
 

 PROJETOS DE ARQUITETURA - REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO 
DA RUA ANTONIO AGÚ – OSASCO/SP 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  
 

MEMORIAL DESCRITIVO DA ANTÔNIO AGÚ (CALÇADÃO) 
 

 

Localizado no coração de Osasco, o calçadão é o mais importante polo comercial varejista da 
região e o segundo mais forte do Estado de São Paulo, Com 30 anos de existência, o local 
recebe em média 350 mil pessoas por dia esse numero chega próximo a 1.00.000 (hum 
milhão)em época de natal, atrás apenas da Rua 25 de Março  
Há no calçadão: 

 35 carrinhos diários se revessando dia-sim dia-não 

 500 pessoas ligadas direta ou indiretamente com a venda dos cachorros quente 

 40 mil sanduíches vendidos por dia 

 250 lojas (mais 200 dentro do shopping Osasco Plaza) 

 86 canteiros 

 98 ambulantes 

 13 bancos 

 15 lixeiras 
 

CALÇADÃO/SITUAÇÃO ATUAL 
 
Hoje ao transitar pelo calçadão da Rua Antônio Agú nos deparamos com as seguintes 
situações: 
 

 Poluição visual; 

 Canteiro mal conservado (alguns sem coqueiros e/ou sem plantas), alguns usados para 
descarte de lixo; 

 Quantidade insuficiente de bancos, hoje tem apenas 13 em toda a sua extensão(500 
metros); 



 O piso tátil não está de acordo com as normas; 
 Quantidade de lixeiras insuficientes para o número de lojas, ambulantes e 

frequentadores do local; 
 Número excessivo de ambulantes(98) mais de 2/3 não tem autorização, gerando 

desorganização e desconforto para os frequentadores e prejuízo para o comércio local; 
 Lojistas que colocam o lixo na calçada fora do horário permitido; 
 Lojistas que invadem o espaço destinado aos transeuntes se aproveitando para 

colocarem manequins, araras e propagandas; 
 Grande quantidade de pedintes durante o dia e de moradores de rua durante a noite; 
 Insegurança de quem frequenta ou precisa passar pelo calçadão especialmente à noite 

por causa da iluminação precária. Os alunos(na grnde maioria mulheres) que se utilizam 
da via no período noturno são frequentemente furtados e/ou roubados. 

PROPOSTAS E SUGESTÕES DE MELHORIAS PARA O LOCAL 
 
CANTEIROS: 
 

 Reposição de 3 (três) coqueiros; 
 Elevação das muretas dos canteiros em aproximadamente 40 (quarenta) centímetros e 

aumentar a espessura da mesma de 10 (dez) para 20 (vinte) centímetros para que seja 
posicionado novos bancos de acordo com o projeto.  
Os novos bancos serão afixados nos canteiros de maneira intercalada de ambos os 
lados do calçadão. Totalizando 44 (quarenta e quatro) bancos sendo 20 (vinte) do lado 
esquerdo e 24 ( vinte e quatro) do lado direito (lado do shopping). 
Sugerimos a realocação dos 13 (treze) bancos existentes hoje no local para outras 
praças de Osasco. 

 As lixeiras poderão ser colocadas na intersecção dos bancos totalizando 44 (quarenta e 
quatro) lixeiras em toda a extensão do calçadão. 

 Para os canteiros sugerimos a colocação de flores perenes como: margaridas, 
crisântemos e/ou astromélia ,devido a experiências anteriores não se deve colocar flores 
muito atrativas como petúnia ,amor perfeito, gerânio,pois esse são frequentemente 
tiradas pelos frequentadores do calçadão . 

 A preservação dos coqueiros se faz necessária pois a utilização de qualquer outra 
espécie arbórea causará um maior impacto na drenagem das grelhas de escoamento 
em função do tamanho e quantidade de folhas que cairão sobre a via causando um 
entupimento e agravando a situação. 

 
Material dos bancos: 

 Plástico reciclável imitando madeira.  
 

Vantagens:  

 Não enferruja o chão; 

 Baixa manutenção; 

 Limpeza com água e sabão; 

 Resistente a intempéries; 

 Imune a pragas e fungos;  

 Leve e de fácil montagem; 

 Ecologicamente correto. 
 



 
 
 

PISO CENTRAL (entre canteiros) 

Substituição do piso de cimento pelo piso intertravado. 
Vantagens: 
O piso intertravado tem como principal benefício a sustentabilidade, pois o processo de 
fabricação consome menos energia, além disso ele é permeável, o que possibilita maior 
rapidez no escoamento da água da chuva para o solo. Outro fator importante é a capacidade 
de reflexão de luz do pavimento, o que permite economia de energia elétrica da iluminação 
pública. 

