
A B CSEÇÃO TÍPICA - ESTRUTURA METÁLICA
ESCALA 1:125

PLANTA PARCIAL
ESCALA 1:250

SEÇÃO TÍPICA - ESTRUTURA METÁLICA E
MADEIRA LAMINADA COLADA
ESCALA 1:125

SEÇÃO TÍPICA - VÃOS PARA PALMEIRAS
ESCALA 1:125

PÓRTICO 
ESCALA 1:125

PLANTA GERAL
ESCALA 1:750

15 MÓDULOS - 9,20m ENTRE EIXOS - ESTRUTURA METÁLICA 15 MÓDULOS - 9,20m ENTRE EIXOS - ESTRUTURA METÁLICA 18 MÓDULOS - 9,20m ENTRE EIXOS - ESTRUTURA METÁLICA
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ÁTRIO DIMITRI 
SENSAUD DE LAVAUD ÁTRIO ANTONIO AGÚ

MARCO ZERO E 
PRAÇA DAS BANDEIRAS

��������	
�	
��	
	�����
	����������	
�	
��	
	�����
	��
A BC

A cobertura proposta, preserva a integração dos usuários com o 
entorno. A estrutura metálica tubular proporciona rigidez, leveza e 
elegância juntamente com a cobertura em vidro laminado fumê que 
promove a proteção contra o calor e os raios UV, com nível de 
sombreamento adequado, mantendo transparência e claridade na 
área protegida. 

O desenho da seção típica resgata o contorno marcante do 
frontispício da estação ferroviária original que se localizava 
exatamente no eixo da Rua Antonio Agú (Foto 03 – Folha 1/4). Nas 
extremidades da área coberta estão previstos 2 pórticos revestidos 
em chapa de aço marcando o desenho da fachada. 

O dimensionamento mantém a possibilidade de acesso de veículos, 
inclusive carros de bombeiros, preserva a visualização de todas as 
palmeiras existentes, não interfere com as fachadas e letreiros das 
lojas, mantendo sua visualização pelos pedestres, e possibilita 
ventilação adequada a área coberta. 

As águas pluviais são coletadas por calhas e conduzidas em 
tubulação embutida na coluna da estrutura da cobertura até uma 
caixa de inspeção interligada à canaleta de drenagem existente. A 
estrutura estará apoiada em base de concreto cuja função será a de 
proteção dos elementos metálicos. Os apoios estão previstos nos 
locais onde estão instalados os postes de iluminação atuais. A 
rigorosa modulação existente, possibilitou módulos estruturais de 
9,20m e 9,00m, que podem ser produzidos em fábrica e serem 
montados no local da obra, causando o mínimo de interferência 
durante sua instalação.

O sistema de iluminação será através de refletores de LED, 
dimensionados a garantir fluxo luminoso adequado ao fluxo e 
segurança dos usuários. Também estão previstos refletores voltados 
para as palmeiras de modo a criar a valorização visual e paisagística. 
Demais elementos como para-raios, câmeras de vigilância, 
eletrocalhas, etc. serão fixados na estrutura metálica. 

A inclinação da cobertura favorece a adoção de outros tipos de 
fechamento e até a instalação de dispositivos para geração de 
energia, que podem ser implantados conforme disponibilidade 
orçamentária.

Propomos ainda, ao longo do percurso, como forma de diálogo e 
valorização de seu passado, dois espaços referenciais que 
recuperam não apenas a importância desse local, mas a história e 
origem da cidade de Osasco.  Estas áreas com estrutura mista, 
metálica e madeira laminada colada, caracterizam-se como um 
espaço multiuso diferenciado para eventos cívicos, comemorativos 
ou promocionais, constantes do calendário oficial da cidade. Foram 
denominados como Átrio Antonio Agú, situado na confluência com 
a Rua República do Líbano, próximo ao Marco Zero e Praça das 
Bandeiras propostos, e Átrio Dimitri Sensaud de Lavaud, na 
confluência com a Rua Nathanael Tito Salmon. Estas posições 
estratégicas se localizam em áreas mais abertas do percurso.

2 MÓÓDULOS - 9,9,00m - MEEETÁLICA + MLC 2 MÓDDULOS S - 9,000m m -- METÁTT LICA ++ MLC


