendo assim obter informações e 
liberar o acesso nas demais áreas. 

VIDEOTECA: Essa sala tem como objetivo apresentar ao turista tudo aquilo 
que está prestes a conhecer, um panorama geral do Espaço Mascarenhas, 
de suas atividades e do seu valor histórico para a cidade. Foram reservados 
poucos assentos, a ideia é reunir grupos menores e com vídeos explicativos 
de curta duração.

GALERIA HISTÓRICA: Existem diversos quadros, recortes e pinturas que 
relatam a história do complexo, estes estão localizados no corredor do 
CCBM, no primeiro piso em frente a escada de acesso do andar superior. 
Objetiva-se reposicionar esses objetos na galeria histórica, criada para 
contar a história do espaço de forma cronológica em um curto trajeto 
dentro da própria edi�cação, sendo complementado com os vídeos e fotos 
apresentados na videoteca. 

LOJA DE LEMBRANÇAS: Bem como as referências de arquitetura utilizadas 
para a elaboração do projeto é possível notar a presença de lojas em 
diversos centros de atendimento. Optamos por inserir uma pequena loja no 
CAAT, possibilitando às pessoas de levarem pequenas lembranças do local 
que visitaram, além de gerar renda própria. 

BANHEIROS ACESSÍVEIS: A modi�cação proposta para os banheiros visa a 
adequação às diretrizes de acessibilidade enunciadas pela NBR9050.

1° PAVIMENTO

BANHEIROS TÉRREO: A modi�cação proposta para os banheiros visa a 
adequação às diretrizes de acessibilidade enunciadas pela NBR9050. Os 
banheiros masculino e feminino acessíveis possuem bacia sanitária com 
caixa acoplada, lavatório, ducha higiênica e barras de apoio, além de uma 
superfície para troca de roupas na posição deitada – podendo ser usado 
como sanitário familiar. Também possuem entrada independente dos 
demais para possibilitar, em caso de necessidade, a utilização com um 
acompanhante do sexo oposto. Além disso, tende a evitar seu uso 
generalizado, conservando os equipamentos sanitários mais limpos. Os 
demais sanitários, tanto masculino quanto feminino, possuem um box com 
bacia sanitária infantil, destinada ao uso de crianças e pessoas de baixa 
estatura, além de um lavatório na altura adequada para elas. O uso de 
barras de apoio também foi previsto para proporcionar maior conforto e 
acessibilidade às instalações sanitárias.

ALA DIREITA: Não foram previstas alterações de uso e instalações na ala 
direita do prédio, exceto a adequação da escada existente às exigências da 
Norma NBR9050 e da Instrução IT-08 do CBM-MG. Dentro do que for 
possível, aproveitar-se-á a estrutura existente, todavia, com adaptação de 
suas dimensões, substituição dos pisos por outros de material 
não-in�amável e espelhos não vazados.

ALA ESQUERDA:  Com o intuito de aumentar os espaços de exposição no 
ambiente térreo do edifício, propõe-se a transferência do setor 
administrativo para o segundo pavimento. As galerias Heitor de Alencar e 
Celina Bracher foram mantidas, todavia reformuladas e uma terceira galeria 
foi criada. As circulações foram pensadas como espaço alternativo, a 
exemplo do que já acontece na ala direita do prédio, também servindo 
como espaços de exposição de acordo com a lotação da casa.
Para fechamento das salas de exposição foram utilizados, 
estrategicamente, painéis de alvenaria e vidro, garantindo infraestrutura 
para as exposições e tirando partido da abundante iluminação natural do 
local.

ALMOXARIFADO: O almoxarifado foi mantido e revertido em 
almoxarifado/DML.

2° PAVIMENTO

BANHEIROS: A reforma do conjunto de sanitários do segundo pavimento 
tem dois objetivos: conferir acessibilidade aos sanitários destinados ao 
público e criar uma área de apoio para os funcionários com sanitários e 
copa/cozinha, uma vez que houve a realocação do setor administrativo.
A concentração das áreas molhadas nessa região do edifício visa aproveitar 
a infraestrutura hidráulica existente e a maior �exibilidade em criar outras, 
caso necessário.