O piso intertravado possibilita ainda a realização de uma obra rápida com utilização imediata 

da área assentada, o piso tem vida útil longa. Pode ser removido tranquilamente e ser 

reutilizado sem ser quebrado. é o único que pode ser retirado e reutilizado, permitindo a 

liberação imediata do tráfego depois de instalado, sem requerer tempo de cura. 
Possui variada coloração para atender a todo tipo de demanda, possibilitando a incorporação 
de sinalização viária dependendo da necessidade.(piso tátil) 

Utilizado principalmente em calçadas, estacionamentos e áreas de lazer, o sistema, 

ecoeficiente, facilita obras de infraestrutura  
Os pavimentos intertravados de concreto também podem ser permeáveis Por sua capacidade 
de drenagem, o sistema permite a infiltração da água, colaborando com a diminuição das 
superfícies impermeabilizadas no calçadão e reduzindo o escoamento superficial. Deve ter um 
correto espaçamento entre as peças e uma camada de base granular que funcione como filtro 
para a água da chuva garantem eficiência na drenagem. O sistema propicia uma 
desaceleração da chegada da água do terreno ao sistema de drenagem urbano,característica 
necessária para a diminuição dos danos causados pela enxurradas aos lojistas da regiao 
A implantação  das peças de concreto (PCA – 1984) tem seguir a normas técnicas NBR 9781 – 
Peças de Concreto para Pavimentação – Especificação e NBR 9780 – Peças de Concreto para 
Pavimentação. 
 
PISO TÁTIL 
  
O piso tátil deverá ter coloração vermelha para que cause mais impacto e distinção do piso das 
demais áreas.  
É recomendado que os pisos táteis sejam assentados de forma integrada de acordo com  
ABNT NBR 16537:2016 



 
ILUMINAÇÃO 
A Iluminação Pública (IP), mais do que um fator de embelezamento urbano ou de conforto 
Pessoal, é condição imprescindível de segurança pública. Fundamental para a vida 
Moderna, ela é também uma peça importante para o combate ao crime e para o 
Desenvolvimento das cidades 
A troca da iluminação se faz necessária frente a insegurança que a pouca luz existente hoje 
traz para os frequentadores 
A iluminação atual será substituída por aproximadamente 90 (noventa) novos postes com 4 
(quatro) hastes e lâmpadas de led com altura aproximada de 4,5 (quatro e meio) metros. (Vide 
foto no projeto) 
As lâmpadas terão cor branca com potência de 6.500 (seis mil e quinhentos) K e fluxo luminoso 
de 14.530 (catorze mil, quinhentos e trinta) Lúmens. 
. 

 
COBERTURA 
A cobertura dar-se-á através de vigas colocadas diretamente nos canteiros para não interferir 
no fluxo dos transeuntes. 
A cobertura compreenderá apenas o centro do calçadão em função da necessidade de 
remoção dos cocos existente nos  canteiros que já existem no local. ação realizada ao menos 
uma vez ao mês para que não haja acidentes  
Será de tubo retangular ou viga ´´I`` (para não ocorrer uma flexão com o estres do material) 
com altura de 5 (cinco) metros aproximadamente e distancia de 8 metros entre seus pilares 
visando não afetar a entrada e circulação dos caminhões da secretaria do meio ambiente e a 
segurança dos funcionários que fazem a manutenção do local,feito com muita frequência(pelo 
menos 3 vezes na semana de março a setembro) que o caminhão pipa entra para realizar a 
irrigação dos canteiros  
 

 

 
 



 
REDE WI-FI 
Devido à necessidade do uso da tecnologia por quase toda a população vimos a importância 
da instalação de antenas de rede wi-fi visando também o conforto e a interação de todos. 
Trazendo ainda benefícios para as vendas e novos negócios para o local. 
Promovendo por meio desta ação a renovação e a transformação do Centro em um local que 
se preocupa e atende às novas demandas da vida moderna, não ficando assim distante das 
grandes cidades que já disponibilizam este recurso à sua população. 
A potencia e localização deveram ser feito por estudo especifico 
 

AMBULANTES 
Os ambulantes legalizados serão realocados nos boxes da Praça 21 de Dezembro e nos boxes 
em frente ao bicicletário . (Vide projeto) 
Totalizando 43 novos boxes. 
Esses lojistas deverão denunciar os ambulantes irregulares da mesma forma que e feito com 
os vendedores de cachorro quente para que não haja uma desarmonia loca.l 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAINEL ELETRÔNICO 
A colocação de painel eletrônico em cima da base da GSM tem por finalidade eliminar do 
calçadão e região as faixas informativas de eventos e outros tipos de informações limpando a 
poluição visual e dando à Prefeitura maior abrangência para informar a população sobre 
qualquer tema ou situação que se faça necessária. 

