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RESUMO
Dissertação de Mestrado 

Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

A PRODUÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO EM ESPAÇOS PÚBLICOS 
O Desenho do Mobiliário Urbano nos Projetos de Reordenamento das Orlas 

do Rio Grande do Norte 
Autor: Glielson Nepomuceno Montenegro 

Orientador: Marcelo Bezerra de Melo Tinoco 

Data e Local da Defesa: Natal, 07 de Dezembro de 2005 

Este trabalho analisa e avalia o Desenho de Mobiliário Urbano para os espaços 

públicos nos Projetos de Reordenamento da Orlas do Rio Grande do Norte, 

estabelecendo relações entre a paisagem urbana dos espaços públicos revitalizados 

sejam eles de interesse cultural, paisagístico e/ou turístico, e o processo de 

intervenção do Desenho na configuração do mobiliário urbano implantado 

naqueles espaços observando as prováveis conseqüências advindas desse processo 

em um dado contexto urbano que alteram os usos, funções, as imagens culturais e 

os valores sociais atribuídos a cada lugar específico. As percepções ambientais e a 

legibilidade dos referenciais culturais dos lugares e sua representação nos 

elementos do mobiliário urbano, influenciam positiva ou negativamente os 

processos de cognição dos habitantes de um determinado espaço revitalizado, 

definindo novos usos e atribuições para esses espaços. Os projetos de intervenção 

urbanística das orlas tendem à padronização excessiva dos meios técnicos, 

materiais e configurações, criando espaços cenarizados que segregam os usuários, 

impondo equipamentos e novos usos que, consequentemente, acabam criando os 

chamados “não-lugares” e um regionalismo pitoresco. O trabalho está dividido em 

6 capítulos que tratam respectivamente de: conceituações teóricas (Desenho 

Industrial; Mobiliário Urbano; Espaços Urbanos Públicos; Imagem Urbana e 

Percepção Ambiental; Ocupação e Intervenção Urbanística nas Orlas marítimas); 

dos Procedimentos e Técnicas para Coleta de Dados; das Análise das Orlas do Rio 

Grande do Norte e dos Processos de Intervenção; e das considerações finais e das 

contribuições do Desenho Industrial. 
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ABSTRACT 

Dissertação de Mestrado 
Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

A PRODUÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO EM ESPAÇOS PÚBLICOS 
O Desenho do Mobiliário Urbano nos Projetos de Reordenamento das Orlas 

do Rio Grande do Norte 
By Glielson Nepomuceno Montenegro 

Natal, 07 de Dezembro de 2005 

This work aims to analyze and evaluate the Urban furniture designed to public 

areas according to the Revitalization planning for Rio Grande do Norte coastland, 

defining visual relations among urban elements in the landscape of revitalized 

public urban areas with cultural, paisagistic and touristic values and the design 

process used for developing urban furniture to those areas, observing the 

incoming consequences use to that process in a specific urban context which alters 

use, functions, cultural images as well as social values attributed to each particular 

place. Environmental perceptions, legibility of local cultural references and their 

representation through the design of urban elements, act in a positive or negative 

manner over the inhabitants’ cognition process of some particular revitalized area, 

determining new use and attributions to those areas. Designs for coastal urban 

interventions try excessively to standardize technical media, construction 

materials and planning configurations, creating artificial sceneries that segregates 

users, imposing new structures and usage, generating, consequently, the so called 

“non-places” and burlesque regionalism. The research is divided into 4 chapters: 

1) Theoretical support (Industrial design; Urban furniture; Public urban spaces; 

Urban image and environmental perception; Urban occupation and interventions 

in coastland areas); 2) Methodological procedures and data collection; 3) Analysis 

of Rio Grande do Norte coastal areas and their urban interventions; 4) Final 

considerations and Industrial Design contributions to the subject. 
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INTRODUÇÃO 

Definição do tema 
Problema investigado 

O fenômeno da globalização com seu paradigma da 

inexistência de barreiras tecnológicas, materiais, financeiras e sociais e da 

internacionalização da arquitetura – o international style – derivado do 

movimento modernista, deram origem a um ecletismo tal que acabou por 

inaugurar uma forma pós-moderna de pensamento, comportamento e urbanismo, 

trazendo consigo uma homogeneidade e padronização culturais: assistimos aos 

mesmos filmes, ouvimos as mesmas músicas, almoçamos sushi, jantamos no 

McDonalds, fazemos compras nos shopping centers, trabalhamos em uma torre 

envidraçada e climatizada, seja em São Paulo, Nova York, Londres ou Natal.

Ao mesmo tempo em que a padronização massificou os costumes, surgem 

manifestações contrárias ao processo de homogenização como forma de resgatar 

aquela identidade cultural presente nas diferentes sociedades urbanas através de 

suas edifícações, monumentos e no próprio espaço público.

A partir dessa idéia, tiveram início processos de revitalização dos centros 

tradicionais em algumas capitais brasileiras entre as décadas de 1970 e 1980, 

como o Projeto Corredor Cultural no Rio de Janeiro (1979), o Plano de 

Revitalização do Centro em São Paulo (1976), o tombamento do Pelourinho em 

Salvador pela UNESCO (1974), o Plano de Preservação dos Sítios Históricos da 

Região Metropolitana do Recife (1976) e o Programa de Preservação e 

Revitalização do Centro Histórico de São Luís (1979).  Contudo, somente nos 

anos 80 é que a grande maioria desses projetos e programas foi realmente 

efetivada, tendo sua consolidação acontecida nos anos 90. 

Outras capitais do nordeste brasileiro como João Pessoa, Natal e Fortaleza, 

seguiram o exemplo passando também por um processo de revitalização de suas 

áreas históricas centrais. 

Todavia, o boom da revitalização nas cidades brasileiras não restringiu-se 

apenas aos seus centros históricos, estendendo-se também a outros espaços 
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urbanos  como por exemplo a Área Portuária do Rio de Janeiro, a orla e 

adjacências de Ipanema e Leblon; Praia de Boa Viagem no Recife, Praia de 

Iracema em Fortaleza; Cabedelo e Cabo Branco em João Pessoa; Ponta Negra, 

Areia Preta, Praia dos Artistas, Praia do Meio e do Forte em Natal. As mudanças 

ocorridas nesses espaços tiveram um caráter eminentemente turístico na melhoria 

das condições de infra-estrutura, segurança, serviços e valorização ambiental 

daquelas áreas. 

O objetivo principal dessas ações é o de atrair maiores investimentos por 

parte do setor privado, sejam eles nacionais ou estrangeiros, através de 

empreendimentos que venham gerar emprego, capital, desenvolvimento social e 

turístico em algumas áreas e, principalmente, lucro. 

Nesse aspecto, o Rio Grande do Norte tem atraído à atenção de investidores 

que já se instalaram na região, explorando a atividade hoteleira, a carcinocultura, a 

fruticultura e a produção de sal. A cidade de Natal desponta no cenário nacional 

como uma das capitais do nordeste com grande potencial turístico devido aos seus 

atributos paisagísticos em termos de praias, dunas e rios, além do aspecto 

urbanístico que lhe é peculiar com largas avenidas que facilitam os acessos, 

variados centros de compras, desenvolvimento do setor da construção civil e um 

bom nível de qualidade de vida. 

No final de 1996, começou-se a discutir as ocupações irregulares das terras 

públicas da união em algumas áreas que evidenciavam problemas de degradação 

ambiental, a exemplo de processos erosivos. Originou-se assim, o grupo Ação 

Zona Costeira contando com a participação de órgãos federais, municipais e 

estaduais tendo como finalidade uma ação conjunta na Zona Costeira. 1

Tiveram início ações preventivas e corretivas na zona costeira, sendo a 

urbanização de Ponta Negra o primeiro projeto implantando naqueles moldes.  

Posteriormente, o Banco do Nordeste articulou reunindo prefeituras, 

universidades, Secretaria de Turismo, a criação do pólo de discussão do turismo 

denominado Pólo de Turismo Costa das Dunas, selecionando o litoral oriental do 

Rio Grande do Norte para atuação, onde foram desenvolvidos alguns projetos de 

urbanização. 

1 Dados obtidos na palestra do Secretario do Patrimônio Regional da União Sr. Carlos José, no dia 
05/06/2003 na sala de aula do PPGAU/UFRN 
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O Pólo de Turismo criou Grupos de trabalho: o Grupo de trabalho 

Reordenamento da Orla Marítima coordenado pelo GRPU, encaminhou projetos 

de reordenamento da orla visando a regularização das terras públicas. Articulou 

prefeituras, Banco do Nordeste, universidade e Órgão Estadual do Meio 

Ambiente. Em 1998 foi criado o Plano de Ação Federal da Zona Costeira 

Brasileira incorporando-se a ele o Projeto Orla. Tibaú do Sul foi um dos quatro 

municípios brasileiros escolhidos como “piloto” para teste da metodologia do 

Projeto Orla em 2001. 

No âmbito das ações do Pólo, foram desenvolvidos os Projetos dos 

municípios de Parnamirim, Canguaretama, Extremoz, Barra de Maxaranguape, a 

partir de 2002. A UFRN, através do Departamento de Arquitetura 

(GEAU/DARQ), participou desse trabalho desenvolvendo os projetos para as 

orlas marítimas daqueles municípios. 

A revitalização de espaços urbanos públicos pode ser feita de várias 

maneiras considerando-se os setores envolvidos e também suas variáveis; dentre 

elas podemos citar o tratamento estético e funcional das fachadas das edificações, 

o mobiliário urbano e também os elementos paisagísticos e publicitários. 

Entretanto, o que observamos muitas vezes, é a falta de inter-relação entre o 

mobiliário, o entorno, a identidade cultural e suas referências urbanas. 

O mobiliário urbano, sendo um conjunto de móveis e utensílios que 

compõem a paisagem urbana interferindo, participando, facilitando ou 

dificultando o acesso e o trânsito das pessoas sendo parte das suas vidas, pode, de 

um certo modo, caracterizar ou representar o espírito e/ou o estilo de vida das 

cidades através de seus símbolos, como também pela exploração dos elementos 

configuracionais.

Os elementos configuracionais tais como a cor, a textura, a forma e os 

materiais, permitem intervenções que aproximem mais o objeto ao usuário, 

definindo assim traços da identidade nacional, características referentes ao clima 

local, aos comportamentos, à paisagem urbana, enfim ao espírito da localidade, 

sem, contudo, haver um comprometimento do planejamento arquitetônico como 

acontece atualmente. Integrar o mobiliário urbano ao entorno, é uma condição 

para que o cidadão se sinta valorizado. 
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O Desenho Urbano considera a interação destes fatores no seu processo de 

elaboração como um conceito para criar e obter como resultado uma 

requalificação do espaço público oferecendo possibilidades para recriar o coletivo 

através da “incorporação de novos “atratores” ou ativadores programáticos e 

espaciais, destinados ao lazer, educação, equipamentos sociais e comércio, 

articulados com o mobiliário urbano e a vegetação paisagísticamente concebidos”. 

(JÁUREGUI, 2001, p. 02).

Os projetos de intervenção urbanística priorizam a organização dos espaços, 

seu uso racional, a uniformização de estruturas, a valorização da paisagem e o 

apelo estético de algumas áreas ou edificações. Além disso, é preciso analisar as 

interações entre os habitantes e seu ambiente, estabelecendo requisitos e 

parâmetros que estejam relacionados, direta ou indiretamente, com todo o 

processo de revitalização e desenvolvimento do mobiliário urbano para um 

contexto específico. 

Os elementos do mobiliário urbano devem guardar na sua configuração certa 

correspondência, fazendo com que cada um deles seja entendido não apenas como 

um objeto específico, mas como pertencente a uma mesma “família” que contribui 

para a sociabilização do espaço público e adequa-se as funções e ao contexto 

local.

Apesar das intervenções urbanísticas determinarem em seus projetos a 

incorporação de um tipo específico de mobiliário urbano, o critério de seleção 

utilizado prioriza muito mais o aspecto estético do objeto do que qualquer outro.  

Paradoxalmente, o Desenhador de mobiliário urbano não dispõe de parâmetros 

metodológicos claros que possam auxiliar no desenvolvimento desse mobiliário, 

recorrendo muitas vezes a adaptações de metodologias existentes com outra 

finalidade distinta. 

Este trabalho se propõe a contribuir com estudo da configuração adequada 

do mobiliário urbano a projetos de intervenção urbanística em espaços urbanos 

públicos dentro de um contexto local específico, procurando estabelecer diretrizes 

que facilitem o desenvolvimento de projetos de mobiliário urbano. 
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Definição do objeto de estudo 

As orlas de Ponta Negra e Redinha foram submetidas a 

processos de reordenamento e urbanização de suas orlas, com projetos 

específicos, mas que, paradoxalmente, apresentam uma configuração de 

elementos urbanos e estruturas padronizadas para contextos diferentes que acabam 

criando uma homogenidade visual e funcional, em detrimento das peculiaridades 

do entorno e da paisagem.

Para Pirangi do Norte, Cotovelo e Barra de Cunhaú foram desenvolvidos 

projetos que ainda não foram implantados. Os projetos foram desenvolvidos pelo 

Grupo de Estudos em Arquitetura e Urbanismo/GEAU do Departamento de 

Arquitetura da UFRN, o qual também definiu também o mobiliário urbano que 

deverá vir a ser instalado em cada uma das áreas revitalizadas, constando de 

assentos, coletores para lixo, quiosques, estruturas de iluminação pública, suporte 

para sinalização vertical, superfícies horizontais para atividades diversas.

Dentre esses mobiliários selecionados, alguns deles foram concebidos por 

profissionais, enquanto conceito e estrutura física, sendo outros tecnicamente 

especificados através de catálogos de empresas fabricantes especializadas.

Desse modo, o Desenho do mobiliário urbano especificado nos projetos de 

intervenção urbanística das orlas e sua adequação às condições físico-geográficas

e polisensoriais dos ambientes tratados, bem como sua validade enquanto objeto 

de Desenho Industrial é o foco central da análise desenvolvida nesta pesquisa. 

A abordagem deste trabalho será direcionada a uma análise das áreas de 

valor paisagístico e sócio-econômico dos espaços públicos revitalizados no Plano 

de Intervenção Urbanística para Reordenamento das Orlas de Pirangi, Cotovelo, 

Ponta Negra, Redinha e Barra de Cunhaú. 

Justificativas - Interesse pelo Tema 

Verificamos a necessidade de uma análise e avaliação 

na concepção de elementos urbanos adequados às suas funções e especificidades 

em projetos de intervenção urbanística, como um aspecto-chave na identificação 
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cultural em um determinado contexto social e paisagístico, para o qual o projetista 

estabelecerá relações conceituais. 

Verificamos que nos últimos anos há um crescente processo de intervenções 

urbanísticas em áreas centrais e históricas de algumas cidades brasileiras, como 

também em suas orlas, de modo a funcionarem como novos atratores de recursos 

financeiros para as cidades através de empreendimentos de grande porte. Além 

disso, esses processos procuram valorizar as características da paisagem e da 

cultura local como forma de resgatar aquela identidade cultural presente nos 

edifícios, monumentos e no próprio espaço urbano público. 

Entretanto, observa-se que o sistema de mobiliário urbano destinado e 

implantado apresentam-se como solução pontual que nem sempre atendem às 

necessidades dos usuários daqueles locais, apesar de ser um fator importante para 

dinamização dessas áreas urbanizadas, já que funcionam como elementos de 

sensibilização e usos dos espaços urbanos. 

Na maioria das vezes isto acontece devido a falta de informações, 

conhecimentos não apenas de base técnica mas também sócio-cultural, histórico, 

urbano e cognitivo e suas inter-relações com o ambiente e a paisagem, por àqueles 

que projetam esses sistemas de mobiliário urbano devido à escassez de material 

sobre o tema. 

Academicamente, observa-se que os futuros Desenhadores se interessam por 

esta área do conhecimento profissional em vista dos processos de intervenção 

urbanísticas que acontecem atualmente, desenvolvendo projetos de conclusão de 

curso que versam sobre o assunto e que necessitam de orientação específica que 

lhes forneça a base de conhecimento necessário para atuarem com profissionais 

neste campo.  

A padronização de sistemas de objetos e ambientes urbanos visam à 

organização e à estética, trazendo consigo o perigo da homogeneidade cultural, ou 

seja, alguns elementos do mobiliário urbano instalados em Ponta Negra, Redinha 

e Praia dos Artistas, passam a ser os mesmos tendo uma linguagem única e 

universal que não caracteriza cultura alguma em local algum.  

Planejar e desenvolver o Desenho do mobiliário urbano mais adequado a um 

determinado contexto enfatizando suas características únicas, justifica-se como 
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uma maneira para se criar uma identificação do usuário com o objeto, e 

conseqüentemente uma valorização cultural mais forte e única. 

Portanto, a coerência, contemporaneidade e abordagem desse trabalho 

relacionado ao estudo e análise das interações entre o Desenho do mobiliário 

urbano, os usuários e o entorno, poderá contribuir academicamente para a 

compreensão e desenvolvimento de projetos de mobiliário urbano mais adequados 

aos usos e funções em orlas reurbanizadas.  

.

Contribuição da pesquisa 

O pouco material bibliográfico disponível sobre 

diretrizes metodológicas e de planejamento específicos para o desenvolvimento de 

mobiliário urbano torna ainda mais difícil os projetos desses produtos, conduzindo 

a resultados equivocados comprometidos apenas com o aspecto estético-

decorativo do resultado final.

A definição de diretrizes básicas que possam auxiliar no desenvolvimento de 

projetos mais adequados às necessidades de um dado contexto social e 

paisagístico, demonstra a importância desse estudo na definição de conceitos que 

possibilitem a tomada de decisões na criação, desenvolvimento e implantação do 

mobiliário urbano segundo projetos de intervenção específicos. 

Objetivos

Objetivo Geral 

Com este trabalho objetivamos analisar os aspectos 

configuracionais do Desenho do mobiliário urbano especificado para as áreas 

revitalizadas do plano de reordenamento da orla do Rio Grande do Norte e sua 

adequação aos locais onde serão instalados, as relações sócios-culturais existentes, 

usos e funções, paisagem, percepção ambiental e imagens urbanas associadas ao 

contexto e seus habitantes.

Facilitar o desenvolvimento e a compreensão dos assuntos aqui tratados 

relacionados aos processos de intervenção urbanística contemporâneos, espaços 

urbanos públicos, Desenho de mobiliário urbano e referências culturais, 

procurando-se estabelecer as complexas relações existentes entre estas 
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conceituações e os fatores de ordem sócio-econômicos, culturais, históricos, 

arquitetônicos, paisagísticos e humanos, envolvidos em tais processos. 

Assim são discutidas as temáticas que tratam das conceituações teóricas 

concernentes a mobiliário urbano, aspectos culturais e simbólicos no uso e nos 

comportamentos sociais relativos aos processos de reordenamento e urbanização 

de orlas, bem como sua relação com os espaços urbanos e seus usuários. 

Objetivos Secundários 

Analisar as propostas de reordenamento desenvolvidas para o Projeto Orla 

– Cotovelo, Pirangi, Ponta Negra, Redinha e Barra de Cunhaú – no que se 

refere ao Desenho do mobiliário urbano proposto para essas áreas; 

Analisar os aspectos envolvidos ao planejamento e determinação de 

características urbanas relacionadas ao desenvolvimento de mobiliário 

urbano em consonância ao projeto arquitetônico de revitalização de 

espaços públicos que derivam das contribuições do Desenho Industrial; 

Levantar conceitos através de informações visuais – leitura urbana – que 

possam conduzir a uma caracterização simbólica dos elementos urbanos 

que fazem parte do contexto da cultura local das áreas revitalizadas, 

relacionando aqueles conceitos aos princípios do Desenho Industrial; 

Estabelecer relações metodológicas entre o processo do Desenho de 

produtos e o processo de desenvolvimento de projetos de revitalização de 

espaços urbanos públicos, procurando determinar pontos convergentes que 

conduzam ao estabelecimento de parâmetros projetuais; 

Aprofundar os conhecimentos relativos ao planejamento e 

desenvolvimento de mobiliário urbano mais adequado aos usos, funções e 

necessidades em projetos de revitalização de espaços urbanos públicos; 

Estabelecer uma interface de interação entre os processos projetuais 

aplicados ao Desenho e as intervenções urbanísticas, contribuindo para a 

realização de estudos mais aprofundados neste campo de atuação de 

Desenhadores e arquitetos-urbanistas.
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Hipótese

Partindo-se da hipótese principal de que o Desenho de 

mobiliário urbano padronizado e implantado em áreas de orlas que possuem 

características ambientais, paisagísticas, sócio-culturais e econômicas 

diferentes, acaba gerando uma descaracterização e mau uso dos espaços 

revitalizados, já que não conseguem estabelecer uma interface entre o 

produto, as necessidades dos usuários e as características do local, em vista 

da configuração inadequada do elemento urbano no contexto onde está 

inserido.

Questiona-se, portanto, como fatores de ordem sócio-cultural, paisagística e 

histórico-arquitetônica influenciam nos processos de revitalização de 

determinados espaços urbanos - sejam eles sítios históricos ou não -, que são tidos 

como áreas de interesse público que promovem o desenvolvimento econômico-

financeiro e urbano em um dado local, e qual o papel do Desenho Industrial em 

meio a essas relações? 

Deste modo, faz-se necessária a definição de três conceitos fundamentais 

para o entendimento e desenvolvimento deste estudo, levantando questionamentos 

a respeito dos processos de revitalização de espaços livres públicos, desenho de 

mobiliário urbano e percepção ambiental. Entende-se, contudo, que os inter-

relacionamentos entre estes conceitos e suas ramificações apresentam-se como um 

processo complexo, que impõe atenção e aprofundamento. 

Neste trabalho são abordadas as conceituações teóricas referentes aos 

processos de intervenção urbanística em espaços urbanos públicos, o Desenho de 

mobiliário urbano, mais especificamente relacionados aos projetos de 

reordenamento e urbanização das orlas do Rio Grande do Norte, como também as 

percepções ambientais e imagens urbanas, baseados nos escritos de estudiosos e 

pesquisadores das áreas de urbanismo, sociologia, teoria do Desenho Industrial, 

história do urbanismo e da arquitetura, teoria da arquitetura, que englobam os 

campos de estudo relativos à análise ambiental, legibilidade, imagens culturais, 

desenho urbano e configuração de produtos industriais. 

A primeira parte da pesquisa estabelece as teorias de referência sobre as 

quais o trabalho se apóia, enunciando os atributos essenciais que serão utilizados 
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sob a luz de estudiosos e pesquisadores dos temas abordados, que tratam das 

teorias da conceituação do Desenho Industrial, do Mobiliário Urbano, dos 

Espaços Urbanos Públicos, os processos de ocupação e desenvolvimento das 

Orlas no Brasil e os conseqüentes processos de intervenção ocorridos nas orlas, 

dentro de uma perspectiva econômica-social voltada para o turismo e o lazer. 

