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 O projeto se contextualiza em uma região que apresenta expressivos potenciais 
urbanísticos para a cidade de Osasco, pois se trata de uma área com infraestrutura 
excelente e que cada vez mais chama a atenção. O momento se traduz em observar a 
capacidade de transformar o centro, alinhado com a operação urbana consorciada Tiête 
Osasco II, visto que este instrumento por sua vez já induziu diretrizes essênciais para a 
área, sendo uma delas a rua Antônio Agú como protagonista do centro comercial exis-
tente.
 A Estação férrea Osasco, reformada recentemente, faz parte da operação citada e 
permite o transpasse da linha férrea conectando bairros importantes centrais como, por 
exemplo, Presidente Altino, com alto potencial construtivo. Esta estação âncora possui 
uma relação direta com a rua Antônio Agú, criando um eixo visual cativante em qualquer 
ponto que esteja da rua. 
 Sendo assim  como elemento principal do projeto foi definido uma cobertura na 
rua Antonio Agú de forma a possuir linhas minimalistas e ao mesmo tempo dinâmica e 
orgânica, trazendo contraste com o entorno. Esta rua é a 2ª maior via de comércio a céu 
aberto do país e se espera que tanto a cobertura quanto equipamentos com desenhos 
refinados tragam maior personalidade a área, traduza o espírito do espaço e a capacite 
para atender um público tão diversificado.
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            Considerando a rua Antônio Agú como uma “avenida” de pessoas, a requa-
lificação do espaço público parte deste eixo na qual elementos complementares, tais 
como equipamentos, banheiros, playgronds, surgirão nas ruas perpendiculares, servindo 
de apoio. Assim, o calçadão principal ficará mais fluído, facilitará a grande circulação de 
pedestres e permitirá ter maior espacialidade e profundidade do campo de visão.
            Entre as camadas de atuação da área, foram definidos:
   - Mobilidade: Prevaleceu a preferência ao pedestre em detrimento do carro, cuja 
extensão da rua Antônio Agú se transformou em uma via compartilhada visto a incidência 
de pouco trânsito durante a semana. 
   - Áreas Verdes: Diversificar a vegetação para as ruas perpendiculares em relação ao 
calçadão de modo a manter a paisagem e potencializar o espaço público.
   - Drenagem: Potencializar a infiltração da água no solo e retardar o fluxo de água.
   - Equipamentos: Potencializar as áreas públicas através de equipamentos necessários 
para o local.
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