 

 
 



 
 
FAIXAS DE PEDESTRE 
Dados informam que mais de 6000 (seis mil) pessoas morrem vítimas de atropelamento no 
Brasil, esse número pode ser reduzido drasticamente se primeiro houver uma conscientização 
maior de todos, de um lado temos pedestres que se arriscam atravessando fora da faixa e de 
outro lado ainda temos muitos motoristas que nem sempre a respeitam. 
De qualquer maneira fica à competência dos Órgãos públicos a manutenção e a implantação 
das faixa em locais com grande fluxo de pedestres, que tenham boas condições de visibilidade, 
segurança, higiene e sinalização adequada.  
Por isso sugerimos que elas sejam de cores fortes, que sejam contrastantes com a via e os 
espaços ao redor. Estudos mostram que onde houve substituição da faixa por outra com cores 
mais chamativa em grandes cidades, o número de atropelamentos/acidentes foi reduzido 
consideravelmente, segue  abaixo exemplos 

Rua -Antonio Agú 
.  

f 
Faixas já introduzidas  em outras cidades. 

 



MEMÓRIA HISTÓRICA 
Junto ao trabalho a ser realizado no novo Centro de Compras na Praça 21 de Dezembro onde 
ressaltamos a importância da história de Osasco e de seu fundador, sugerimos a colocação do 
Busto do Sr Antônio Agú, em frente às Bandeiras localizadas na calçada do Shopping Osasco 
Plaza. O local foi escolhido pelos inúmeros eventos sociais e cívicos e pelo grande número de 
pessoas que terão acesso à mais informação sobre a história e cultura da Cidade tão 
relevantes para a formação de cidadãos mais conscientes. 
.  

 
 

Não há no município nenhum monumento homenageando ao Sr Antônio Giuseppe Agù 
um imigrante italiano e um empreendedor pioneiro no planalto paulista, tendo sido o fundador 
da cidade de Osasco, assim denominada em homenagem à sua vila natal 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Imigra%C3%A7%C3%A3o_italiana_no_Brasil
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empreendedor
https://pt.wikipedia.org/wiki/Osasco


 
 
 
 

PRAÇA 21 DE DEZEMBRO 
 

 
 

FICHA TÉCNICA: 
LOCALIZAÇÃO: Entre as ruas Josefina Carvalho Cagliard e Rua Virgínia Aurora Rodrigues – 
Osasco – Centro. 
 

ATIVIDADE ATUAL: 
Estacionamento com 38 vagas . 
Local de reunião de moradores de rua. 
 
SITUAÇÃO ATUAL: 
 

              
 
 
 



Após pesquisa realizada in loco , em diferentes dias e horários e de acordo com os 
comerciantes ,alunos ,professores e transeuntes da região foi sinalizado/apresentado  as 
seguintes situações de fragilidades que a região vem enfrentando: 
 
 Crescimento da população de moradores em situação de rua que fixaram permanência no 

entorno da Escola, do Mercado Municipal e da região central; 
 O aumento do tráfico exercido pelos moradores de rua 24 horas por dia; 
 Aumento do consumo de drogas e consequentemente dos usuários no entorno que se 

encontram nesta situação; 
 As calçadas e ruas sofrem com a sujeira e o mal cheiro derivados das necessidades 

fisiológicas expostas por fezes e urina humana; 
 Percepção visível de ratos e pombos que aumentaram em função desta situação; 
 Relatos de agressão física e psicológica usadas em abordagens dessas pessoas em 

situação precária, que inibem os frequentadores da Escola ,do Mercado e de todo o 
entorno; 

 Aliciamento dos alunos para o trafico; 
 Facilidade na compra e uso das drogas; 
 Sentimento de insegurança e negligência que há anos afeta o local sem que nada de 

efetivo tenha sido feito. 
 Sentimento de extorsão pelos proprietários de veículos em relação aos guardadores de 

veículos (flanelinhas) 
 Queda nas vendas dos comerciantes locais. 
 

PROPOSTA E SOLUÇÃO: 
Criação de um Centro de compras utilizando parte do estacionamento existente no local. 
 

 
 
 

Atualmente o local contempla 38 vagas. 
Deste total: 
 14 (dezesseis) vagas seria para o Centro de compras; 
 12 para vagas especiais (deficientes/idosos/gestantes); 
 12 vagas livres, que devido à alta rotatividade seria suficientes para a demanda em um 

primeiro momento. 
 