O Capítulo 1 trata das Considerações Teóricas sobre a definição dos termos 

abordados na pesquisa, relativos ao Desenho Industrial, a origem do termo, 

implicações sócio-culturais e tecnológicas na utilização de diferentes 

terminologias e estrangeirismos voltados à atuação profissional; ao Mobiliário 

Urbano, suas terminologias, características funcionais e culturais dentro da 

sociedade urbana, sua relação com os espaços da cidade, os usuários e o Desenho 

Industrial; aos espaços urbanos públicos, conceituação, características funcionais 

e culturais, aspectos sociais dos espaços urbanos e seu desenvolvimento. 

As teorias referentes a Percepção Ambiental, Imagens Urbanas e 

Referenciais Culturais Urbanos são ainda tratados neste capítulo, analisando-se os 

trabalhos desenvolvidos por Ferrara (1999/2000), Lynch (1997), Pallamin (2000), 

Cullen (1983) e Lerner (2003), como também a teoria do Regionalismo Crítico de 

Frampton (1997) e suas inter-relações com o Desenho de mobiliário urbano e os 

processos de intervenção urbanística. 

Na segunda parte do trabalho realizou-se um levantamento das orlas 

reordenadas e reurbanizadas das praias de Ponta Negra, Redinha, Pirangi do 

Norte, Cotovelo e Barra de Cunhaú e dos projetos do mobiliário urbano definidos 

e implantados naqueles locais específicos. 

Os processos de ocupação e intervenção urbanística das orlas no Brasil, 

especificamente no Rio Grande do Norte, são tratados no Capítulo 2, buscando-se 

informações que conduzam a compreensão do desenvolvimento das orlas e suas 

conseqüências nos dias atuais em relação aos usos e funções destinadas àquelas 

áreas de interesse turístico. 

Os procedimentos metodológicos e as técnicas utilizadas para o 

desenvolvimento da pesquisa de campo, para a análise das orlas estudadas, dos 

projetos de reordenamento e desenvolvimento das propostas de mobiliário urbano, 

baseados nos trabalhos de Ferrara (1999), Mourthé (1998), Serra (2000), Lynch 
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(1997), Tinôco (2003), no Manual para implantação de mobiliário urbano na 

cidade do Rio de Janeiro (1996) e no Roteiro metodológico para classificação da 

orla do MMA (2001), encontram-se definidos no Capítulo 3. 

O Capítulo 4 trata das Análises Gerais sobre as orlas estudadas, suas 

características, aspectos paisagísticos, usos, mobiliário urbano, conflitos sociais e 

ambientais, desenvolvimento turístico e os projetos de reordenamento executados 

e propostos para àqueles espaços urbanos, bem como os elementos de mobiliário 

urbano definido para cada área urbanizada e suas implicações projetuais, 

paisagísticas, sócio-culturais e funcionais sob a luz do Desenho Industrial. 

O último Capítulo trata das Considerações Finais e das contribuições do 

Desenho Industrial não apenas aos processos de intervenção urbana, mas para a 

sociedade como um todo. 

28



CAPÍTULO 1 

Considerações Teóricas 

Desenho Industrial 
Para o desenvolvimento deste estudo adotaremos o 

conceito de Desenho Industrial/Desenho, para a ação de projetar, desenhando 

produtos industriais, e Desenhista para o ator, o sujeito das ações intelecto-

criativas expressionais/projetuais, não apenas operacionais, apesar de estas serem 

de fundamental importância para a realização, produção e fabricação da obra do 

desenhador.

A adoção desse tipo de conceituação procura seguir a idéia elaborada por 

Gomes (1996), uma vez que acreditamos ser a terminologia adequada para definir 

a atividade profissional responsável pela concepção, desenvolvimento, 

detalhamento e otimização de produtos industriais para a cultura material da 

sociedade pós-industrial. 

O termo Desenho pode ser inserido em diversas áreas da atuação 

profissional, vindo a expressão geralmente acompanhada de outro termo para 

designar mais especificamente a qual área do conhecimento estamos nos 

referenciando. Portanto, podemos ter o Desenho de vestuário, Desenho de 

calçados, Desenho de jóias, Desenho de eletro-eletrônicos, Desenho gráfico, 

Desenho de embalagens, entre tantos outros.  

Utilizaremos o termo Desenho de Mobiliário Urbano, sempre que 

necessário, para nos referir àquela área de estudo responsável pela concepção e 

desenvolvimento de artefatos direcionados a oferecer comodidade e conforto aos 

cidadãos da urbe, prioritariamente os pedestres, e que compõem o ambiente 

construído onde se acham inseridos, sendo parte do desenho urbano das cidades, 

interagindo com seus usuários e com o contexto sócio-cultural e ambiental. 

Apesar das várias conotações atribuídas ao Desenho nos últimos anos tais 

como linguagem, inovação, qualidade, configuração, e até “atitude”, 

compreendemos que ele pode englobar tais classificações dependendo das 
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diversas situações onde é utilizado, contudo sua denotação permanece a mesma ao 

longo do tempo, adequando-se àquela ou esta contextura.

Mobiliário Urbano

Mobiliário urbano ou Elementos urbanos? No 

Dicionário de Urbanismo, Ferrari (2004: 240), levanta os seguintes aspectos: 

Mobiliário urbano (urban furniture, mobilier urbain, mobilaje 
urbana). Conjunto de elemento materiais localizados em logradouros 
públicos ou em locais visíveis desses logradouros e que 
complementam as funções urbanas de habitar, trabalhar, recrear e 
circular: cabinas telefônicas, anúncios, idealizações horizontal, 
vertical e aérea; postes, torres, hidrantes, abrigos e pontos de parada 
de ônibus, bebedouros, sanitários públicos, monumentos, chafarizes, 
fontes luminosas etc 

A definição nos leva a um nível mais compreensível daquilo que seria o 

mobiliário urbano, apesar de não deixar claro o que viria a ser “idealizações 

horizontais, verticais e aéreas” assim com também “torres”. 

Segundo o Manual para Implantação de Mobiliário Urbano na cidade do 

Rio de Janeiro (1996: 11), “mobiliário urbano é a coleção de artefatos 

implantados no espaço público da cidade, de natureza utilitária ou de interesse 

urbanístico, paisagístico, simbólico ou cultural.”  

Entretanto, essa conceituação ainda não define exatamente o termo 

mobiliário, considerando mais o valor utilitário dos objetos do que propriamente 

suas funções intrínsecas de uso, estética e simbólica, dando margens a 

interpretações superficiais sobre o papel desempenhado por estes objetos e sua 

importância para a urbe. 

De acordo com o Manual de Procedimentos para Intervenção em Praças 

(2002: 55), da Prefeitura Municipal do Recife,

A expressão mobiliário designa, de modo análogo ao conjunto de 
móveis utilizados no interior de um edifício, os objetos que, no 
espaço público, se destinam a oferecer comodidade e conforto aos 
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habitantes, notadamente o pedestre, complementando desse modo, o 
ambiente construído no qual estão inseridos. 

Esta definição apresenta alguns conceitos que parecem agravar ainda mais a 

compreensão das funções e atribuições daqueles objetos urbanos, associando-os 

ao mobiliário doméstico como sofás, mesas e cadeiras, que oferecem conforto e 

comodidade àqueles que os utilizam.  

Diferentemente do mobiliário doméstico, o mobiliário urbano não é 

adquirido pelo cidadão, ele apenas faz uso deste, sendo necessário que se 

estabeleça uma compreensão do que seja o objeto urbano em questão, já que esse 

entendimento ajudará o cidadão a utiliza-lo de modo mais adequado, tirando 

proveito das suas funções.

Todavia, o próprio manual lista uma série de objetos que prioritariamente 

não são utilizados em espaços interiores, como por exemplos postes, telefones 

públicos, brinquedos para parques e praças, e vasos de grandes dimensões.  

Outro aspecto do mobiliário urbano diz respeito à comodidade e ao conforto 

dos usuários. Porém nem sempre tais objetos são “utilizavéis” pelos habitantes das 

cidades como é o caso das esculturas, postes, placas de sinalização de 

logradouros, guarda-corpo e floreiras, já que estes objetos urbanos possuem 

funções específicas intangíveis que vão da estética à simbólica satisfazendo os 

desejos e aspirações dos cidadãos relacionados à contemplação do belo, como as 

esculturas e as floreiras; e necessidades funcionais de localização e segurança 

como as placas de sinalização e guarda-corpo. 

O fato de considerar esses produtos como um complemento do ambiente 

construído, contraria sua origem, uma vez que foram concebidos a partir das 

necessidades decorrentes dos processos de urbanização que requeriam, por sua 

vez, a implantação de novos serviços públicos que atendessem as demandas dos 

habitantes das crescentes cidades nos finais do século XIX e início do XX, como 

iluminação pública, serviço de limpeza urbana, transporte público coletivo etc. 

O desenvolvimento desses objetos urbanos adquire um grau de importância 

dentro dos projetos de intervenção urbanística dos espaços urbanos públicos na 
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medida em que representam um fator de valorização no uso do espaço público, 

através da prestação de serviços, atendimento de necessidades e desempenho de 

funções específicas. 

Creus em Serra (2000: 06) argumenta que, 

(...)Aunque el término “mobiliário urbano” es el más extendido y 
usado, nunca me ha parecido muy correcto. Se há traducido de uma 
forma demasiado literal del francés Mobilier urbain o del inglés 
urban furniture, aunque no se ha caído em la tentación de traducir del 
italiano arredo urbano (arredare=decorar). Es precisamente la idea de 
amueblar o decorar la ciudad la que considero errónea y que creo 
lleva a confusión. Son ideas de antaño cuando el amueblamiento 
urbano de um urbanismo clasista y, por lo tnato, la ornamentación de 
la ciudad estaba muy ligada a la urbanización siendo los muebles la 
respuesta a unas necessidades urbanas muy elementales. Hoy em dia 
las ciudades son otras, el urbanismo es uma ciencia pluridisciplinar y 
el hecho urbano es de uma mayor complejidad. No parece lógico 
pensar que cada vez que colocamos un banco o una farola, estamos 
decorando la ciudad. Si en cambio es lógico y adecuado adornar la 
ciudad para festejar um acontecimiento cívico o social o para celebrar 
unas fiestas, pero son ocasiones especiales, temporales, 
extraordinarias.  

Me gustaría poder contribuir a arraigar de forma más universal y 
comprensible el término Elementos urbanos. Son objetos que se 
utilizan y se integran en el paisaje urbano, y deben ser comprensibles 
para el ciudadano. Uso, integración y comprensión son pues 
conceptos básicos para la valoración de todo el conjunto de objetos 
que encontramos em los espacios públicos de la ciudad. 

A definição de “Elementos urbanos” oferecida por Creus (2000) engloba 

uma conceituação mais ampla, fazendo referência ao uso e a integração daqueles 

objetos com a paisagem urbana. Levanta também a questão do ponto de vista do 

cidadão sobre à compreensão desses artefatos, já que é a partir da descoberta das 

funções desempenhadas pelos elementos2 urbanos nos espaços públicos, que 

ocorre uma valorização no uso do conjunto desses objetos em um dado contexto 

urbano.

2 O termo “elemento” refere-se, neste trabalho, a uma peça específica que faz parte do conjunto de 
mobiliário urbano como, por exemplo,  o elemento “assento” que poderá ser um banco ou uma 
cadeira. N.A. 
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Por conseguinte, o elemento urbano seria parte integrante de algo maior 

chamado cidade, já que há muito faz parte da sua estrutura e vem acompanhando 

sua evolução no desenvolvimento urbano, seja através da adequação de seus usos, 

seja na inserção de novas funções, seja na alteração da sua configuração, estrutura 

ou no emprego de materiais e tecnologias inovadoras na sua fabricação.

O autor explica ainda que a idéia de “mobiliar” a urbe não é aplicável per si 

só, pois a complexidade urbana das cidades com suas variadas nuances de 

habitantes e demandas por serviços, lazer, trabalho entre outras atividades, 

adquiriu uma perspectiva muito diferente daquela das cidades de fins do século 

XIX e início dos XX.

Tinôco (2003: 43-46), explica que mesmo em documentos oficiais, como as 

várias legislações vigentes no Município de São Paulo3, as definições e 

classificações transformam, Equipamentos Urbanos em Mobiliário Urbano, 

fazendo uso indiscriminado dos termos. Também é possível encontrar bibliografia 

especializada – livros, catálogos, periódicos -, que comumente utilizam os termos 

citados, independentemente de sua função, configuração ou contexto onde se 

encontra inserido.

O mobiliário urbano é instalado nos espaços públicos com o propósito de 

oferecer serviços específicos, possuindo usos e funções diferenciados que vão 

surgindo paralelamente, de acordo com as novas necessidades de seus cidadãos 

tais como o descanso, a comunicação, a limpeza, a limitação e ordenação dos 

espaços para pedestres, entre outros.

Da mesma forma que outros produtos, o mobiliário urbano possui uma vida 

útil e precisa de manutenção. A verificação das condições de resistência, 

acabamento e qualidade dos elementos urbanos pelos usuários, podem determinar 

o nível de prestação de serviços oferecidos pelo poder público bem como o tipo de 

gestão pública praticada para as cidades.

3 Leis n° 9.413/12-1981 que dispõe sobre o parcelamento do solo do Município; 9.803/12-1984 
dispõe sobre a obrigatoriedade do rebaixamento de guias, calçadas e canteiros centrais; 10.305/04-
1987 autoriza a Companhia de Engenharia de Tráfego – CET a promover a instalação de 
equipamentos urbanos; 10.135/04-1987 dispõe sobre a limpeza pública do Município; 12.849/05-
1999 dispõe sobre a instalação de mobiliário urbano no Município de São Paulo (TINOCO, 2003) 
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Portanto, levar em conta tais fatores na hora do Desenho desses produtos, 

significa oferecer também uma boa prestação de serviços, já que, prioritariamente, 

são destinados aos cidadãos, que os utiliza para realizar algum tipo de atividade.

Os elementos urbanos apareceram nas ruas das nossas cidades por razões 

que, de certo modo, encontravam-se atreladas aos fatores econômicos, sociais e 

também estéticos de um determinado conceito histórico-filosófico da sociedade. A 

medida que as cidades mudavam, o mobiliário acompanhava tais mudanças tanto 

em termos configuracionais, tecnológicos, funcionais, qualitativos e quantitativos, 

tornando-se parte indissolúvel da urbe, influenciando, por sua vez, as atitudes dos 

seus usuários. 

A eclosão da Revolução Industrial na Inglaterra no início do século XVIII e 

as inovações tecnológicas que atingiram sua indústria metalúrgica, facilitaram a 

produção de artefatos em ferro fundido como chapas, escadas e fachadas de lojas 

e residências, e também de elementos urbanos tais como coretos, estatuária, fontes 

e postes de iluminação. Alguns desses elementos passaram a ser importados para 

mobiliar algumas cidades no Brasil, em seus processos de urbanização, 

importando-se, posteriormente, as técnicas e as tecnologias para a produção local 

de ferro fundido, em meados do século XIX. 

A partir das mudanças sociais, dos costumes e dos processos de 

modernização das cidades, outras peças do mobiliário urbano passaram a ser 

introduzidas devido as emergentes necessidades sociais urbanas e técnicas, 

destacando-se a criação das praças públicas que vieram representar um papel de 

destaque para socialização urbana.

O desenvolvimento do mobiliário urbano encontra-se atrelado ao 

desenvolvimento das cidades, incorporando além da sua função prática 

primordial, o caráter estético, através dos planos urbanos de embelezamento de 

cidades como Paris, Londres, Buenos Aires e Rio de Janeiro.

Os fabricantes de artefatos em ferro fundido para o embelezamento das 

cidades, como a Macfarlane & Co’s uma das grandes fundições escocesas no 

século XIX estabelecida em Glasgow,  produziam postes, mictórios, fachadas para 

escolas e orfanatos, coretos, entre tantos outros produtos, dos quais alguns 
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exemplares podem ainda ser encontrados em algumas cidades brasileiras como 

Belém/PA, Manaus/AM  e Olinda/PE, sendo instalados nas vias das cidades que 

se modernizavam. 

O mobiliário urbano passa a ser implantado em praças públicas, 

principalmente naquelas onde havia uma grande concentração de edificações 

públicas monumentais, como o Teatro Santa Isabel em Recife, o Largo do Teatro 

em Salvador, e a Avenida Central no Rio de Janeiro que recebiam iluminação à 

gás, coreto, fontes e estatuária, funcionando como atrativos para o passeio público 

e sua contemplação.

Em um primeiro momento, as praças passam a ser sinônimo de lazer e 

descanso onde é possível encontrar chafarizes, estátuas e marcos que caracterizam 

alguns locais e também a cidade, sendo posteriormente instalados outros 

elementos como bancos, iluminação e coretos. O mobiliário do século XIX é 

concebido em uma “época em que o tempo de observação e contemplação dos 

monumentos pela população ressaltava sua importância como elementos de 

animação do espaço público”. (PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE 

JANEIRO, 1996: 68). 

Com a chegada da Família Real em 1808, foram feitos investimentos 

públicos e o Rio passa por uma total transformação, ganhando melhoramentos 

como calçamento de ruas, pontes e chafarizes e desenvolvimento da iluminação 

pública feita com azeite de peixe.  

Uma nova orientação na forma de concepção da arquitetura e do espaço 

urbano com relação ao saneamento das habitações e das cidades, assim como os 

princípios de isolação e aeração de seus cômodos, foi dada com a vinda da Missão 

Artística Francesa ao Brasil em 1816, composta por técnicos e artistas que viriam 

implantar a arte neoclássica oficial, dotando a cidade de ruas largas, praças e 

edifícios monumentais. 

A intensificação da urbanização e a importação direta de costumes da 
Europa desenvolvida, contribuíram substancialmente para alterar a 
vida brasileira, recém-egressa de uma realidade colonial, onde o 
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convívio social ocorria, somente, por ocasião de eventos de caráter 
religioso. (SILVA, 1987: 103)  

A partir de 1891 a rede de energia elétrica foi implantada nas principais ruas, 

juntamente com a ferrovia e o bonde, contribuindo para a expansão da cidade 

além dos seus limites coloniais. As cidades iluminam-se à noite, sendo 

incorporados novos comportamentos.  

O desenvolvimento tecnológico do sistema de fornecimento de energia e os 

melhoramentos das lâmpadas, facilitaram e baratearam os custos de implantação 

da iluminação pública, e os postes passam a fazer parte da paisagem das grandes 

cidades, sendo inclusive a primeira iniciativa de ordenar os elementos urbanos. 

Diante de tantas modificações sócio-culturais, econômicas, tecnológicas e 

urbanas, e das crescentes necessidades da população urbana, surgiram e se 

multiplicaram os serviços, aparecendo então os passeios públicos e as novas 

praças que, além de embelezar as cidades, eram a demonstração das mudanças 

essenciais que ocorriam na vida e costumes brasileiros. 

Entretanto, o aumento da prestação dos serviços públicos que foram 

instalados para atender às demandas sociais, exigiam equipamentos não 

disponíveis em quantidade suficiente no país para suprir os anseios de 

modernização da sociedade de então, pois a produção industrial àquela época 

praticamente inexistia e toda a cultura local se fundamentava no trabalho manual. 

Portanto, os produtos e componentes de ferro industrializados importados vieram 

suprir essa deficiência, sendo utilizado na implantação do mobiliário urbano no 

país.

Dentro dessa nova estrutura urbana, alguns elementos tais como: coretos, 

bancos de praça, postes de iluminação à gás, portões, bebedouros, banheiros 

públicos, torres para relógios, gradis, passaram a ser instalados e a fazer parte do 

cotidiano dos cidadãos da “nova sociedade brasileira” de costumes e hábitos 

europeus, incorporados às praças do século XIX, que serviam  de elemento

agregador de atividades diversas como o lazer, a contemplação, a conversa ou o 

descanso.
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O desenho de alguns equipamentos urbanos permaneceu quase que 

inalterado durante as primeiras décadas do século XX, tanto em termos materiais 

quanto formais. Certamente a formação cultural dos paisagistas europeus que 

vieram ao Brasil como planejadores e projetistas responsáveis pelo 

embelezamento de praças, ruas, avenidas e jardins, influenciou diretamente nas 

formas e no uso do material tecnologicamente viável e acessível àquele contexto 

histórico para o mobiliário urbano: o ferro fundido.  

Some-se a isso, o padrão estético-cultural vigente àquela época quando 

imperava o estilo eclético e o gosto inglês e francês. Além disso, quase a 

totalidade do mobiliário urbano que era implantado nas cidades brasileiras era 

fabricado na Europa – principalmente na Inglaterra e França – sendo importado 

por órgãos públicos do país.

Como afirma Robba e Macêdo (2003:55), 

A dominação cultural e econômica da França e da Inglaterra nesse 
período é notável, e o desejo da nação brasileira de transformar-se em 
um país à imagem e semelhança de seus parceiros comerciais 
europeus faz com que a vinda desses paisagistas para executar jardins 
urbanos fosse urgente e bem aceita. A maioria das principais cidades 
brasileiras recebeu, na virada do século, projetos de praças 
ajardinadas, parques e jardins ecléticos, concebidos por paisagistas 
europeus ou à maneira dos jardins franceses e ingleses.

O mobiliário até então produzido, possuía um caráter decorativo, detentor de 

um apelo estético elevado, já que se tratava de um objeto que deveria simbolizar a 

modernidade daquele período decorando a cidade, embelezando-a e servindo aos 

propósitos elitistas da classe dominante de então.  

Mas as cidades cresceram bastante devido as atividades fabris mecanizadas, 

atraindo para si toda sorte de trabalhadores que viam nelas uma forma de melhorar 

de vida. Enquanto as cidades cresciam, também cresciam os cortiços e com eles, a 

deterioração da qualidade de vida nesses locais, tornando-se uma situação 

insustentável, que provocou reações contra os horrores da cidade encortiçada.
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Assim, a suburbanização passou a ser vista como uma solução viável 
ao problema do cortiço. Novas casas, novas fábricas, foram 
construídas em sua periferia. Novas tecnologias do transporte – o 
bonde elétrico, o trem elétrico de interligação com o centro, o metrô, 
o ônibus – permitiram que esse processo de suburbanização se 
concretizasse. (HALL, 1988: 57) 

A popularização dos automóveis e o aparecimento dos subúrbios, trouxe 

consigo a implantação de malhas viárias e rede de infra-estrutura para transporte 

coletivo. O urbanismo e a arquitetura propuseram então um novo modelo de 

cidade privilegiando o transporte viário em detrimento dos pedestres, com seus 

edifícios de linhas despojadas e arrojadas construídos com a tecnologia mais 

avançada para a época, dando início, a era do modernismo.  

O transporte coletivo passou a ter um papel fundamental nesse processo 

sendo então elaborados planos de expansão de linhas de bondes e ferrovias 

subterrâneas e elevadas.  

