
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE REURBANIZAÇÃO CENTRO DE APOIO 2

Sugerir aos frequentadores que ficam por longo período no Centro de Apoio 2 (período das 8 as 18h)  estacionem seus veículos nos 
bolsões externos e/ou solicitem na administração da SACA o cartão de acesso gratuíto ao subsolo do Edifício Garagem Vênus



Foto satélite da localização estratégica do Centro de Apoio 2

2km 1km



1. Propostas viário: Prefeitura + SACA 

1.1 Mão única na Av. Vênus e estacionamento

1.2 Novas vagas 60° na Av. D. Roberto Pinarello

1.3 Bolsão com novas vagas no final da Av. D. Roberto Pinarello

1.4 Novo ponto de ônibus

1.5 Rotativo – vagas rápidas de 30 min para estimular comércio de rua



1.1 Mão única na Av. Vênus e estacionamento
� Mão única (criar circuito)

� Av. Vênus  > subida
� No estacionamento < descida



1.2 Novas vagas na av. D. Roberto Pinarello
� Utilizar dois lados da avenida para vagas 60 ou 90 graus



1.3 Bolsão com novas vagas no final da Av. D. Roberto Pinarello
� Fechamento do acesso direto para res. 5 e res. 6.



1.4 Av. Yoshiro Takaoka – sentido Castelo Branco
� Novo Ponto de ônibus



1.5 Perímetro interno
� Vagas rápidas de 30 minutos com pisca-alerta ligado
� Vagas de carga e descarga de 30 minutos com pisca-alerta ligado
� Vagas PNE (idosos, deficientes físicos, gestantes) conforme cartão DeFis



2. Projeto Vagas + Acessibilidade: SACA

2.1 Viário geral e número de vagas - SACA 2 

2.2 Viário - bolsões e estacionamentos – situação proposta

2.3 Viário – fluxo de veículos interno

2.4 Viário – fluxo de veículos externo e interno

CONCEITO: 

Seguindo as tendências atuais de urbanismo, o projeto pretende 

direcionar veículos para o perímetro externo do centro comercial, 

e assim, privilegiar o perímetro interno para os pedestres.



2.1 Viário geral e número de vagas projetadas

CALÇADAS, CALÇADÕES, FAIXAS ELEVADAS (tratamento de piso diferenciado)



2.2 Viário - bolsões e estacionamentos – SITUAÇÃO PROPOSTA

• Para estimular a parada dos veículos no perímetro externo da SACA 2, a proposta 
consiste em criar um fluxo preferencial de veículos, para os estacionamentos e 
bolsões externos.

• Com a criação de calçadas acessíveis, faixas elevadas e sinalização, os usuários 
devem optar por parar seus veículos diretamente no perímetro externo, e ir a pé 

até o ponto do seu de interesse.

A – ESTACIONAMENTO E SUBSOLO NO EDIFICIO 
GARAGEM DA AV. VÊNUS

B – BOLSÃO AV. D. R. PINARELLO

C- BOLSÃO SACA E ESTACIONAMENTO 
AV. YOSHIRO TAKAOKAA

C B

Sugerir aos frequentadores que ficam por longo período no Centro de Apoio 2 (período das 8 as 18h)  estacionem seus veículos nos 
bolsões externos e/ou solicitem na administração da SACA o cartão de acesso gratuíto ao subsolo do Edifício Garagem Vênus



3. Propostas perímetro interno da SACA 2

Objetivo:

Aumentar a acessibilidade e  a segurança dos pedestres

Desestimular o fluxo de veículos no perímetro interno

3.1  Qualidade do espaço = Calçadões

3.2 Acessibilidade nas vias de 6,00m

3.3 Acessibilidade na via de 8,00m (Aldebarã)

3.4 Acessibilidade na calçada Vênus

3.5 Acessibilidade geral - Travessias em faixa elevada

3.6 Viário interno- Raios de curva adequados



3.1 Qualidade do espaço = Calçadões

Calçada Arcturo – vista pedestre Calçada Arcturo
vista do 2° andar

Calçada Régulo – vista pedestre

Mobiliário urbano
-Bancos
-Mesas bar/restaurante
-Arvores
-Lixeiras
-Postes de luz

