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IMPLANTAÇÃO  | Piso
Sem escala

IMPLANTAÇÃO | Cobertura
Sem escala

 O Calçadão da Rua Antônio Agú, mais conhe-
cido popularmente como “Calçadão de Osasco”, 
trata-se de um dos maiores polos de comércio da 
região. Localizado no Centro da cidade, possui 
fácil acesso  através do transporte público, visto 
que há estação de trem da CPTM e terminal de 
ônibus próximos, além das vias de alto fluxo viário 
que passam por ali.

 O surgimento se deu em 1º de Novembro de 
1986, quando o primeiro trecho foi fechado para 
o acesso de veículos, entre a Rua Fiorino Beltra-
mo e o Largo Antônio Menck, tornando a área ex-
clusivamente para pedestres. Com a fortificação 
do comércio local, não demorou muito para que 
este trecho se expandisse. 

Atualmente, o Calçadão possui aproximadamen-
te 490 metros de extensão, além das ruas perpen-
diculares que são fechadas parcialmente para a 
circulação de pedestres e comércio. 

 Há aproximadamente 1500 pontos comer-
ciais, onde cerca de 200 lojas estão localizadas 
no Osasco Plaza Shopping, o qual possui entrada 
pelo Calçadão. O fluxo diário de pessoas é bas-
tante intenso, com isso surge à necessidade de 
melhorias para a mobilidade dos comerciantes e 
consumidores. Em dias de chuva há algumas difi-
culdades para locomoção, devido à área ser to-
talmente aberta e a falta de eficácia do sistema 
drenante do piso, que acumula grandes poças 
d’água. Visando os problemas encontrados dia-
riamente, surgiu à ideia de revitalizar essa impor-
tante via para o comércio central de Osasco. 

 A Revitalização da Rua Antonio Agú contará 
com a modernização da área. Através do con-
ceito de “Smart City”, ou seja, Cidade Inteligente. 

 O projeto a ser apresentado levou em con-
sideração os principais pontos problemáticos da 
área, a mobilidade urbana, a segurança e a inte-
gração da tecnologia com o público. 

SOBRE A ÁREA DE INTERVENÇÃO

PROJETO DE REVITALIZAÇÃO

SITUAÇÃO EXISTENTE  | Área de intervenção
Ref.: Imagem aérea obtida através do Google earth
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 O projeto de Revitalização da Rua Antônio Agú pre-
vê grandes pontos de alterações, entre eles a pagina-
ção da via que será totalmente modificada. Visando 
melhorias no escoamento das águas pluviais, foi consi-
derado o uso de pisos drenantes, caracterizados pela 
boa absorção, possuem cores variadas, o que formará 
desenhos no decorrer da via. A vantagem da utilização 
destes pisos é que não haverá necessidade de instala-
ção de grelhas, sendo assim, não haverá desnível no 
piso o que facilitará a passagem dos veículos automo-
tivos (bombeiro, ambulância, guarda municipal etc.). 
Além dos pisos, haverão áreas permeáveis em grama-
do natural interagindo com a paginação. Quanto à 
instalação dos hidrantes, estes serão embutidos no piso 
e terão sinalização conforme as normas técnicas. 

 O desenho decorativo do piso se dará também nas 
ruas que possuem fechamento parcial para o comér-
cio e circulação de pedestres. 

Espelho d’água
 Atualmente o mastro Central  comporta cinco ban-
deiras, visamos a melhoria arquitetônica deste inserindo 
um espelho d’água no entorno, conforme ilustrado nas 
perspectivas. 

Iluminação
A iluminação será composta por quatro tipos de lumi-
nárias. Sendo elas: 
a) Luminária embutida de piso para iluminação espe-
cial dos coqueiros. Com variação nas cores.
b) Luminária embutida de piso linear. Serão locadas 
embaixo dos bancos, promovendo a iluminação indi-

embaixo dos bancos, promovendo a iluminação indire-
ta nesses. E também, no piso em frente ao Shopping e 
espelho d’água. 

c) Luminária com haste esbelta em acabamento me-
tálico, este tipo de luminária promoverá a iluminação 
principal entre as lojas. Serão locadas a aproximada-
mente 15 metros de distância. Este tipo de iluminação 
pode ser considerado para as praças da cidade tam-
bém.

d) Luminária Pública do Tipo pétala. Essa luminária foi 
projetada para a iluminação das vias públicas. 
 Um dos principais conceitos da Cidade Inteligente 
é a Segurança, sendo assim, consideramos a instala-
ção de diversas câmeras de segurança no perímetro 
do Calçadão e demais vias públicas. 

