
A Rua Antônio Agu se configura como um dos mais importantes eixos de 
comércio do Brasil, exercendo um papel importante na economia do município 
de Osasco, com diversos serviços destinados à sua população e aos demais 
usuários que frequentam a região. 

A via possui também elevado valor histórico, presente desde as primeiras 
ocupações no então bairro industrial do município de São Paulo. O eixo 
faz ligação entre o Largo de Osasco e a igreja matriz localizada próximo à 
extremidade mais elevada da rua.

Devido às transformações ocorridas nos centros das cidades ao longo do 
tempo, da presença das indústrias ao crescimento dos comércios e serviços, 
o centro de Osasco igualmente se adequou a esse perfil comercial, sendo um 
dos principais polos da região oeste da metrópole paulista. Pode-se dizer que 
o calçadão da Rua Antônio Agu é a via protagonista nesse contexto, devendo 
promover um ambiente seguro, acolhedor e atraente aos transeuntes. 

A proposta de intervenção cria uma cobertura que promove sombra e redução 
dos raios solares no caminho do pedestre, sem obstruir sua visão do céu e sem 
prejudicar a iluminação natural no calçadão ao longo do dia. 

O mobiliário urbano se subdivide em dois grupos. No calçadão os bancos 
promovem mais conforto ao pedestre e agem como um canteiro em volta dos 
coqueiros, formando um pequeno jardim que possibilita o convívio da árvore 
com outras plantas tropicais, além de possuírem lixeira em sua estrutura. Nas 
ruas do entorno e no trecho da Rua Antônio Agu onde o pedestre divide espaço 
com os automóveis, existe um outro tipo de banco, menor e mais compacto, 
além de uma lixeira e poste de iluminação que se adequam a esse contexto.

Durante toda a área de intervenção foi criado um padrão de piso composto 
por três cores em placas de material drenante. As cores cinza claro, cinza 
escuro, azul e o padrão aleatório das placas garante identidade única ao piso e 
uniformidade estética na implantação. 

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



A cobertura é composta por aletas horizontais fixadas em caixas 
suspensas que se apoiam nos pilares. Os pilares foram posicionados 
em posições equidistantes aos coqueiros, onde atualmente encontram-
se os postes de iluminação, o que evita a criação de um novo obstáculo. 
Esses mesmos pilares possuem dupla função, uma é a de sustentar a 
cobertura, outra é a de iluminar, possuindo luminárias baixas que incidem 
sobre os bancos e coqueiros e altas que iluminam o piso de forma mais 
abrangente. Favorecer a iluminação noturna, além de contribuir com a 
segurança, é uma premissa que possibilita a ampliação do horário de 
funcionamento dos estabelecimentos.

O piso é composto de material drenante 
em placas de 1,50 x 0,75 m visando 
aumentar a superfície permeável no 
local de implantação, diminuindo 
a possibilidade de poças e zonas 
alagadiças. 
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Aleta de aço com 
pintura eletrostática 
a pó.

Caixa estrutural de 
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Em sua materialidade os bancos utilizam 
componentes simples, resistentes e com 
baixa demanda de manutenção, como 
argamassa armada, aço com pintura 
eletrostática a pó na cor grafite e ripas de 
madeira tratada.

Banco e lixeira padrão para as calçadas 
das ruas do entorno do calçadão e 
mercado municipal.

BANCO BANCO UNITÁRIO E LIXEIRA
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Pássaro do paraíso (strelitzia reginae) é 
um planta popular com visual exótico, 
com cores alaranjadas, verde azulado e 
vermelho.

VEGETAÇÃO

PÁSSARO DO PARAÍSO

A costela-de-adão (monstera deliciosa) 
são plantas tropicais nativas da américa 
central.

A Dracena vermelha (cordyline terminalis) 
é uma planta tipicamente tropical e pode 
ser encontrada nas cores vermelha, 
arroxeada, rosa, entre outras.

POSTE

COSTELA DE ADÃO

DRACENA VERMELHA

AMBULANTES

Os ambulantes, principalmente os vendedores 
de cachorro quente, são importantes para os 
frequentadores locais. Não podendo estar na 
via da Rua Antônio Agu, devem ser locados nas 
ruas perpendiculares que dão acesso a essa 
via. Dessa forma, esse comerciante, que deve 
continuar em regime de local rotativo, continua 
perto de sua clientela e fonte de renda, e o 
calçadão com menos obstáculos aos pedestres. 
A forma de implantação deve garantir um 
espaçamento mínimo de 3m de distância dos 
edifícios das lojas, 5m na distância transversal 
da rua e 5m de distância entre os ambulantes.

Entorno

Toda a área de intervenção parcial deve seguir o 
padrão de piso, mobiliário e iluminação proposto.

Nos canteiros formados pelos bancos no 
entorno dos coqueiros, fica proposto um arranjo 
de plantas que possam se harmonizar com a 
árvore já existente, promovendo um ambiente 
mais verde e colorido.

Poste de iluminação pública 
padrão para as calçadas das 
ruas do entorno do calçadão e 
mercado municipal.

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


