
Nossa premissa estratégica é uma só: que

a vida urbana funcione de forma adequada

com suas diversidades de uso espacial e

social. Dentro da área de intervenção

visamos construir uma diversidade urbana

com implemento de espaços que ofereçam

àqueles que o usufruem, a possibilidade de

se sentirem em um empreendimento

público onde o propósito vise o lazer e

convívio dentro de um núcleo comercial

consolidado.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

A importância da intervenção na escolha do

partido, obriga-nos a algumas

considerações de ordem urbanística. O

espaço urbano se transforma rapidamente

e flutua entre seus variados usos.

Consideramos, portanto, dotar o espaço da

intervenção, com uma multiplicidade de

usos, intrincadamente combinados e

mutuamente sustentados, que visa influir

no crescimento local, tanto na esfera

economica quanto na esfera da

sustentabilidade. Ainda assim, mantendo a

sua principal característica: o comércio

popular.

Para tanto, acreditamos que o homem

contemporâneo está procurando, cada vez

mais, viver envolto por espaços verdes,

assumindo uma postura de vida urbana

sustentável. E, cada vez mais, busca

encontrar o reflexo dessa postura nas

obras privadas e, principalmente, nas obras

subvencionadas com recursos públicos.

PREMISSA ESTRATÉGICA

1. AMBULANTES

"O calçadão de Osasco se constitui em um

território que congrega atividades distintas:

lojas de roupas, calçados, lanchonetes,

artigos em geral, quiosque de rua, shopping

center, além de abrigar vendedores

ambulantes - regularizados ou não (...).

Marina Montenegro busca a compreensão

de como o território consitui um abrigo para

os atores não-hegemônicos, na medida em

que comporta atividades  tão distintas e

distantes em termos de graus de

organização e de capital, entendendo a

EIXO FLUXUS

EIXO REVITARE

EIXO MERCATUS

EIXO AUTÓS

organização e de capital, entendendo a

cidade como uma totalidade interconectada

por diversas divisões do trabalho, em

diferentes pedaços do meio construído".

Fonte: Varussa, Luiz Gustavo Liberato, O Centro

Comercial de Osasco (SP): O caso do Calçadão de

Osasco, 2017.

Os ambulantes configuram uma resposta

diretamente relacionada às características

urbanísticas do local. Em função dessa

consideração, e tomando uma posição

realista a esse problema proposto, que

envolve uma destinação comercial,

resolvemos este tema implantando 72

unidades de  módulos "Imagine" (3,00m x

2,50m), contíguos, em vigas e pilares

metálicos e cobertura metálica, executada

em ETFE (Etileno-Tetrafluoretileno - um

dos materiais mais inovadores da

arquitetura atual) conjuntamente com

Filmes Fotovoltáicos Orgânicos. Os

módulos "Imagine" foram distribuidos da

seguinte forma: 60 unidades no Eixo

seguinte forma: 60 unidades no Eixo

Mercatus (Rua Batista de Azevedo), 03

unidades na Rua Natanael Tito Salmon e

09 unidades na Rua José Cianciarullo.

Além da solução do problema visual e de

ocupação espacial, propomos que tais

módulos "Imagine" sejam de ocupação

itinerante (prazo a ser definido pela

Administração Pública). Ou seja, que a

concessão de uso vise oferecer àquele que

venha a trabalhar no módulo, a

oportunidade de crescer economicamente,

abrindo seu própio negócio e então ceder o

módulo para novos ambulantes que

desejam empreender.

Acreditamos que se houver incentivo fiscal

para aqueles ambulantes que trabalharem

nos módulos "Imagine" e que buscarem

oferecer itens  que reflita as tecnologias

sustentáveis disponíveis no mercado,

tornaria o ambiente mais proativo.

1. AMBULANTES

2. ILUMINAÇÃO

3. PISO

4. MOBILIÁRIO URBANO

5. COBERTURA

6. ACESSIBILIDADE

7. PAISAGISMO E MICROCLIMA

"Como pólo comercial, Osasco é a cidade

da Grande São Paulo que mais atrai

investimentos. No setor varejista e

atacadista, destacam-se o hipermercado

Wal-Mart, que instalou em Osasco sua

primeira loja  em território brasileiro, o

Sams Club Atacadista, o Carrefour, o

Makro e dois grandes shoppings centeres.

Por outro lado, as micro e pequenas

empresas praticamente duplicaram sua

participação na geração de empregos

formais, passando de 20% para 40% nos

últimos 20 anos. Comerciantes em sua

maioria, esses empreendedores

representam mais de 9 mil

estabelecimentos. Muitos deles, de

comerciantes da colônia Armênia de

Osasco, estão localizados na rua Antônio

Agu, tradicional via de comércio popular de

alcance regional por onde passam,

diariamente, mais de 100 mil pessoas.

Movimento superado, em toda a Região

diariamente, pessoas.

Movimento superado, em toda a Região

Metropolitana de São Paulo, apenas pela

rua 25 de Março, na Capital."

Fonte:http://www.cidadespaulistas.com.br/prt/cnt/mp-

princid-390.htm

MICROCLIMA URBANO

os quatro núcleos

Separamos a área de intervenção em 4

eixos que somados denominamos "Núcleo

de requalificação".

Núcleo de requalificação:

Eixo Fluxus

Eixo Revitare

Eixo Mercatus

Eixo Autós

EIXO FLUXUS: por onde passa o maior

volume de pessoas.

EIXO REVITARE: há a necessidade de

revitalização e ser transformada em

prolongamento do calçadão. Não obstante,

acreditamos que isso trará maior

visibilidade para a Av. João Batista e,

consequentemente, estimular o

crescimento do mercado local.

EIXO MERCATUS: entorno de valor

histórico (Mercado Municipal) e área de

destinação  para os ambulantes.

EIXO AUTÓS: prevalece o transporte

automotivo.
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CONCURSO DE PROJETOS DE ARQUITETURA

OSASCO/SP

1

EIXO FLUXUS
EIXO AUTÓS

EIXO MERCATUS EIXO REVITARE

A    M    B    U    L    A    N    T    E    S   -  MÓDULOS "IMAGINE"

2

1

4

3

1

- Modulação em estrutura metálica

2

- Brises metálicos na cor marrom instalados na estrutura metálica

3

- Cobertura em ETFE + OPV

4

- Vidro temperado e laminado. Pode receber tratamento para redução da

incidência dos raios UV, dentre outros.

1

5

5

- Padronização das placas publicitárias. Propomos que tal padronização

se extenda por toda a intervenção a fim de eliminar a poluição visual. Não

necessariamente deve seguir o padrão dos módulos "Imagine".
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- 60 unidades no Eixo Mercatus (Rua Batista de Azevedo)

2

3

- 03 unidades, Rua Natanael Tito Salmon

- 09 unidades, Rua José Cianciarullo

DETALHAMENTO TÉCNICO

LOCALIZAÇÃO

DIRETRIZES ADOTADAS
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