
REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO DA RUA ANTÔNIO AGÚ /  4
CONCURSO DE PROJETOS DE ARQUITETURA OSASCO/SP 1

OSASCO 
Localizado na região metropolitana de São Paulo, Osasco com 
cerca de 700 mil habitantes é a sétima cidade mais populosa 
do estado. Possui importante atividade econômica, nos seto-
res de comércio, industrial e serviços, sendo trivial para a eco-
nomia nacional. Com o crescente desenvolvimento urbano, 
Osasco se destaca por ser umas das mais importantes cidades 
do país. Além de ser nomeada a capital nacional do cachorro-
-quente. 

CALÇADÃO ANTÔNIO AGÚ  
Importante eixo da cidade, a rua Antônio Agú, leva o nome 
do imigrante visionário italiano fundador de Osasco, primeira-
mente nomeado como bairro, para posteriormente ser nome-
ada a cidade.  
 
A rua que antes era uma estrada particular passou por diversas 
intervenções onde a intenção era instalar um shopping ao ar 
livre, transformando a Antônio Agu em um grande centro de 
compra, onde depois de muitas conversas, acertos, financia-
mentos e obras, o primeiro trecho, que conta com 283 me-
tros entre a Rua Fiorino Beltramo e o Largo Antônio Menck, 
foi inaugurado no dia 1º de novembro de 1986. 
 
ÁREA DE INTERVENÇÃO  
Como objeto de estudo, a área de intervenção engloba no 
total 3 zonas com propostas específicas. No total, a interven-
ção ocorre parcial e pontualmente em trechos da rua Antônio 
Agú a partir da rua João Colino até o Largo Santo  Antônio e 
no entorno da praça 21 de Dezembro, já em sua totalidade no 
trecho rua Antônio Agú frente a estação até a Rua João Coli-
no, e as ruas no entorno. 

PROPOSTA
A proposta consiste em qualificar o calçadão da Rua Antônio 
Agú, fomentar o comercio local e propor novos mobiliários. 
Os aspectos primordiais do projeto são aliar a funcionalidade 
a qualidade urbanística, paisagística e arquitetônica da região. 
A exequibilidade da proposta é dada pela viabilidade técnico 
construtiva da estrutura para a cobertura, da reestruturação 
do piso e dos mobiliários.  O comércio também foi contem-
plado com a distribuição dos equipamentos e o deslocamento 
dos ambulantes para as vias adjacentes.
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ZONA DE INTERVENÇÃO 1 
Contemplada pela extensão da Rua Antônio Agú a partir da 
rua João Colino até o Largo Santo a proposta é de requalifica-
ção das calçadas, nivelamento e limpeza do piso, implantação 
de mobiliários urbanos, bem como a padronização de lixeiras e 
bancos e paradas de ônibus.
 
 
ZONA DE INTERVENÇÃO 02 
Para as ruas, República do Líbano, Rua Bernardo Coutinho, 
Rua José Ricardo Ciancirulo, Rua Dante Batista, Rua João 
Batista, Rua Fiorino Beltrano e a Rua Nathanael Tito foram 
previstos nivelamento e limpeza do piso, implantação de mo-
biliários urbanos, bem como a realocação dos ambulantes 
promovendo um caminhamento mais seguro e agradável para 
os pedestres com a proposta de calçada compartilhada. Para 
o calçadão da rua Antonio Agú a revitalização segue os mes-
mos preceitos das outras zonas de intervenção. Além dessas, 
é proposto a pintura do piso que acompanha a estrutura de 
cobertura, demarcando o sombreamento. Nesta área foram 
mantidas todas as palmeiras existentes, assim como a realoca-
ção dos ambulantes para as ruas citadas. Garantindo de espa-
ços de permanências e convivência urbana.  
O desenho proposto convida à permanência, de modo que os 
espaços públicos sejam ocupados em diversas partes do dia, 
dinamizando o uso e agregando segurança e vida ao espaço. 
Para tal, a leitura do espaço é homogenia.
 