Mapeamento

PrócionRégulo

Arcturo



3.1.1 Fechamento de trecho da calçada Arcturo

- Possui rotas alternativas para circulação dos veículos
- Espaço público de permanência
- Local desejável para instalação de decoração de 

Natal
- Inicio de plano de reurbanização interna da SACA
- Local desejável para instalação de mesas e cadeiras 

ao ar livre

Mobiliário urbano
-Bancos
-Mesas bar/restaurante
-Arvores
-Lixeiras
-Postes de luz



3.1.2 Fechamento de trecho da calçada Prócion e Régulo

- Possui rotas alternativas para circulação dos veículos
- Espaço público de permanência
- Local desejável para instalação de decoração de 

Natal 
- Inicio de plano de reurbanização interna da SACA
- Local desejável para instalação de mesas e cadeiras 

ao ar livre

Mobiliário urbano
-Bancos
-Mesas bar/restaurante
-Arvores
-Lixeiras
-Postes de luz



3.2 Acessibilidade nas vias de 6,00m – SITUAÇÃO EXISTENTE

Mapeamento:



3.2.1 Acessibilidade nas vias de 6,00m – SITUAÇÃO PRETENDIDA

• Uma calçada atendendo a norma de acessibilidade NBR9050
• Maior acessibilidade e segurança para o pedestre
• No lado sem calçada acessível, faixas demarcando os pontos de acesso 

(limitadas a 1.20m  de largura) para otimizar as vagas de veículos, 
motocicletas e bicicletas.

• Maior possibilidade de desviar o fluxo em caso de reforma de fachada.

Mapeamento:



3.2.2 Acessibilidade nas vias de 6,00m – experimento Régulo

Mapeamento:

1,20m máx

1,20m2,50m2,30m



3.3 Acessibilidade na via de 8,00m (Aldebarã) – SITUAÇÃO EXISTENTE

Mapeamento:



3.3.1 Acessibilidade na via de 8,00m (Aldebarã) – SITUAÇÃO PRETENDIDA

• Duas calçadas atendendo a norma de acessibilidade NBR9050
(sendo uma com faixa de servidão para bancos, lixeiras, postes, jardins, etc)
• Maior acessibilidade e segurança para o pedestre

Mapeamento:



3.4 Acessibilidade na Av. Vênus – SITUAÇÃO EXISTENTE

Mapeamento:



3.4.1 Acessibilidade na Av. Vênus – SITUAÇÃO PRETENDIDA

Mapeamento:

• Calçada atendendo a norma de acessibilidade 
NBR9050 (com faixa de servidão para bancos, 
lixeiras, postes, jardins, etc)



3.5 Acessibilidade geral - Travessias em faixa elevada

Calçada Vênus

Exemplo de passagem em faixa elevada

Mapeamento

Vantagens
• Melhora as condições de acessibilidade 

e segurança dos pedestres nas vias 
públicas;

• Amplia a visibilidades da travessia dos 
pedestres;

• Reduz a velocidade dos automóveis



3.6 Viário interno- Raios de curva adequados

*Raio interno mínimo= 3,10m

mapeamento

*Fonte: Brasil Park



4. Cronograma de metas e diretrizes

- Liberação das vagas interditadas no estacionamento Vênus.........................ok, executado
- Estudar raio de acesso para entrada do estacionamento subsolo.................ok, executado
- Calçadões: trecho calçada Arcturo/Prócion e calçada Régulo....................... ok, executado 
- Calçadas e acessibilidade interna................................................................... parcialmente executado
- Alteração de fluxos no perímetro externo, conforme estudo prefeitura.......no aguardo prefeitura S. Parnaiba
- Criação de sistema rotativo de estacionamento.............................................no aguardo prefeitura S. Parnaiba

* O material apresentado foi adaptado de um estudo realizado em Julho de 2018 e está sujeito a 
mudanças

Sugerir aos frequentadores que ficam por longo período no Centro de Apoio 2 (período das 8 as 18h)  estacionem seus veículos nos 
bolsões externos e/ou solicitem na administração da SACA o cartão de acesso gratuíto ao subsolo do Edifício Garagem Vênus