A eletrificação dos bondes viabilizou a urbanização de áreas das cidades até 

então distantes, fazendo com que fossem construídas novas cidades-satélites ao 

redor dessas linhas. O transporte público urbano em São Paulo na década de 1950 

já era o meio mais utilizado pelos trabalhadores para seu deslocamento, e os 

abrigos para os usuários protegerem-se do sol ou da chuva eram raros. 

Grandes mudanças ocorreram na vida urbana com a consolidação do modo 

de produção industrial no início do século XX. A população urbana aumentava 

devido à migração do campo para as cidades e o desenvolvimento dos avanços 

tecnológicos afetaram as relações sociais e econômicas. As cidades começavam a 

alterar sua estrutura e morfologia promovendo intervenções urbanísticas que se 

adaptassem as novas demandas que o crescimento urbano e os novos modelos de 

produção industrial exigiam.

As teorias modernas de urbanismo tiveram como cerne a setorização 
da cidade, isto é, a cidade moderna deveria ser organizada em setores 
com usos específicos, que atendessem às suas necessidades 
funcionais. Segundo a Carta de Atenas (1933) – um clássico 
manifesto urbanístico modernista -, a cidade ideal deveria atender a 
quatro funções básicas e distintas: habitação, trabalho, circulação e 
lazer. (ROBBA e MACEDO, 2003: 95)
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Esta nova postura urbanística influenciou as idéias de espaços urbanos 

públicos, alterando seu conceito de utilização. Se nos séculos XVIII e XIX os 

parques, praças e passeios representavam o local para a contemplação, o flerte, as 

discussões políticas e as aparições sociais, nas décadas iniciais do século XX eles 

passam a ser a opção de lazer para a maioria dos habitantes urbanos, já que agora 

se tornava mais difícil e longínquo o convívio com a natureza nos arrabaldes e nos 

campos. 

Na década de 1930 nas grandes cidades brasileiras, expressiva parcela dos 

trabalhadores urbanos e suas famílias não tinham condições financeiras para 

deixar a cidade em direção aos balneários e associações privadas, passando a 

utilizar-se dos espaços livres públicos para seu lazer em finais de semana. Desta 

maneira, a prática de esportes, principalmente os coletivos, e a recreação infantil, 

vieram desempenhar um papel importante na convivência social urbana, sendo os 

espaços urbanos públicos os locais ideais para a realização de passeios e 

piqueniques em praças, praias e parques. 

Diante dessa nova percepção urbana de lazer e convivência social, o 

mobiliário urbano adquiriu outras características, incorporando novas funções e 

tipologias, surgindo também outros equipamentos que até então não existiam – 

por não haver uma demanda social e da prestação de serviço urbano -, que 

passaram a fazer parte do cotidiano dos habitantes da cidade, como as estações 

para transporte coletivo urbano, as cabines telefônicas individuais, os brinquedos 

para recreação infantil e esportiva, os coletores de lixo, entre outros. 

Diferentemente do ecletismo que promovia na praça o hábito de se flanar4,

as praças modernas têm como proposta fundamental o lazer ativo que objetivava a 

permanência dos freqüentadores nos espaços que são criados para serem usados. 

O mobiliário urbano assume outra característica formal, buscando explorar as 

linhas simplificadas e a pureza das formas geométricas fazendo uso de outros 

materiais que não apenas o ferro fundido na sua fabricação.

Somente a partir dos anos 30 com mudanças significativas na arquitetura – o 

modernismo – e a simplificação formal das construções, os elementos urbanos 

4 Flanar: (fr flaner) vint Passear ociosamente; vadiar (MICHAELIS, 1998: 966) 
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sofrem outras influências e passam a adaptar-se ao novo estilo das edificações, 

incorporando também outro material na sua configuração: o concreto armado. Na 

praça modernista, o mobiliário é limitado a bancos de concreto, algumas vezes 

moldados na própria obra; ou de madeira, a partir de um projeto específico; e aos 

postes de iluminação. 

Adquirindo um caráter mais funcionalista do que propriamente estético ou 

decorativo, o mobiliário procura, desse modo, incorporar-se à paisagem e 

contexto modernos, como se fosse parte dele. Assim, o mobiliário urbano 

implantado reduz-se a estruturas geométricas sem adornos que acompanham o 

traçado da praça. O surgimento do consumismo, o desenvolvimento da 

publicidade e do marketing levam esses equipamentos a assumirem uma nova 

função urbana, sendo vistos e utilizados como suportes para comunicação das 

massas. As praças modernistas no país adquiriram um caráter tipicamente 

brasileiro, especialmente devido à obra do paisagista Burle Marx na utilização de 

espécies vegetais nacionais.  

Após a 2a. Guerra Mundial, com o aparecimento de novas tecnologias de 

fabricação e novos materiais nos anos 50, o mobiliário urbano assumiu novas 

configurações, novos materiais e novas funções, que permitiram a fabricação e a 

rápida difusão de produtos para o uso cotidiano. 

A pesquisa tecnológica e a utilização dos metais leves, como as ligas 
de alumínio e magnésio, e dos polímeros saíram da esfera bélica e se 
integraram ao cotidiano, pois passaram a ser empregados nos 
produtos industriais. A matéria plástica, devido à sua capacidade de 
modelagem e facilidade de produção, tornou-se um dos mais 
importantes elementos na confecção de produtos de uso diário, 
permitindo infinitas possibilidades de variação formal, de 
acabamento e de cor. (MORAES, 1997: 43) 

Materiais como o alumínio, o aço e o plástico passam a ser usados na 

produção do mobiliário urbano, adaptando-se também às formas retilíneas das 

novas edificações e sua arquitetura modernista sem adornos. 

O grande fluxo de automóveis e a redução das áreas verdes para recreação, 

como também a preocupação em manter as crianças fora dos perigos das ruas, 
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foram o principal motivo na criação de parques que pudessem proporcionar lazer, 

diversão para elas e segurança para os pais. Os playgrounds5 surgiram no Brasil 

nos anos de 1940 sendo encontrados em clubes, escolas e grêmios, passando a ser 

largamente implantados em espaços livres públicos a partir da segunda metade do 

século.

Com a metropolização das cidades a partir dos anos 1960, as áreas centrais 

tornaram-se o ponto de circulação de pedestres e automóveis, já que muitas 

pessoas moravam e trabalhavam no centro, ou próximo a ele, e aqueles que 

moravam em bairros afastados tinham que cruza-lo de um modo ou de outro; seja 

para apanhar um transporte coletivo que os levasse a diferentes destinos, seja para 

realizar alguma atividade. 

O congestionamento das áreas centrais e o alto fluxo de pedestres, levaram o 

poder público a pensar em soluções que pudessem preservar a integridade física 

de seus habitantes, culminando no final dos anos de 1970 com a criação dos 

famosos calçadões. 

Os calçadões foram idealizados como um espaço para a circulação e o lazer 

dos pedestres, configurado pelas edificações do entorno fazendo com que 

houvesse uma revitalização de algumas vias centrais, a valorização do patrimônio 

arquitetônico e da paisagem, como também o restabelecimento e crescimento 

comercial em alguns setores.  

Em um primeiro momento, o mobiliário urbano implantado naqueles locais 

tais como bancos, jardineiras, telefones públicos, floreiras, quiosques diversos e 

luminárias, se tornaram um empecilho para o fluxo de pedestres, atrapalhando sua 

circulação e deslocamento devido ao número excessivo de elementos nas vias.  

A observação das atividades e dos usos dados a determinados calçadões, 

assim como as críticas feitas aos projetos, levaram os projetistas a evitar a 

implantação desses elementos em grande número, desobstruindo o tráfego de 

pedestres facilitando sua circulação, considerando de modo mais racional os 

5 Playground – estrangeirismo, palavra de origem inglesa que define um local ou área específica 
destinada a recreação infantil com aparelhos para brincadeiras, jogos e ginástica. N.A. 
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aspectos funcionais e estruturais do elemento proposto para o local, do que apenas 

sua função estético-decorativo. 

As ruas de pedestres foram um marco nas cidades brasileiras nos 
anos de 1970 e 1980, tornando-se um símbolo de progresso e 
modernidade. Tanto que várias cidades de médio e pequeno porte em 
todo o país adotaram a idéia, em alguns casos sem a real necessidade 
de um equipamento urbano desse gênero. (ROBBA e MACEDO, 
2003: 136)  

Se no início e meados do século XX o espaço livre público determinava a 

atividade e o uso específico do local e a partir daí a implantação do seu 

mobiliário, desempenhando o papel de suporte complementar para a 

contemplação, o lazer, ou a atividade física e recreação; no espaço urbano  público 

contemporâneo encontramos, além das funções listadas anteriormente, a atividade 

comercial e da prestação de serviços com o intuito de atrair o público para uma 

determinada área. 

Os calçadões foram implantados em várias áreas centrais de cidades 

brasileiras, estendendo-se a idéia para outros locais como as orlas marítimas, de 

lagos e rios, ampliando-se deste modo, os usos e as funções daqueles espaços 

públicos, instalando-se o mobiliário específico para cada sítio de acordo com as 

atividades ali realizadas. O mobiliário urbano volta-se então ao serviço da 

população no seu cotidiano, compondo os espaços urbanos nas cidades brasileiras.   

Com o crescente desemprego nas grandes cidades, atividades informais 

tornaram-se comuns levando a implantação de quiosques para a comercialização e 

para a execução de pequenos serviços, voltando a ser uma proposta aceita em 

muitos dos programas de planejamento urbano e revitalização de determinadas 

áreas das cidades. Uma idéia semelhante àquela que acontece nos centros de 

compras com suas praças de alimentação e serviços. 

Os programas de atividades dos espaços urbanos públicos atuais variam de 

acordo com cada cidade, cada área específica e com as demandas sociais da 

população. Deste modo, pode-se então definir o tipo de mobiliário urbano a ser 

projetado e implantado naqueles locais, levando em consideração aspectos 
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referentes ao entorno, ao tipo de atividade programada, ao clima, ao simbolismo 

do local, enfim, aos parâmetros sócio-culturais e econômicos que envolvem tais 

propostas.

O mobiliário urbano vem adquirindo ao longo dos anos uma maior 

importância, pelo papel que desempenham no contexto das cidades modernas 

tornando-se parte integrante da vida social cotidiana urbana, fazendo uso de 

materiais e tecnologias diversas que influenciam no seu uso.  

Como aglutinador de atividades sociais, os elementos urbanos facilitam a 

convivência social e o intercâmbio de experiências individuais e coletivas através 

de suas funções básicas – uso, estética e simbólica -, porém não é o fator 

determinante no uso de um espaço público: as condições de manutenção do 

mobiliário, a segurança do local, os usos definidos no programa de atividades para 

uma determinada área são também alguns fatores que, em conjunto ao mobiliário 

urbano, podem revitalizar ou não um espaço urbano público.  

Como afirma Lerner (2003: 47), “um terminal de transporte, por exemplo, 

não precisa se assemelhar a uma estação rodoviária. Ele também pode ser um bom 

ponto de encontro”. 

Observa-se que as mudanças ocorridas no perfil de consumo da população e 

os avanços tecnológicos acontecidos desde o século XIX até os nossos dias, 

refletem-se no uso e no desenho do mobiliário urbano atual. Como ele está 

inserido em uma determinada contextura sócio-cultural-espacial, encontra-se 

também sujeito às alterações ou mudanças que ocorram naquele contexto 

específico.

Assim sendo, se a área onde estiver implantado o mobiliário sofrer 

depredações, abandono ou segregação, ele sofrerá mais imediatamente suas 

conseqüências devido a sua escala reduzida em relação aos edifícios e 

monumentos, degradando-se mais rapidamente; ou seja, ele é um dos indicadores 

dos processos de gestão e apropriação dos espaços pelos usuários. 

Ao longo dos anos, alguns elementos do mobiliário urbano passaram a ser 

associados a uma cultura ou localidade específica, identificando características 

referenciais de um dado contexto dentro da sociedade culturalmente globalizada e 

43



massificada, como as cabines telefônicas de Londres, os quiosques de 

Montevídeo, as máquinas de venda de jornais de Nova Yorque ou os orelhões no 

Brasil.

De acordo com Lima (2001: 01) 

O mobiliário urbano seria o conjunto de todos os móveis e utensílios 
que compõem, em conjunto, a paisagem urbana (mesmo que nem 
sempre tão úteis e nem sempre tão em conjunto assim): latas de lixo, 
bancos de praça, pontos de ônibus, placas de ruas, postes de luz. 
Coisas de presença mais sutil e mais intensa do que se pensa, porque, 
como as árvores, estão sempre ao redor, e estamos sempre à procura 
delas. Muito do espírito de uma cidade pode ser entendido a partir de 
seu mobiliário urbano. Os bancos em pontos de ônibus de Los 
Angeles têm formato meia-cana, para impedir os mendigos dormirem 
neles. Em San Francisco (sic) os assentos giram em torno de um pino 
quando não tem ninguém sentado. Londres sempre foi lembrada 
pelas herméticas cabines de telefone vermelhas. Os “orelhões” do 
Rio, em Recife têm formato de coco ou berimbau.

Os telefones públicos no Brasil só tiveram uma solução efetiva em 1972 

quando técnicos da Companhia Telefônica Brasileira desenvolveram os chamados 

“orelhões” sendo os primeiros instalados na cidade do Rio de Janeiro, tendo uma 

boa aceitação por parte do público e com a configuração que permanece até os 

dias de hoje. 

Estes elementos passaram a fazer parte do cotidiano dos brasileiros, 

possuindo uma característica peculiar que equivaleria às cabines telefônicas 

vermelhas da Inglaterra, assumindo o papel de referência urbana nas cidades 

brasileiras. Verifica-se que em alguns locais os orelhões adquiriram formatos 

diferenciados variando de acordo com a representação simbólica do lugar, como 

por exemplo, forma de coco verde em Recife; caju em Natal; chapéu de couro em 

Fortaleza; balão de São João em Campina Grande; berimbau em Salvador.  

Cada idéia que se tem a respeito do espírito de uma cidade procura ser 

representada nesses elementos evocando atrativos turísticos, festejos locais, 

musicalidade ou regionalismo, estabelecendo-se uma associação direta entre 

aqueles fatores e as formas relacionadas a eles, que poderiam simbolizar a cultura 

local. Portanto, segundo Jáuregui (2001), essa busca para captar o espírito de cada 
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local através da configuração do seu mobiliário urbano, é a procura pelo 

“zeitgeist”6.

Segundo Brözek e Massimi (2002: 106), 

Wolfgang Goethe – poeta e pensador alemão – definia Zeitgeist como 
um conjunto de opiniões que dominam um momento específico da 
história e que, sem que nós nos apercebamos – de modo inconsciente, 
determinam o pensamento de todos os que vivem num determinado 
contexto. 

Menos poeticamente, utilizando-nos de uma terminologia própria da 
antropologia, podemos falar em “cultura contemporânea” ou “cultura 
do nosso tempo”. Tratam-se de conhecimentos, crenças, atitudes, de 
pessoas que vivem num tempo e num lugar específicos. (2002: 106) 

Essa procura pelo zeitgeist urbano, pode ser observada no mobiliário criado 

para o Projeto Rio Cidade, onde cada equipe de profissionais recebeu uma 

determinada área para intervenção, desenvolvendo um repertório formal, 

definindo novos referenciais urbanos que promovessem uma identidade 

paisagística própria ao local, buscando estar em sintonia com o bairro da sua 

implantação.

A preocupação das equipes era não tentar reproduzir os velhos ícones 

convencionais e as influências variavam desde obras modernistas até ícones 

barcelonenses. O mobiliário implantado em vários bairros da cidade possui 

características peculiares, apresentando configuração, estrutura, usos, funções e 

tratamentos diferenciados para cada caso particular. Portanto, os equipamentos – 

neste caso específico - assumem também o papel de referenciais urbanos ligados 

diretamente à paisagem e seu contexto local, sendo parte integrante dela. 

Esse tipo de abordagem, relaciona-se àquilo que Kenneth Frampton (1997) 

denominou de Regionalismo Crítico, ou seja,  

6 O Longman Dictionary of Contemporary English assim define o termo: the general spirit of a 
period in history, as shown in people´s ideas and beliefs (o espírito geral de um período na 
história, como demonstrado nas idéias e crenças das pessoas) Tradução nossa. (1986: 1279)  
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distancia-se da modernização como um fim em si mesmo, sem deixar 
de valorizar aspectos progressistas do movimento moderno; coloca 
maior ênfase no sítio do que na obra arquitetônica como um fato 
isolado; valoriza fatores de condicionamento impostos pelo lugar, 
não como limites de finalização, mas como de inicio de um espaço a 
ser criado, delimitados por estes (luz – topografia – materiais – 
clima); toma elementos vernáculos e os interpreta como elementos 
separados dentro da totalidade; a criação de uma cultura universal 
baseada no regional”. (ARTUSA, 1997: 04) 

As referências urbanas estão presentes no cotidiano das cidades, seja na 

memória de seus habitantes, seja numa estrutura qualquer, seja nos costumes e 

hábitos locais, mesmo quando ocorrem transformações na paisagem, na 

reorganização dos vários setores de atividade que compõem a cidade como um 

organismo vivo. Procurar fazer uma associação ou analogia direta entre 

determinados elementos e o mobiliário urbano, criando um novo ícone na cidade 

seria uma tentativa positiva na busca pela captação de seu genius loci7.

Como afirma Lerner (2003: 83-84), 

identidade, auto-estima, sentimento de pertencer, tudo tem a ver com 
os pontos de referência que uma pessoa possui em relação à sua 
cidade. (...) Tudo isso pode parecer nostálgico, mas não se apaga. E 
quando não existe? Fabrica-se? Não, vai-se buscar. Alguma coisa que 
vai resgatar um momento e alavancar outros.  

Outro aspecto que deve ser levado em consideração está associado a 

superficialidade projetual com a qual é tratado o Desenho de mobiliário urbano.  

Essa superficialidade pode criar distorções no entendimento do conceito de genius

loci, já que esse tipo de equipamento poderia ser instalado em qualquer cidade ou 

paisagem, fazendo com que as referências urbanas de um determinado contexto 

sejam confundidas com as de outro.  

Limita-se o desenvolvimento ou especificação do mobiliário urbano à 

associações diretas com referências “artificiais” criadas a partir de interesses 

7 Genius loci – espírito do lugar. Esta expressão está relacionada a Teoria do Regionalismo Crítico 
que baseia-se na busca de uma arquitetura ecologicamente e esteticamente bem projetadas, no 
aspecto crítico no uso dos materiais locais para a construção, na busca da identidade ou espírito do 
lugar, na crítica à produção massificada e à homogeneização do capitalismo globalizante. 
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publicitários ou de marketing – cenarização de lugares -, que não representam a 

imagem sócio-cultural e as vivências de seus cidadãos em relação àquele contexto 

e local específico.

A multiplicidade formal de uma mesma estrutura de mobiliário urbano 

destinada a uma função específica, é mais uma associação formal e decorativa do 

que propriamente simbólica.  Além disso, a função estética de alguns desses 

produtos sobrepõe-se aos aspectos funcionais e de uso comprometendo seu 

desempenho, negligenciando-se parâmetros relacionados ao clima, material, 

manutenção, acústica, contexto paisagístico e cultural, entre outros. 

Como exemplo ilustrativo deste tipo de abordagem, destacamos os orelhões 

em formato de caju (fig. 01) que coincidentemente são encontrados tanto na 

cidade de Natal quanto de Aracaju; ou os contentores plásticos para lixo que 

podem ser encontrados em várias cidades brasileiras, alterando-se apenas a 

coloração deles de acordo com a cidade onde se encontram: azuis em Recife, 

vermelhos em Salvador, verdes em Campina Grande, laranja em Natal. 

A alteração da configuração de um orelhão atribuindo-lhe o formato de um 

caju pode não ser a proposta mais adequada para simbolizar o espírito de um dado 

local, até porque os telefones públicos podem ser instalados em sítios onde não 

exista relação direta ou indireta com o fruto.  

            A – Caju/Barra de Cunhaú/RN                                      B – Caju/Aracuajú/SE 

Fig. 01: A e B - mesmo elemento – o caju – é utilizado para identificar cidades e contextos bem 
distintos, o que demonstra o caráter  empírico deste tipo de projeto de criação.   

Fonte: http://www.geocities.com/thetropics/cabana/2831/cur01.htm                                                Fotos: Mitsuoki Suwabe
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Atualmente existe uma diversidade de fabricantes e equipamentos nesse 

campo, tornando-se mais cômodo optar por algo que já esteja disponível no 

mercado do que propriamente criar um produto novo e diferenciado. Esta é uma 

alternativa seguida por alguns projetistas que lidam com programas de 

revitalização ou reordenamento de espaços urbanos públicos, pois muitas vezes os 

recursos financeiros disponibilizados para o projeto são reduzidos.  

Essa repetição de formatos nos elementos do mobiliário urbano gera 

também uma repetição de informação com relação ao repertório imagético 

existente em locais e contexturas diferenciadas, ou seja, uma repetição de 

simbologias que passam a apresentar conceitos semelhantes muito embora sejam 

aplicados à realidades diferentes, como no caso dos orelhões e lixeiras públicas.

Projetos específicos de mobiliário urbano que consideram os parâmetros 

condicionantes e seu contexto, criam um diferencial, valorizando os espaços livres 

públicos, definindo, então, padrões de qualidade. 

Nesse aspecto, os elementos urbanos desempenham um papel singular na 

medida em que podem ajudar o cidadão a utilizar os espaços urbanos de maneira 

mais efetiva seja através das suas funções explícitas associadas à contemplação, 

ao relaxamento e ao lazer, ou nas funções implícitas e abstratas relacionadas com 

a identificação e compreensão do espírito do local pelo usuário através dos 

simbolismos representados naqueles elementos.     

Movimentos ligados à retomada e preservação da história e memórias locais 

de uma dada comunidade, assim como a valorização e acentuação de diferenças 

ou especificidades, vêm ocorrendo simultaneamente ao processo de 

mundialização, demonstrando que os valores culturais heterogêneos são uma 

maneira de identificação das diversas sociedades que habitam cada região.

Elementos urbanos padronizados apresentados em catálogos de empresas 

fabricantes desse tipo de produto, muitas vezes possuem um Desenho que nem 

sempre corresponde às necessidades, às funções e usos requeridos pelos cidadãos 

de um determinado local e seu contexto. Por outro lado, projetos de mobiliário 

urbano que utilizam pejorativamente e em excesso materiais e referenciais 

simbólicos de um sítio específico, contribuem para a criação de espaços 
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cenarizados, tendo como conseqüência aquilo que Frampton (1997) chamou de 

populismo ou regionalismo sentimental. 

Geralmente isso acontece quando alguns espaços públicos são revitalizados 

levando-se em consideração apenas o aspecto estético e decorativo das estruturas 

do local e sua paisagem, desconsiderando-se o entorno como um todo, bem como 

as relações existentes entre cada um desses fatores, os usos e as atividades 

atribuídas a ele. O regionalismo crítico depende, pois, da autoconsciência crítica. 

