
CONCURSO FÁBRICA MASCARENHAS 3
Realização: Apoio:

praça antonio carlos e rua dr. paulo de frontin
plantas baixas- vistas e detalhes
imagens

- Presença de barreiras (visuais e 
�sicas);
- Desenho não-convida�vo à u�lização 
de todo o complexo;
- Carência de mobiliário urbano;
- Segregação da praça através da via.

SITUAÇÃO ATUAL

- Eliminação de barreiras (canteiros);
- Remodelação da Rua Paulo Fron�n e 
Travessa Dr. Prisco;
- Ampliação dos passeios nas laterais 
dos edi�cio: maior segurança ao 
pedestre.

1º PASSO

- Iden�ficação dos principais eixos de 
circulação;

2º PASSO

-  Criação de malhas paralelas e 
perpendiculares aos eixos, remetendo 
as tramas de linhas que formavam os 
tecidos nas máquinas da fábrica ;

3º PASSO

- Definição de caminhos, canteiros e 
espelhos d’água através da junção entre 
as malhas;
-  D e fi n i ç ã o  d a s  v a g a s  d e 
estacionamento; 

4º PASSO

- Definição da paginação de piso de 
acordo com a hierarquia dos caminhos;
- Inserção e distribuição do mobiliário 
urbano. 

5º PASSO

14 m²

Administração
3 m²

PNE 3 m²

BWC78 m²

Central de
informações

58 m²

Loja

4 m²

Depósito

1 : 250

Planta Baixa - Subestação
1

1 : 250

Corte 1
2

RUA DR. PAULO FONTIN
PRAÇA ANTÔNIO CARLOS

A requalificação da Praça Antônio Carlos é a principal intervenção desta proposta e tem como objetivo 

estruturar e potencializar o lugar e seus usos, de modo a permitir novas formas de apropriação, criando 

múltiplas possibilidades. Como ponto de partida, foi proposta a elevação da pista da Travessa Dr. Pisco ao nível 

do passeio para garantir a integração entre as duas partes da praça, além de estender a praça até o 

estacionamento, passando pelo térreo livre da novo edifício anexo da Biblioteca Municipal. 

MÚLTIPLAS ATIVIDADES

Para que um espaço livre público deixe aflorar a urbanidade, é necessário ter abundância de coisas distintas para 

ocorrer – oficiais e espontâneas. A integração de várias atividades e funções na Praça Antônio Carlos permitirá 

que as pessoas envolvidas atuem juntas e estimulem umas às outras. As principais atividades estimuladas com a 

proposta são: o caminhar, o estar e a realização de eventos, já existentes e propostos. O estar sentado é uma 

atividade complexa do ponto de vista de uso e foi prevista uma maior disponibilidade de mobiliários para que 

isto aconteça, em espaços adequados e prazerosos preparando o lugar para outras atividades de permanência 

prolongada que podem ser desenvolvidas: comer, ler, dormir, esperar alguém, jogar, tomar sol, olhar as pessoas 

e o movimento e conversar. O caminhar e a função de passagem não representam um aspecto negativo no lugar 

e foram valorizados na proposta, sendo uma atividade essencial já que o lugar se encontra na região central e 

está ligado a um entorno comercial e de serviços. 

CIRCULAÇÃO 

Na Praça Antônio Carlos, os acessos e caminhos projetados levam em conta os diferentes usuários que vão 

utilizar o lugar, os que precisam atravessar o espaço exigindo um traçado direto e funcional, os que vão para 

passear e desfrutar o lugar, exigindo um traçado convidativo aos sentidos e os que vão acessar os diferentes 

edifícios do Espaço Mascarenhas. Os caminhos projetados apresentam largura, pavimentação e iluminação 

adequadas e atendem às normas de acessibilidade. 

VEGETAÇÃO 

A vegetação contribui na criação dos espaços, tornando-os aconchegantes, convidativos, além de oferecer 

amenização climática proporcionando maior conforto térmico ao lugar. A exploração correta da vegetação 

torna-se um trunfo para a apropriação do lugar, tanto nos seus atributos físicos como na percepção que causa.  

Foram mantidas as árvores existentes que já oferecem uma grande quantidade de espaços sombreados e foram 

propostas outras espécies adequadas às condicionantes do espaço e que estimulassem os sentidos, por meio 

de diferentes texturas, odores e cores. As novas espécies utilizadas nos canteiros foram: crista-de-galo (Celosia 

Cristata), grama preta (Ophiopogon japonicus), almeirão roxo (Lactuca canadensis), Trapoeraba (Tradescantia 

zebrina) e flamboianzinho (Caesalpinia Pulcherrima). 

RELAÇÃO COM O ENTORNO 

A relação com o entorno favorece uma situação favorável devido aos acessos, à visibilidade e à identificação da 

área como um espaço público. A Praça Antônio Carlos se relaciona com os edifícios da Fábrica Mascarenhas e 

seu entorno e abriga atividades compatíveis e complementares promovendo a circulação das pessoas por meio 

dos espaços públicos, garantindo que a área não fique desconectada fisicamente e funcionalmente do restante 

da área central.  O percurso proposto “Espaço Mascarenhas: entre Lugares e Tramas” se inicia no (1) Centro de 

Informações Turísticas (Antiga Subestação), percorre a (2) Praça Antônio Carlos, passa pelo (3) Espaço Criativo 

(Antiga Sede Administrativa), (4) Mercado Municipal e Cervejaria, (5) Biblioteca Municipal, (6) Centro Cultural 

Bernardo Mascarenhas e finaliza no ponto inicial do percurso, podendo realizar compras na (7) Loja de Produtos 

Locais (Antiga Subestação). A posição do palco foi revista visando mitigar o ruído sonoro no entorno do Espaço 

Mascarenhas. 

TRAÇADO 

O traçado, como uma trama de tecido, fazendo referência aos tecidos produzidos na Antiga Fábrica 

Mascarenhas, confere identidade à proposta e a cada um dos espaços projetados. A disposição e forma dos 

mobiliários também foi determinante na configuração da forma.  Adotar esta linguagem do projeto significativa 

tem como objetivo resgatar a memória dos usuários e permitir o reconhecimento dos elementos distintos, por 

meio dos quais é possível a orientação no espaço e o reconhecimento do espaço como um todo. Para o 

desenho do traçado adotamos os seguintes princípios de composição espacial: 

1. Unidade – linhas retas e diagonais se entrecruzam em todo o espaço remetendo ao movimento 

realizado nos antigos teares de tecido e permitindo a identificação da quantidade e das características 

fundamentais dos elementos estruturantes da configuração espacial proposta, além disso também 

garantem a visibilidade de todos os pontos da praça, garantindo a segurança dos usuários. 

2. Proximidade – a proximidade dos elementos semelhantes (linhas e diagonais) garante a união visual dos 

intervalos e a estabelece ligações entre partes soltas, constituindo um conjunto, conotando percepção 

de vizinhança, coletividade, cooperação e aglomeração.

3. Semelhança - a similaridade de tamanho, forma, textura e matizes de cores dos mobiliários e elementos 

da composição desperta no observador a tendência de agrupar elementos formando partes do todo, 

manifestando igualdade e coletividade.

4. Continuidade de movimento – as linhas e diagonais garantem a sucessão das diversas séries do traçado 

por meio de organização morfológica coerente e sem interrupções em sua fluidez, evocando dinamismo 

e continuação.

DESENHO INCLUSIVO 

Para que ocorra a urbanidade, efetivamente, são necessários espaços democráticos, 

incluindo todos os tipos de pessoas, com ou sem restrições. O desenho inclusivo 

envolve a preocupação com a qualidade dos espaços, instalando a hospitalidade, 

que pode ser percebida pela população e motiva a ocorrência de diversas 

experiências recíprocas entre as próprias pessoas.

