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a proposta é que a
tirolesa seja montada
para uso em eventos,
funcionando
para
aumentar a demanda de
uso
associado
ao
espaço
do
estacionamento e que
sua estrutura sirva
para a manutenção da
caixa dágua

02

o mirante/ tirolesa é uma
proposta de uso do espaço
consolidado executando-se
uma passarela em estrutura
metálica que dará acesso
ao topo da caixa d'água,
permitindo a contemplação e
com
viés
no
turismo
acessível. como o bem é
tombado,
a
estrutura
inserida
ocasiona
interferência
mínima,
aumenta o uso do espaço e
melhora a manutenção.

03

terraço
no
anexo
da
biblioteca
servindo como
espaço
de
comtemplação
e leitura

04

o brise denominado de " a
cortina
do
mascarenhas"
resgata a força do têxtil e
confunde a edificação com o
céu nublado de juiz de fora,
com
material
semi
transparente
permite
evidenciar a presença da
chaminé e da caixa d'água.

05

bancos
grama sintética
mesas

PILOTIS NO PAVIMENTO
TÉRREO ANEXO DA
BIBLIOTECA. PONTO CHAVE
DA PROPOSTA, PERMITIRÁ A
INTEGRAÇÃO ENTRE
ESTACIONAMENTO E PRAÇA
ANTÔNIO CARLOS E AS
EDIFICAÇÕES COMO O CCBM
E O MERCADO MUNICIPAL

06

içamento 02 do fundo
da caixa d'água ao
topo
da
mesma.
dinâmica
semelhante
ao içamento 01.

içamento 01- do nível do
estacionamento ao fundo
da caixa d'água.
estrutura em cabo de
aço tensionado que
servirá como guia de
segurança onde será
fixado o freio enquanto
a pessoa é içada por
cabo preso à roldana as
demais pessoas subirão
pela escada existente
presas por cabo de
segurança, sendo feita
uma abertura na laje.

ESTACIONAMENTO / BIBLIOTECA / MIRANTE

FLUXO DE PESSOAS DA PRAÇA ANTÔNIO
CARLOS PARA O ESTACIONAMENTO
ATRAVÉS DA ÁREA DE PILOTIS

PARQUE INFANTIL

parque infantil em grama
sintética implantado na
ala esquerda do ccbm,
com
o
objetivo
de
aumentar a vitalidade do
espaço do estacionamento
e
funcionando
como
espaço transitório e de
integração entre o ccbm e
o
estacionamento.
composto por pergolado
como tratamento térmico,
bancos para permanência
dos pais podendo ser
utilizado em exposições
com
a
retirada
do
mobiliário.
o gramado em formato
rombóide circunda a caixa
d'água ctbm e a chaminé, os
destacando no contraste
das linhas angulosas e na
limpeza das formas.

ESTACIONAMENTO

a
pintura
em
concreto
pigmentado na cor
azul
envolve
a
caixa d'água de
modo a destacá-la.

pergolado estaiado executado em cabos de aço
apoiados em mastros metálicos inclinados
dispostos nas extremidades do estacionamento.
sobre o cabo de aço principal estão apoiados os
secundários cujas extremidades estão ancoradas
no muro, a partir do qual subirão as trepadeiras
que preencherão a pérgola sombreando o
estacionamento.
o partido foi pensado para atender a insolação
mais desfavorável do espaço e ao mesmo tempo
produzir efeito humanizado e estético não
ocupando a área do piso.
a drenagem do estacionamento será direcionada
para a base do muro e se infiltrará no solo
utilizando-se do conceito de jardim de chuva,
semelhando ao proposto para a rua dr. paulo de
frontin.
TERRAÇO - ANEXO BIBLIOTECA
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PLANTA DE COBERTURA - BIBLIOTECA
sem escala definida

VISTA PARQUINHO/BIBLIOTECA
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PILOTIS - TÉRREO BIBLIOTECA

Realização:

CONCURSO FÁBRICA MASCARENHAS

Apoio:
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