 



MODELO DO CENTRO DE COMPRAS 
 

Serão 23 boxes de alvenaria e um banheiro, conforme projeto com foto – vide projeto da praça 

 
 
Após estudo do local verificamos que poderá ser instalado 10 (dez) boxes de um lado com 
fundo para a Rua Mário Menim e 7 (sete) do outro lado com fundo para parte do 
estacionamento e utilizando-se desta alvenaria mais 6 (seis) boxes, esses ficariam voltados 
para o Mercado Municipal, totalizando os 23 (vinte e três) boxes do Centro de Compras, 
também um banheiro de uso exclusivo dos logistas 
 
Medidas dos boxes: 
 
 Do boxe 1 (um) ao 10 (dez): 2,55 x 2,60 
Altura interna: 2,20 

 
 Do boxe 11 (onze) ao 23 (vinte e três): 2,24 x 2,60 
Altura interna: 2,20 

 



Para total integração e harmonia da alvenaria x telhado, sugerimos telha portuguesa. 
 
Para as portas sugerimos portas Rollup (portas convencionais para o comércio). 
 
Dada a importância do Município de Osasco e com a intenção de valorizar e resgatar a 
memória cultural trazendo a todos e principalmente aos mais jovens informações de sua antiga 
história e também sobre seu fundador sugerimos a instalação de fotos antigas na alvenaria dos 
boxes. 
Para isso nos aproveitaríamos da parede externa e em ordem cronológica contaríamos sua 
história. 
 
A colocação das fotos se daria na parede externa dos boxes de numeração de 1 (um) à 10 
(dez) voltados para a Rua: Mário Menim e nas laterais dos boxes 17 (dezessete) e 18 (dezoito) 
voltados para a Rua: Josefina Carvalho Cagliard. 
 

     
 
Acreditamos que para além da importância de contar a história de Osasco, esta ação ajudaria 
na preservação, proteção e traria uma maior conscientização por parte dos comerciantes e dos 
frequentadores do local contra pichações e/ou degradações. 
 
Sabendo ainda dos problemas de inundação que o local apresenta, sugerimos elevar o nível 
dos boxes em aproximadamente 30 (trinta) centímetros do chão, finalizando a circulação com 
um deck. 
 
Todavia sabemos que esta não seria a única ação suficiente para resolver o problema atual 
dos moradores de rua x comerciantes, alunos, etc. Mas acreditamos que seria o início de uma 
ação visando a revitalização e novo destino para todos os que trabalham, estudam e gostam 
de frequentar o Centro de Osasco. 
Pequenas ações que somadas ao esforço da maioria contemplaria mudanças significativas na 
vida diária de todos os habitantes de Osasco. 
 
ACESSIBILIDADE 
Seguir as diretrizes de acessibilidade das normas ABNT NBR 16537:2016. 
 

 

 



FUNÇÃO SOCIAL 
 
Visando ainda como parte das soluções para os problemas sociais com os moradores de rua e 
dos usuários de drogas frequentadores do local, sugerimos a transferência de parte dos 
ambulantes localizados no calçadão da Rua Antônio Agú para este local. 
 
Sugerimos também que seja rotativo o trabalho dos ambulantes visando garantir a todos o 
sucesso e o comprometimento dos mesmos com o trabalho e a preservação em toda a região. 
Acreditamos que a rotatividade garantirá a todos igualdade sem privilegiar ninguém 
dependendo do ponto que estiverem instalados. 
 
O projeto se faz de forma a privilegiar o Comércio local atribuindo a todos os comerciantes e 
frequentadores sua importância e sua colaboração nas melhorias da região. 
 
E também acerca do surgimento de novos polos comerciais na região como o novo Shopping 
popular que será inaugurado na Rua João Batista e que por esse motivo nos faz frente a uma 
solução que levaria mais qualidade a todos inclusive referente à concorrência. 
 
“O SUCESSO DE CADA UM DEPENDE DA CONSCIENTIZAÇÃO DE TODOS COMO PARTE 
DE ALGO MAIOR!” 
 

ILUMINAÇÃO 
 
Será a mesma utilizada no calçadão. (vide projeto calçadão) 

 
 

 
 
 
 



 
Conclusão ; 
Todos os cálculos estruturais e quantitativos e valores dos elementos citados em todo o projeto 
tais como: 

 Calçamento/pavimentação; 
 Painel eletrônico; 
 Iluminação; 
 Alvenaria dos canteiros; 
 Bancos; 
 Cobertura; 
 Plantas; 
 Rede de antenas wi-fi entre outros, deverá ser fornecido por Empresas que farão a 

implementação do projeto através de licitação tratando-se de obra pública. 
  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


