
CONCURSO FÁBRICA MASCARENHAS 2

Implementação de novas faixas 
elevadas de pedestre, rampas 

de acessibilidade, e 
revitalização dos passeios na 

Av. Getúlio Vargas.

MASTERPLAN

O projeto de Requalificação do Espaço

Mascarenhas abrange todo o seu entorno com

propostas de espaços públicos que reflitam as

necessidades da população, não apenas local,

mas também turística, e que promovam a

valorização do patrimônio cultural e arquitetônico.

Com o objetivo de garantir a potencialização do uso dos

espaços, de modo a proporcionar qualidade de vida e

priorizando os pedestres, o Masterplan abrange desde a

arborização e requalificação dos passeios da Av. Getúlio

Vargas, implementação de espaços compartilhados,

melhorando as condições de acessibilidade e

caminhabilidade, ao redesenho e paginação da Praça

Antônio Carlos, com mobiliários que favorecem o fluxo e a
permanência do usuário no espaço.

Ciclofaixas e bicicletários em 
todo o percurso que o 

Masterplan abrange.

O Centro Cultural Bernardo 
Mascarenhas (CCBM), além 

das exposições remotas, 
abrigará um Museu da 

Antiga Fábrica permanente.

Oficinas de arte, galerias, 
corredor cultural e 

exposições temporárias.

Mudança da fachada e 
plantas da Biblioteca Murilo 

Mendes, com conexão direta 
ao CCBM.

Auditório no Térreo do 
Conservatório Estadual De 

Música Haydée França 
Americano.

Bar Café do Espaço Cultural 
Bernardo Mascarenhas.

Quiosques distribuídos por 
todo o espaço, e Feira 

itinerante noturna.

Realocação da 
Estátua de 
Bernardo 
Mascarenhas.

Totens informativos da 
História do CCBM, e mapas 

localizadores.

Distribuição de 
lixeiras em todo 
o perímetro.

Remoção do antigo palco e 
implementação de um novo 
que seja móvel.

Playground infantil, espaço de 
lazer contemplativo e 
equipamentos de academia ao 
ar livre.

Realocação da Pista de Skate 
para melhor aproveitamento da 
PAC e setor de lazer.

Drenagem pluvial com 
grelhas metálicas.

Arborização das vias e 
manutenção de algumas 
árvores existentes.

Novo mobiliário urbano, 
bancos e mesas na PAC, para 
permanência e atratividade.

Iluminação de Led, com fiação 
subterrânea para evitar a 
poluição visual do patrimônio.

Estacionamento, com vagas 
para cadeirantes, e carga e 
descarga do Mercado.

Mercado Municipal, com 
restaurantes e lojas.

Conservatório Estadual De 
Música Haydée França 
Americano.

Espaço compartilhado entre 
pedestres e veículos, com nova 
pavimentação e diminuição da 
velocidade permitida.

++

Novos pontos de 
ônibus e sinalizações.

CRONOLOGIA DE INTERVENÇÕES:

1. Centro Cultural Bernardo Mascarenhas

2. Revitalização da Praça Antônio Carlos

e Rua Dr. Paulo de Frontin

3. Reforma da Antiga Subestação

4. Biblioteca Murilo Mendes e Anexo

5. Antiga Sede Administrativa – Conservatório de

Música

6. Mercado Municipal

7. Estacionamento

8. Revitalização da Av. Getulio Vargas e da R.

Hafeld, com arborização, pavimentação, e

iluminação.

Realização:                               Apoio:


