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ESTRATÉGIA

Repensar as conexões das vias próximas 
através dos parâmetros da acessibilidade 
universal.
É preciso que todas as vias no entorno ime-
diato proporcione o deslocamento de pedes-
tres e principalmente de pessoas com 
necessidades especias.

Repensar as conexões das vias próximas priori-
zando o pedestre.

Fazendo uso de calçadas elevadas, estreita-
mento de esquinas para que o motorista de 
veículo automotor reconheça as imediações da 
Antônio Agu como área preferencial para 
pedestres.de pessoas com necessidades espe-
cias.

Aumentar a qualidade do ambiente configu-
rando o calçadão como um espaço de per-
manência e não somente de passagem. 
Permitir que as pessoas descansem após 
uma caminhada, sobretudo as mais idosas 
ou com algum tipo de deficiência. Criar um 
espaço generoso onde seja possível parar e 
respirar.

Permitir que todos os agentes que estão ligados 
aquele espaço possam usufruir do mesmo. Aqui se 
insere a intenção de permanecer como os ambulantes 
nas imediações da Antônio Agu.
Além disso, possibilitar o uso para todas as idades.

O CALÇADÃO

A Rua Antônio Agú está localizada em uma área de escoamento 
e com forte expressão comercial. Dá acesso à diversas vias que 
conectam o tecido da cidade com municípios limítrofes, espe-
cialmente São Paulo. Sua abrangência extrapola seus limites 
fazendo interseção com vias importantes da cidade.

O entorno imediato do Calçadão possui diversos equipamentos 
atratores de público. Esses equipamentos não se restringem 
somente ao uso comercial. Alí é possível encontrar igrejas, car-
tórios, galerias comerciais, a Biblioteca Municipal, escolas, hos-
pitais, terminais de ônibus, supermercados, edifícios da prefeitu-
ra, clubes de esportes, entre outros.

Há ainda em seu entorno espaços públicos como largos, praças 
e bulevares. Em linhas gerais esses espaços, com a exceção de 
alguns, carecem de manutenção (pisos, mobiliário urbano e  
jardins).

Alguns elementos do tecido urbano representam limites e bar-
reiras que encerram as imediações dentro de um polígono cujo 
perímetro é delimitado pelas vias:  Avenida dos Autonomistas, 
Avenida João Batista, Rua da Estação e linha de trem (CPTM), o 
viaduto  e as margens do Córrego Bussocaba.

Dessa forma, percebe-se que o Calçadão da Rua Antonio Agu 
está em uma área rica e com grande potencial.

O calçadão se configura como um lugar de passagem tendo em 
vista que ele representa um acesso a estão do metrô. Essa 
característa, de lugar apenas de passagem, o coloca a quem de 
suas possibilidades. Portanto o esforço desse trabalho se con-
centra em tornar o calçadão em um local onde seja agradável 
estar, um local de permanência.

Para isso foi necessário repensar toda a trama na qual a Rua 
Antônio Agu está inserida. Embora nesse trabalho a abordagem 
se concentre ao longo da área de intervenção proposta, para 
revitalizar o Calçadão é preciso pensar como chegar ali. 
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