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 O centro da cidade de Osasco vive em seu coti-
diano uma intensa pluralidade de informações, culturas, 
classes sociais e acontecimentos. Com a proposta de 
requalificar o espaço público através do redesenho dos 
mobiliários urbanos pensa-se na criação de famílias e 
elementos dando identidade ao lugar.

 Os equipamentos urbanos são elementos que, 
além de compor a paisagem da cidade, geram um 
espaço mais democrático, dão suporte e promovem 
maior conectividade entre os transeuntes. Tendo isso 
como premissa propõem-se um mobiliário que seja 
antivandalismo, com baixo custo de manutenção e 
tenha vida útil extensa. 

 Todos os equipamentos são chumbados com 
sapatas de concreto a fim de evitar danos aos mes-
mos. 

 Como elementos principais adotou-se a chapa 
perfurada de aço cortem, chapas metálicas com o aca-
bamento na cor grafite e o concreto.
 
 Para a iluminação foi escolhido o led, por ser a 
melhor opção do mercado, com boa eficiência energé-
tica, economia de custos, dimerização e maior alcance 
de luz, o que garante mais segurança, possibilitando o 
uso do espaço em qualquer horário e dia da semana.

 Cria-se espaços de estar com um caráter de 
unicidade, dando suporte as atividades cotidianas pro-
porcionando assim uma identidade para os mesmos e 
incentivando a interação e apropriação dos lugares.

BANCO

Banco em concreto 
(resistente e antigrafitável, 
polímeros do concreto 
alterados para que se 
atingisse uma propriedade 
impermeável à aplica-
ção de tintas externas, à 
oleosidade e à água), com 
iluminação de LED na 
parte inferior do mesmo 
e chumbado ao piso. 
Utiliza-se o encosto em 
chapa de aço perfurada 
para dar mais leveza ao 
design do mobiliário. Esse 
banco  está distribuído ao 

longo do projeto.

BANCO COM FLOREIRA

Banco em concreto 
(resistente e antigra-
fitável, seguindo o 
padrão proposto), com 
iluminação de LED na 
parte inferior do mesmo 
e chumbado ao piso. 
Utiliza-se o encosto em 
chapa de aço perfurada 
também, além de um 
vão projetado para o 
plantio de vegetação 

arbustiva.

TOTEN PUBLICITÁRIO/ 
PONTO DE INFORMAÇÃO

Tem como finalidade 
fornecer propaganda, 
, informações sobre o 
comercio e serviço local 
(através de um mapa 
interativo possibilitado pela 
tela touch-screen), pontos 
turísticos, eventos e atra-
ções para os transeuntes. 
Esse equipamento conta 
com uma iluminação com 
LED de modo a viabilizar 
sua utilização durante a 
noite. Conta também com 
um sistema de repetição 

wi-fi.

ESTRUTURAS PARA 
AMBULANTES

Propõem-se uma 
estrutura para ambu-
lantes que é com-
posta por duas telas 
aramadas (medindo: 
1,10m x 2,20m - L x 
H), com um vão para 
encaixe de uma pra-
teleira (cujas medidas 
são: 0,80m x 1,60m 
- L x H). Os aramados 
permitem que os 
comerciantes pendu-
rem suas mercadorias 
facilmente, trazendo 
leveza e praticidade. 
Os comerciantes se-
rão responsáveis pela 
prateleira de madeira 
e cobertura (em lona).

BALIZADOR 

Este equipamen-
to desempenha 
a função de se-
parar fisicamente 
e visualmente o 
espaço, restrin-
gindo a circula-
ção de veículos 
em determina-
dos trechos. Utili-
za-se iluminação 
de LED (na 
parte superior do 
balizador) com o 
intuito de sinali-
zar, viabilizando 
sua utilização 

durante a noite.

BICICLETÁRIO DE PISO

O bicicletario não é auto-
ral, sendo fabricado pela 
empresa De Lazzari. O 
modelo em questão é 
o Mince F e a escolha 
é pelo minimalismo, 
praticidade na instalação 
e dupla funcionalidade, 
pois terá a função de 
balizador também, além 
de criar uma relação 
com o desenho de piso. 
É composto por aço 
zincado com acaba-
mento em pintura a pó 
eletrostática, cor grafite, 
e a fixação é simples, 
podendo ser concretado 
diretamente ou parafusa-
do no piso.

POSTE DE ILUMINA-
ÇÃO MENOR

O poste de iluminação 
de menor porte, 3 
metros de altura, é o 
ideal para os trechos 
do projeto que tem o 
trafego de pedestres. O 
poste possui desenho 
simples com o intuito de 
minimizar o ruído visual, 
com estrutura metálica 
e acabamento em aço 
zincado com pintura 
a pó eletrostática, cor 
grafite.

POSTE DE ILUMINA-
ÇÃO MAIOR

O poste de iluminação 
de maior porte, 4 Metros 
de altura, é o ideal para 
os trechos do projeto 
que tem o trafego de 
veículos e previsão de 
aglomeração de grandes 
quantidades de pessoas 
devido aos eventos 
públicos. Possui as 
mesmas propriedades 
do poste com altura de 
3 metros.

POSTE DE ILUMINA-
ÇÃO COMPOSTO

O poste de ilumina-
ção composto tem 
4 Metros de altura e 
conta também com uma 
iluminação a 3 metros 
de altura, ideal para os 
trechos que tem o trafe-
go compartilhado entre 
veículos e pedestres. 
Mesmo acabamento dos 
demais postes.

