
SITUAÇÃO
-
A principal via a ser revitalizada é o Calçadão que inicia na praça Antônio 
Menk e vai até a rua Dante Batiston, seguindo a continuidade da rua Antônio 
Agú até a avenida dos Autonomistas.

As demais travessas do Calçadão (rua Batista de Azevedo, rua República do 
Líbano, rua Fiorino Beltrano, rua Antônio Bernardo Coutinho, rua Natanael 
Tito Salmon e rua José Cianciarulo) não tiveram o uso do ‘fechamento’ 
estendido, dessa forma, mantemos e tratamos basicamente com aterramento 
de fios elétricos e cabos de serviços, arborização e tratamento de piso.

SETORIZAÇÃO
-

Alameda                    Pátio                    Travessa                    Antônio Agú

HOT DOG: monumento para representar a cidade que têm os melhores hot dogs do mundo: estará a 4 m do chão para ser visto de longe, tendo 3 m de 
comprimento, 1 m de largura e 1.5 m de altura, feito em poliestireno e luminoso para destaque. Nada mais justo que homenagear o orgulho osasquense!

CORETO: uma releitura do coreto incendiado em 1910: tem raio de 4 m, palco de concreto com 1.5 m de altura, pilar metálico de 
4.5 m de altura com cobertura metálica ‘tipo sanduíche’ e acrílico na base para a iluminação zenital. Será de grande serventia para 
receber a Banda de Osasco, Orquestra da Câmara de Osasco, além de diversos eventos culturais, tais como: teatro produzido por
comunidades, bandas musicais, manifestações culturais no geral que precisam de apoio ou apenas um espaço.

FONTE LUMINOSA: uma releitura da extinta fonte luminosa da praça Dicran Echerefian: tem raio de 6 m, com 
base de concreto (pensando na durabilidade e manutenção) com 45 cm de altura para poder sentar e apreciar 
ou refrescar próximo a água - além de ajudar na qualidade do ar. 

AVIÃO: uma réplica na escala 1:1 do avião São Paulo: a fixação será feita em um pilar metálico 
central na altura de 4 m – assim como está no registro que marcou a história como o primeiro 
avião a voar em solos da América Latina. Outra curiosidade: um dia após, teve um voo no México.
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SEM ESCALA | PLANTA DE SITUAÇÃO E SETORIZAÇÃO

As travessas: Batista de Azevedo, República do Líbano, 
Fiorino Beltrano, Antônio Bernardo Coutinho, Natanael 
Tito Salmon e José Cianciarulo deverão ter aterramento 
de fios elétricos e cabos de serviços, além da instalação 
do piso bloquete intertravado 10x20 cm, seguindo a 
padronização do Calçadão.

TRAVESSA
-
A proposta é concentrar as barracas de alimentação (por exemplo: pastel, salgados, tapioca e 
milho) nas esquinas e as barracas não relacionadas a alimentação (como: vestuários, 
acessórios de smartphone, filmes, games etc.) fiquem na parte posterior da rua – isso faria 
com que as travessas ganhem maior importância e movimento comparado a situação atual. 

BOX MODULARES – Tipo 1 e Tipo 2
-
Box de fácil construção e adaptação - conforme necessidade do comerciante. É feito com estrutura metálica, revestida 
com chapas galvanizadas, piso elevado, marquise fixa e cobertura com teto verde para melhora do conforto térmico. 

Tipo 1: com medida de 3x3 m, podem estar nas esquinas das travessas ou soltos no pátio.
Tipo 2: com medida de 1.5x3 m, ficam na parte posterior das travessas.

Há a possibilidade de unir os boxes para ampliar o espaço física do comércio - e pelos materiais adotados, é fácil a 
customização visual de cada box sem perder a padronização.

ARBORIZAÇÃO NAS TRAVESSAS
-
As travessas também deverão adotar 
canteiros para substituição de alguns espaços 
reservado para box e padronizar uma única 
espécie de árvore que deverá ser plantado 
naquela determinada rua – criando assim, 
uma identidade.

Uma espécie que ‘dá’ em todos os cantos do 
nosso país é o ipê. Inclusive, o ipê amarelo foi 
declarado como a flor símbolo nacional em 
1961, pelo então presidente Jânio Quadros.

O ipê também tem a vantagem de poder 
explorar várias cores: roxo, branco e rosa.

Tanto para a cobertura dos boxes quanto a 
cobertura do calçadão (prancha 3/4), foram 
pensados para receber uma fina camada de 
substrato para plantio de espécies vegetativas 
com característica rupícula e epífitas, ou seja, que 
se desenvolvem sobre pedra e/ou troncos de 
árvore, necessitando de pouco substrato. Sendo 
elas: Bromélia de Ninho ( Neoregelia compacta), 
Barba de Velho ( Tillandsia usneoides), Filodendro 
Imperial ( Philodendron speciosum) e Brinco de 
Princesa (Fuchsia regia).

Vale considerar que, para a cobertura do calçadão 
também haverá a instalação de placas 
fotovoiltaícas para abastecimento de sua própria 
iluminação quanto a de todo o Calçadão.