Os espaços devem aportar elementos de inclusão social para que diferentes pessoas 

se apropriem de maneira igualitária. Na elaboração da proposta adotamos três 

princípios que foram adaptados e agrupados a partir dos sete princípios para o 

desenho universal criados por Ron Mace, em 1987: 

1. Uso igualitário - espaços planejados, com elementos fixos ou adaptáveis, 

para que possam ser utilizados por pessoas com diferentes capacidades. Este 

princípio foi ressaltado nos bancos com diferentes alturas que permitem o 

uso por pessoas de diferentes estaturas e com uso de cadeira de rodas e na 

pavimentação da calçada acessível paralelas às vias. 

2. Uso facilitado - espaços e informações de fácil entendimento, independente 

dos conhecimentos e habilidades dos usuários. Os elementos projetados são 

de uso intuitivo e com sinalizações e cores que facilitam o seu uso e sua 

identificação. 

3. Uso seguro e sem esforço - espaços planejados de forma segura, 

minimizando riscos e acidentes. Este princípio está presente no desenho dos 

mobiliários e na faixa do passeio público acessível. 

MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS 

Para facilidade da manutenção, os espaços e mobiliários levaram em conta a limpeza 

e durabilidade dos materiais, sendo especificados materiais duráveis, resistentes, 

seguros e de fácil limpeza: alumínio com pintura eletrostática, madeira imbuia e 

concreto. Na especificação das espécies de vegetação foram consideradas as etapas 

de plantio, irrigação e drenagem utilizando espécies adequadas ao solo, ao clima e 

utilizando sistema de irrigação de fácil controle.

Foi proposta uma nova localização para o monumento e uma intervenção artística nele, por 

meio da imagem espelhada no piso, através de feixes de luz led, mas com proporções 

diferentes: o homem escravizado e a mulher em dimensões bem superiores à do Bernardo 

Mascarenhas, na intenção de valorizá-los e ressaltar a importância que tinham para o êxito 

dos homens brancos bem-sucedidos da época. 

Um Centro de Informações Turísticas e Loja de Produtos Culturais Locais foi proposto na área 

da Antiga Subestação, mantendo as duas fachadas de valor histórico e inserindo um anexo de 

linguagem contemporânea a elas.  

A área do estacionamento foi redesenhada, com 200 vagas, e parte do espaço foi proposto 

como extensão da Praça Antônio Carlos, no sentido de abraçar as caixas d'água e a chaminé e 

convidar os usuários que chegam por ele a percorrer o restante da praça. 

MONUMENTO A BERNARDO MASCARENHAS

CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS E LOJA 
DE PRODUTOS CULTURAIS LOCAIS 

ESTACIONAMENTO

PLANTA BAIXA
Escala 1/250

A ligação do Espaço Mascarenhas com a Praça da Estação é enfatizada pela possibilidade de criação de um eixo cultural. O 

tratamento da via está relacionado com as diretrizes de privilegiar a circulação do pedestre, de forma a manter a vocação 

original da rua como elemento estruturador da cidade, que possibilita o fluxo tanto de pessoas e bicicletas como de 

veículos contemplando diferentes formas de mobilidade. O alargamento do passeio possibilita a distribuição de mobiliário 

urbano, arborização e iluminação e configura um espaço propício para a ocorrência da urbanidade com espaços de 

convivência que favorecem a permanência dos usuários. Na proposta, foi mantida apenas uma faixa de rolamento, sem 

vagas de estacionamento, que pode ser fechada nos finais de semana e períodos de eventos no Espaço Mascarenhas para 

uso exclusivo de pedestres e bicicletas. Foram também contemplados espaços para táxi, embarque e desembarque, carga e 

descarga e coleta de lixo. Os elementos utilizados foram pensados considerando aspectos de economicidade, 

durabilidade, fácil manutenção e harmonização com o restante da proposta para o Espaço Mascarenhas.  

CORTE PRAÇA
Sem Escala
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