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<ESPAÇO>
REPROGRAMANDO_O

Localizada na zona oeste da região 
metropolitana de São Paulo, a Cidade de 
Osasco foi fundada a partir de uma bairro da 
Cidade de São Paulo na década de 60.
Mas a história do município é anterior a sua 
emancipação, desde o século XIX a região 
ficou conhecida por ganhar fabricas de 
tijolos, tubos e cerâmica, atraindo diversos 
imigrantes com oportunidades de emprego.
Desde então Osasco ganhou e exerceu a 
vocação de distrito industrial, evoluindo para 
centros comerciais e até mesmo 
empresariais, que se mantem até hoje.
Osasco é uma cidade vanguardista, sempre 
estando alinhada com a visão de progresso, 
sendo assim no período da cafeicultura, da 
industrialização brasileira, e até mesmo 
agora na era da tecnologia.

Pouco se é divulgado, mas Osasco possuí-o 
a primeira fábrica de papel e papelão da 
América Latina, assim como o primeiro voo 
de avião da América do Sul, fatos que 
refletem a busca pelo pioneirismo de seus 
pais fundadores.
Nos dias atuais o município continua 
buscando o progresso, atraindo empresas de 
relevância nacional e internacional 
comprometidas com esses valores, que 
instalaram aqui a suas sedes como as 
emissoras de televisão SBT e RedeTV!, o 
Banco Bradesco, e mais recentemente tem a 
estratégia de atrair empresas de tecnologia 
como o Mercado Livre, B2W e o IFood. E 
notícias da imprensa local relatam ainda mais 
empresas que buscam se instalar no 
município. 
Toda a história de Osasco demonstra o 
potencial do município para o progresso e a 
inovação, não apenas no passado mas 
também nos dias atuais.

VOCAÇÃO PARA 
A INOVAÇÃO _

UMA CIDADE
DE SIMBOLOS_
Osasco também é lembrada símbolos 
urbanos, como a estação de Osasco, a ponte 
metálica, o comércio de rua, todos reflexos 
de ciclos econômicos do município. No 
entanto Osasco ainda não possuí um 
símbolo para seu mais novo período 
econômico, o tecnológico. 
Um novo marco poderá refletir o novo rumo 
que a cidade busca, de uma Osasco mais 
inteligente, integrada, inovadora e high-tech, 
materializando este novo mundo conectado 
pela internet.
Para aplicar este símbolo, nada mais 
apropriado do que o atual calçadão de 
Osasco, o coração comercial pujante do 
município.  



REVITALIZAÇÃO DO CALÇADÃO DA RUA ANTÔNIO AGÚ /  4
CONCURSO DE PROJETOS DE ARQUITETURA OSASCO/SP 2

O CALÇADÃO
DE OSASCO_
Segundo os últimos dados disponibilizados 
pelo IBGE, Osasco possuí um PIB de R$ 
55.515.707 e o setor de comércio da cidade 
corresponde a 71,7% deste total, deixando 
clara a importância do comércio para a 
economia municipal. E como maior 
representante do comércio da cidade está o 
famoso Calçadão de Osasco.
Instalado no centro do município, mais 
especificamente na Rua Antônio Agú, o 
famoso Calçadão de Osasco é o segundo 
principal polo varejista de rua do Estado de 
São Paulo, atrás apenas da Rua 25 de 
Março. Estimasse que o comercio atraía 
cerca de 350 mil pessoas por dia, composto 
por compradores das cidades vizinhas que 
buscam qualidade e preço baixo.
Apesar da potencialidade do calçadão e sua 
importância para o município, o espaço ainda 
necessita de melhorias que possam 
transforma-lo e aperfeiçoa-lo, equivalente ao 
ambiente que Osasco precisa e merece.

BUSCANDO
AS SOLUÇÕES_
Assim como no mundo tecnológico, tudo está 
conectado.  Uma proposta de revitalização, 
não pode se prender a uma simples reforma, 
ela deve ser um mecanismo de 
transformação e envolver aos mais diversos 
atores da sociedade.
Apenas uma revitalização estrutura nos 
pilares econômico, social e ambiental tem 
chance de dar certo. Hoje cada dia mais, 
corporações vem atuando na sociedade se 
preocupando com estes valores, pois elas já 
entenderam que este é único caminho para 
atender uma sociedade cada vez mais 
inteligente e responsável. 

Calçadão de Osasco é o segundo 
principal polo varejista de rua do 
Estado de São Paulo, atrás apenas 

da Rua 25 de Março
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ÁREAS DE FORTE COMÉRCIO

ANÁLISES Para compreender o calçadão de Osasco é importante 
entender seu contexto de ocupação.

N

A ocupação do solo no entorno do 
calçadão demonstra alto adensamento, 
áreas não ocupadas são escassas nesta 
região. 
Esta ocupação cria impermeabilização 
no solo, o que agrava alagamentos na 
área, que já são recorrentes. 
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O fluxo viário do entorno é claramente 
ordenado e pensado para favorecer o 
calçadão e proporcionar aos usuários 
uma melhor experiência e conforto.
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As poucas áreas verdes no entorno 
ajuda a agravar está situação de falta de 
permabilidade do solo.
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A entorno do calçadão está localizado 
em uma área plano, proveniente das 
áreas de várzea do Rio Tiête.
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Apesar da potencialidade do calçadão e sua 
importância para o município, o espaço ainda 
necessita de melhorias que possam 
transforma-lo e aperfeiçoa-lo, equivalente ao 
ambiente que Osasco precisa e merece.

Localizado no bairro do centro de Osasco, o 
calçadão está próximo dos principais 
equipamentos urbanos do município, em 
uma região privilegiada.  

HISTÓRIA DE TRABALHO_
Assim como no passado a economia da 
cidade é pulsante, sendo em 2016 o 6° maior 
Produto Interno Bruto (PIB) do país, atraindo 
moradores em busca de melhores condições 
de vida e empregos, acarretando na 6° 
cidade mais populosa do estado, segundo 
senso de 2010 do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).
Não à toa o brasão da cidade traz o lema 
“Osasco - Cidade Trabalho”. 

PIB a preços correntes / Série revisada ( Unidade: R$ x1000 )

1° SÃO PAULO - SP
2° RIO DE JANEIRO - RJ
3° BRASÍLIA - DF
4° BELO HORIZONTE - MG
5° CURITIBA - PR
6° OSASCO - SP

PIB NOS MUNICÍPIOS DO BRASIL

ECONôMICO

É preciso reconhecer a importância do calçadão e sua fonte de 
receita para o município, por isso é fundamental preservar e 
fortalecer o comércio existente, além permitir uma melhor 
regularização dos ambulantes. 

A drenagem do calçadão precisa ser mais eficiente, no entanto o 
simples aumento de áreas verdes e grelhas não solucionará o 
problema, pois estes trazem alta manutenção, e nem sempre tanta 
eficácia. Mas é indispensável se deixar o espaço menos árido.

AMBIENTAL

SOCIAL

Para aumentar a segurança deste espaço é indispensável que este 
ofereça uma diversidade maior de serviços, criando maior 
atratividade. Comércios noturnos e mais lazer são opções para 
diversificar o calçadão, fortalecendo o vínculo dos usuários com o 
espaço. 
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O comércio do calçadão sempre foi conhecido por suas lojas, porém 
recentemente os ambulantes vem tomando cada vez mais espaço. 
Como sua distribuição é heterogênea, é difícil identificar ambulantes 
ilegais, criando uma competição ainda mais desleal com os lojistas.

Um dos grandes problemas não é apenas a falta de áreas verdes no 
entorno, a drenagem subdimensionada permite constantes 
alagamentos na região, trazendo prejuízo aos lojistas e espantando 
os usuários em dias chuvosos.  

AMBIENTAL

SOCIAL

Apesar de estar em uma região de privilegiada de serviços, o lazer 
não é oferecido no entorno, e no calçadão o único atrativo é o 
comércio. Assim que as lojas fecham no começo da noite, os 
usuários desaparecem, transformando o calçadão em um espaço 
deserto e inseguro.
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O verde e 
a drenagem_
O aumento da área verde no espaço do 
calçadão implicaria em manutenção e 
despesa ao município. Se utilizar deste 
artificio por si só, para aumentar a drenagem 
do solo seria errado. No entanto, elementos 
como as palmeiras já fazem parte da 
paisagem do calçadão, e sua retirada poderia 
implicar na descaracterização do ambiente, 
mantê-las é essencial. 
Sendo assim, para resolver os problemas de 
drenagem, um piso drenante e drenos deverá 
ser aplicado não apenas no calçadão mas 
nas ruas adjacentes, permitindo uma 
captação de água muito superior a existente.

CENTRO DE COMPRASPROPOSTA DE 
IMPLANTAÇÃO

1. piso drenante em ruas 
2. piso drenante no calçadão

3. projeção da cobertura
4. estação de osasco

5. centro de compras

COLABORAÇÃO DA 
SOCIEDADE_
Para a criação da estrutura da cobertura não 
é necessário o uso exclusivo de alumínio ou 
ferro, a estrutura poderá ser mista, 
combinando alumínio e plástico. 
O plástico a ser utilizado não teria qualquer 
origem, seria este proveniente da reciclagem 
do município, inclusive recolhido em escolas 
e órgãos públicos através de campanhas. 
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NPaisagem 
atraente_

O calçadão hoje tem um desenho retilíneo, o 
que instiga poucos os transeuntes. É 
necessário que o calçadão deixa de ter a 
função de espaço de passagem e se 
transforme em um espaço de permanência.
As pessoas devem se sentir atraídas a 
permanecerem no calçadão, e a 

diversificação do seu traçado é o início desta 
transformação. Um traçado de piso mais 
orgânico, traz ao usuário um estimulo para 
que ele enxergue além de uma linha reta. 
Este desenho orgânico não precisa estar 
apenas no piso, mas pode estar aplicado a 
cobertura, ao mobiliário, inclusive nas lojas.

