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 De modo a requalificar a fruição do pedestre ao longo da rua 
Antônio Agú, toma-se como estratégia projetual o nivelamento da rua 
dando continuidade visual ao calçadão, porém mantendo  segurança 
do pedestre através do balizamento.
 Para trazer maior contraste entre carro e pedestre foi escolhi-
do uma placa de concreto drenante com a tonalidade verde para a 
rua compartilhada. A escolha desse material se deu pela sua capa-
cidade de absorção de agua e também por sua resistência a fluxos 
variados, incluindo veículos.

PAGINAÇÃO 
 O desenho do piso surgiu do eixo principal do projeto, a rua 
Antônio Agú, objetivando reforçar a perspectiva do calçadão e man-
tendo um desenho dinâmico. Tirando partido das palmeiras opta-se 
por delimitá-las dentro de uma faixa de 80 cm onde se concentra 
elementos fixos como as coberturas e os bancos. O padrão adotado 
foi uma modulação que varia entre 1, 3 e 5 metros nos tons de cinza 
claro e cinza médio. Cada uma delas é separada por uma faixa de 20 
centímetro na tonalidade do cinza escuro.
 Trata-se de um piso semipermeável, utilizando placas de 
concreto drenante na medida de 10 por 20 centímetro que ajudam 
na infiltração da água no solo. 
 

 O mercado produz grande quantidade de resíduos, tanto orgânicos quanto reciclá-
veis, logo a instalação do lixo subterrânea se tronou viável, visto que esse tipo de lixeira 
consegue armazenar uma maior quantidade de resíduos.

Rhino Pisos
placa drenate de concreto poroso

  O trecho que abriga o Mercado Municipal de Osasco e a 
Escola Estadual Antônio Raposo Tavares, apresenta grande potencial 
de conectividade com o entorno. Para isso, a calçada da entrada da 
escola foi requalificada potencializando o espaço público que existe 
em frente a ela. Os instrumentos utilizados para alcançar tal premis-
sa partiram do urbanismo tático, que consiste em elementos flexí-
veis e de baixo custo, tais como bancos, desenho lúdico no piso e         
playgrounds.
 Mesmo com o nivelamento da rua, foi garantido o pleno fun-
cionamento da escola, mantendo vagas de carros e principalmente 
as do transporte escolar.
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