Em ambos os casos, caberia aos Desenhistas definir as prerrogativas do 

projeto de mobiliário urbano – seja na criação e desenvolvimento de novos 

produtos ou na especificação de elementos de catálogos -, que correspondessem 

aos parâmetros e requisitos funcionais, de uso e estético-simbólicos, voltados ao 

atendimento das necessidades dos cidadãos e das peculiaridades do contexto. 

Difunde-se a idéia de que o multiculturalismo do Brasil foi o ingrediente-

chave da sua unidade nacional. Apoiando-se neste princípio, esta característica 

poderia ser enfatizada no uso de elementos configuracionais tais como a cor, a 

textura, a forma e os materiais, permitindo intervenções que, procurassem 

aproximar mais o objeto ao usuário, definindo assim, traços da identidade 

nacional, como é o caso das estações de ônibus de Curitiba ou das entradas dos 

metrôs de Paris.  

Pode-se ainda ressaltar características referentes ao clima local, aos 

comportamentos, à paisagem urbana, enfim ao espírito da localidade – seu genius

loci -, sem que se incorra no comprometimento do planejamento arquitetônico, 

como acontece atualmente. Integrar o mobiliário urbano ao entorno, é uma das 

condições para que o cidadão se sinta valorizado. 

Quando essas estruturas são alvos de modificações bruscas ou mudanças 

alheias ao contexto local, as referências urbanas com as quais os usuários se 

identificam passam a ter outra leitura, causando um estranhamento e falta de 

comunicação entre o usuário e o objeto, levando ao seu uso inadequado e, em 

último caso, ao abandono das áreas e à depredação do mobiliário urbano. 

Muitos desses elementos apresentam-se como resultado de manifestações 

estéticas que se contrapõem ao entorno, ao planejamento urbano e às necessidades 
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dos cidadãos, não estabelecendo referência alguma às características do local, à 

identidade cultural da cidade e nem aos próprios indivíduos.  

A variedade e disponibilidade no mercado de elementos urbanos 

industrializados, fazem com que o mobiliário passe a ser visto como uma peça de 

pouca importância nos projetos de intervenção urbanística, já que é facilmente 

adquirido para ser incorporado à revitalização de determinada área, levando-se em 

consideração apenas a função estética e decorativa do produto.  Este tipo de 

mobiliário disponível no mercado tem como principal característica a 

padronização8, existindo algumas variantes naquilo que se refere às cores, 

texturas e acabamentos.  

De acordo com o Manual para implantação de mobiliário urbano na cidade 

do Rio de Janeiro (1996: 16), “visando a facilidade de fabricação, a otimização de 

recursos e a harmonia formal recomenda-se que seja considerado a padronização 

dos elementos garantindo-se com isso, também, mais agilidade de manutenção e 

reposição”. Costuma-se priorizar a padronização devido aos recursos econômicos-

financeiros disponíveis para o projeto, em detrimento de aspectos sócio-culturais e 

simbólicos – e algumas vezes, de uso e funcionais -, do contexto onde o 

mobiliário será implantado.  

A padronização é um parâmetro importante que deve ser levado em 

consideração no Desenho e fabricação do mobiliário, porém, sem necessariamente 

limitar a criação de projetos e idéias inovadoras para espaços urbanos específicos, 

tratando de adequar-se ao contexto paisagístico, arquitetônico e urbanístico de um 

determinado local. 

O mobiliário urbano adequadamente projetado e produzido reveste-se de 

valores culturais relacionados com as idéias (por exemplo, formas estéticas); com 

os comportamentos (por exemplo, hábitos sociais); e com os materiais (por 

exemplo, funções ambientais) de uma civilização.   

8 Padronização – neste contexto refere-se a “parte da normalização que consiste em unificar, 
homogenizar, os processos de fabricação de produtos e insumos, em suas formas e medidas, 
principalmente.” (FERRARI, 2004: 263) 
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A regionalização dos projetos de mobiliário urbano pode ser 
benéfica, permitindo expressar uma identidade própria da região onde 
esteja instalado. É necessário ressaltar a importância da identificação 
de sub-culturas sociais e de possíveis signos construídos, não 
somente pela necessidade de sua preservação, mas também, como 
determinantes de projeto desses produtos. As culturas e sub-culturas 
de diversas localidades urbanas, influenciam o projeto e o arranjo 
físico dos equipamentos no meio urbano contribuindo para o 
planejamento da composição de espaços públicos. (MOURTHÉ, 
1998: 269) 

Ao planejar e projetar o mobiliário urbano, como expresso por Mourthé 

(1998), faz-se necessário considerar a existência de culturas sociais em diferentes 

níveis, de modo que esse se integre ao espaço onde será implantado, 

representando referenciais e signos tanto tangíveis quanto intangíveis de um dado 

contexto. Importante também é atentar para o fato de que a paisagem pode ser 

facilmente alterada caso o desenho daqueles elementos do mobiliário não se 

adequem a ela, causando interferências de ordem estrutural, simbólico-cultural ou 

organizacional.

Além disso, as interações entre a comunidade e seu entorno devem ser 

pesquisadas, interpretando as informações geradas com a finalidade de definir 

conceitos ou parâmetros que possibilitem uma tomada de decisões e que estejam 

relacionadas direta ou indiretamente com todo o processo projetual de intervenção 

urbanística e de desenvolvimento do mobiliário urbano. 

Os elementos do mobiliário urbano devem guardar em sua configuração 

certa correspondência, fazendo com que cada um deles seja entendido não apenas 

como um objeto específico, mas como pertencente a uma mesma “família” de 

produtos que podem contribuir para a sociabilização do espaço público 

adequando-se às funções e ao contexto local. 

Espaços Urbanos Públicos 

Os espaços públicos urbanos de uso comum visam 

promover a interatividade entre seus cidadãos e suas estruturas, e entre os próprios 

cidadãos como forma de criar uma sociedade participante, dinâmica e 

conhecedora de suas características culturais e históricas.  
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De acordo com Merlin e Choay (2000) citado no Manual de procedimentos 

para intervenção em praças (2002: 17), “de uso muito recente no urbanismo [o 

que não é de se estranhar, uma vez que o urbanismo, como ciência surgiu há 

pouco mais de um século] a noção de espaço público não foi até hoje objeto de 

definição rigorosa.” Contudo seu sentido e função já eram conhecidos desde a 

Antiga Grécia, passando a representar, dentro dos novos padrões sociais da 

cidade, o local de expressão do pensamento, do discurso livre, do encontro com o 

outro onde se fortalecem as relações coletivas e o convívio com as diferenças.

Com as cidades, surgiram lugares que favoreceram a vida social. 
Lugares que se tornaram pontos de referência, que valorizaram o 
sentimento de coletividade. A história nos mostra que o lugar 
público, no passado, era concebido como a extensão da “casa”, 
visando promover a reunião da coletividade local. Era na praça que 
ocorriam os acontecimentos mais importantes da vida em comum, 
ela era o lugar urbano por excelência. (ARANTES, 1998: 102-103 
em CARACAS, 2000: 02).

Com o crescimento das cidades e o desenvolvimento tecnológico, os 

costumes começam a mudar e a vida social passa a ter nas ruas o seu ponto mais 

forte de convivência. Começam a aparecer na Europa os primeiros espaços 

ajardinados destinados ao uso coletivo, como os passeios públicos e as alamedas 

que ainda conservavam características dos jardins palacianos com suas áreas para 

contemplação, passeio, meditação e lazer.  A rua é agora o palco dos 

acontecimentos populares e dos eventos sociais.  

O termo “público” adquire o sentido de jardim público, de praça pública, do 

local de encontro de pessoas que não se conhecem, mas que ficam felizes por se 

verem juntas. Portanto, nesta nova concepção de sociedade, o público é o Estado, 

o serviço do Estado, e o privado refere-se a tudo aquilo que não fosse do Estado. 

O espaço urbano exerce uma influência importante na nossa maneira 
de pensar e encarar o mundo. Esse espaço tem personalidade e faz 
parte da identidade de cada indivíduo (e.g. a linguagem, religião, 
história, etc.), ao mesmo tempo mantém a identidade coletiva dos que 
habitam. (COSTA, 1995: 137) 

52



Deste modo, o espaço de uso comum passa a ser aquele acessível a todos 

que pertençam a um determinado grupo social, profissional, religioso, 

diferentemente do espaço privado que se restringe a poucos. 

 “Ao longo dos tempos, com a evolução das cidades, alterou-se 

significativamente o papel da praça na urbe; todavia, o caráter social que sempre a 

caracterizou, permaneceu e permanece como sua mais intrínseca qualidade.” 

(ROBBA e MACEDO, 2003: 15) 

O processo de urbanização da cidade ocidental foi acelerado a partir do 

século XIX, devido às modificações dos meios e modos de produção que 

passaram de agrícolas e artesanais para fabris e industriais. Com a difusão da idéia 

de Urbanismo Culturalista9, através das obras de Camillo Sitte, Ebenezer Howard, 

Idelfonso Cerdà, a noção de espaços abertos de uso comum passou a chamar a 

atenção dos urbanistas, já que até então os espaços públicos eram tratados de 

modo parcial e contingencial, onde se privilegiava apenas a circulação ou a 

organização da vida comunitária. 

As civilizações começavam a apresentar tendências de concentração 
urbana cada vez maior, passando a exigir investimentos maiores no 
espaço público das cidades como a implantação de redes de infra-
estrutura e de equipamentos urbanos, buscando atender a usuários 
com hábitos e costumes diferenciados (Prefeitura da Cidade do Rio 
de Janeiro, 1996: 11) 

A partir dos anos 60, principalmente na Europa, com a crise do urbanismo 

no movimento moderno, inicia-se um processo de reflexão mais consistente sobre 

a função, a forma e o conceito dos espaços públicos nas cidades e sua importância 

para seus cidadãos.

É a partir da década de 1960 que começam a crescer, de modo mais 
organizado, as demandas por áreas verdes, parques e espaços lúdicos 
e de lazer. Pressionado pelas novas demandas sociais e culturais, o 
Estado se vê obrigado a reciclar seus papéis e a assumir a função de 

9Este modelo de urbanismo não teve sua concepção ideológica voltada para o progresso, mas para 
a cultura. Sua crítica se dirigia ao grupamento humano constituído pela cidade e não às condições 
dos indivíduos. O espaço do urbanismo culturalista está ligado à natureza, dividido em áreas 
limitadas, de baixa densidade circundados por um cinturão agrícola, dando origem as chamadas 
Cidades Jardins. 
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lazer como atribuição do poder público, conforme aliás os 
pressupostos do urbanismo moderno já fixados na Carta de Atenas, 
que definiam ser a cidade o espaço da produção, da habitação, da 
circulação e também do lazer. Essa função não é assumida apenas 
pelo Estado, mas também por boa parte das instituições – associações 
de classe, sindicatos de trabalhadores, movimentos de moradores, 
entidades sociais, religiosas – que são solicitadas pelos seus filiados a 
darem conta dessas novas aspirações. Ao mesmo tempo a iniciativa 
privada vai encontrar aí uma nova fonte de exploração econômica. 
(MIRANDA, 1996: 19)

Os espaços públicos são geralmente definidos no urbanismo como espaços 

abertos de uso comum, que podem ser utilizados livremente pelas pessoas que 

vivem em uma cidade. Esses espaços abertos podem ser as chamadas “áreas 

verdes” como os parques, os jardins, os bulevares, e as “não verdes” como as ruas, 

avenidas, praças, pátios, etc.  

Os espaços de uso coletivo nem sempre podem ser definidos como espaço 

público, já que sua acessibilidade é restrita a determinados grupos sociais 

específicos, seja em um centro comercial, uma repartição pública ou um 

transporte coletivo. 

A distinção entre espaço público e espaço de uso coletivo não é uma 
diferença semântica como poderiam sugerir alguns. É, sim, a própria 
essência do conceito de espaço público. Por definição, ele se 
diferencia do espaço privado na medida em que está aberto a todos os 
membros da comunidade, daí a expressão uso comum.  É exatamente 
essa condição de acessibilidade a todos os grupos sociais de uma 
determinada comunidade, a marca essencial da idéia de espaço 
público. (PREFEITURA DO RECIFE, 2002: 19) 

Os espaços urbanos públicos, como os parques, foram criados com a 

finalidade do controle social e moral, procurando desencorajar a classe 

trabalhadora a freqüentar locais e formas de lazer que ameaçassem o sua 

integridade e seu bem-estar físico e moral, uma vez que isso poderia resultar numa 

perda de lucros para a classe burguesa dominante. Assim, as formas de diversão 

consideradas perigosas pela elite foram substituídas pelos parques públicos, 

elaborando-se também regras de comportamento mais precisas. 
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De acordo com Caracas (2002: 03), 

As estruturas urbanas compõem-se, por sua vez, de espaços 
edificados e de espaços livres de edificação. Com base nas 
afirmações de Sá Carneiro e Mesquita, compreende-se os espaços 
edificados como áreas ocupadas pelas “construções que atendem às 
atividades do meio urbano” (residencial, comercial, industrial, 
recreação, etc.). Já os espaços livres, no contexto da estrutura urbana, 
referem-se às “...áreas parcialmente edificadas, com nula ou mínima 
proporção de elementos construídos e/ou de vegetação – avenidas, 
ruas, passeios, vielas, pátios, largos, etc. – ou com a presença efetiva 
de vegetação – parques, praças, jardins, etc...”. São também 
considerados espaços livres as áreas com vegetação existente nos 
quintais, nas áreas de condomínio fechado; as praias e as áreas 
remanescentes de ecossistemas primitivos como matas, manguezais, 
etc. (2000: 24). Enfim, os espaços livres podem ser não só espaços de 
circulação e distribuição de infra-estruturas e serviços públicos em 
geral, mas também espaços que atendam às funções de equilíbrio 
ambiental, à recreação, ao convívio social e composição paisagística.  

Esses espaços livres despertam reações nos indivíduos e avivam 

sentimentos, tornando-se diferentes de outros, pois carregam consigo memórias de 

caráter histórico, psicológico e/ou paisagístico. Desde modo, a idéia de espaço 

físico é ampliada passando tais locais a terem um significado especial para seus 

cidadãos. O livre acesso da população a essas áreas utilizando-os de maneira 

espontânea, mesmo que, na maior parte das vezes, seus usos e atividades já 

estejam previamente programadas pelo poder administrativo, é uma outra 

peculiaridade dos espaços urbanos públicos nas cidades.

Eles devem ter como finalidade a satisfação das necessidades objetivas e 

subjetivas de seus usuários, de modo a tornar seu uso mais efetivo buscando 

também a compreensão do papel destes espaços dentro do contexto moderno da 

cidade. As necessidades objetivas a serem atendidas por esses espaços referem-se 

particularmente ao ambiente construído, o qual deveria proporcionar espaço físico 

para o lazer, o descanso, o relaxamento, o encontro ou apenas o próprio estar.

Satisfazer as necessidades subjetivas torna-se um trabalho mais complexo e 

árduo, uma vez que o juízo de valor e o conjunto de experiências e conhecimento

individuais estabelecem demandas diferenciadas. Contudo, esses espaços devem 
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propiciar ao cidadão a existência de sentimentos de segurança, de bem-estar, de 

prazer, de liberdade, da criação de referenciais. 

A maneira como os espaços são tratados e os usos que lhe são atribuídos 

pela população, demonstram “o nível de civilidade de uma determinada cidade 

bem como o exercício dos direitos e deveres de cidadania nela vivenciados.” 

(PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE, 2002: 21).

As exigências do progresso, a complexidade do fator urbano, a 
aparição de novas atividades, o avanço das novas tecnologias, a 
demanda por novos serviços, etc., têm provocado algumas mudanças 
nas cidades que as converteram no território da máxima concentração 
da informação e da acessibilidade. Projetar este território desde a sua 
natureza estrutural variada, dotando-a de uma qualidade urbana real e 
duradoura, deve ser feita a partir do projeto dos espaços coletivos e 
urbanos. A cidade torna-se assim definida pelo projeto de seus 
espaços coletivos (...). (CREUS em SERRA, 2000: 06-07). (Tradução 
nossa) 

O Desenho Urbano considera a interação destes fatores no seu processo de 

elaboração como um conceito para criar o espaço público obtendo como resultado 

sua requalificação, oferecendo possibilidades para recriar o coletivo através da 

“incorporação de novos “atratores” ou ativadores programáticos e espaciais, 

destinados ao lazer, educação, equipamentos sociais e comércio, articulados com 

o mobiliário urbano e a vegetação paisagísticamente concebidos”. (JÁUREGUI, 

2001: 02).

Imagem Urbana e Percepção Ambiental 

A modernização das cidades e o processo de 

globalização, trouxeram a difusão de informações e produtos iguais e comuns a 

todas as partes do mundo. “Todos nós ficamos cansados de ver as coisas iguais 

demais, um shopping normal nos exclui da cidade, com suas lojas tão iguais a 

ponto de você não saber em que cidade está”. A afirmação de LERNER 

(2003:120), demonstra sua preocupação com a diversidade cultural, paisagística e 

arquitetônica das cidades – principalmente as brasileiras, já que a igualdade 
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apregoada pode gerar conflitos, atitudes e crenças que descaracterizem a própria 

vida urbana e suas referências culturais locais.  

Ao mesmo tempo em que a globalização flexibilizou o capital, padronizou 

os costumes e homogenizou os modos de vida, também levantou posteriormente 

questões relacionadas a identidades culturais distintas e a valorização daquilo que 

representa a diferenciação para cada povo ou grupo social. 

Trata-se de lidarmos neste momento com uma transição simbólica entre 

interior-exterior, casa-cidade e o sistema universal-regionalismo. Ou seja, a idéia 

de um regionalismo crítico, de culturas regionais ou nacionais que devem 

constituir-se como manifestações localmente conjugadas da cultura mundial. 

O conceito de “homogenização” adotado neste trabalho, reflete-se na 

descrição feita por Stuart Hall (2003: 76) sobre o assunto, 

No interior do discurso do consumismo global, as diferenças e as 
distinções culturais, que até então definiam a identidade, ficam 
reduzidas a uma espécie de língua franca internacional ou de moeda 
global, em termos dos quais todas as tradições específicas e todas as 
diferentes identidades podem ser traduzidas. Este fenômeno é 
conhecido como “homogeneização cultural”.   

A transformação dos espaços urbanos em produto de consumo cultural e 

turístico, quase sempre provoca mudanças sociais e de uso, principalmente 

quando são construídas grandes estruturas como museus, centros culturais e de 

compras ou a instalação de sedes de grandes empresas e hotéis de grandes cadeias 

internacionais que têm como principal finalidade incrementar o fluxo turístico e 

inserir a cidade no mercado de bens simbólicos dentro da economia global.  

Isto significa que os freqüentadores daqueles espaços passam a conviver 

com novos repertórios, corporativamente projetados, e que apesar de “novos” 

apresentam-se como um lugar comum de réplicas conhecidas, transformando a 

percepção e a leitura de imagens anteriormente existentes; a substituição gradual 

de atividades tradicionais e cotidianas que ali ocorriam por outras mais 
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especializadas, alterando a idéia de espaço público em semi-público, já que os 

usuários agora têm que pagar pelos serviços que usufruem. 

Os processos de intervenção urbanística nas cidades brasileiras acabaram se 

estendendo também as orlas de algumas capitais, devido à importância turística 

desses espaços, como forma de valorizar suas paisagens, atrair investimentos – 

principalmente estrangeiros -, e criar imagens positivas das orlas revitalizadas.  

Cidades como Rio de Janeiro, Salvador, Recife, João Pessoa, Natal e 

Fortaleza, tiveram áreas de orlas revitalizadas, dentro desta nova perspectiva 

econômica-social, aumentando o fluxo turístico e os investimentos naquelas 

locais.

Os processos de intervenção urbanística apresentam-se como manifestações 

geradas a partir das necessidades das grandes cidades em encontrar alternativas 

que viessem suprir sua escassez de recursos econômicos-financeiros, oriundas de 

grandes crises econômicas e mudanças urbanas radicais, que levaram a 

descaracterização das cidades e ao conseqüente abandono de suas áreas centrais.

As cidades passaram a procurar por um diferencial que as distinga das 

demais dentro de uma competitividade globalizada, todavia esta procura só as 

torna ainda mais semelhantes entre si. Ou seja, busca-se a diferenciação, mas 

acaba-se por encontrar a homogenização (fig. 02).  

                                      A                                                                             B 

Fig. 02: homogenização e padronização dos costumes e das construções, independentemente 
das características e do contexto local como clima, entorno, hábitos, símbolos e cultura. 

Fontes: A - http://www.isaac2004.fee.unicamp.br/Natal/jpeg/Calcadao_de_Ponta_Negra.jpg

            B –  http://www.pbase.com/alexuchoa/paisagens_de_natal                                                               Foto: Alex Uchôa  
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Submeter um determinado espaço público a um processo de intervenção 

urbanística não significa dota-lo apenas de um tratamento embelezador ou de 

estruturas monumentais ou ainda impor usos diferenciados. Faz-se necessário 

procurar compreender o seu funcionamento, a variedade e mistura de atividades 

ali existentes, as necessidades dos usuários daquele local, como também as suas 

imagens mentais a respeito do lugar. 

A criação de imagens positivas para as cidades tende a tratar 

superficialmente problemas referentes à exclusão social e profissional, alteração 

na percepção ambiental de uma determinada área ou paisagem, perda do 

referencial cultural local em detrimento de um padrão cultural globalizado, e, por 

último, mas não menos importante, alteração ou perda da memória da cidade. 

Ao que parece, as cidades e lugares hoje tomam muito mais cuidado 
para criar uma imagem positiva e de alta qualidade de si mesmos, e 
têm procurado uma arquitetura e formas de projeto urbano que 
atendam a essa necessidade. O fato de estarem tão pressionadas e de 
o resultado ser uma repetição em série de modelos bem-sucedidos 
(como Harbor Place, de Baltimore) é compreensível, dada a sombria 
história da desindustrialização e da re-estruturação que deixaram a 
maioria das cidades grandes do mundo capitalista avançado com 
poucas opções além da competição entre si, em especial como 
centros financeiros, de consumo e de entretenimento. Dar 
determinada imagem à cidade através da organização de espaços 
urbanos espetaculares se tornou um meio de atrair capital e pessoas 
(do tipo certo) num período (que começou em 1973) de competição 
interurbana e de empreendimentismo urbano intensificados. 
(HARVEY, 2001: 92) 

A percepção dos elementos que fazem parte do cotidiano ambiental, cultural 

e paisagístico de uma cidade ou de uma determinada área conduz a uma estratégia 

de recuperação visando à preservação e a revitalização de espaços degradados que 

promovam a re-identificação de cenários locais capazes de funcionar como focos 

de re-significação urbana, re-criando ou re-valorizando o imaginário urbano em 

um sítio específico. 