HALL: Além das funções de circulação e foyer da galeria Arlindo Daibert, foi 
pensado para esse espaço a instalação de equipamentos de realidade 
virtual e descrição audiovisual do ambiente multiuso existente no terceiro 
pavimento do prédio, ambiente o qual não está de acordo com as diretrizes 
de acessibilidade, e cuja adaptação se mostrou inviável.    

ALA ESQUERDA: Mantida conforme existente. Adequações às diretrizes da 
Instrução IT-08 do CBM-MG estão previstas, todavia serão detalhadas com 
maior rigor em caso de desenvolvimento do projeto executivo.
Ala direita

SETOR ADMINISTRATIVO: A decisão projetual de realocação do setor 
administrativo para o segundo pavimento se orientou pelos seguintes 
tópicos: A) concentração da maior parte dos espaços expositivos no térreo 
e diminuir a população do segundo pavimento (se comparado àquela dos 
espaços estritamente expositivos), o que gera consequências positivas em 
situações de pânico e incêndio; B) “devolver vida” à fachada do prédio, uma 
vez que, nos horários de funcionamento, as janelas das salas poderão ser 
abertas. Com isso, o edifício retoma, ainda que forma menos abrangente, 
uma importante relação com o ambiente urbano: aquilo que Jane Jacobs 
conceitua como “olhos da rua”; criar novos espaços que atendam às 
diretrizes de acessibilidade e às atividades administrativas.

Propõe-se, também, uma remodelação da videoteca com intuito de 
otimizar o aproveitamento do espaço e adequá-la às diretrizes de 
acessibilidade. Para a compartimentação das salas será priorizado o uso de 
paredes em gesso acartonado com isolamento termo-acústico, quando 
necessário, para evitar sobrecarga na estrutura existente e pela sua 
característica de maior reversibilidade. As instalações elétricas, de 
telecomunicações e outras que se �zerem necessárias serão detalhadas 
com maior rigor em caso de desenvolvimento do projeto executivo, com 
adaptação de suas dimensões, substituição dos pisos por outros de 
material não-in�amável e espelhos não vazados.
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"O patrimônio industrial reveste um 
valor social como parte do registo de 
vida dos homens e mulheres comuns e, 
como tal, confere-lhes um importante 
sentimento identitário. Na história da 
indústria, da engenharia, da con-
strução, o património industrial apre-
senta um valor científico e tecnológico, 
para além de poder também apre-
sentar um valor estético, pela quali-
dade da sua arquitectura, do seu 
design ou da sua concepção." 

Carta de Nizhny Tagil (2003).
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01 - Recepção 57,10m²
02 - Sala de exposição 01 82,45m²
03 - Sala de exposição 02 124,85m²
04 - Sala de exposição 03 106,65m²
05 - Sala de exposição 04 e circ. 85,55m²
06 - DML e serviço
07 - Circulação

11 - Camarim 01 27,35 m²

12,45m²
65,95m²

08 - Bebedouros 6,10 m²
09 - Banheiro Masculino - PCD 14,90 m²
10 - Banheiro Feminino - PCD 14,90 m²

12 - Teatro e apresentações 178,75 m²
13 - Camarim 02 12,90 m²
14 - Área técnica 6,75 m²
15 - Circulação e exposição 348,45 m²
16 - Sala de desenho 42,60 m²
17 - Sala de gravura e serigrafia 67,75 m²
18 - Sala multiuso 41,10 m²
19 - Sala de cerâmica 57,20 m²
20 - Sala de fotografia 31,10 m²
21 - Sala de pintura 56,45 m²

VISTA B

Figura: NYC Lobby
Fonte: Disponível em: <https://www.archdaily.com/769761/ines-esnals-prism-installation-brings-
vivid-colors-and-optical-illusions-to-nyc-building>. Acesso em: set.2020.R
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Figura: Intervenção com �os e cordas.
Fonte: Disponível em: <https://recemcasados.
com.br/decoracao-com-�os-coloridos-como-
fazer-em-casa/>. Acesso em: set.2020.

Figura: Intervenção com �os e cordas.
Fonte: Disponível em: <https://recemcasados.
com.br/decoracao-com-�os-coloridos-como-
fazer-em-casa/>. Acesso em: set.2020.

Figura: Intervenção com �os e cordas.
Fonte: Disponível em: <https://recemcasados.
com.br/decoracao-com-�os-coloridos-como-
fazer-em-casa/>. Acesso em: set.2020.


