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PAISAGISMO
-
Para o paisagismo das áreas de intervenção desse 
concurso, foi, primeiramente, analisada a área e 
seu impacto direto e indiretamente para com a 
paisagem, com a estrutura e qualidade urbana da 
cidade de Osasco e as pessoas.

Uma área de grande aridez, assim como a 
maioria da cidade de Osasco, o Calçadão, a rua 
Antônio Agú e as travessas perpendiculares 
encontram em ponto estratégico para criação de 
um ambiente de reconexão entre áreas de 
grande importância para os ecossistemas da 
região, como as áreas dos Parques Estadual 
Jaraguá ao norte, Estadual da Cantareira a 
noroeste e do Estadual da Serra do Mar a 
sudoeste, proporcionando que áreas urbanizadas 
proporcionem habitat para biodiversidades 
desses ecossistemas e reduzam suas taxas de 
extinção, sendo pontos estratégicos para 
conservação dos ambientes naturais 
remanescentes.

Além disso, a região de intervenção se encontra 
próxima da Área de Proteção Ambiental da 
Várzea do Rio Tietê, representado pela cidade de 
Osasco por 3% do total de toda região estipulada 
para recuperação, através de um uso sustentável, 
da várzea tão importante para proteção e 
recuperação de um dos rios mais importantes da 
região e do estado de São Paulo, o Tietê, além da 
contribuição para redução de enchentes.

Enchentes é algo que é natural à área do 
Calçadão, área de várzea do rio Tietê, reduzida 
através da construção de infraestruturas cinzas, 
as quais possuem uma solução do problema de 
forma mais pontual, contribuindo para o 
aumento da poluição da água da chuva, uma vez 
que as coletam e enviam direto para rede de 
esgoto ou para os rios e córregos, canalizados, 
também com águas contaminadas.

Dessa forma, a soluções paisagísticas para a área 
do Calçadão, rua Antônio Agú e seu entorno, é a 
criação de paisagens que contribuam para maior 
bem estar e estética da região, ao mesmo tempo 
que contribuem para aumento dos serviços 
ecossistêmicos da região - melhoria da qualidade 
do ar e temperatura, recuperação do solo, 
ciclagem de matéria orgânica, absorção de água 
da chuva e destinação correta para os lençóis 
freáticos, aumento da biodiversidade e sua 
conservação, áreas de lazer para as pessoas, 
dentre outros, além de criar áreas de 
conectividade com ás áreas de proteção e 
conservação da região.

Áreas verdes proporcionam melhoria para saúde 
mental e física das pessoas, por este motivo, e os 
já apresentados, o projeto do Calçadão trouxe o 
Paisagismo não como um coadjuvante do 
projeto, mas também um protagonista, pensado 
de forma conjunta, ao mesmo tempo que 
contribui com todos os seus benefícios locais e 
urbanísticos.

ESCALA 1:750 | [CROQUI] CORTE B - CALÇADÃO DE OSASCO

P
R

O
P

O
ST

A
 |

 R
EV

IT
A

LI
ZA

Ç
Ã

O
 D

O
 C

A
LÇ

A
D

Ã
O

MOBILIÁRIO
-
Para os mobiliários, 
foram estudados: 
bancos, floreiras, 
lixeiras com coleta 
seletiva, paraciclo e 
pufes - tudo em 
concreto para resistir 
ao vandalismo.

Poste de iluminação e 
poste balizador 
também foram 
inseridos ao projeto.

E, pensando em 
custo/benefício, 
entendemos que não 
há a necessidade de 
ter um desenho 
exclusivo. Já que 
encontramos soluções 
no mercado bastante 
interessante para 
atender essa 
demanda.

COBERTURA
-
Não podemos desconfigurar a alameda e suas 
palmeiras (símbolo do Calçadão) ou prejudicar 
a profundidade e linealidade que ele 
proporciona.

E para preservar, pensamos as coberturas em 
estrutura metálica fixadas nas fachadas dos 
imóveis, transformando em uma grande 
marquise que atravessa por toda a extensão 
do Calçadão. Em alguns pontos, há passagens 
também cobertas de um lado para o outro –
sendo possível atravessar o calçadão coberto.

Lembrando que, assim como citado na 
prancha anterior, a sua cobertura tem teto 
verde somado as placas fotovoltaicas.

Dessa forma, conseguimos criar uma padronização das 
fachadas, onde as logomarcas (e textos) seriam aplicadas 
em um painel abaixo da marquise. E ainda, podendo 
manter a exploração da fachada no nível superior, com 
vitrines ou algo similar.

ILUMINAÇÃO
-
Dividimos a iluminação em três grupos: os 
postes de iluminação, os postes balizadores 
e a iluminação na marquise (cobertura).

Poste de iluminação: posicionamos ele 
exatamente no eixo central do pátio frente 
ao shopping com distância máxima entre 
eles de 5 m.

Poste balizador: posicionado por todo o 
percurso do Calçadão e continua na rua 
Antônio Agú com distanciamento máximo 
de 5 m – em sua maioria seguirá a distância 
padronizada dos canteiros das palmeiras. A 
sua proposta é que ilumine o caminho, 
criando um destaque visual noturno.

carros de serviço e fluxo de pessoas.

E o piso tátil sempre seguindo a marquise, 
exceto nas vias transversais que terão, mas 
sem cobertura.

Iluminação na marquise: instalação de led
por todo o percurso com distanciamento 
máximo de 50 cm.

PISO
-
Mantemos o belo piso com pedras 
portuguesas do pátio frente ao shopping. As 
outras áreas, com bloquete intertravado de 
10x20 cm. E, criando duas faixas centrais 
utilizando as cores características da 
bandeira da cidade de Osasco.

As duas cores também ajudam criar um 
corredor para o alinhamento das barracas 
de hot dog e o outro corredor livre para

HOT DOG + 4 MONUMENTOS
-
As barracas de hot dogs são um marco para o 
Calçadão, e para exaltar e valorizar, propomos 
o uso do eixo central da alameda para a 
distribuição e localização das barracas, de 
forma exclusiva. Seria a alameda principal dos 
hot dogs de Osasco.

E uma forma de valorizar ainda mais a 
alameda, seria padronizar as barracas e 
organizando ainda mais o espaço com a 
intenção de atrair mais turistas.

Os quatro monumentos já citados servem de 
apoio para os turistas e curiosos conhecerem 
mais da cidade de Osasco.

Outro detalhe do pátio, é que pensamos em 
manter a planta o mais livre possível – assim 
permitiria que acontecesse manifestações 
culturais, políticas e sociais, além da 
possibilidade de criar diversos novos tipos de 
evento: desde feiras de artesanato, divulgações 
de empresas a batalhas de rap.

EMPENAS CEGAS
-
Os imóveis com empena cega, ‘abrem’ espaço 
para manifestações artísticas de grafites e 
pixos. Fazendo com que as paredes sem graça, 
ganhem ‘vida’ e consequentemente tragam 
para o calçadão um público que muitas vezes é 
esquecido pela política brasileira.