 
ZONA DE INTERVENÇÃO 03 
Nesta zona, a requalificação é pontual como ocorre na zona 
01, o nivelamento das calçadas e limpeza do piso são essen-
ciais para a padronização dos mobiliários, lixeiras, bancos e 
paradas de ônibus. Ampliando os espaços para os pedestres, 
fomentando o uso da praça 21 de Dezembro, criando uma 
identidade visual, para todos os espaços.
 
 
AMBULANTES 
Deslocados para as ruas adjacentes, os ambulantes são con-
templados com o desenho do novo padrão de quiosque 
multiuso, este fabricado em estrutura de steel frame, e fe-
chamento de alumínio, são projetados para atender todos as 
barracas e vendedores ambulantes.
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PONTO DE ÔNIBUS 
 
Volume único com estrutura de steel frame, com revestimen-
to externo em alumínio e internamente em placas OSB reci-
cladas, projetado para guardar e proteger das chuvas, usuários 
do transporte público, motoristas de táxis e etc. 
 
BANCOS MODULARES 
 
O conjunto de bancos modulares partem de um único bloco 
de concreto que varia em tamanho, podendo ser individual 
ou coletivo, e partir da adição de acessórios, possa atender as 
diversas modalidades e necessidades. Os bancos são móveis 
para melhor atender a demanda do uso. 
 
QUIOSQUES MULTIUSO 
 
Com um volume único, o quiosque passa a integrar o calçadão 
para receber comércios ambulantes, como vendas de jornais, 
floriculturas, quitandas e etc. fabricado em estrutura de steel 
frame, e fechamento de alumínio, os ambientes internos são 
em placas de OSB reciclada.
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01 - Ponto de Onibus/Taxi   02 - Postes para bicicletário   03 - Quiosque padrão para ambulantes    04 - Módulos de banco      
05 - Lixeiras   06 - Canteiro de concreto   07 - Osasco Plaza Shopping   08 - Cobertura proposta   09 - Rua Antônio Agú  
10 - Área ambulantes   11 - Rua Antônio Bernardo Coutinho
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Pilar Estrutural

Paginação Piso

Tela Translucida

Viga Estrutural

Cabos de Aço 

Poste metálico
pré fabricado, 
fixado no piso 

Pintura em piso 
existente, 

Tela textil perfurada, 
tencionada  e fixada em 
cabos de aço.

Viga metélica que 
acompanha o 
desenho do piso.
Fixadas em pilares me-
talicos

Cabos de aço fixa-
dos na viga

 estrutural, tensio-
nados para segurar a 

tela .

PISO 
 
No piso das áreas de intervenção, o projeto idealiza a limpeza 
de toda a área, bem como a regularização e nivelação de áre-
as degradadas. Para a área do calçadão da rua Antonio Agú, a 
pintura proposta segue o desenho da cobertura, criando di-
namismo para o caminhamento. Para tal, os espaços de inter-
venção são sazonais, sendo esses passíveis de modificações e 
intervenções diversas. 
 
COBERTURA 
 
Para a Cobertura, a simples exequibilidade prevista na mo-
dulação e utilização de materiais acessíveis no mercado.  A 
estrutura é dada por pilares metálicos pré-fabricados, que 
sustentam um arco metálico que por sua vez tem a função de 
viga, onde cabos de aço são fixados formando a modulação da 
malha que recebe a tela têxtil em formato circular.
 
VEGETAÇÃO 
 
Em toda as 3 zonas foram mantidas e preservadas as vege-
tações existentes, sendo na zona 2, onde se concentra as 
palmeiras no calçadão, a estrutura da tela é modulada e dese-
nhada para permitir o contorno das palmeiras. 
 
ETAPAS 
 
As etapas de intervenções foram pensadas para atender pri-
mordialmente ao calçadão, como primeira etapa a requalifi-
cação do piso e a instalação de partes da tela, por ser modular 
e não precisar ser feita em todo o calçadão. Em sequência as 
zonas 01 e 03 com a proposta de reurbanização e padroniza-
ção dos mobiliários.

ESTRUTURA TELA

RUA NATANAEL TITO SAMÃO

PRAÇA ANTÔNIO MENK
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