Na cidade contemporânea, a imagem passa a ter um papel 
fundamental na competitividade entre as cidades. O projeto de cidade 
empreendido pelos governos locais tem-se detido cada vez mais na 
construção de uma imagem urbana positiva e atrativa a investimentos 
externos. A importância dada à elaboração de um projeto de cidade 
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bem definido, acompanhado por uma estrutura de marketing, deve-se 
ao fato de que estes impulsionam a atuação de agentes privados. É 
preciso, porém, alertar para o fato de que muitas dessas imagens 
veiculadas não correspondem à realidade. O poder que é exercido 
pela imagem excede, e muito, o da informação objetiva de que ela é 
portadora. Assim, informações podem ser distorcidas de acordo com 
a manipulação das imagens selecionadas e veiculadas nos grandes 
meios de comunicação. (VIEIRA, 2002: 02)  

Segundo Ferrara (1999: 71-72), 

A imagem urbana, não apenas visual, mas, sobretudo, polisensorial, é 
uma representação construída cotidianamente pelos moradores, a 
partir da informação inferida da vivência de variáveis contextuais 
consideradas como elementos de informação urbana. (...) Essas 
variáveis são fontes de informação, moldam comportamentos, ações, 
valores, usos, hábitos, crenças e expectativas, ou seja, são fatores de 
uma percepção urbana que se sabe situada, localizada, sem querer 
insinuar, com isto, qualquer perspectiva determinada ou positivista 
no processo de percepção ambiental urbana. (...) 

Porém, essa imagem urbana não é estanque ou rígida, mas é flagrada 
num processo fluido, dinâmico e seletivo: apreende-se, capta-se essa 
representação a partir do repertório cultural e individual. A 
linguagem não é um dado, mas um processo. Essa imagem urbana é 
representação perceptiva ambiental, porém a sua seleção é também 
um sinalizador da mesma natureza; assim, a percepção ambiental 
pode ser flagrada em dois tempos: pela imagem urbana, enquanto sua 
representação, e pela seleção da própria imagem. Um duplo processo 
de linguagem, a semiose10 que ocorre na fuga sutil do interpretante, 
isto é, da mente capaz de operar significados.  

Outro aspecto que deve também ser levantado, diz respeito à questão da 

percepção do indivíduo sobre a transformação dessas áreas. Os processos de 

intervenção por vezes criam outras imagens que acabam homogenizando os 

espaços entre si, produzindo um “lugar comum”, ou seja, as intervenções 

realizadas se utilizam de determinados princípios e elementos compositivos tão 

semelhantes que os freqüentadores do local, sejam eles os próprios habitantes da 

cidade como também os visitantes, percebem aquele espaço como algo igual, 

repetitivo, já experimentado em algum outro local. 

10 Para Ferdinand de Saussure (1857-1913), a ciência geral que tem como objeto todos os sistemas 
de signos (incluindo os ritos e costumes) e todos os sistemas de comunicação vigentes na 
sociedade, sendo a lingüística científica o seu ramo mais proeminente. Fonte: Dicionário 
eletrônico da Língua Portuguesa 1.0 
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É importante também fazer a distinção entre a imagem e o imaginário 
da cidade. Enquanto a imagem produz um único significado que 
conduz a uma fruição e leitura previamente determinados, o 
imaginário urbano corresponde a um processo de multiplicação de 
significados. Dentro da superficialidade característica das relações e 
processos contemporâneos, a formação de uma imagem torna-se mais 
importante do que o estímulo ao imaginário urbano. (VIEIRA, 2002: 
02) 

As intervenções do urbanismo contemporâneo são caracterizadas pela 

dominação mercadológica e o consumo desenfreado, utilizando-se da história e da 

memória cultural como um pano de fundo para desencadear novas significações 

dos espaços públicos revitalizados. Entretanto, apesar de enfatizarem a 

importância da cultura e da história para aquele espaço, o tratamento destinado 

muitas vezes não deixa de ser apenas epidérmico, superficial e decorativo. 

Observar os aspectos compositivos dos lugares é um parâmetro importante a 

ser considerado nos processos de intervenção urbanística, sejam estes concretos 

ou abstratos, como meio para criar uma unidade entre os vários elementos que 

originam as referências e as memórias culturais.  

Aplicando-se essa concepção ao mobiliário urbano, procura-se estabelecer a 

identificação do usuário com o objeto, inicialmente em uma dimensão visual e 

posteriormente pela dimensão conceitual, isto é, proporcionando-se a 

comunicação entre o produto e o usuário através da percepção do uso e da 

identificação de elementos configuracionais presentes no objeto e suas complexas 

relações com o meio.  

As concentrações urbanas e principalmente as metropolitanas, guardam e 

acumulam uma variedade de fatos que vão marcando de modo significativo a sua 

evolução. Tais fatos vão gradativamente se somando, armazenando uma série de 

valiosas referências culturais, formando aquilo que poderíamos chamar de 

memória da cidade desde a sua origem até o presente. 

Não canso de repetir que na minha rua tinha tudo. Andava e 
confirmava a hora no relógio da Estação Ferroviária. Quando não, era 
o apito da fábrica ao lado de minha casa que anunciava a hora. Ou o 
cheiro do Café dos ferroviários, após virar a noite lendo ou 
estudando, onde ia tomar meu café. Ali, na praça da estação, ficava 
um avião de lona, que o fotografo usava como cenário para as fotos 
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das crianças. O cheiro da tabacaria onde comprava meus gibis, a 
trama dos trilhos dos bondes. Ainda hoje posso imitar o barulho deles 
chegando à estação. O cheiro do verniz dos lustradores de móveis em 
frente. O barulho do ferro de passar da alfaiataria ao lado. As 
máquinas do jornal em frente, ou os números de circo ali perto. O 
hotel chique, as estações de rádio, o prédio da prefeitura, as 
orquestras do Clube Curitibano. (LERNER, 2003: 83-84) 

Na citação acima, as memórias pessoais do autor em relação a sua cidade ou 

ao seu espaço urbano não se apagaram ao longo dos anos. Isto também acontece 

aos habitantes de uma cidade, seja esta de pequeno, médio ou grande porte. 

A cidade, entendida como um organismo vivo em seu processo de 

transformação e evolução no tempo, vai consolidando tramas e realizando novas 

conexões que reforçam lugares com identidade, gerando novos componentes que 

passam a fazer parte da memória da cidade em seus processos cognitivos através 

de mecanismos de percepção. Posteriormente, são compartilhados por grupos de 

indivíduos, sendo percebidos de diferentes maneiras tornando-se uma memória 

cultural coletiva. 

Com um mínimo de coletivização em seus significados, passam a ser 
referências para todos os cidadãos e passam a ser percebidos como 
lugares referenciais: é isto que dá origem às estruturas referenciais 
das cidades. Tornam-se o substrato da memória da cidade (Boyer, 
1996; Lynch, 1972). Reasseguram aos cidadãos a permanência de 
seus referenciais básicos, da continuidade de sua história, da 
constância de suas estórias, da vida de sua cultura. São os valores 
subjetivos, os atributos do ambiente central. (CASTELLO, 2000: 06) 

Os processos de intervenção procuram despertar a memória cultural e 

coletiva através de um preservacionismo extremado, objetivando resgatar a 

civilidade e a identidade dos espaços públicos sejam estes históricos, centrais ou 

não, mas que representem uma forte carga simbólica para os seus cidadãos. De 

acordo com Magnavita (1998) citado por Vieira (2002: 01), este tipo de 

abordagem intervencionista seria “ ...uma fuga para o passado, uma vez que as 

perspectivas do futuro se demonstram imprevisíveis, caóticas, indeterminadas, 

atópicas. Trata-se de uma volta ao passado, fantasioso e presentificado. Cria-se a 

utopia do passado”.
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Em suas vivências e lugares, os habitantes das cidades experimentam 

sensações, tensões, transformações e interferências que constantemente exercitam 

sua compreensão sobre o ambiente, num contínuo processo de aquisição de 

conhecimento através dos sentidos, ou seja, sua percepção ambiental. 

Os espaços públicos alterados através dos programas contemporâneos de 

intervenção urbanística em suas estruturas arquitetônicas e paisagem, são 

submetidos a processos de estetização – muitas vezes superficiais -, visando a 

criação de uma imagem que se opõe as referências culturais simbólicas para os 

habitantes de uma determinada área, provocando estados de estranhamento e 

afastamento, podendo chegar, em alguns casos, ao esvaziamento do local ou a sua 

depreciação e vandalização. 

Pela via ideológica fomenta-se a disseminação e um predomínio de 
um “padrão cultural”, adjetivado como sendo o “melhor” para o 
social, o “mais avançado”. Tal afirmação implica uma estratégia de 
desqualificação cultural dos demais grupos aí envolvidos, a qual pode 
efetivar-se pela indiferença, marginalização ou pela sua 
“mercadificação”. Como tem ocorrido recentemente, quando o 
multiculturalismo tem sido incorporado à rede de consumo como 
fonte de exotismo. (PALLAMIN, 2000: 26) 

Paradoxalmente, essa “permissividade” cultural provocou tensões e 

sentimentos de insatisfação nos habitantes das cidades, na medida em que 

começou-se a perder parte dos significados urbanos atribuídos a certos espaços 

urbanos, dando origem então aos chamados “não-lugares”. 

Estes “não-lugares”, frutos da transitoriedade que acompanha o processo 

econômico atual, compreende não apenas certos tipos de espaços voltados para a 

passagem, o translado ou o consumo efêmero, mas também as relações de uso que 

neles acontecem. Augé (1994) em Pallamin (2000: 67) afirma que “o espaço do 

não-lugar não cria identidade singular nem relação, mas solidão e similitude”. Ou 

seja, são criados espaços não identitários, não históricos, e sem referenciais nos 

quais torna-se difícil estabelecer relações de significados. 
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Neste processo de “estetização dos lugares”, se por um lado a questão 
da identidade local liga-se à valorização do efêmero (e na análise de 
Harvey esta valorização social mimetiza as condições da ordem 
econômica dominante), por outro, suscita, segundo ele, uma reação 
oposta, qual seja, a identificação do lugar enquanto “espaço de 
individuação”. Neste sentido, refere-se a uma confrontação de 
identidade (individual ou social) como baliza de comportamentos 
seguros diante de uma realidade sempre em transformação. 
(PALLAMIN, 2001: 67-68)    

O modo como as pessoas utilizam os espaços urbanos e desenvolvem suas 

atividades nas cidades, pode ser entendida pelas diversas estruturas arquitetônicas 

incutidas de simbologias de significados urbanos. A utilização desses espaços, a 

compreensão de suas funções, a descoberta de relações entre os diversos 

componentes urbanos – pessoas, edificações, veículos, equipamentos urbanos, etc. 

-, e a experiência visual adquirida através do processo de cognição, fazem com 

que seus usuários passem a conhecer o ambiente onde atuam, desenvolvendo uma 

estrutura de referências culturais. 

Muitos desses espaços desenvolvem uma forte carga simbólica passando a 

desempenhar o papel de emissores de informações simbólicas dentro daquele 

determinado contexto e que os transforma em locais de referências sócio-culturais 

como o Les Halles de Balthard em Paris, a Praça da Sé em São Paulo ou a Praça 

Cívica, em Natal. 

Entretanto, alguns projetos de intervenção urbanística de espaços públicos 

desconsideram certos parâmetros tornando determinadas áreas em meros cenários, 

quando não chegam a transforma-los em “não-lugares”.  

É claro que isto vai implicar em reconhecer que existe uma 
qualificação, uma atribuição de significado a certos espaços urbanos, 
e que este significado os distingue, os qualifica, permite valora-los. 
Implicará, em reconhecer a presença de uma dinâmica nesse 
constante estabelecer de significados: a ocorrência de um processo 
dinâmico dentro do qual certos espaços passam a tornar-se mais 
capazes do que outros para acolher, guardar, acumular qualificações, 
advindo daí sua transformação, sua meta-morfose, de mera massa 
construída a símbolo coletivizado. (CASTELLO, 2000: 07) 
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Vaz (1995: 02) afirma que existem maneiras difernciadas em se executar o 

projeto de intervenção de espaços urbanos, dentre as quais destacamos “o 

tratamento estético e funcional das fachadas de edificações, mobiliário urbano

(grifo nosso) e elementos publicitários”. 

Sempre presente nas cidades como complementação de sua 
urbanização, o mobiliário urbano pode ser encontrado, também, nas 
cidades históricas que preservam as características do espaço urbano 
do século XVIII e XIX. Podemos observar a presença do mobiliário 
urbano destas épocas, como o banco de pedra na ponte, o lampião a 
gás – hoje adaptado à energia elétrica – e as bicas d’água nos largos e 
praças. (MOURTHÉ, 1998: 01)  

O mobiliário urbano é um produto de uso público e como tal, deve 

considerar as necessidades e demandas dos seus usuários, integrando-se ao 

ambiente ou espaço onde será implantado, servindo como articulador entre os 

usos e atividades desenvolvidos naquele local, sua paisagem e estruturas 

arquitetônicas, além de representar, através de seu Desenho, a cultura, a história e 

os significados do lugar. 

Dentro do Projeto Rio Cidade, elementos de mobiliário urbano foram 

criados para a revitalização das áreas centrais do Rio de Janeiro de acordo com o 

contexto paisagístico, ambiental, cultural e simbólico de cada local específico.

A nova cabine telefônica (fig. 03) desenhada para o projeto de revitalização 

nos bairros – principalmente as centrais e da zona sul -, utiliza um Desenho e 

materiais diferenciados dos tradicionais orelhões em fibra de vidro, buscando criar 

uma nova relação e adequação com o entorno; o conceito de orelhão permanece, 

mas o desenho muda. 

Os postes com iluminação direcional para pedestres e automóveis e placa de 

sinalização acoplada (fig. 04) possuem simplicidade formal, ou seja, exploram a 

utilização de formas geométricas sem adornos ou elementos decorativos em 

excesso, e da racionalização de usos múltiplos em uma mesma estrutura tornando 

desnecessário a utilização de vários suportes em um mesmo local, obtendo como 

resultado uma maior limpeza visual e uma menor interferência na paisagem. 
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Os abrigos para usuários de transporte coletivo possuem iluminação 

acoplada através de painel de rebatimento do feixe de luz, assentos fixados ao 

eixo central, utilizando princípios conceituais e de uso semelhantes aos postes de 

iluminação pública, o que acaba por criar uma identidade visual, formal e 

conceitual entre os produtos, obtendo-se deste modo, uma linguagem uniforme 

entre as estruturas.

Fig. 03: cabine telefônica                                                Fig. 04: poste com iluminação direcional
Fonte 
http://www.arcoweb.com.br/arquitetura/arquitetura44.asp      
Autor: Guto Índio da Costa      
 Foto: George Unterman

Fonte  
http://vivercidades.org.br/publique/cgi/public/cgilu
a.exe/web/templates/htm
Imagem: Rio Cidade: o urbanismo de volta as 
ruas. Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 1996 

                  

Um projeto inadequado de mobiliário urbano em espaços públicos urbanos, 

poderá ter como conseqüência a sua má utilização, a não utilização e, em último 

caso, sua depredação por parte dos usuários insatisfeitos.  

Apesar das intervenções urbanísticas determinarem em seus projetos a 

incorporação de um tipo específico de mobiliário urbano, a seleção desses 

elementos prioriza o aspecto estético do produto e os recursos financeiros 

destinados à sua aquisição, em detrimento de fatores funcionais e de uso.

Paul Ricouer em Artusa (1997: 02) afirma que, 
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que a manutenção de qualquer classe de cultura autêntica no futuro 
dependerá em última instância da nossa capacidade para gerar formas 
de cultura regional cheias de vitalidade ao mesmo tempo em que 
incorporam influências estrangeiras, tanto no terreno da cultura como 
na da civilização.  

Neste sentido seria adequado observar alguns princípios teóricos do 

regionalismo crítico como forma de permitir um maior embasamento e uma 

melhor adaptação da passagem da escala arquitetônica para a escala do objeto, 

enquanto projeto integrado entre o local a ser revitalizado, suas estruturas 

arquitetônicas e paisagística e os elementos urbanos a serem projetados e 

implantados.  

De acordo com Artusa (1997: 04), o regionalismo crítico  

distancia-se da modernização como um fim em si mesmo, sem deixar 
de valorizar aspectos progressistas do movimento moderno; coloca 
maior ênfase no sítio do que na obra arquitetônica como um fato 
isolado; valoriza fatores de condicionamento impostos pelo lugar, 
não como limites de finalização, mas como de inicio de um espaço a 
ser criado, delimitados por estes (luz – topografia – materiais – 
clima); toma elementos vernáculos e os interpreta como elementos 
separados dentro da totalidade; a criação de uma cultura universal 
baseada no regional”.  

Kenneth Frampton (1997) em sua obra, História crítica da arquitetura 

moderna, argumenta sobre o regionalismo crítico e sua relação com a arquitetura; 

entretanto, muito daquilo que estabelece como “características comuns ou 

atitudes” em relação ao regionalismo crítico, poderia estar voltado também ao 

Desenho Industrial e, neste caso particular, ao mobiliário urbano no atual contexto 

de revitalização de espaços públicos, uma vez que alguns princípios desta teoria 

dizem respeito a determinados aspectos que são aplicáveis não apenas aos 

projetos de arquitetura, mas também de Desenho de produtos.  

As principais argumentações de Frampton (1997: 396-397) sobre esta teoria 

levantam os seguintes pontos:  
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O Regionalismo crítico favorece a realização da arquitetura 
como um fato tectônico, e não como a redução do ambiente 
construído a uma série de episódios cenográficos desordenados.  

Pode-se afirmar que o Regionalismo crítico é regional na 
medida em que invariavelmente enfatiza certos fatores específicos do 
lugar, que variam desde a topografia, vista como uma matriz 
tridimensional à qual a estrutura se molda até o jogo variado da luz 
local que sobre ela incide. A luz é sempre entendida como o agente 
básico por intermédio do qual o volume e o valor tectônico da obra 
são revelados. Uma resposta articulada às condições climáticas é um 
corolário necessário a tal especificidade. O Regionalismo crítico, 
portanto, opõe-se a tendência da “civilização universal” de privilegiar 
o uso do ar-condicionado, etc. Tende a tratar todas as aberturas como 
zonas delicadas de transição com capacidade de reagir às condições 
específicas impostas pelo lugar, pelo clima e pela luz. 

O Regionalismo crítico enfatiza tanto o tátil quanto o visual. 
Tem consciência de que o ambiente pode ser vivenciado em outros 
termos, não somente através da visão. É sensível a percepções 
complementares como os níveis variáveis de iluminação, as 
sensações ambientais de calor, frio, umidade e deslocamento do ar, 
bem como à diversidade dos aromas e sons produzidos por materiais 
diferentes em diferentes volumes, e até mesmo às sensações variadas 
induzidas pelos acabamentos dos pisos, que levam o corpo a passar 
por mudanças involuntárias de postura, modo de andar, etc. Opõe-se 
à tendência, numa época dominada pelos meios de comunicação, a 
substituir a experiência pela informação. 

Enquanto se opõe à simulação sentimental do vernáculo local, 
em certos momentos o Regionalismo crítico vai inserir elementos 
vernáculos reinterpretados como episódios disjuntivos dentro do 
todo. Além do mais, irá às vezes buscar tais elementos em fontes 
estrangeiras. Em outras palavras, vai empenhar-se em cultivar uma 
cultura contemporânea voltada para o lugar sem tornar-se, por isso, 
excessivamente hermético, tanto no nível da referencia formal quanto 
no da tecnologia. A esse respeito, tende à criação paradoxal de uma 
“cultura mundial” de bases regionalistas, quase como se isto fosse 
uma precondição para a conquista de uma forma relevante de prática 
contemporânea. 

O Regionalismo crítico tende a florescer naqueles interstícios 
culturais que, de um modo ou de outro, são capazes de fugir ao cerco 
da investida organizadora da civilização universal. Sua aparência 
sugere que a noção herdada do centro cultural dominante, cercado 
por satélites dependentes e dominados, representa, em última 
instancia, um modelo inadequado para a avaliação do estado atual da 
arquitetura.  

As preocupações demonstradas por Frampton (1997) quanto à adequação 

das obras às condições mais realistas e localizadas, porém sem perder o caráter de 

valor universal, encontram respaldo em autores como Ferrara (2000), Lerner 

(2003), Pallamin (2000), Lynch (1997) que buscam estabelecer reflexões sobre as 

transformações qualitativas na criação de obras que sejam representativas e 

significativas para o lugar e seus habitantes. 
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No caso particular do Desenho de mobiliário urbano, nota-se uma tendência 

dos Desenhadores em criar produtos que utilizam materiais e formas mais 

adequados à cidades de clima temperado da Europa do que às cidades litorâneas 

de clima tropical. Além disso, são produtos desprovidos de significado e de 

relações simbólicas com a cultura, o contexto e as paisagens, destacando-se mais 

como um “ruído” no cenário do que propriamente como uma expressão sócio-

cultural das características regionais. 

Seria preciso estabelecer uma “aproximação globalizadora” entre os 

parâmetros técnicos do projeto, ou seja, a utilização de técnicas, tecnologias, 

materiais e princípios de produção condizentes não apenas com a realidade e o 

contexto local, mas que também tire vantagem de “facilidades” universais, 

procurando estabelecer um diálogo com o espaço urbano circundante e seu 

contexto.

Deve-se, portanto, buscar a interação entre avançados fatores tecnológicos 

globais, sem deixar de lado signos culturais marcantes que definem características 

regionais de uma cultura urbana, suas expressões sociais e sua representatividade. 

No projeto para as estações de metrô da cidade de Hannover, Alemanha, 

para a Expo 2000, Martin Despang concebeu um sistema de blocos retangulares 

verticais modulados que podem ser repetidos e revestidos com diferentes 

materiais de acordo com o entorno e a paisagem onde essas estações forem 

implantadas, conferindo a cada estação um desenho exclusivo, integrando 

emotividade, racionalidade e funcionalidade em uma mesma estrutura, originando 

um produto de mobiliário urbano que – de certo modo – relaciona-se aos preceitos 

do regionalismo crítico. 

Segundo o autor, a proposta baseava-se na idéia de uma “aproximação 

globalizadora” dos parâmetros funcionais, técnicos e econômicos com outros que 

pudessem acrescentar individualidade para cada uma das estruturas desenhadas. 

Deste modo, Despang procurou estabelecer um “diálogo com o espaço urbano 

circundante” utilizando diferentes tratamentos superficiais (revestimentos) e 

acabamentos como resposta a cada entorno imediato das suas estações (figs. 05 e 

06).
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Além dos critérios estéticos-simbólicos adotados, aspectos tecnológicos 

também foram levados em consideração como por exemplo, a utilização de 

materiais de alta tecnologia para acabamento superficial resistente à grafitagem e 

às intempéries, a utilização de superfícies lisas e sem aderência que possam 

dificultar e resistir a atos de vandalismo. 

