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A presente proposta de revitalização do calçadão da rua Antônio Agú e do seu entorno é baseada na composição harmônica e na busca do
conforto e da acessibilidade dos usuários, com modelos e propostas que objetivam a integração, tornando a região atrativa e almejada gerando
estímulos de desenvolvimento para o munícipio de Osasco.

Com a revitalização, cria-se inspiração e moldes que possibilitará que o layout dessa região seja transmitido a outras regiões do munícipio.
O partido desta revitalização procurou preservar as dimensões originais e dos traçados de ruas, avenidas e calçadão e baseou-se na

alteração proposta de um novo padrão de pisos, cobertura metálica, mobiliário urbano e a criação de quiosques em determinadas áreas específicas
para o comércio ambulante. A valorização histórica desta região também foi determinante na elaboração deste projeto, que remeteu aos aspectos
históricos do imigrante Antônio Agú, que ao adquirir esta região, implantou uma chácara, a qual batizou de Osasco.

Com isso, a modulação do ambiente, os fluxos e seus atores ganham segmentos acolhedores, organizando e promovendo a integração do
comércio, lazer, cultura e valorização histórica.

Contudo, a revitalização proposta tem a ambição de projetar o munícipio de Osasco como referência comercial, de lazer, conforto e
segurança, visando transformar a região no melhor modelo de referência de comércio de rua da América Latina.

RUA ANTÔNIO AGÚ E CALÇADÃO
O calçadão da rua Antônio Agú, abriga em sua totalidade uma cobertura de estrutura metálica apoiada em pilares árvores (conforme prancha
1/4). No segmento, encontra-se um mobiliário urbano com bancos integrados para descanso e contemplação do espaço, lixeiras, expositores e
toda acessibilidade necessária para tornar este ambiente único, atrativo e funcional. A drenagem que antes era centralizada, passa a ser lateral
em dois segmentos. Na área do calçamento em frente ao Osasco Plaza Shopping, foi realizada uma revitalização em conjunto para integrar com
novo espaço coberto. Com uma área de convivência modulada em jardins triangulares e espelhos d’água com fontes tem o objetivo de gerar
uma agradável climatização ao ambiente, tornando-se um caminho de passagem e acesso onde o usuário se sente acolhido.

Na extensão da rua
Antônio Agú até o Largo
Santo Antônio foi criado
um novo layout,
preservando as mesmas
dimensões da via e do
calçamento, porém com a
adoção e destaque da
acessibilidade, com faixas
de pedestres elevadas,
piso tátil, arborização,
parada de ônibus e
aproveitamento dos
postes de luz existentes,
com a substituição das
luminárias atuais, pelas
luminárias de LED em
toda a extensão da via.

PASSADO – 1950 
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SEÇÃO AA – Antônio Agú

SEÇÃO BB – Antônio Agú
Projeção Antônio Agú sentido Largo Santo Antônio Projeção da calçada em frente ao Osasco Plaza Shopping
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PRAÇA 21 DE DEZEMBRO

DNa região do mercado municipal e na Praça 21 de dezembro a intervenção realizada
tem o objetivo da busca da preservação do valor histórico que o mercado possuí. Com
isso, na sua imediação, foi viabilizado um novo layout para a praça.
Como esta região possuí um movimento comercial devido a presença do mercado,
buscou-se realizar uma integração, tornando esta praça um ponto principal de encontro
de seus usuários para atividades de lazer, entretenimento e eventos.
A atratividade da praça é vinculada com uma nova ambientação, instalação do
mobiliário urbano, quiosques, iluminação, piso, preservação do paisagismo presente,
porém com as necessárias modificações e um letreiro com o nome do município
gerando uma nova identidade para região. Dessa forma, a praça e o mercado
integrados, torna-se um único espaço de contemplação e um novo ponto de visitação
ao município.

