ES PA ÇO M ASC A R E N H A S
A retomada contemporânea do Largo da Alfândega
ESQUEMA CONCEITUAL DA PROPOSTA:
REORGANIZAÇÃO DE FLUXOS, DESVIO DO TRÁFEGO,
A RETOMADA DO LARGO

A região central de Juiz de Fora tem como característica
marcante a permeabilidade peatonal no sentido
transversal entre os eixos de transporte longitudinais,
conectando os edifícios tombados, galerias e
estacionamentos que se encontram pulverizados pelo
tecido urbano.
Inseridos nesse contexto de grande vitalidade
comercial, os edifícios e espaços públicos que são
objeto de intervenção, conﬁguram importantes
artefatos urbanos que remontam à história da formação
urbana desta cidade e são em si testemunhas de
seu proeminente passado industrial, bem como da
importante ﬁgura de Bernardo Mascarenhas, com
destacada atuação em prol do desenvolvimento
econômico local.
Partindo dessa característica central de Juiz de
Fora, o projeto proposto para o Complexo da Fábrica
Mascarenhas adota como premissa fundamental
o conﬁguração do tecido urbano e a inserção do
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conjunto em uma área de grande vitalidade, propondo
a ampliação e valorização dos eixos peatonais entre
os edifícios tombados alvo do concurso e a retomada
da praça Antônio Carlos na sua geometria original de
largo.
Para tanto, o projeto propõe o fechamento de parte
da Tr. Dr. Prisco para veículos, de maneira que a
integração do leito da via no espaço praça possibilite a
reabertura da mesma, somando as duas porções hoje
segregadas. Isso se torna possível com a reorientação
do tráfego da rua Paulo Frontin, R Hafeld, e Travessa
do Prisco, eliminando o estacionamento ao longo das
vias, além da reorganização das linhas de ônibus que
passam pela Rua Paulo Frontin e Travessa do Prisco.
O resultado é a criação de um espaço cívico amplo
apropriado tanto para os usos cotidianos quanto para
a promoção de eventos.
O resgate contemporâneo do Largo da Alfândega
complementa e ampliﬁca a valorização proposta para

o patrimônio histórico ediﬁcado, potencializada pelo
melhor aproveitamento e ampliação dos espaços
públicos existentes, através da requaliﬁcação de
sua arquitetura, seus usos, espaços e acessos, e da
integração seus elementos possibilitada e destacada
por amplos espaços abertos.
A requaliﬁcação arquitetônica do conjunto se pauta
em adaptações pontuais para se conferir maior
ﬂexibilidade de instalações, oferta de infra-estrutura
e assegurar a acessibilidade ao conjunto. Para as
áreas comuns, é prevista a ampliação dos espaços
compartilhados entre os diferentes usos.
O novo acesso compartilhado entre Mercado,
Biblioteca e o atual Centro Bernardo Mascarenhas,
marca a integração entre os diferentes programas e
convida a extensão de seus usos, antes internos, para
o novo largo da Alfândega.
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A ocupação desta área por indústrias no ﬁm do
século XIX é consequência direta da construção
da estrada União e Indústria, hoje Avenida
Getúlio Vargas, onde foi instalado o edifício
principal da tecelagem em 1888, bem como da
chegada da ferrovia em 1875. Tais infraestruturas
foram impulsionadoras também de profundas
transformações na paisagem, que desencadeou
a conformação do tecido urbano e dos espaços
públicos no entorno da fábrica.
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Praça da Constituição
(projetada)

A implementação da ferrovia afastou o leito
do Rio Paraibúna, gradualmente eliminando
um braço do rio que conformava uma área de
várzea, denominado Largo da Alfândega a partir
da instalação da mesma em 1893, e hoje Praça
Antônio Carlos. Muitos anos antes, o Plano de
Dolt (1860) já previra uma praça no local, a Praça
da Constituição, o que indica a forte vocação
para se manter como amplo espaço público.
O tecido urbano se conformou ao redor de grandes
vias, do rio, da ferrovia e da disposição fabril.
Enquanto o tecido urbano foi se transformando
esta malha foi preservada, juntamente com
edifícios históricos, hoje tombados. O centro
é delimitado, portanto, pelos principais eixos
de transporte público no sentido longitudinal
(Avenida Barão do Rio Branco com corredor de
ônibus central, Avenida Getúlio Vargas e Avenida
Francisco Bernardino), com grande vitalidade
comercial e uma concentração de equipamentos
públicos e de uso coletivo.
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