Fig. 05: nesta estação foram usados 
ladrilhos para o revestimento, uma vez que 
este é o material de construção 
predominante naquela área                      

Fig. 06: lâminas de basalto com incrustações 
de vidro gravado com fragmentos da obra de 
Kurt Schwitters Z A de 1922, em homenagem 
a contribuição do autor a uma editora das 
cercanias, formam a estrutura deste abrigo    

Fonte: XS Grandes ideas para pequenos edifícios, 2002: 114-119                                             Fotos: Despang Architekten

No Brasil, as estações tubulares de transporte público coletivo da cidade de 

Curitiba, apelidadas de “ligeirinhos” (fig. 07), são o exemplo de mobiliário urbano 

mais conhecido, inclusive internacionalmente, passando a ser um símbolo daquela 

cidade e que, de certo modo, interage com as proposições do regionalismo crítico 

colocadas por Frampton (1997). Parâmetros relacionados ao clima, aos materiais, 

ao uso e às necessidades dos usuários locais, assim como a identificação do 

produto com o contexto da cidade na qual se insere, são aspectos característicos 

do produto, sem, contudo, recair no populismo ou sentimentalismo regional.  
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Fig. 07: o sistema de transporte 
público de Curitiba/PR e o ícone da 
cidade: os modernos tubos 
transparentes e funcionais

Foto: http://www.encyclopedie-enligne.com/c/cu/curitiba.html

O reconhecimento nacional dos abrigos tubulares de transporte público da 

cidade de Curitiba/PR, talvez seja o exemplo brasileiro mais emblemático, dentro 

desta abordagem teórica do regionalismo crítico na concepção de um elemento de 

mobiliário urbano que estabeleceu um referencial cultural e funcional para os 

habitantes daquela cidade e do país. 

Este tipo de produto cria o seu próprio genius loci e também define seu 

zeitgeist, na medida em que representa signos territoriais, culturais e sociais da 

globalização e ao mesmo tempo conjuntos de valores, expressões culturais, 

lugares da memória da sociedade e do contexto local. O fato de apresentar-se 

como algo único e inovador do ponto de vista não apenas funcional e de uso, mas 

também estético e simbólico, permite que elementos urbanos criados para um 

determinado fim e para um espaço específico, adquiram um valor cultural e 

simbólico para a comunidade. 

A estrutura tubular criada por arquitetos e desenhistas brasileiros, tornou-se 

um símbolo da eficiência e da organização da gestão pública de transporte urbano 

de Curitiba dentro de um contexto inovador da prestação deste tipo de serviço à 

população daquela cidade. O elemento urbano parece adequar-se aos usos e 

necessidades dos usuários locais, observando-se parâmetros relacionados ao 

clima, aos materiais e ao contexto da cidade onde está inserido. 
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CAPÍTULO 2 

Orlas Marítimas no Brasil: Ocupação e 

Intervenção Urbanística

A urbanização ao longo das orlas nas metrópoles 

litorâneas como Rio de Janeiro e Salvador, no início do século XX, ocorreu a 

partir de decisões que atendessem as demandas e os interesses das classes de alta 

renda. Mesmo com deficiências nos acessos viários, a expansão urbana para essas 

áreas litorâneas foi intensa “levando” consigo as melhorias necessárias para 

moradia à beira-mar. O mar passa a ser associado a idéia de modernidade, 

estabelecendo-se deste modo uma identidade entre a orla e os interesses das elites. 

As camadas de alta renda começaram um processo de deslocamento para as 

orlas oceânicas que se tornava mais atraente diante dos novos hábitos 

incorporados a partir de costumes trazidos da Europa, principalmente o banho de 

mar11. Com as praias saneadas, o hábito do banho de mar se difundiu e um novo 

atributo que até então era desprezado passou a ser valorizado: a proximidade à 

praia e o mar. As belezas das praias, o clima tropical, a vida ao ar livre, o hábito 

do banho de mar favoreceram a criação dos primeiros hotéis de padrão europeu 

como o Copacabana Palace, o Parque Balneário em Santos e o Grande Hotel no 

Guarujá.

O mar como valor cênico e paisagístico, e a praia como espaço para o 
lazer são incorporados nesta época ao repertório urbano brasileiro. 
Refletiam ideários provenientes do continente europeu e dos Estados 
Unidos, onde o usufruto das praias já se consolida no final do século 
19 e início do 20. Esta figura urbana é introduzida na então capital da 
Republica, vindo a acarretar a construção de espaços urbanos 
similares pelo país. (MACEDO, 1998: 153)

11Na passagem do século, começou a se desenvolver no Rio – mas não nas demais cidades de orla 
oceânica brasileira – um hábito já difundido na Europa: o do banho de mar. Com as praias 
saneadas, essa transformação cultural se difundiu e começou a ser valorizado um atributo do sítio 
natural até então desprezado: a proximidade à praia e a frente para o mar. (VILLAÇA, 2001: 177)  
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Morar ou passar as férias na praia torna-se sinônimo de status, e em várias 

cidades brasileiras de grande porte ou não, começam a surgir bairros moldados à 

semelhança de Copacabana. O ponto de referência da população passa a ser a 

beira-mar e a praia assume deste modo, o papel de parque urbano onde as pessoas 

se reúnem para o lazer.  

Copacabana era a princípio um subúrbio carioca; um bairro distante 
onde veraneavam ou moravam famílias abastadas. Durante a primeira 
metade do século 20 consolida-se como uma das mais importantes 
áreas habitacionais do país, tornando-se um padrão de ocupação 
urbana a beira-mar. (MACEDO, 1998: 152) 

Segundo Villaça (2001: 181-188), 

a orla de alto-mar trouxe para as metrópoles litorâneas um traço 
singular de enormes repercussões políticas, urbanísticas, estético-
paisagísticas e culturais. As terras ao longo da orla começaram a ser 
privilegiadas a partir do final do século passado.

(...) A partir do final do século passado, no caso do Rio; da década de 
1940, no caso de Santos; e a partir da década de 1960 nos do Recife e 
Fortaleza, as praias passaram a concorrer fortemente com outros 
sítios como local agradável para a moradia das burguesias. 
Começaram a exercer tal fascínio sobre as camadas de mais alta 
renda que sobre seu sítio limitado desabou uma violenta demanda 
para a localização residencial.  

Apesar da urbanização das áreas costeiras no Brasil, remontar ao 
início da ocupação territorial do país, foi somente no início do século 
20 que o loteamento de trechos significativos da orla marítima passa 
a ser socialmente aceito como uma figura urbana. Podemos dizer que 
a abertura do bairro de Copacabana na cidade do Rio de Janeiro é um 
marco deste processo. 

As práticas esportivas e os banhos em balneários foi um costume copiado 

dos anglo-saxões que desenvolveram o hábito de realizar atividades saudáveis ao 

ar livre. Os banhos de mar que até então eram utilizados apenas como tratamento 

terapêutico para algumas enfermidades, popularizou-se fazendo parte do cotidiano 

das massas, assim como os jogos e os piqueniques à beira-mar tornaram-se parte 

da vida dos habitantes das grandes cidades litorâneas.  
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Esses novos hábitos favoreceram o rápido adensamento, ocupação e a 

verticalização da orla do Rio de Janeiro. A praia pública populariza-se tanto 

quanto os parques e praças, ainda nos anos 30 e 40, servindo também, como ponto 

de encontro social, sendo freqüentada por famosos que ditam modas e costumes. 

Na década de 50, morar em Copacabana é o ideal de milhões, que 
incentivados pela mídia – revistas, cinemas, rádio e a recente 
televisão -, sonham habitar apartamentos junto ao mar e freqüentar a 
praia, assim como seus ídolos do mundo artístico, político e social. 
(MACEDO, 1999:58) 

Torna-se possível namorar, comer, conversar, passear, jogar, além de nadar 

e tomar banho de mar na praia, sendo estes hábitos adequados ao clima tropical do 

país. Diante disso, os espaços urbanos das praias e seus usos passaram por novos 

tratamentos e adequações, dando origem, a partir dos anos 60, aos calçadões de 

praia tal como os conhecemos hoje em sua formatação e programa de atividades, 

nas principais cidades balneárias brasileiras. 

Os projetos paisagísticos nortearam as reformas e implantação dos passeios 

à beira-mar, e o mobiliário urbano a ser instalado nesses calçadões deveria atender 

as novas necessidades de seus freqüentadores assumindo outras características 

configuracionais relacionadas aos novos tipos de atividades ali realizadas, tais 

como, a instalação de quiosques, posto guarda-vidas, assentos etc.  

A partir dos anos 40 e 50 aumenta a demanda social por espaços para a 

realização de atividades ao ar livre e para recreação. Os novos espaços devem ser 

compartilhados com um tipo de lazer mais socializado cuja atenção se volta para o 

jogo, o caminhar, as brincadeiras na praia. O comer em volta de churrasqueiras e 

nas piscinas particulares e de clubes tornam-se hábitos comuns em cidades 

litorâneas do Brasil, que exigem novos tipos de mobiliário urbano mais adequado 

àquelas práticas, uma vez que o mobiliário urbano até então existente, restringia-

se a bancos, postos salva-vidas e postes. 

Praças e parques perdem sua posição de reduto das elites, que agora 

freqüentam os clubes ou residências de amigos com suas piscinas e as praias da 

moda que representam o status social. Desta maneira, as praças são instaladas em 
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bairros e subúrbios populares distantes onde, até então, não haviam estruturas 

destinadas ao lazer coletivo ao ar livre.  

Áreas para pedestres são implantadas à beira-mar tornando a circulação mais 

eficiente, dotando as calçadas de novos tratamentos funcionais e paisagísticos, 

deixando-as mais agradáveis, acrescentando outras atividades físicas como o 

correr, o caminhar, o pedalar; e atividades de lazer como festas e manifestações 

culturais das mais variadas. 

A idéia de parque que predomina no século XX, contrapõe-se ao conceito do 

parque litorâneo que passa a ser um local para a caminhada diária de seus 

freqüentadores, diferente do que acontecia anteriormente, onde a recreação e a 

introspecção contemplativa dos elementos paisagísticos naturais e/ou construídos 

era a finalidade primordial. Desfrutar das vistas panorâmicas à beira-mar é uma 

nova função também atribuída aos calçadões, passando esta atividade a ser 

explorada como atrativo para o turismo, tendo seus espaços marcados por 

quiosques, brinquedos infantis, quadra poli-esportiva, entre outros. 

As mudanças dos hábitos da população urbana que viu nas caminhadas nos 

calçadões à beira-mar uma forma de melhoria da qualidade de vida e do culto ao 

corpo a partir dos anos 80, demandaram produtos e equipamentos necessários ao 

desenvolvimento de atividades físicas como a ginástica e as corridas. Em função 

dos novos costumes adotados, outros elementos como chuveiros e sanitários; 

aparelhos para prática de exercícios físicos; serviços de alimentação rápida, 

informação e coleta de lixo; e também vias específicas para tráfego de bicicletas e 

patins, passam a configurar esses espaços. 

As transformações ocorridas nessas áreas tiveram um caráter eminentemente 

turístico na melhoria das condições de infra-estrutura, segurança, serviços e 

valorização ambiental. O uso da praia como local para o lazer alternativo 

intensifica-se no século XX e no “espaço praia” – assim denominado por Macedo 

(1998) -, tanto atividades de lazer urbano ativo como a natação, jogos, pesca, 

quanto passivo como a contemplação da paisagem e do mar, desenvolvem-se.  

Os calçadões a beira-mar, comum na maioria das cidades litorâneas 
brasileiras, como os calçadões das orlas de Fortaleza, Maceió e 
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Salvador, poderiam ser enquadrados nessa modalidade de parque 
embora, na maioria das vezes, eles sejam resultado de intervenções 
remodeladoras que visavam apenas a melhoria da qualidade dos 
espaços livres públicos junto às praias, sem a pretensão de estimular 
de modo mais direto a economia urbana. (BARCELLOS, 2004: 02) 

Sendo agora, o local de encontro, de reunião social, da convivência urbana, 

da realização de atividades físicas e culturais, outro tipo de estrutura espacial 

adequada à realização daquelas atividades faz-se necessária, demandando 

equipamentos, serviços e produtos que satisfaçam as necessidades de seus 

usuários. Tais estruturas podem ser simples, rústicas ou complexas como aquelas 

que geralmente encontradas nos calçadões à beira-mar das grandes cidades 

litorâneas. 

A partir de um núcleo básico, pode-se equipar um local para receber 
um número maior de usuários e oferecer-lhes mais e melhores 
serviços apesar de ter como objetivo o banho de mar, o visitante pede 
também a existência de bares, restaurantes e outros estabelecimentos 
de apoio. (MACEDO, 1998: 175) 

Do ponto de vista turístico, quanto mais atrativos sociais uma determinada 

praia tiver a oferecer como feiras de artesanato, vida noturna, festas, prática de 

esportes, ou seja, valores sociais essencialmente urbanos, melhor ela será, 

definindo assim, uma melhor qualidade de praia. 

Além das construções de apoio mencionadas por Macedo (1998), 

destacamos a importância que o mobiliário urbano possui na complementação e 

melhoria da qualidade dos serviços ofertados à beira-mar, pois desempenham 

funções ligadas diretamente às necessidades urbanas da sociedade contemporânea 

como a informação, comunicação, conforto, legibilidade, estética, referenciais 

sócio-culturais e funcionalidade. 

Ao longo dos anos, os loteamentos a beira-mar, as ocupações irregulares de 

terrenos públicos devido a valorização de áreas próximas a praia e uma política de 

gestão do patrimônio público não adequada - principalmente naquilo que se refere 

às orlas e sua ocupação -, geraram desequilíbrios sociais, ambientais, econômicos 
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e políticos que obrigaram o Governo Federal a criar um programa de gestão 

exclusiva para a orla nacional, dando origem ao Projeto Orla. 

O Projeto Orla do Governo Federal 

A proposta de criação do Projeto Orla teve sua origem 

na preocupação com as constantes ocupações irregulares de áreas da União na orla 

marítima, agravando as questões ambientais, criando processos de erosão e 

desgaste do solo. Partiu-se de dois pontos fundamentais: a questão ambiental e a 

natureza pública dos bens da União uma vez que suas áreas estavam sendo 

utilizadas como “moeda política” nos anos 9012.

A partir da proposta do Grupo de Integração do Gerenciamento Costeiro 

(GI-GERCO), da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM), foi 

criado pelo Governo Federal o Projeto Orla, ficando sua coordenação sob a 

responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e a Secretaria do 

Patrimônio da União (SPU) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão 

(MP).

O Projeto tem por finalidade estimular a gestão compartilhada da região 

costeira, a descentralização de decisões e resolução de conflitos, além de acelerar 

a implantação de instrumentos de cessão patrimonial para os municípios, com a 

contrapartida de que a gestão da orla seja feita de maneira compatível com o 

conceito de patrimônio coletivo. Propõe também incrementar uma nova dinâmica 

ao lazer e ao turismo, estimulando atividades sócio-econômicas compatíveis com 

o desenvolvimento sustentável da orla em algumas cidades litorâneas brasileiras. 

O Governo Federal realizou um mapeamento de toda a costa brasileira 

levantando suas peculiaridades, já que a zona costeira é um patrimônio da União. 

Em 1998 realizou-se o Plano de Ação Federal da Zona Costeira Brasileira, 

incorporando o Projeto Orla, sendo posteriormente elaborada uma metodologia 

que definia as caracterizações comuns para diagnóstico das áreas costeiras.

Como fundamentação legal, o projeto se baseia na Lei no 7.661/88 da 

Constituição Federal, que institui o Programa Nacional de Gerenciamento 

12 LIMA, Carlos José Cavalcanti de. Reflexão sobre o Projeto Orla. Uma tentativa de gestão 
compartilhada da orla marítima brasileira. Natal, 2002. 
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Costeiro (PNGC) e que estabelece seus instrumentos de ação, entre eles o 

Zoneamento Ecológico-Econômico; e na Lei no 9.636/98 que trata 

especificamente de questões do patrimônio da União. O Projeto Orla objetiva 

integrar os vários níveis do governo – federal, estadual e municipal –, 

descentralizando suas funções. 

A partir das primeiras experiências desenvolvidas em quatro localidades – 

Tibau do Sul/RN, Vitória/ES, Florianópolis/SC e quatro municípios litorâneos do 

Piauí – estabeleceram-se os fundamentos do Projeto Orla que nortearam o 

desenvolvimento e a implantação do projeto de acordo com os princípios da 

Gestão Integrada da Orla.

Os benefícios do Projeto Orla podem ser divididos nos três níveis que 
se seguem: 
- Nacionais: (...) A garantia de acesso às praias, como característica 
de bem público, necessita ser enriquecida pela responsabilidade 
municipal da gestão, a qual aproxima a responsabilidade do cidadão, 
pela possibilidade de solução de conflitos de uso e pela exclusão dos 
processos de degradação. 
- Regionais: o uso adequado da orla permite a potencialização desse 
ativo natural, como elemento para o desenvolvimento do turismo, 
para a manutenção de recursos estratégicos e para a implantação de 
infra-estrutura de interesses para o crescimento econômico regional. 
- Locais: valorização da paisagem, dos atrativos turísticos e da 
proteção física, como elementos fundamentais para o convívio social, 
a geração de pequenos negócios e para a conservação e utilização 
sustentável da biodiversidade local, com destaque para a produção de 
pescado. (MMA, 2001: 06)   

Um roteiro metodológico deverá ser seguido pelo município que desejar 

participar do projeto, no sentido de coletar e organizar informações a respeito do 

trecho selecionado para gestão da orla, o qual fornecerá as informações 

necessárias para um diagnóstico sócio-ambiental que proporcionará uma análise 

dos níveis de ocupação e qualidade de sua orla.

A comunidade analisa seus problemas e caracteriza sua orla, elaborando 

suas propostas. A participação do município é feita através de um termo de adesão 

que estabelece o processo participativo a partir de procedimentos como o 

treinamento da comunidade, fazer um levantamento da situação e elaborar um 
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plano de intervenção, estabelecendo as normas para o uso daquela área, indicando 

os projetos executivos de gestão e outros elementos do planejamento local.  

A partir desse plano podem ser realizadas ações de reurbanização, 

saneamento básico, reordenamento da ocupação das áreas da União. Dessa 

maneira os municípios passam a ter um instrumento de planejamento do uso e 

ocupação da região costeira.

Cada município que faz adesão ao Projeto Orla, deve constituir um conselho 

gestor que funciona através de um comitê local para a discussão dos problemas 

relacionados à comunidade, suas necessidades, ao ambiente, as leis e gestão do 

patrimônio e aos processos de urbanização.

Através do reordenamento da orla e de planos de revitalização dos seus 

espaços com intuito de gerar emprego e renda, equipamentos para recreação e 

lazer passaram a ser implantados nesses locais tais como bares, restaurantes, lojas 

e pequenos centros comerciais e artesanais como forma de aumentar o fluxo 

turístico nessas áreas, sendo vistos como locais de dinamização da economia 

urbana e de melhoria da imagem das cidades.

O Rio Grande do Norte e os Planos Turísticos: 

A Ação Zona Costeira e o Pólo das Dunas 

O II Plano de Desenvolvimento Nacional – II PDN 

(1975/1979) -, definiu diretrizes para a reestruturação da rede urbana nacional e a 

ampliação da eficiência dos centros urbanos, no qual foi estabelecido para o 

Nordeste “(...) a ordenação da ocupação da orla marítima, preservando-se o 

patrimônio histórico e valorizando-se a beleza paisagística, com vistas ao 

desenvolvimento do turismo interno e internacional (...)13.

A interdependência entre turismo e urbano acontece tanto em virtude 
dos efeitos dos fluxos de pessoas sobre o espaço urbano como em 
virtude do turismo requerer equipamentos de consumo coletivo e 
lazer turístico que passam a transformar o espaço. Daí decorre todo 
um processo de valorização do uso do solo urbano e de segregação de 
populações que não têm acesso aos serviços oferecidos, uma vez que 

13 In: PAIVA, Maria das Graças de Menezes V. Sociologia do turismo. P. 81 

79



com raras exceções em paises não-desenvolvidos tais equipamentos 
são acessíveis às populações menos favorecidas. (PAIVA, 1995: 65)  

Àquela época, o Litoral Oriental do Rio Grande do Norte apresentava, 

condições geográficas privilegiadas, destacando-se suas praias, lagoas e dunas, 

uma elevada taxa anual de insolação14 e uma boa qualidade do ar que são aspectos 

importantes do seu patrimônio natural, formando a base do turismo no Estado. 

A partir de 1978 quando a EMBRATUR15 começou a comercializar pacotes 

turísticos para o Nordeste, o turismo no Rio Grande do Norte teve seu impulso. 

Natal, a capital do Estado e principal centro urbano litorâneo, passou a explorar 

essa atividade, divulgando seu patrimônio natural – com destaque para o Parque 

das Dunas criado pelo Plano Turístico elaborado pela SEPLAN16 em 1978 -, suas 

praias, seu patrimônio cultural e histórico através de seu folclore, comidas típicas, 

arte e artesanato. 

Com essa nova realidade, Natal passa a ostentar o rótulo de cidade 
turística, tornando-se necessário que as instituições públicas e 
privadas tomassem consciência em investir nas diversas frações que 
constituem suporte da atividade turística. Visando a implantação da 
infra-estrutura para atender à demanda turística, criou-se o projeto de 
construção da Via Costeira com a assinatura do Decreto no  7.237, de 
22 de novembro de 1977, pelo governador Tarcísio Maia, que 
declarou ser de utilidade pública, a área de dunas adjacentes ao 
Oceano Atlântico, entre a Praia do Pinto e a Praia de Ponta Negra, 
para fins de desapropriação. O projeto original previa a edificação de 
hotéis, cinemas, restaurantes, conjuntos aquáticos, campos de 
esporte, oceanário, teatro e um centro de convenções. (SEMURB, 
2003: 11) 

Devido à ocupação irregular dos terrenos da União em seus 410 km de costa 

marítima, em fins de 1996 a Delegacia do Patrimônio da União do Rio Grande do 

Norte/DPU/RN começou a discutir o problema, dando início a formação de um 

grupo composto por diversas instituições que pudessem atuar conjuntamente no 

14 São mais de 300 dias de sol no ano 
15 EMBRATUR – Empresa Brasileira de Turismo 
16 SEPLAN – Secretaria de Planejamento do Rio Grande do Norte 
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sentido de coordenar a gestão do espaço público da zona costeira, particularmente 

a orla marítima. 

Diversos órgãos públicos municipais como a Capitania dos Portos, o 

IBAMA17, a Polícia Federal, a SEMURB18, a SETUR19 , dentre outros, 

integraram o movimento, estabelecendo-se parcerias com os municípios, 

objetivando desenvolver ações, quer fossem de caráter preventivo ou corretivo na 

Zona Costeira, onde se fizessem necessárias. 