CONECTIVIDADE
Mais comodidade ao cidadão e maior integração com os 
serviços locais.

MICROMOBILIDADE
Soluções com veículos alternativos que facilitam o desloca-
mento em pequenas distâncias.

INTERATIVIDADE
Totens digitais interativos com informações úteis para o usu-
ário. 

ILUMINAÇÃO ARTÍSTICA
Projetos inovadores que valorizam o patrimônio urbano e 
promovem integração social.

COMÉRCIO 24H

O    P R O J E T O

OSASCO PLAZA SHOPPING

CONTINUAÇÃO DA
RUA ANTÔNIO AGÚ

Cobertura translúcida

Cobertura translúcida

mobiliário urbano 
projetado 
Bancos, lixeiras  e bueiros
inteligentes

Preservação dos 
coqueiros existentes

retangular

em eneágono

Piso drenante

ESTAÇÃO CPTM - OSASCO

SMART CITY
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ÁREA CENTRAL DO CALÇADÃO | MASTROS E ESPELHO D’ÁGUA

 Visando a sustentabilidade, o carregamento dos equipamen-
tos se dará através de placas solares que gerarão energia. 

 Os patinetes elétricos estão invadindo as 
cidades de todo o mundo. São equipamentos 
de fácil manuseio e totalmente sustentáveis. 

 No Calçadão haverá alguns pontos desti-
nados para o armazenamento e regarga des-
tes.

 O mobiliário projetado para a área é composto pe-
las luminárias, bueiros inteligentes, bancos com lixeiras in-
teligentes e coleta seletiva, totens e telões. Os totens serão 
instalados especialmente nas esquinas das vias e em al-
guns pontos do Calçadão com informativos diários atuali-
zados, data, hora e temperatura climática. Além disso, nos 
totens serão instalados pontos de WIFI possibilitando que o 
público esteja sempre conectado. Serão instalados seis te-
lões de LED de 200”. Estes estarão fixados na estrutura das 
coberturas. 

Mobiliário Urbano
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 O ponto mais alto deste projeto de Revitalização será a Co-
bertura do Calçadão. Visando o conforto dos comerciantes e 
consumidores que ali circulam, dois tipos de coberturas foram 
adotados. Sendo elas: Cobertura retangular metálica de módu-
los variantes de 14,00 x 7,00 metros e 7,50 metros de altura. O 
teto será em material translúcido, o que permitirá a iluminação 
natural. Essas estarão locadas na área mais estreita da via, inter-
caladas entre a vegetação existente que será mantida.  O outro

tipo de cobertura, por sua vez, terá formato eneágono com 
diâmetro de 28 metros e altura variante de acordo com o 
ponto de instalação. Serão instaladas em maior quantidade 
na área que abrange a fachada do Shopping, o mastro das 
bandeiras e circulação central. A cobertura será translúcida, 
terá membranas com proteção em TiO2 (Dióxido de titânio) 
que permitirá melhor ventilação. A estrutura será metálica 
com apenas três pilares, para não interferir no fluxo da circu-
lação do Calçadão.

COBERTURA COMÉRCIO AMBULANTE
 O Calçadão de Osasco é também contemplado 
pelo comércio de alimentos das mais diversas ordens, 
onde podemos destacar a variedade de “Hot Dog”. No 
perímetro da Rua Antônio Agú encontram-se diversos 
pontos, os quais deverão ser deslocados para outras áre-
as do Centro. A fim de aperfeiçoar este tipo de comércio 
alimentício, sugerimos que uma área de Food Truck seja 
instalada próximo ao Calçadão, com traillers de culinárias 

diversas e praça de alimentação aberta com mesas de uso 
comum. 
 Os comerciantes dessas localidades deverão ser treina-
dos a fim de adquirir Licença para seus estabelecimentos, 
possibilitando o Órgão competente (Vigilância Sanitária) a 
colaborar com as premissas de excelência ao atendimento 
à população.
  Eventos itinerantes de Food Truck poderão ser efetivados 
nas vias do Calçadão em datas comemorativas da Cidade.