BEBEDOURO 

O bebedouro proposto 
é estruturado por uma 
base central chumbada 
ao piso. Foi concebido 
em três alturas dife-
rentes que atendem 
adultos, crianças, 
cadeirantes, além de 
conter um recipiente 
projetado para o pet, 
que fica abaixo do ma-
quinário do bebedouro. 
O primeiro botão ativa 
o acionamento da água 
do bebedouro mais 
alto, e assim sucessiva-
mente.

PONTO DE ÔNIBUS

Estruturado por um pórtico 
metálico chumbado no 
piso, o ponto de ônibus 
proposto possui um painel 
informativo com o itinerário 
dos ônibus e conta com 
um espaço vazio e coberto 
pensado em propiciar um 
abrigo para um cadeiran-
te. E seguindo a mesma 
linguagem visual do banco 
proposto, utiliza-se um 
banco em concreto com 
iluminação de LED na 
parte inferior do mesmo, 
tendo o encosto em chapa 
metálica perfurada na qual 
se estende do chão até a 
cobertura.

LIXEIRA SUBTERRANEA 

Utiliza-se coletores subterrâneos em al-
guns trechos para evitar a sujeira e mal 
cheiro. O sistema é composto por dois 
containers subterrâneos com capaci-
dade para 3mil litros cada. Possui um 
coletor para lixo orgânico e outro para 
recicláveis. As vantagens de usar esse 
sistema são: o asseio, a conservação, 
não contribui com a poluição visual, a 
capacidade de armazenamento é bem 
maior que o normal, e o fato de ser 
subterrâneo evita o odor dos resíduos 
e a manipulação dele por catadores 
ou animais. O número de viagens que 
o caminhão de coleta realizará será 
consideravelmente reduzido.

BANCA DE JORNAL

Com corpo estrutural em perfis 
metálicos, a banca de jornal é 
também delimitada em um re-
tângulo de 2,35x3,30. Possui 
isolamento térmico e um jardim 
vertical de pequeno porte e 
de baixa manutenção no lado 
externo, abaixo da janela. 
O piso é modular em placas 
de concreto e no interior da 
banca contem prateleiras em 
mdf com pintura em cimento 
queimado e iluminação em led 
na parte superior. Na cobertura 
apresenta placas de captação 
de energia solar. A banca pode 
ser fechada por uma porta 
dobradiça, que se recolhe em 
umas das extremidades.

SANITÁRIO PÚBLICO

O sanitário contém um vaso, uma pia e um trocador retrátil 
feito de modo a atender as normas da NBR9050 de 
acessibilidade. O acesso é por uma porta de correr e no 
lado externo possui um banco para espera. A área técnica 
que permite o funcionamento do banheiro fica localiza-
do no fundo do mesmo, composto por um sistema com 
encanamentos e caixa d’água de 700ml, rede de energia 
e esgoto. O armazenamento de água de chuva se dá pela 
cobertura e é armazenada na caixa d’água. Na cobertura 
também há uma placa de captação de energia solar. Esse 
equipamento pode ser disposto colado aos quiosques ou 
banca de jornal por terem as mesmas larguras, e até mes-
mo espelhado de maneira que compartilhem do mesmo 
modulo de infraestrutura.

QUIOSQUE

Pode adotar diversos usos como o de 
lanchonete, sorveteria, cafeteria e etc. 
Com corpo estrutural em perfis metá-
licos, o quiosque é delimitado em um 
retângulo de 2,35x3,30, e foi previsto 
com um espaço confortável para 2 
pessoas. Possui isolamento térmico e 
um jardim vertical de pequeno porte e 
de baixa manutenção no lado externo, 
abaixo da janela. O piso é modular 
em placas de concreto e na cobertura 
apresenta placas de captação de energia 
solar. O quiosque pode ser fechado por 
uma porta dobradiça, que se recolhe em 
umas das extremidades.

LIXEIRA MENOR

A lixeira foi pensada em chapa 
de aço perfurada para dar mais 
leveza ao design do mobiliá-
rio e para seguir um padrão 
proposto nos equipamentos 
públicos. Seu formato se dá de 
modo a facilitar a sua fixação 
e o seu uso em conjunto com 
os bancos e pontos de ônibus, 
podendo ser instalado nas 
laterais dos mesmos. As laterais 
da lixeira são chapas de aço 
lisas, enquanto o seu cesto 
(removível) é em chapa de aço 
perfurada.

LIXEIRA MAIOR

Tem sua base 
chumbada ao piso e 
seu cesto pode ser 
removido com facili-
dade caso necessário. 
Também em chapa 
de aço perfurada. Seu 
formato mais alto e 
quadrado permite que 
este mobiliário seja 
distribuído de forma 
avulsa pela exten-
são do calçadão e 
calçadas.

FECHAMENTO

 Denominada como Fechamento, a 
cobertura proposta justifica-se pela versatilidade, 
por ter boa permeabilidade do espaço, linhas orgânicas, 
movimento, por ser minimalista e por sua funcionalidade.
A echamento da cobertura é composta por uma lona, policar-
bonato e tela de aramado de aço, e é sustentada por uma 
estrutura metálica com pintura letrostática branca. 
Propõem-se quatro situações diferentes para 
a cobertura indicadas ao lado.

Busca da marcação da persoectiva pelo piso e cobertura - lado esquerdo apoio aos ambulantes