O movimento foi denominado “Ação Zona Costeira”, desenvolvendo ações 

que objetivavam uma mudança no uso e ocupação do solo nas áreas costeiras, 

realizando seminários e estabelecendo contatos com as comunidades localizadas 

ao longo do litoral do Estado, principalmente os núcleos urbanos. Em 1999, o 

Banco do Nordeste estabelecia no Rio Grande do Norte, o Conselho do Pólo de 

Turismo integrado Costa das Dunas – um pólo de discussão cujo objetivo era a 

mobilização e articulação dos agentes que lidam com o turismo no Estado. 

O Pólo Costa das Dunas abrange quase todos os municípios costeiros 
do Litoral Oriental, que representa aproximadamente quase a metade 
do litoral do estado do Rio Grande do Norte, sendo uma das treze 
áreas identificadas pelo Banco do Nordeste (uma em cada um dos 
nove Estados do Nordeste, duas no Norte de Minas Gerais e uma no 
Norte do Espírito Santo), como adequadas à atividade turística, 
seguindo assim a política do Governo Federal no 
PRODETUR/Programa de Desenvolvimento do Turismo no 
Nordeste, de estruturação dessas áreas para serem trabalhadas de 
forma sistêmica. (LIMA, 2002: 09) 

O desenvolvimento da atividade turística no Rio Grande do Norte aliado as 

ações daqueles programas, demandaram iniciativas das instituições participantes 

que levassem à soluções que atendessem aos objetivos perseguidos pelos 

programas. O primeiro projeto de ação corretiva da orla a ser elaborado e 

implantado, foi a urbanização da Praia de Ponta Negra. 

Contudo, o imediatismo nas intervenções urbanísticas requerido em parte 

pelos agentes promotores do turismo e os entraves jurídicos e burocráticos, 

17 IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
18 SEMURB – Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo 
19 SETUR – Secretaria de Turismo do Estado do Rio Grande do Norte 
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conduziu a soluções pontuais, inadequadas às características sócio-econômicas de 

determinadas micro-regiões, promovendo-se a idéia de que a construção 

indiscriminada de “calçadões” a beira-mar já seria um grande avanço para o 

desenvolvimento turístico daquele local. 

O Roteiro Metodológico para o Planejamento da Gestão das Orlas20 defende 

a definição das potencialidades e restrições dos usos que levarão a um 

planejamento ambiental de uma determinada orla, observando-se inclusive suas 

características gerais, sua descrição paisagística e sua classificação.  

A partir deste estudo, constroem-se alternativas de cenários desejados para o 

local específico tendo como finalidade atender as necessidades de uma micro-

região e seu contexto, baseando-se principalmente nas potencialidades locais e nas 

demandas sociais, sem, entretanto, deixar de considerar a tipologia paisagística da 

sua orla. Baseado neste princípio, não caberia tratar determinadas áreas apenas 

como uma cenarização, cuja fachada se restringe à interesses econômicos e 

imobiliários em detrimento dos aspectos sócio-culturais envolvidos. 

Duas questões devem ser ressaltadas nesse contexto, sendo a primeira 
relativa ao aumento da eficiência da gestão da orla, por meio da 
descentralização dos procedimentos de destinação de usos de bens da 
União para os municípios, viabilizando o controle das atividades de 
fiscalização, regulamentação dos usos e da ocupação e estímulo à 
alternativas econômicas sustentáveis. A outra questão, que diz 
respeito à variedade de situações ambientais e institucionais ao longo 
da orla, associada à competência intrínseca da União em administrar 
seu patrimônio, requer a definição clara de diretrizes gerais para que 
o município, no desempenho das funções de gestor da orla, atenda 
aos interesses locais, sem perder de vista o interesse nacional. 
(MMA, 2001: 05-06) 

Questiona-se aqui a eficácia do mobiliário urbano implantado e suas 

implicações configuracionais como produto detentor de valores de uso, de troca, 

de posse e de seleção21 e também como meio para se alcançar o equilíbrio 

ambiental e paisagístico, atrelado aos interesses sócio-econômicos. 

20 Fonte: MMA, 2001: 11 
21 “Já não cabe falar em desenho do produto, mas em desenho ambiental, no qual o produto e suas 
qualidades contracenam com o usuário e sua capacidade de processar a informação. Já não cabe 
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Cabe-nos abordar dialeticamente, se as soluções de Desenho de mobiliário 

urbano adotadas para cada área reordenada e/ou revitalizada, leva em 

consideração conceitos relativos à cultura, significado, imagem, paisagem, clima e 

usos, quando da criação e implantação daqueles produtos específicos em espaços 

urbanos públicos como as orlas litorâneas. 

Não se discute a validade das ações decorrentes daquelas intervenções, mas 

a qualidade dos projetos implantados nas orlas que passaram ou estão em vias de 

passarem por intervenções urbanísticas, procurando-se determinar sob qual 

contexto e baseados em quais conceitos ou princípios, o mobiliário urbano foi 

definido e instalado nas Praias de Ponta Negra e Redinha no município de Natal, 

Pirangi do Norte e Cotovelo localizadas no município de Parnamirim, e Barra de 

Cunhaú situada no município de Canguaretama, dentro dos preceitos do Projeto 

Orla.

Estas praias fazem parte do plano de reordenamento e urbanização das orlas 

– segundo o Plano de Gestão do Projeto Orla -, tendo sido o projeto de Ponta 

Negra resultado de um concurso público, cuja implantação foi feita pela 

SEMURB; e o projeto da Redinha que foi elaborado e implantado pela Secretaria 

Especial de Meio Ambiente e Urbanismo/SEMURB da Prefeitura Municipal de 

Natal; e os de Cotovelo, Pirangi e Barra de Cunhaú  pelo Grupo de Estudos em 

Arquitetura e Urbanismo/GEAU da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte/UFRN em parceria com a SEMURB e o GRPU/RN. 

falar em desenho de produto, mas o desenho industrial de hoje deve ser necessariamente de massa 
e contextualizado, adaptado às características econômicas, sociais e culturais dos seus usuários. 
Este desenho industrial é um desafio para a formação e profissionalização do designer: sua tarefa 
é, de um lado, projetiva entre tecnologia e materiais, de outro, é cultural, na medida em que 
desenha informações e idéias. Entre valor de uso, de troca, de posse e de seleção, podemos ver que 
um momento pensa em outro, é sua metalinguagem, porque há, entre eles, momentos de 
semelhança e indeterminação. A mudança é variável”. In: FERRARA, Lucrecia D´ Alessio. Olhar 
Periférico. p. 198-199 

83



Fig. 08: mapa dos municípios turísticos do Eixo Costeiro do Rio Grande do Norte (s/escala), 
destacando-se os municípios e a localização das orlas analisadas neste trabalho 

Fonte: http://www.agn.rn.gov.br/16mapa.htm
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CAPÍTULO 3  

Definição dos Procedimentos e Técnicas 

para a Coleta de Dados 

Compreensão e Identificação do Contexto 

analisado

Buscou-se levantar e analisar a maior quantidade 

possível de informações que levassem a compreensão da situação problemática e 

às variáveis envolvidas no contexto, contrapondo os dados colhidos em livros, 

jornais, relatórios e levantamentos diversos com os aspectos da realidade 

observados pelo pesquisador, definindo o problema a ser tratado.  

Esta compreensão baseou-se nos procedimentos metodológicos adotados por 

Ferrara (1999) que têm por finalidade:  

1. a apreensão das características contextuais;  

2. organização das variáveis que interferem no contexto;  

3. discriminação entre essas características objetivando-se perceber 

diferenças e;

4. comparação entre as informações para caracterizar concretamente o 

contexto estudado. 

Procedimentos

Análise do Ambiente Urbano e Definição da 

Área de Estudo 

Esta análise pautou-se nas abordagens metodológicas 

propostas por Ferrara (1999; 2000), Cullen (1983) e Lynch (1997), em seus 

estudos sobre a paisagem urbana, a imagem das cidades, os conceitos e elementos 

urbanos que constituem o ambiente urbano, gerando uma fisionomia das cidades 
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que pode ou não sofrer modificações, bem como a possibilidade em se propor 

mudanças.

Ainda sobre aquela ótica, o mobiliário urbano aqui analisado passa a ser 

entendido como um “objeto significativo” que deve estar integrado à paisagem 

urbana das orlas marítimas estudadas, já que, devido às funções intrínsecas que 

desempenham, poderão contribuir não apenas para o aspecto estético e ornamental 

de determinados espaços, mas implicar numa melhoria da qualidade de vida 

naqueles espaços urbanos. 

Segundo Cullen (1983: 106), 

(...) o objeto mais móvel numa cidade é o ser humano e, por razões 
possivelmente diferentes, ele próprio necessita de poder ancorar-se 
nas várias actividades exteriores, comerciais, recreativas e sociais. 
Prever unicamente espaços livres de modo a que estas actividades 
possam simplesmente existir não é em si suficiente. O espaço livre 
como elemento duma cidade é essencial, mas necessita também de 
ser povoado com objetos de modo a separar os fluxos dissociados de 
pessoas em grupos. (...) Porque o homem é gregário, mas para o ser 
totalmente necessita do pretexto, do incidente ou duma âncora. (...) 
No entanto a âncora é mais do que uma atracção unicamente de 
caráter utilitário. Por construção é imóvel, e logo, por tradição de uso, 
torna-se num ponto de encontro por todos aceite.  

A área delimitada para realização dessas análises compreende as orlas 

marítimas que foram universo de projetos urbanísticos, como as praias de Ponta 

Negra e Redinha, que tiveram seus projetos concluídos e implantados, 

observando-se suas características paisagísticas, sócio-culturais, arquitetônicas, 

analisando-se o mobiliário urbano instalado nessas orlas e as relações entre 

aquelas características e o contexto do lugar. 

Também são abordadas as orlas marítimas das praias de Cotovelo, Pirangi 

do Norte e Barra de Cunhaú e seus projetos de reordenamento e urbanização 

propostos para àqueles locais específicos e suas peculiaridades.

Abordagem dos locais a serem revitalizados 

Esta abordagem referenciou-se na contextualização dos 

locais definidos para estudo, orientando-se por aquilo que Ferrara (1999: 32) 
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define como “ir para ver”, ou seja, a busca de informações sobre o local e sua 

situação urbana em termos de infra-estrutura e paisagem, com o objetivo de se 

descobrir o lugar informado.

(...) exercício que só é possível como resultado de uma atividade 
contextual que supõe atenção voltada para a apreensão de 
características contextuais, discriminação entre estas características a 
fim de perceber diferenças, e comparação entre as várias regiões 
estudadas, para identificar a informação que concretiza e caracteriza 
um dado lugar urbano. Percepção informacional supõe atenção, 
discriminação e comparação ambiental. Portanto, a percepção do 
lugar informado supõe o ambiente enquanto produzido pelos 
moradores e comunicado através de referências que delimitam usos, 
imagens do cotidiano ambiental.     

A caracterização da paisagem das áreas estudadas foi realizada através de 

registro fotográfico, identificando as tipologias locais existentes e que se 

encontram relacionadas às estruturas de trabalho, moradia e lazer, fazendo-se um 

levantamento dos usos de espaços públicos das orlas marítimas pelos membros da 

comunidade, procurando-se identificar símbolos culturais tangíveis de cada local. 

A partir dos elementos paisagísticos identificados nos sítios estudados, 

tentou-se detectar a existência de uma linguagem que originaria uma 

representação não apenas visual, mas polissensorial, isto é, sonora, olfativa, tátil e 

cinética produzida pelo próprio usuário daquele lugar através do uso urbano do 

espaço.

A percepção como controle da experiência urbana surge como aquela 
dimensão da linguagem responsável pelo desenvolvimento da 
capacidade de apreender o cotidiano da cidade e extrair, daí, os 
elementos capazes de estimular a ação, o comportamento e a 
intervenção sobre ela. Aprendizado e mudança de comportamento 
são os fatores que caracterizam apreensão e produção de informação, 
percepção enfim. (FERRARA: 1999: 107) 

Foram levantados os usos urbanos e as transformações do lugar, decorrentes 

dos processos desencadeados por seus habitantes, segundo as abordagens de 

Ferrara (1999) e Lynch (1997), que definem os significados como conseqüência 
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daquilo que pensam, anseiam ou consideram sobre o espaço, e que são fruto das 

suas escolhas e necessidades.

A percepção, leitura dos significados e da imagem urbanas variam de acordo 

com cada indivíduo, já que dependem do observador e dos seus objetivos, 

selecionando, organizando e conferindo significado àquilo que vê.

Análise do Mobiliário Urbano nas Orlas 

Marítimas  

Com base nos estudos de Mourthé (1998) e Serra 

(2000), abordou-se os elementos do mobiliário urbano isoladamente para uma 

análise comparativa dos aspectos funcionais, de uso, estéticos e da inter-relação 

entre os elementos ao contexto e à paisagem locais. 

Para esta análise foram realizados levantamentos e observações 

assistemáticas do mobiliário encontrado nas orlas marítimas das áreas estudadas a 

fim de se obter um panorama geral dos tipos de mobiliário implantados no espaço 

urbano público de cada local, e de suas características gerais. 

A abordagem isolada dos elementos, nos permite uma análise 
comparativa dos aspectos formais, ergonômicos do ponto de vista 
interfacial e de integração. Entretanto, quando repetimos estes 
elementos de escala reduzida diversas vezes, como é o caso de postes 
de rua, sinalização, fradinhos, bancos de praças, abrigos de ônibus, 
criamos uma mesma linguagem de identidade nos espaços públicos 
onde estão inseridos. (MOURTHÉ, 1998: 12) 

A fotografia foi utilizada como meio de registro de cada elemento, a fim de 

se documentar a representação da imagem urbana no contexto estudado. A partir 

desse levantamento, foram avaliados juntamente com o entorno onde se 

encontram inseridos, já que suas funções só se materializam quando fazem parte 

do todo. Assim, analisar o mobiliário urbano conjuntamente ao contexto passa a 

ser uma tarefa imprescindível que possibilita uma compreensão mais adequada 

dos aspectos envolvidos na configuração daqueles produtos. 
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Classificação do Mobiliário Urbano de acordo 

com sua definição de Funcionalidade 

Os elementos do mobiliário urbano são classificados, 

segundo o Manual para implantação de mobiliário urbano na cidade do Rio de 

Janeiro (1996: 19), em seis categorias diferentes de acordo com seus aspectos 

funcionais:

1. estruturas: são conjuntos de dois ou mais elementos, 
independentes, que se complementam para o desempenho de uma só 
função. As estruturas são compostas de um ou mais elementos de 
fixação – que não tem significado próprio, mas são fundamentais à 
prestação do serviço que se propõem a cumprir – e o equipamento em 
si, seja ele suporte para a rede de distribuição de infra-estrutura e 
sinalização, acessório de apoio a esta infra-estrutura ou elemento 
utilitário à prestação de serviços de limpeza e comunicação.  

O Manual (1996) divide essas estruturas foram em três conjuntos distintos: 

Suportes: são estruturas fixas dispostas em rede ou cadeia, que 
sustentam elementos repetidos dos sistemas de energia elétrica, 
telecomunicações, iluminação e placas de orientação vertical de 
trânsito. São prioritários na organização dos espaços públicos, sendo 
também predominantes em escala, função e quantidade. (op. cit., 
1996: 24)  

poste de distribuição de rede elétrica 
poste de distribuição de rede telefônica 
poste de iluminação pública 
sinalização vertical de trânsito (op.cit. 1996: 19) 

Acessórios: são equipamentos implantados em espaços públicos por 
órgãos e/ou concessionárias prestadoras de serviços 
(telecomunicações, engenharia de tráfego, bombeiros, gás encanado). 
O Manual não os define e tampouco faz recomendações para sua 
implantação. (TINOCO, 2003: 51)  

armário de distribuição de telefone 
armário de controle de semáforos 
hidrantes 
respirador 
caçamba de lixo (op. cit., 1996: 43) 

Utilitários: este grupo contém elementos importantes que equipam o 
espaço público garantindo conforto e facilidade de acesso aos 
serviços de limpeza e comunicação. Sua localização é flexível, 
podendo sofrer deslocamentos para atender a necessidades de 
circulação, respeitando, ainda, a arborização, sem prejudicar seu 
desempenho. (op. cit., 1996: 32)  

telefone público 
caixa coletora de correios 
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caixa coletora de lixo 
suporte de lixo domiciliar 
parquímetro (op. cit, 1996.: 19) 

2. engenhos publicitários: elementos usados como objetos 
independentes um do outro, com a função de anunciar produtos, 
serviços, estabelecimentos e, eventualmente, utilizados para 
campanhas educacionais e eleitorais.  

Concordamos com Tinôco (2003: 52) quando afirma que,  

Levando em conta o teor predominante das informações contidas em 
esta (sic) categoria de elementos, consideramos mais adequada a 
denominação Engenhos Informativos ou Suportes 
Comunicacionais e sugerimos dividir a categoria em três conjuntos:
informativos funcionais, publicitários e temporários. 

Embora sejam usados como uma fonte alternativa de captação de recursos 

financeiros para os órgãos públicos, seu aspecto funcional e estético pode ser 

questionável na medida em que alguns desses elementos comprometem paisagens, 

dificultem ou restrinjam a acessibilidade e a circulação de pedestres e veículos, 

além de atuar como um fator de distração para os motoristas. 

De acordo com Tinôco (2003), os engenhos publicitários podem ser 

classificados do seguinte modo: 

Informativos funcionais: bandeiras informativas de eventos 
culturais; identificador de logradouros; jornal eletrônico; painel 
informativo (mapas, percursos); pontos de parada de transporte 
coletivo; sinalização horizontal; sinalizador de acesso veicular
Informativos publicitários: outdoor; painel luminoso; publicidade 
em fachadas; relógio digital; totem publicitário 
Informativos temporários e/ou móveis: elementos informacionais; 
faixas; tabuletas 

3. cabines e quiosques: são elementos do mobiliário urbano que 
guardam semelhanças com a arquitetura. Sua função é proporcionar 
proteção dos meios naturais e conforto às pessoas, constituindo-se em 
pequenos módulos facilmente identificáveis pela sua finalidade. 
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Foram subdivididos em dois grupos: Fixo e Móvel. (op. cit., 1996: 
20) 

Fixos: abrigo de ponto de ônibus; abrigo de ponto de táxi; acesso a 
Metrô ou estacionamento subterrâneo; banca de jornal; cabine de 
informação turística; cabina de telefone; cabina de polícia; cabina de 
terminal de ônibus; cabina de banco 24h; coreto; guarita; quiosques 
com funções variadas; sanitário público
Móveis: barraca de camelô/tabuleiro; barraca de feira; carro de 
ambulante/trailer; stand móvel em eventos públicos (TINOCO, 
2003: 53)

4. separação de meios: são elementos usados para a ordenação do 
espaço público. Sua função é proporcionar segurança, conforto e 
proteção ao pedestre e ao sistema viário. Foram subdivididos em dois 
grupos: Permanente e Temporário. (op. cit., 1996: 21) 

Ao oferecerem segurança e proteção aos pedestres, impedindo que veículos 

ocupem áreas destinadas a circulação de pessoas, como as calçadas, algumas 

dessas estruturas por vezes acabam se tornando um empecilho à acessibilidade de 

cidadãos com necessidades especiais ou pessoas que conduzem crianças em 

carrinhos ou ainda idosos com dificuldades de locomoção e com bengalas, 

podendo causar acidentes por não apresentarem um sistema de codificação ou 

informação que alerte o pedestre da existência e posicionamento daqueles 

elementos na via. 

Permanente: frades; grampos; rampa; escada; guarda-corpo;
peitoril; cerca; grade; defensa; cancela
Temporário: cavalete; tapume; cone 

5. elementos paisagísticos: são os elementos do mobiliário urbano 
que incluem os artefatos artísticos com um significado simbólico para 
a cultura da cidade, função de orientação cívica ou de composição da 
paisagem urbana. Fazem também parte desta categoria os artefatos de 
proteção e delimitação do espaço de plantio do elemento vegetal das 
calçadas, praças e jardins. (op. cit. 1996: 21) 

Classificamos os elementos paisagísticos nas seguintes categorias:
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Funcionais: adornos comemorativos (natal, carnaval); bebedouro;
gola de árvore; jardineira/floreira; protetor de árvore; protetor de 
canteiro; relógio de sol; mastro
Marcos: monumentos; escultura; estatuária; pedestal; obelisco;
arco; pórtico; fonte; chafariz; bica

6. equipamentos de lazer: são elementos do mobiliário urbano 
destinados a funções esportivas e recreativas. 

banco e mesa em praças 
banco de jardim 
mesa e cadeira de uso comercial em calçadas 
bicicletário
equipamento esportivo 
equipamento infantil (op. cit., 1996: 22) 

A classificação anteriormente proposta para o mobiliário urbano tem por 

finalidade facilitar a compreensão individual de cada elemento, levando-se em 

consideração sua finalidade básica. Porém, é importante que tais estruturas sejam 

analisadas em conjunto para poderem exercer plenamente suas funções 

intrínsecas, relacionando-se também com a paisagem e o contexto onde estão 

inseridos, buscando satisfazer as necessidades dos cidadãos na cidade. 

Análise do Mobiliário Urbano proposto para o 

Projeto de Reordenamento das Orlas Marítimas 

do Rio Grande do Norte

Para a análise do mobiliário urbano proposto nos projetos 

de intervenção urbanística nas orlas marítimas, delimitou-se os elementos do 

mobiliário segundo a classificação feita por Serra (2000), e na disponibilidade 

daqueles nas áreas estudadas. Ainda dentro desta análise, foram definidos critérios 

relacionados aos aspectos que influenciam direta ou indiretamente no uso 

adequado e nas funções para as quais o mobiliário foi criado e implantado.  

Atender as demandas dos usuários sem, entretanto, atrapalhar a circulação 

nas vias e interferir diretamente na paisagem são questões a serem observadas, 

uma vez que se procura a integração entre o mobiliário, a paisagem, o contexto e 

os cidadãos. 
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O objetivo dessa análise consistiu em levantar e avaliar o mobiliário urbano 

implantado nos diferentes locais e contextos, sob a ótica do Desenho Industrial, a 

fim de avaliar as condições do mobiliário instalado, relacionando-o aos materiais 

empregados, condições bio-climáticas, referenciais sócio-culturais e paisagísticos 

presentes naquelas áreas. 

Delimitação do Mobiliário Urbano para Análise 

Para procedermos à análise do mobiliário urbano, 

delimitamos o nosso campo de estudo àqueles elementos implantados nas orlas 

pesquisadas, baseando nossa avaliação na classificação proposta por Serra (2000), 

que nos parece ser mais clara e objetiva na classificação daqueles elementos. 

