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BARRACAS PARA COMERCIANTES DE RUA

Para conseguir uma melhor organização esté�ca e visual, estamos propomos a padronização 
das barracas dos ambulantes existentes na região, tranformando-as em mini lojas. 

Produzidas em estrutura metálica reves�da externamente por chapa metálica na cor preta, que 
é uma cor neutra, mime�zando melhor com o entorno e �po de utensílios, comida e materiais 
comercializados.

Acabamento interno e frontal em chapa de madeira OSP LP, trazendo um tom natural e neutro 
- equilibrando a cor preta e  auxiliando na melhor acomodação, exposição e organização pelos 
usuários.

A cobertura em telhado verde contribui para o conforto térmico da loja, compõe com a 
paisagem da área,  suavizando a vista dos edi�cios do entorno que ao ser observado de cima, 
visualmente ampliarão a área verde, somando-se aos canteiros de jardim. Para além do visual, o 
telhado verde filtra e retarda o fluxo das águas de chuva que após passagem pelo sistema será 
encaminhada para o canteiro pluvial mais próximo.

Para garan�r a organização, sugerimos a limitação de exposição de produtos e comunicação 
visual nas faces internas da barraca.

As barracas estão sendo propostas no tamanho de  2,00m X1 ,50m, dispostas nas ruas 
transversais ao calçadão:  Rua ba�sta de azevedo, Rua Fiorino Beltrano, Rua Nathanael Ti�o 
Saimon, Rua republica do Libano, Rua Antonio Benedito Cou�nho e Rua José Cianciarulo; 
Pá�o da Estação e Praça 21 de dezembro - somando ao total 315 unidades. 

Foram locadas de forma a garan�r a boa circulação dos traseuntes e compa�bilizadas com 
arborização em canteiros pluviais e iluminação.

Executados no local, permeando os canteiros, locados de forma estratégica 
para a atender a passagem e momentos de espera dos consumidores das 
lojas.

LUMINÁRIAS

Luminárias desenvolvidas a par�r do design dos pilares da cobertura, 
trazendo em sua forma a representação dos galhos de uma árvore, Compõe 
os espaços sem criar poluição visual, enriquecendo a paisagem e 
contribuindo no estabelecimento da iden�dade da região. 

MOBILIÁRIO AUTORAL

BANCOS DE CONCRETO

MOBILIÁRIO DE FÁBRICA

CONJUNTO MESA COM BANCOS
Mesas e bancos soltos, próprios para espaços públicos, ampliando o bem 

estar dos usuários e fomentando o comércio alimen�cio.
MMCITE 

modelo Bistro 
Mesas e cadeiras em aço -  tampo na cor cobre.

LIXEIRAS
MMCITE 

modelo Be�er 
concreto HPC, recipiente de aço galvanizado, 120l sem tampa na área 

coberta e com tampa na área descoberta.

intervenção parcial e mobiliário
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COBERTURA EM VIDRO

BARRACAS | PLANTA BAIXA
escala 1:50

BARRACAS | VISTA FRONTAL
escala 1:50

ESTRUTURA DA COBERTURA  COM ILUMINAÇÃO
escala 1:50

LUMINÁRIA TIPO 1
escala 1:50

LUMINÁRIA TIPO 2
escala 1:50

BARRACAS | ILUSTRAÇÃO
sem escala 

BARRACAS | CORTE TRANSVERSAL
escala 1:50

CAMINHAR SOBRE A IDENTIDADE

Os serão executados em concreto usinado cinza natural marcado faixas e manchas em lajota terracota. 
As lajotas de formato 10x10 possuem maior resistência e viabilizam um desenho de piso bastante 
irregular que se espalha por toda a região, inclusive nas áreas de intervenção parcial.

Para reforçar o desenho privilegiando o pedestre, os pontos de travessia serão destacados com 
manchas de lajota nas calçadas e pintura em cor similar sobre o asfalto.

As vias de intervenção parcial deverão ter sua rede elétrica enterrada e receberão as luminárias de 
design exclusivo para o projeto - reforçando a conexão desses trechos com o calçadão principal.

LAJOTAS DE CERÂMICA
Desenho de piso

PISO GRADE URBAN
METALGRADE 
áreas de piso, sem perder a
permeabilidade.

CONCRETO USINADO
Maior área com material de menor 
custo e  maior durabilidade
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