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Perfil da Área

Balizadores p/ 
garantir a segurança 

dos pedestres

Canteiros com vegetações de 
grande porte e com inserção do 

ipê roxo, árvore do bioma gaúcho

Canteiros com vegetações 
de grande porte e com 
inserção do Jacarandá 

Mimoso, árvore de grande 
presença nas praças 

gabrielenses

Biclicletários - 
MMCITÉ

Vagas de carros 
destinada a portadores 
de mobilidade reduzida

Mobiliários urbanos 
para os espaços de 

lazer - MMCITÉ

Calçadão
A: 290m²

Perfil Natural da Área

A

Planta Baixa | 1:150

Piso permeável 
cinza claro - Faixa 

de serviço

Piso permeável cinza 
escuro - 

‘Atenção’, marcar o 
percurso de carros

O Calçadão foi projetado para possuir o mesmo nível em toda a sua 
extensão e para obter rua compartilhada entre carros, pedestres e ciclistas. 
A pavimentação deste ambiente é em 03 tons de cinza de piso permeável 
para garantir a segurança de todos, o tom de cinza médio possui a maior 
extensão, o piso cinza escuro significa ‘atenção’ pois faz o contorno do 
percurso em que o carro passará, e o cinza mais claro é identificado como 
faixa de serviço, nele se encontram os mobiliários como bancos, lixeiras, 
bicicletários e poste de luz. O Calçadão possui canteiros que em dias 
chuvosos são utilizados como jardins de chuva, garantindo o escoamento 
de água e evitando alagamentos, nestes jardins estão presentes espécies 
de grande porte como o Jarandá Mimoso, árvore exótica, mas que faz parte 
da história gabrielense e se encontra em grande quantidade nas praças 
existentes.

Revestimentos | Detalhamento Ampliação 04 | Calçadão

Atividades Propostas:
- Rua compartilhada de carros, 
ciclistas e pedestres;

- Espaço de lazer p/ apreciar o 
chimarrão que garantirá 
diversão para todas as idades;

-  Concentração de lojas de 
diferentes estilos e tipos que 
estimularão o comércio local;

- Restaurantes e bares para 
estimular a cultura local.

Piso Permeável
Cinza Claro

Piso Permeável
Cinza Médio

Piso Permeável
Cinza Escuro

Pavimentação em concreto 
permeável - 60x60cm

Vegetação de grande porte

Vegetação de médio porte

Jardim de chuva

Rebaixo para escoamento da água

Impermeabilização com pedriscos

Escoamento de água p/ sistema pluvial

Detalhamento Jardim de Chuva

Chapa de Aço

Madeira
Jatobá

HPL - 
Preto

Laminad
o de alta 
pressão

Madeira
de 

reflorestamento

Detalhes 
na cor 

Azul Rei

Detalhes 
na cor 
Mar 

Noturno

Madeira
de 

refloresta
mento

Estrutura 
em 
Aço

Ligas de 
Alumínio

Vegetações 

Ipê Roxo Costela de Adão Ipê Amarelo Bromélia Cambucci Helicônia J. Mimoso Agapanto Bergamoteira Guaimbê Russélia
Altura = 

Flor = 
Até 15m Até 15m

Inverno/Primavera

Até 4m

Inverno/PrimaveraPerene

Até 20m Até 1.5m

Primavera

Até 1.8m

Perene

Até 15m

Primavera/Verão

Até 1,2m

Primavera/Verão

Até 4m

Outono/Inverno

Até 6m

Perene

Até 1,2m

Perene

Figueira
Até 10m

Inverno/Primavera

O Calçadão de São Gabriel possui importante ligação com a Praça Fernando Abbot, 
assim como é um dos principais pontos de comércio que a cidade obtém, nele estão 
concentrados bares, restaurantes e lojas. Neste projeto foi implantado o sistema Traffic 
Calm por meio de uma via compartilhada que obtém o mesmo nível em toda a sua 
extensão. Este projeto de revitalização tem objetivo de modernizar este espaço para que 
ele seja funcional e acessível, mas sem perder a sua característica atual e histórica, 
para assim estimular o comércio e a cultura local de São Gabriel. 

Banco 
Descanso 
 - MMCITÉ

Banco S/ 
Encosto 
MMCITÉ

Espreguiçaderi
a c/ apoio 
MMCITÉ

Balizador c/ 
Led 
 MMCITÉ

Mesa e 
Banqueta 
MMCITÉ

Lixeira 
 MMCITÉ

Escalada Trepa 
Tronco |ErêLab

Balanço |ErêLab Escorregador |
 ErêLab

Casinha | ErêLab Trave de Equilíbrio |
ErêLab

Bicicletário 
 MMCITÉ

BA BB EA LA MB LI TT BO EO CA TEBI

Mobiliários 

Chapa de Aço

Madeira
Jatobá

Chapa de Aço

Madeira
Jatobá

Chapa de Aço Madeira
Jatobá

HPL - 
Preto

Laminad
o de alta 
pressão

Madeira
de 

refloresta
mento

Estrutura 
em 
Aço

Detalhes 
na cor 
Mar 

Noturno

Madeira
de 

refloresta
mento

Madeira
de 

reflorestamento
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