COBERTURA
TECNOLÓGICA_

O uso de uma cobertura será o diferencial de 
revitalizações anteriores feitas na Rua 
Antônio Agú.
O calçadão possuí uma extensão de 
aproximadamente 400 metros, o que torna 
um desafio pensar em qualquer tipo de 
cobertura que consiga ser resistente, no 
entanto ofereça uma estética agradável e 
resistência térmica. Telhas metálicas 
oferecem resistência, porém aumentam o 
custo do projeto de maneira significativa, 
além do desconforto térmico, problema que o 
vidro e o acrílico também possuem.
Entretanto, existe um material capaz de 
oferecer todas essas propriedades, este 
material é ETFE. 
Desenvolvido originalmente pela empresa 
DuPont, o ETFE é um polímero plástico à 
base de flúor pensado para ser um filme leve 
e resistente ao calor para servir como um 
revestimento para a indústria aeroespacial, 
mas que nas últimas décadas vem ganhando 
espaço na construção civil. 
Em geral seu uso é feito para se criar 
almofadas de ar comprimido, sendo assim 
ele permite que a luz passe, mas o ar retém o 
calor. O ETFE é um material mais barato que 
comparado ao vidro, oferece alta resistência, 
e seu baixo coeficiente de atrito evita que 
poeiras e sujeiras grudem em sua superfície.
Suas aplicações são famosas e testadas.

O material plástico obtido será processado e 
transformado em filamento para impressoras 
3D, que poderá modelar sem problemas a 
estrutura de forma modular. Este processo 
simples e tecnológico poderá ser 

apresentado a grandes empresas do 
município, motivadas a se engajar neste 
processo inovador e participativo. 
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1. piso drenante
2. camada de áreas e brita
3. dreno
4. duto de captação
5. solo

CALÇADÃO RUAS ADJACENTES

Para melhor controle dos ambulantes, os 
mesmo são realocados para um centro de 
compras. Este espaço permitirá melhor 
controle, fiscalização e um ambiente seguro 
ao vendedor ambulante. 
A retirada destes comerciantes do calçadão 
irá facilitar o trabalho da prefeitura em 
encontrar irregularidades.
O centro deverá ser revestido com o material 
ETFE, ocasionando em um ambiente 
confortável e livre de intemperes.
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Desenho
orgânico

PROPOSTA

Centro de Esportes Aquáticos 
projetado para as Olimpiadas 
de Pequim - Revestido com ETFE

CUBO D’ÁGUA

Estádio o�cial do Bayer de 
Munique - Revestido com ETFE

Allianz arena

Filme ETFEAR

COMO FUNCIONA?

IRREGULAR

e órgãos públicos através de campanhas. 
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MOBILIÁRIO 
URBANO_
Para estimular o uso do espaço, decks de 
madeira plástica criam uma atmosfera 
propicia para socialização.
Como forma de atrair os usuários, os decks 
serão munidos com wi-fi e tomadas, 
instigando o uso continuo.
Para a conservação do mobiliário, o poder 
municipal poderá ficar encarregado 
exclusivamente, mas também poderá 
compartilhar com comerciantes. O mobiliário 
foi inspirado nos famosos parklets, inclusive 
sua gestão.

A iluminação do calçadão ficará a cargo 
principalmente do ETFE. Sua estrutura 
permite o uso de canhões leds, criando uma 
enorme membrana iluminada, que inclusive 
pode seguir cores temáticas determinadas 
pelo município, como por exemplo amarelo 
no “maio amarelo”, ou vermelho no natal.
Onde a iluminação não suprir 
completamente, postes de luz devem ser 
posicionados, no entanto, sendo o mais 
discretos possíveis para não entrar em 
conflito estético com a iluminação principal.
Os postes devem seguir a linha de metal 
natural ou preto, assim como todo mobiliário 
do calçadão, refletindo elegância e 
sofisticação.

A iluminação do calçadão ficará a cargo 
principalmente do ETFE. Sua estrutura 
permite o uso de canhões leds, criando uma 
enorme membrana iluminada, que inclusive 
pode seguir cores temáticas determinadas 
pelo município, como por exemplo amarelo 
no “maio amarelo”, ou vermelho no natal.
Onde a iluminação não suprir 
completamente, postes de luz devem ser 
posicionados, no entanto, sendo o mais 
discretos possíveis para não entrar em 
conflito estético com a iluminação principal.
Os postes devem seguir a linha de metal 
natural ou preto, assim como todo mobiliário 
do calçadão, refletindo elegância e 
sofisticação.
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