SEÇÃO CC – Josefina Carvalho Cagliardi

A solução proposta de remanejar o comércio ambulante no calçadão da
rua Antônio Agú, foi viabilizada pela criação de um novo espaço com
quiosques móveis e modulados, que serão alocados nas ruas
perpendiculares ao calçadão, visto que, segundo levantamento, algumas
dessas ruas apresentavam vazios ou quando eram utilizadas continham
alguns ambulantes, tornando o espaço pouco atrativo e isolado. O objetivo
dos quiosques é garantir proteção e conforto dos comerciantes e
consumidores, além de gerar atratividade e promoção de ofertas e controle
dos serviços oferecidos.
A unidades moduladas ficarão concentradas nas ruas Nathanael Tito
Saimon, José Cianciarulo, Antônio Benedito Coutinho, República do Líbano
e Batista de Azevedo, todas no limite do calçadão proposto.
Excepcionalmente nas ruas Benedito Coutinho e República do Líbano onde
a proposta de revitalização compreende a sua totalidade os quiosques
serão alocados até o limite existente, uma vez que essas suas possuem
saídas de garagem entre outros fluxos.
Os quiosques consolidados pertencentes ao calçadão em frente ao Osasco
Plaza Shopping serão realocados para rua Fiorino Beltrano, devido a
intervenção dada a este espaço. As bancas de jornais presentes também
sofrerão realocação. Na área da Praça Antônio Menck a contemplação dos
quiosques pode ser viabilizada devido ao seu caráter dinâmico de
modulação. Ao total da quantidade de quiosques, projeções apontam em
280 unidades.

Quiosques

Nathanael Tito Saimon. 

Projeção da rua Benedito Coutinho 
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SEÇÃO EE – República do LíbanoF

SEÇÃO FF – República do Líbano SEÇÃO GG – Nathanael Tito Saimon

SEÇÃO HH – José Cianciarulo

COMÉRCIO AMBULANTE

SEÇÃO DD – Josefina Carvalho Cagliardi

Quiosques consolidados
Área de expansão dos quiosques

Projeção da revitalização na totalidade
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Banco reto modelo Big Harris com
assento de madeira maciça, fechamento
perimetral duplo e suportes de aço
galvanizado e pintado, com iluminação.
Dimensões: C: 4.15m |L: 3.05m | H:
0.42m
Marca: Metalco Bellitalia.

Banco reto modelo Fòla com assento de ripas de madeira
exótica com estrutura de aço galvanizado pintado.
Dimensões: C: 4.15m |L: 3.05m | H: 0.42m
Marca: City Design Italia.

Grelha abrigo para árvores
com 04 pontos de iluminação
acoplada modelo LOGIC 60 R
A MOON 3020 Delta Light LED
branco quente (3.000K).
Dimensões: C: 1.00m
|L: 1.00m | H: 0.15m

Marca: Elaborado pelo autor.

Poste de iluminação de
alumínio fundido com
alta resistência à
corrosão modelo
Avenue Urban Lighting
com luminária LED
(6.000K) dupla com
altura regulável na cor
branco metálico.
Dimensões: H: 4.50m |
Ø: 102 mm |
Marca: Simes Italia .

Nas ruas com fiação não
subterrânea, recomenda-se a
substituição das luminárias dos
postes de luz, pelas luminárias
duplas de LED modelo ECOFORCE
17253. Possuí resistência à água,
podendo ser instalada em postes
de 10 a 12 metros. Possui
acendimento imediato, não emite
Radiação UV ou IR e possuí
iluminação uniforme.
Propriedades: Temperatura 6.000K
| Potência: 120W | Vida útil:
35.000h
Marca: ECOFORCE.

O mobiliário urbano foi pensado com o objetivo de promover
conforto, modulação e acolhimento com a intervenção.
Foram viabilizados mobiliários que transmitem leveza ao
ambiente, coerência estética e ao mesmo tempo resistência e
durabilidade, que podem servir de base para futuras
intervenções no munícipio.

BANCOS

Banco circular, com assento
de ripas de madeira, locado
em volta dos pilares que
compõem a cobertura
metálica.

