
Vantagens Piso Drenante Intertravado
1- Redução das ilhas de calor (índice de refletância solar

maior que o do asfalto);

2- Reduz o escoamento superficial da água e com isso

evita as enxurradas;

3- Possibilita a coleta da água para reuso;

4- Reduz os gastos de energia de drenagem de água e

reservatórios;

Vantagens Piso de Concreto Vassourado
1- Maior resistência e durabilidade;

2- Poderá ficar exposto à chuva e demais intempéries;

3- Baixo custo de execução;
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1.A Grelha de Escoamento de
águas pluviais;

1.B Piso drenante Intertravado;
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B3.A  Aço Galvanizado;

3.B  Madeira Pinus de 
reflorestamento

2.A Concreto Vassourado;

2.B Grama Esmeralda;

4.A Concreto Polido;
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Uso Normal

Grande Uso

Mega Uso

Pontos de Iluminação

Uso durante NOITE
Baixo Uso

Médio Uso

Uso durante o DIA

Guarda Civil
Guarda Móvel

SEGURANÇA_
MAPEAMENTO DA ÁREA

Estação CPTM

Postes baixos

Postes Altos

Guarda Civil Metropolitana

I PROPOSTA

PRAÇA I CALÇADÃO

1 Atualmente no espaço em
frente ao shopping ficam
quiosques de sorvetes e
nenhuma área de permanência
ou contemplação, por esse
motivo estamos propondo uma
praça que além de não
prejudicar a circulação trará
um grande potencial, levando
vida e ressignificando espaços
existentes para as pessoas.

COBERTURA I CALÇADÃO

1 A Cobertura é uma estrutura leve, que será fixada entre
os coqueiros e comércios existentes, não prejudicando a
circulação do pedestres e veículos de emergência.
Ela trará sombreamento no percurso do calçadão,
favorecendo a permanência devido a boa sensação
térmica.
Além disso é um elemento arquitetônico e atrativo aos
usuários, feito de tecido leve com o intuito de
transparência para possibilitar visibilidade do céu.

ILUMINAÇÃO I PROPOSTA

1 A nova Iluminação foi considerada em toda a Rua Antônio Agú e nas demais vias do entorno. Foi
proposto Postes com placas solares, tendo em vista a grande incidência solar no local. Para melhorar
a segurança e permitir o uso do calçadão 24hrs, foram definidas duas alturas, uma com 5metros para
iluminação geral e outra com 3 metros para iluminação focal nos pedestres.
Com relação ao paisagismo foi criado uma iluminação de piso com “spot” direcionado para vegetação
em destaque as palmeiras favorecendo ainda mais o valor histórico.

Nas ruas com intervenções Parciais, consideramos aterramento dos postes e fiações elétricas, tendo
em vista a necessidade de utilizar a calçada para circulação do pedestre.


