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FONTE UNINDO A TIPOGRAFIA TRADICIONAL E O ALFABETO BRAILLE

PLANTA
ESCALA 1:100

NOME DOS 26 ESTADOS E 
DISTRITO FEDERAL
CHAPA DE AÇO INOX 

NOME DOS 60 BAIRROS
DA CIDADE DE OSASCO
CHAPA DE AÇO INOX 

NOME DAS CIDADES IRMÃS
DA CIDADE DE OSASCO
CHAPA DE AÇO INOX 

PLACA DE GRANITO
FLAMEADO COM PINTURA
VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO

PIRÂMIDE DE BRONZE 
COM SIGNOS VISUAIS
BRASÃO DA CIDADE

COMÉRCIO

INDÚSTRIA

AERONAVE “SÃO PAULO”
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ESPECIFICAÇÕES:

FECHAMENTO LATERAL EM RIPAS DE 
MADEIRA ECOLÓGICA

ESTRUTURA EM AÇO INOX 
ESCOVADO

ESPECIFICAÇÕES:

DETALHE NO TOPO DA BARRA EM 
MADEIRA ECOLÓGICA

ESTRUTURA EM AÇO INOX 
ESCOVADO

Conforto, durabilidade e sustentabilidade foram as qualidades que nortearam o desenvolvimento 
do mobiliário urbano para o Calçadão da Rua Antônio Agú. O design de linhas simples e retas com 
a mistura de acabamentos distintos e duráveis como o aço inox, juntamente com o conforto e 
acolhimento da madeira ecológica trazem modernidade ao mobiliário urbano. A fixação por 
chumbamento no concreto garante a estabilidade dos mobiliários em seu ponto de instalação, 
trazendo segurança ao usuário e evitando o furto ou movimentação dos elementos.

O banco coletivo de longarinas em madeira ecológica brinca com a posição horizontal e vertical 
das ripas no assento e no encosto do banco para quem o vê de frente, desconstruindo de forma 
sutil a monotonia dos bancos tradicionais. A estrutura do banco, em aço inox escovado, assegura 
a resistência e durabilidade do mobiliário na prevenção contra quebras, degradação pelo tempo e 
vandalismo. Os bancos estarão distribuídos ao longo da Rua Antônio Agú, sob a cobertura, 
alinhados às palmeiras para permitir o descanso e o estar dos pedestres sem interferir na via 
central do calçadão onde passam viaturas.

As lixeiras serão no mesmo material dos bancos e estarão distribuídas no mesmo alinhamento das 
palmeiras, sem interferir com a via central do calçadão. A forma cilíndrica com dois apoios 
cruzados garante a estabilidade da lixeira contra impactos ou pesos nas laterais que sejam 
apoiados de forma acidental. A simplicidade na colocação dos sacos plásticos nas lixeiras e a 
retirada dos mesmos pela parte superior facilita o trabalho das equipes de limpeza, assim como o 
descarte do lixo.

Os bicicletários serão instalados em algumas ruas que cruzam a Rua Antônio Agú. O objetivo é 
incentivar o uso de transportes sustentáveis que não emitem poluentes e propiciar conforto ao 
usuário de bicicleta que pode estacionar nestes bicicletários e aproveitar o passeio a pé pelas ruas 
de comércio. Os materiais utilizados no bicicletário seguem a mesma linha dos bancos e das 
lixeiras, mantendo a linguagem visual entre os mobiliários.

O totem informativo foi projetado para localizar o usuário nos arredores do centro de Osasco, a rua 
onde se encontra e quais serviços ou instituições pode encontrar nas proximidades. O totem será 
composto por uma base de concreto de 60 cm que servirá de proteção e apoio ao mapa que será 
instalado nas duas faces do totem em placas de alumínio composto de acabamento escovado 
com núcleo em polietileno. Uma placa com o nome da rua em que o usuário se encontra será 
instalada na lateral dos totens com escrita romana e em braille para que o deficiente visual tenha 
acesso à informação.

O Marco Zero e Praça das Bandeiras será um monumento interativo onde os usuários podem subir 
seus dois degraus acima do nível da calçada ou utilizar sua rampa acessível à cadeirantes para se 
aproximarem dos detalhes e circular a sua volta. O marco circular terá 1,50 m de diâmetro, altura 
livre para o encaixe de cadeira de rodas e palavras escritas em Braille. Cinco mastros de bandeiras 
serão dispostos de forma alinhada sobre a plataforma para compor todo este conjunto acessível e 
inclusivo, de valor cívico e histórico, que homenageia seus cidadãos, e que poderá ser apreciado 
por todos.

ÁTRIO DIMITRI 
SENSAUD DE LAVAUD ÁTRIO ANTONIO AGÚ

MARCO ZERO E 
PRAÇA DAS BANDEIRAS
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ESPECIFICAÇÕES:

ASSENTO E ENCOSTO EM RIPAS DE 
MADEIRA ECOLÓGICA

ESTRUTURA EM AÇO INOX 
ESCOVADO