Marca: Elaborado pelo autor. 

DISPLAY
O display modelo Affix instalados no
calçadão da rua Antônio Agú e na
praça 21 de dezembro, tem o
objetivo de promover informação e
transmissão de cultura, podendo ser
utilizados como expositores para
obras de arte, imagens antigas da
cidade, publicidade, entre outras
intervenções artísticas, com a
finalidade de promover valores
culturais e de conhecimento
gerando atrativo e integração ao
ambiente.
Dimensões: C: 2.06m | L: 0.80m |
P: 0.10m COR: INOX
Marca: City Design Italia.

Elevação dos componentes de 
iluminação.

FLOREIRA

Floreira modelo Batur com borda superior de alumínio, base
de aço galvanizado, com tábuas de madeira exótica e com
recipiente interno em chapa galvanizada. Equipado com pés
ajustáveis.
Dimensões: C: 0.84m |L: 0.84m | H: 0.78m
Marca: City Design Italia.

LIXEIRA

Lixeira de inox com dupla abertura, cores e
nomenclatura de classificação de resíduos
sólidos com capacidade de 80 litros.
Dimensões: C: 0.50m |L: 0.50m | H: 0.82m
Marca: Elaborado pelo autor.

Os quiosques foram projetados em
duas unidades tipológicas. São
constituídos de estrutura metálica e
fachada base de madeira, são
móveis, adaptáveis ao tipo de
atividade comercial e podem ser
realocados e modulados quando
necessário.
Marca: Elaborado pelo autor. Modelo 1: C: 2.50m |L: 1.50m | H: 2.60m

Modelo 1: C: 1.50m |L: 1.50m | H: 2.60m

PARADA DE ÔNIBUS

A cobertura de estrutura metálica é composta por pilares árvores dispostos a
cada 15 metros. A escolha desse modelo foi pensada na solução de garantir os
fluxos, passagens de viaturas e ambulâncias e acessos as lojas. O pilar árvore é
composto de um pilar principal, seguido de 8 ramificações engastadas nas
coberturas. Na área central que conecta as coberturas na disposição em V,
possuí uma calha de recolhimento das águas pluviais, que descem pelo pilar
central sendo distribuída na rede de drenagem.
Para preservar os coqueiros, as coberturas foram adaptadas com largas
aberturas para as passagens dos mesmos, assim, sendo possível a realização da
poda, e também com propriedade de conforto ambiental, garantido a
circulação dos ventos no corredor do calçadão e promovendo a umidificação
natural do ar em períodos de chuva. A cobertura é disposta na composição
vítrea que permite a contemplação da vegetação e da iluminação natural,
gerando proteção e garantindo a leveza do ambiente. A iluminação artificial é
composta por luminárias de LED branco quente (3.000K) centrais acopladas na
estrutura.

A parada de ônibus
alocada na rua Antônio
Agú é constituída de
concreto pré-moldado,
cobertura metálica,
assento de madeira,
abertura vítrea e possuí
um espaço para
portadores de
necessidades especiais.
Dimensões: C: 4.00m |
L: 1.45 | H: 2.50
Marca: Elaborado pelo
autor.

Piso de concreto alinhado em blocos de fácil
remoção. Composta de superfície autolimpante,
possuí propriedades que são ativadas através da
luz solar, retirando manchas e odores que
permitem a conservação do material e a fácil
remoção das manchas como a goma de mascar.
É altamente resistente para suportar grande
quantidade de peso.
Esse tipo de piso começou a ser instalado na
região central de São Paulo como projeto piloto,
que se estenderá pela região central e foi
utilizado como referência neste projeto.
Marca: Associação Brasileira de Cimento
Portland (ABCP).
Piso tátil tipo ladrilho hidráulico de 0.40x0.40m
para áreas com grande fluxo de pessoas.

ELEVAÇÃO FRONTAL ELEVAÇÃO POSTERIOR 

ELEVAÇÃO DIREITA  ELEVAÇÃO ESQUERDA  
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