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PÁTIO DA ESTAÇÃO
IMPLANTAÇÃO 
PÁTIO ESTAÇÃO
escala 1:500

A área hoje se encontra pra�camente toda pavimentada, sendo extremamente árida em dias de verão, tornando-se incomoda a 
permanência e passagem pelo local.

Para se beneficiar da sombra e do bem estar da vegetação proposta, o desenho dos canteiros configura as áreas de convivência deste 
trecho, encaixando as barracas.

PONTO DE ENCONTRO 

A nova configuração cria dois eixos de circulação, um que leva direto ao calçadão e outro que irá acontecer permeando as barracas e 
áreas de convivências criadas para atender os consumidores.

Restruturação do espaço para melhoria dos fluxos, organização  e setorização das áreas

Fortalecendo a proposta de implantação e conservação do meio ambiente, como solução das enchentes e melhoria de vida nas cidades; 
seguimos com o mesmo conceito de infraestrutura verde e canteiros de pluviais para realizar o manejo das águas pluviais.  

A área de chegada a estação de Osasco encontra-se hoje bastante caó�ca, com a apropriação do espaço pelo comércio e  população de 
forma tumultuada.   

Esta área é de extrema importância pra cidade, sendo a chegada e saída de grande parte da população e consumidores deste eixo 
comercial, e mesmo desestruturada funciona como ponto de encontro - sendo fundamental  um melhor planejamento.  

Para melhor aproveitamento do espaço existente, estamos propondo a relocação de algumas bancas/lojas, que hoje  encontram-se 
implantadas de forma que barram a circulação e visão do acesso a área.

PRAÇA 21 DEZEMBRO

Com canteiros em formas geométricas, circundados em pontos estratégicos por bancos de concreto executados no local, com algumas 
mesas e bancos de apoio para maior conforto e apoio às barracas - incen�vando a u�lização e permanência no local.

Para criar referência e seguimento histórico da região, representamos os canteiros com a mesma linguagem da praça criada em frente ao 
Shopping.

No entorno existem estacionamentos que podem atender esta demanda por vagas, tornando possível a devolução da área pra cidade.

Nossa proposta é resgatar esta área social para a população e trazer parte das barracas que hoje super lotam o calçadão da Rua Antonio 
Agu, pra este ponto - descentralizando e expandindo o comércio para outras áreas da região.

Hoje o espaço em frente ao mercado Municipal de Osasco,  é na verdade um grande estacionamento, perdendo a funcionalidade como 
praça e áreas de respiros nas metrópoles.

DEVOLVENDO O ESPAÇO PARA O PEDESTRE

IMPLANTAÇÃO PRAÇA 21 DE DEZEMDRO
escala 1:500
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VISTA AÉREA - OBSERVADOR POSICIONADO SOBRE RUA DA ESTAÇÃO VISTA AÉREA - OBSERVADOR POSICIONADO SOBRE ESTAÇÃO

VISTA DO SOLO - OBSERVADOR POSICIONADO NA ESQUINA COM AV. JOÃO BATISTA

VISTA DO SOLO - OBSERVADOR POSICIONADO NA SAÍDA DA ESCADA ROLANTE DA ESTAÇÃO

VISTA DO SOLO - OBSERVADOR POSICIONADO NA SAÍDA DA ESCADA ROLANTE DA ESTAÇÃO
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