Elementos de iluminação: poste de iluminação pública 

Elementos de limpeza: caixa coletora de lixo 

Elementos de comunicação: identificador de logradouros, painel 

informativo 

Elementos comerciais: quiosques com funções variadas 

Elementos de urbanização e limitação: guarda-corpo   

Elementos de descanso: assento - bancos  

Para o levantamento e comparação entre os locais e os elementos do 

mobiliário urbano avaliados, definiu-se critérios gerais que pudessem abordar os 

principais aspectos de cada orla. Ao mesmo tempo, levou-se em consideração que 

cada área de orla estudada possui características únicas e que devem ser 

ponderadas, como forma de preservar a individualidade de cada local e suas 

peculiaridades. 

Categorias para análise da Paisagem Urbana das 

Orlas

Os critérios foram baseados em princípios 

metodológicos de análises propostas para a leitura e avaliação da paisagem 

definidos Lynch (1999) e Ferrara (1999 e 2000), bem como a caracterização e 

classificação da orla de acordo com o roteiro metodológico do Ministério do Meio 

Ambiente para o Projeto Orla (2001). 
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1. Caracterização da tipologia paisagística da orla: características físicas e 

condições gerais da orla, classificando-a em orla abrigada, exposta e semi-

abrigada, elementos da paisagem; 

2. Configuração da paisagem da orla: classificação segundo os processos de 

ocupação urbana em orla não urbanizada, em processo de urbanização, 

com urbanização consolidada e de interesse especial; 

3. Forma urbana da orla: classificação da orla segundo seu estágio de 

urbanização em orla verticalizada baixa – quando as construções não 

ultrapassam cinco andares -, e orla verticalizada – quando as construções 

ultrapassam cinco andares na sua maioria;  

4. Uso da orla: classificação da orla segundo seu uso convencional 

(habitacional, comercial e serviços), categorizado em uso convencional 

normal – composto por loteamentos estruturados com arruamentos 

reticulados regulares orgânicos ou mistos; 

5. Forma e disposição da orla: linear – não apresenta estruturas diferenciadas 

como baías e enseadas; arco – apresentam desde pequenas enseadas a 

baías de grande porte, tendo em suas extremidades morros e/ou matas; 

6. Problemas ambientais: erosão, desmatamento, destruição de morros, 

poluição das águas, esgoto a céu aberto; 

7. Legibilidade: símbolos culturais identificáveis na paisagem através de seus 

marcos naturais ou construídos; 

8. Imaginabilidade: elementos físicos que evocam uma forte imagem nos 

observadores.

Critérios para análise do Mobiliário Urbano 

Os elementos do mobiliário urbano foram analisados 

isoladamente, com o propósito de se observar seu desempenho no atendimento 

das necessidades e demandas do contexto local, sua inter-relação com os 

elementos paisagísticos e a cultura. O estabelecimento dos critérios para avaliação 

do mobiliário urbano, respaldou-se nas abordagens metodológicas propostas por 

Mourthé (1998) e Serra (2000).
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1. Emotividade/Venustas: integração entre o valor de uso do objeto – funções 

estéticas e simbólicas; integração morfológica ao contexto e a paisagem 

locais; aspecto simbólico e elementos culturais;  

2. Funcionalidade/Utilitas: condições funcionais e de uso – grau de 

atendimento das demandas e necessidades locais e facilidade de 

comunicação do uso do produto;  

3. Racionalidade/Firmitas: resistência à depredação e a agressividade do 

meio urbano, desgaste e envelhecimento durante o tempo de uso, 

manutenção e facilidade de montagem, adequação material às condições 

climáticas e físicas; 

4. Interface física: relação homem x mobiliário - adequação do uso do 

mobiliário a diferentes tipos de usuários (pessoas com necessidades 

especiais e baixa estatura);  

5. Interface ambiental: mobiliário urbano x paisagem – interferência 

configuracional negativa na composição, adequação da implantação do 

mobiliário urbano nas áreas específicas e a criação de barreiras à 

circulação.  

A partir da delimitação dos elementos do mobiliário a serem analisados, dos 

critérios definidos para as análises e das categorias para classificação e 

caracterização das orlas, iniciou-se o trabalho de campo através de levantamento e 

registro fotográfico in loco, para coleta dos dados e informações necessárias ao 

desenvolvimento da pesquisa.
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CAPÍTULO 4 

Análise das Orlas do Rio Grande do 

Norte e dos Processos de Intervenção 

Do ponto de vista do Desenho Industrial, analisamos 

algumas orlas litorâneas – Praia de Ponta Negra, Praia da Redinha, Praia de 

Cotovelo, Praia de Pirangi do Norte e Barra de Cunhaú -, que foram submetidas a 

projetos de intervenção urbanística e reordenamento, mais especificamente 

abordando questões relacionadas ao Desenho do mobiliário urbano definido e 

implantado em algumas daquelas orlas, levando-se em consideração fatores 

sociais, culturais, ambientais e paisagísticos.  

Praia de Ponta Negra - Aspectos Gerais 

Fig. 09: mapa de localização do bairro        Fig. 10: localização da Praia de Ponta Negra (linha 
de Ponta Negra em relação aos demais        cheia em vermelho) (s/escala) 
bairros da cidade de Natal (s/escala) 

Fonte: SEMURB/Departamento de Planejamento Urbanístico e Ambiental/Setor de Informação, Pesquisa e Cadastro – 
jan. 2003
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A denominação de “ponta negra” teve origem nas pedras escuras que 

rodeiam a praia e que causaram admiração aos invasores holandeses no século 

XVII.

A Praia de Ponta Negra até a década de 1940 era pouco habitada, e apenas 

os nativos da vila local e alguns aventureiros atraídos pela beleza da praia 

costumavam freqüenta-la. Entretanto, a partir daí, a Vila de Ponta Negra começou 

a desenvolver-se sendo posteriormente implantada a rede de energia elétrica.

Município: Natal

Localização: situa-se a 14 km do centro da cidade 

Situação: apresenta uma grande concentração de empreendimentos voltados 

para o turismo como hotéis, pousadas, restaurantes, centro de compras e 

artesanato, além de bares e lanchonetes. A freqüência maior é de turistas nacionais 

e estrangeiros, possuindo atrativos como boates e barracas na praia que servem 

bebida e alimentos. Possui infra-estrutura de água, esgoto, rede elétrica e 

telefonia, além de serviço de informação turística, câmbio e segurança pública; 

Caracterização da Orla: pequena baía com 3 km de extensão com recifes e 

altas dunas; orla semi-abrigada, com vegetação nas encostas, coqueiros na praia, 

areia fina e branca; 

Configuração da Orla: com processo de urbanização consolidada; 

Forma urbana da Orla: verticalizada baixa; 

Uso da Orla: uso convencional normal com edificações para habitação, 

comércio e prestação de serviços voltados para o turismo e o lazer, com 

loteamentos estruturados com arruamentos reticulados regulares orgânicos ou 

mistos; 

Disposição: em arco, apresentando uma pequena baía com 3km de extensão, 

tendo em sua extremidade uma alta duna com 130m de altura e cobertura vegetal 

rasteira;  

Problemas ambientais: erosão, desmatamento, destruição de morros, 

poluição das águas, esgoto a céu aberto, grande adensamento populacional e 

construtivo, elevado nível de produção de resíduos orgânicos e sólidos; 

apropriação do espaço público urbano da faixa de areia para comercialização e 

dos terrenos da União; 

97



Marcos culturais: Morro do Careca e a praia; 

Imagem: Morro do Careca, barracas na praia, o mar, algumas edificações de 

arquitetura pitoresca; 

Elementos encontrados na paisagem: árvores (coqueiros, castanholas), 

vegetação rasteira, barracas, quiosques, edificações, lixeiras, telefones, placas de 

sinalização, mar, dunas, pedras, postes, carros, cadeiras, guarda-sóis, areia, 

bandeiras.

Nos anos 60, parte da população passou a subsistir do artesanato e de 

barracas na praia, além da pesca. Ponta Negra foi oficializado como bairro em 

1993, através da Lei no 4.328.

A partir dos anos 70, a implantação de conjuntos habitacionais no bairro 

trouxe um maior contingente de moradores para a área e a construção da Via 

Costeira facilitou o acesso à Ponta Negra. O local foi se tornando ponto de 

encontro dos natalenses, passando também a atrair turistas. As barracas instaladas 

na praia possuíam higiene, serviço de água, energia e esgotamento sanitário 

precários, porém serviam alimentos e bebidas, disponibilizando cadeiras, mesas e 

guarda-sóis aos seus clientes. 

O pouco espaço disponível para os banhistas nas areias da praia, 

principalmente durante as marés altas, devido a grande concentração de mesas e 

cadeiras era um aspecto incômodo da falta de organização do local, sendo um dos 

fatores que serviram de justificativa para o processo de urbanização da sua orla. O 

aspecto desagradável da desorganização espacial, produzia uma “favelização” da 

praia que prejudicava sua freqüência, sua imagem e sua paisagem. 

Após a remoção das antigas barracas, a praia ficou completamente livre e 

espaçosa revelando a bela paisagem de Ponta Negra, que há muito se encontrava 

escondida em meio ao caos que se implantara naquele espaço.

O projeto de intervenção urbanística da sua orla foi implantado em 2000, 

sendo construído um calçadão com 3 km de extensão, a substituição das antigas 

barracas por quiosques em fibra de vidro e madeira. Os ambulantes com suas 

cadeiras, guarda-sóis e espreguiçadeiras voltaram a se instalar na faixa de areia, 

porém, desta feita, os órgãos municipais responsáveis pelo projeto procuraram 
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ordenar os espaços disponíveis através da limitação no número máximo de 

apetrechos utilizados por cada um deles. 

A                                                                                    B 

Fig. 11: A - desorganização e favelização da praia; B – a falta de espaço para os banhistas 
Fotos A e B: http://www.cidadespotiguares.hpg.ig.br

A                                                                                   B

Fig. 12: A – barreiras à circulação dos banhistas; B – orla de Ponta Negra após a remoção das 
barracas    
Fotos A e B: http://www.cidadespotiguares.hpg.ig.br

Ponta Negra foi a primeira praia urbana da cidade a passar por um processo 

de reordenamento da sua orla, como forma de melhorar as condições de infra-

estrutura física, turística e de proteção do patrimônio público, segundo os 

objetivos do Projeto Orla do Governo Federal. 

Ao melhorar as condições de uso da sua orla, gerou-se um processo de 

gentrificação22, descaracterizando sua paisagem, tornando-se um local 

prioritariamente dedicado ao turismo, sendo mais freqüentada por turistas 

22 De acordo com DEL RIO (1991: 15), a gentrificação seria o “aburguesamento” de uma 
determinada área. Isto provocaria o deslocamento de comunidades pobres pelos mais ricos, 
elevando os aluguéis e os valores de propriedade, além de promover mudanças no caráter e na 
cultura do local. N.A. 
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estrangeiros, segregando a população nativa que atualmente procura outras praias 

da região, devido aos preços praticados pelos barraqueiros, os serviços e produtos 

oferecidos.

Se antes da intervenção urbanística Ponta Negra possuía uma identidade 

própria - seu zeitgeist e seu genius loci -, apesar dos diversos problemas que 

existiam, hoje a descaracterização e a homogeneização de suas estruturas e 

elementos urbanos fazem dela um lugar quase comum, salvo a bela paisagem 

natural do Morro do Careca que se destaca. 

A                                                                           B

Fig. 13: A - a “cara” nova de Ponta Negra após a intervenção; B - nova infra-estrutura voltada 
para o turismo e o lazer

Foto A: http://www.cidadespotiguares.hpg.ig.br/natalpnhoje.htm                                 
Foto B: http://www.lastfrontiers.com/brazil/manary_praia.htm

A implantação de mobiliário padronizado23, embora tenha dado a orla um 

sentido visual de ordenamento, por outro lado afetou sua identidade enquanto 

local único, em termos de visibilidade24 já que elementos referenciais locais 

foram substituídos por outros, carregados de novos valores simbólicos e sociais. A 

alteração urbanística no visual e na infra-estrutura da praia foi um fator 

determinante para a atração de novos investimentos e hoje, Ponta Negra possui 

23 O termo “padronizado” neste contexto diz respeito à repetição excessiva na utilização dos 
mesmos tipos de elementos do mobiliário urbano que possuem a mesma configuração geral, mas 
que são implantados em locais com características diferentes 
24 De acordo com FERRARA (2002), “a visualidade corresponde à constatação visual de uma 
referência e, mais passiva, limita-se ao registro decorrente de estímulos sensíveis. A visibilidade, 
ao contrário, é propriamente semiótica, pois é compatível com a cognição perceptiva como 
alteridade que caracteriza e desafia a densidade sígnica. A caracterização dessas categorias parece 
imprescindível para que se consiga enfrentar a dimensão visual enquanto signo”. Disponível em 
Design em espaços, 2002: 101 
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uma das maiores concentrações de empreendimentos turísticos de todo o 

Nordeste.25

O novo calçadão a beira-mar favoreceu a circulação e o acesso à praia, 

propondo a prática de atividades físicas e contemplativas. 

Apesar das mudanças feitas na orla de Ponta Negra, observa-se uma 

crescente favelização nas estruturas públicas de seu ambiente, comprometendo 

sua paisagem e sua imagem perante os freqüentadores. 

No artigo intitulado “Turistas em crise de identidade” de autoria de Wernher 

Medeiros Soares de Souza, publicado no Diário de Natal, em abril de 2004, 

constatamos a preocupação do autor com as mudanças ocorridas em Ponta Negra, 

tanto físicas quanto culturais. 

(...) É verdade, já ficamos sem a Praia dos Artistas (pelo mesmo 
motivo, além de questões de saúde pública), a Via Costeira (que é 
dos Hotéis e não tem acesso adequado à população, faltando 
estacionamento, etc.) e agora Ponta Negra está lá mas não está, pois 
não é mais aquela Ponta Negra de antes. Os natalenses estão apáticos 
pois não encontram mais o mesmo ambiente convidativo de antes. Os 
natalenses desconhecem Ponta Negra da forma em que está e estão 
deixando de freqüenta-la como antes ou freqüentam 
desconfiadamente. Todos comentam desgostosos. Que paradoxo! 
Logo agora que ela está urbanizada. (SOUZA, 2004: 07)  

Obviamente não se pode afirmar que apenas as modificações físicas e 

estruturais da praia de Ponta Negra geraram essa incômoda situação. Outros 

fatores como o desemprego, o processo de exclusão social e o grande fluxo 

turístico decorrente dos investimentos em divulgação publicitária sobre a cidade, 

empreendimentos turísticos de capital estrangeiro, e também as mudanças de 

hábito e costumes influenciados pela presença de estrangeiros, assim como pelo 

processo de globalização26, contribuíram – e ainda contribuem – para o 

agravamento desse tipo de condição urbana. 

25 Dados disponibilizados em: http://www.cidadespotiguares.hpg.ig.br/natalpnhoje.htm . Acesso 
em: 05/01/2005 
26 De acordo com Hall (2003: 67),  “a ‘globalização’ se refere àqueles processos, atuantes numa 
escala global, que atravessam fronteiras nacionais, integrando e conectando comunidades e 
organizações em novas combinações espaço-tempo, tornando o mundo, em realidade e em 
experiência, mais interconectado. A globalização implica um movimento de distanciamento da 

101



Com as reformas implantadas, barraqueiros invadiram as areias da praia com 

suas cadeiras e guarda-sóis, alugando-os aos freqüentadores. A falta de espaço 

disponível na praia para os banhistas foi uma das principais justificativas para a 

retirada das antigas barracas da areia, contudo a ocupação da faixa de areia com 

espreguiçadeiras, cadeiras e guarda-sóis de aluguel, parece contrariar àquela 

questão, pois com as marés cheias, o problema da falta de espaço para circulação 

permanece. 

A imagem que se tinha da praia de Ponta Negra antes de passar por um 

processo de intervenção urbanística desse porte, era bem diferente daquela que 

hoje se apresenta: um local destinado ao veraneio dos natalenses; para uma praia 

“cosmopolita”, com uma estrutura de serviços voltados exclusivamente ao turismo 

e ao lazer. 

Algumas pessoas comentavam que, a substituição das antigas barracas de 

madeira que “enfeiavam as areias”27, por quiosques de fibra de vidro, foi feita de 

uma maneira destoante e agressiva à natureza, uma vez que a madeira e a palha 

estariam mais “integradas” à paisagem do local. Porém, necessariamente, não 

significa que o uso de tais materiais “naturais” venha a definir o espírito do lugar, 

já que sua aplicação pode ser feita de modo inadequado, produzindo resultados, 

no mínimo, duvidosos.  

Algumas edificações em Ponta Negra empregam a madeira e a piaçava em 

suas estruturas, procurando comunicar uma idéia de “regionalismo local” aliada a 

uma arquitetura de conteúdo duvidoso, reforçando a idéia difundida por Frampton 

(1997) sobre o caráter pitoresco de determinadas construções em valorizar 

características e imagens locais de modo inadequado, opondo-se a idéia de se criar 

um conceito de regionalismo crítico dentro de um dado contexto que valorize o 

lugar e seu entorno, fazendo uso de técnicas e materiais vernaculares na 

construção das edificações.

As modificações realizadas na orla de Ponta Negra levaram a perda da sua 

identidade enquanto local característico, como afirmam muitos natalenses. As 

idéia sociológica clássica da ‘sociedade’ como um sistema bem delimitado e sua substituição por 
uma perspectiva que se concentra na forma como a vida social está ordenada ao longo do tempo e 
do espaço.”  
27 Segundo comentário feito por Cláudio Monteiro em http://www.natalja.com.br/Litoralsul.htm . 
Acesso em 05/01/2005 
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relações sócio-culturais e ambientais passaram – e ainda passam – por um novo 

processo de intercâmbio, onde novos valores e interesses econômicos-financeiros 

são impostos.  

Em pesquisa de opinião pública28 realizada em 2003 pela Prefeitura de Natal 

através da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo/SEMURB, questionou-se 

qual o ponto de referência mais importante no bairro de Ponta Negra, e o Morro 

do Careca foi apontado como o marco principal daquele bairro (30.3% da 

preferência), seguido pela praia (22.8%) e pelos restaurantes (17.0%). Sem 

dúvida, o Morro do Careca é o elemento paisagístico de destaque daquela praia, 

sendo sua maior referência da paisagem e um importante elemento na percepção 

daquele ambiente, conhecido como um cartão postal da cidade, confundindo-se 

com a própria praia.  

O Projeto de Intervenção Urbanística da Orla de 

Ponta Negra 

A favelização da praia de Ponta Negra com suas 

barracas que dificultavam o acesso a praia e criavam uma barreira visual na 

paisagem, já que avançavam bastante sobre a faixa de areia, geraram-se conflitos 

entre os moradores da área que viam naquela situação uma degradação contínua 

do local, inclusive afastando os turistas. 

As antigas barracas ocupavam irregularmente a área que é de domínio do 

Patrimônio da União e de uso comum do povo, não sendo permitida a ocupação e 

nem a construção naquele local, como forma de garantir o acesso de todos os 

cidadãos ao bem público que é a praia29.

28 Pesquisa de opinião pública sobre “Percepção ambiental na área não edificada de Ponta Negra” 
ver: http://www.natal.rn.gov.br/semurb/index.php
29Lei Federal no 7.661 de 16 de maio de 1988 que Institui o Plano Nacional de Gerenciamento 
Costeiro e dá outras providências, assim define “praia”: 
Art. 10. As praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado, sempre, livre e 
franco acesso a elas e ao mar, em qualquer direção e sentido, ressalvados os trechos considerados 
de interesse de segurança nacional ou incluídos em áreas protegidas por legislação específica.       
§ 1º. Não será permitida a urbanização ou qualquer forma de utilização do solo na Zona Costeira 
que impeça ou dificulte o acesso assegurado no caput deste artigo. § 2º. A regulamentação desta 
lei determinará as características e as modalidades de acesso que garantam o uso público das praias 
e do mar. § 3º. Entende-se por praia a área coberta e descoberta periodicamente pelas águas, 
acrescida da faixa subseqüente de material detrítico, tal como areias, cascalhos, seixos e
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Para resolver o problema foi criado em 1995, o concurso público nacional de 

idéias para a urbanização da praia de Ponta Negra, promovido pelo Instituto de 

Planejamento Urbano de Natal/IPLANAT e organizado pelo Instituto dos 

Arquitetos do Brasil/IAB-RN.  

As propostas deveriam contemplar em suas soluções os seguintes aspectos: 

Uma ligação entre a praia e a Via Costeira; 

Melhoria do fluxo de tráfego no local; 

Soluções alternativas para as áreas não edificantes existentes na Avenida 

Engenheiro Roberto Freire; 

Solução para as barracas que se encontravam instaladas na praia. 

O projeto escolhido foi o da equipe formada pelos arquitetos Roseane Dias 

de Medeiros Vidal, Maria Dulce Picanço Bentes Sobrinha, Fabiano da Rocha 

Diniz e José Ailton de Morais, e os engenheiros civis Olavo Francisco dos 

Santos Júnior e Manuel Lucas Filho.

Além dos aspectos básicos definidos para o projeto, a proposta buscava 

também a valorização da paisagem, a promoção e a recuperação da qualidade 

ambiental da área; a observância dos investimentos públicos realizados, as 

atividades sociais historicamente praticadas naquela área e as relações espaço-

usuário; a viabilidade político-econômica; a diversidade social, econômica, 

política e cultural do local; a existência de conflitos e interesses existentes 

naquela área; e os aspectos legais envolvidos no contexto. 

A área para intervenção foi dividida em trechos paisagísticos, social e 

geograficamente distintos, a fim de identificar e qualificar os diversos territórios, 

procurando recuperar e reforçar a identidade de alguns daqueles espaços, 

definindo elementos que pudessem propor uma nova identidade. Os trechos 

foram divididos de acordo com uma caracterização referencial em (ver mapa na 

p. 107): 

Cantinho dos Pescadores – próximo ao Morro do Careca, propunha 

restituir a área aos pescadores para realização de atividades como 

manutenção de redes e barcos, ancoragem e comercialização da sua pesca, 

pedregulhos, até o limite onde se inicie a vegetação natural, ou, em sua ausência, onde comece um 
outro ecossistema. 
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restringindo o acesso de veículos aos moradores e hóspedes das pousadas, 

inclusive com a construção de um píer para ancorar os barcos. 

Largo da Chegada – local onde se disponibilizariam serviços de 

atendimento ao turista e ao banhista com banco 24 horas, correio, posto 

telefônico, banca de revistas e estacionamento para moradores e 

comerciantes do local, permitindo um melhor aproveitamento e uso dos 

espaços vazios existentes, dotando-os de infra-estrutura básica e 

tratamento paisagístico. 

Calçadão das Barracas – destinado prioritariamente a circulação de 

pedestres na faixa da praia, com ciclovia e barracas na praia, vegetação 

arbórea e rasteira, procurando caracterizar a paisagem natural da praia de 

Ponta Negra. Foram ainda definidos dentro deste trecho três marcos 

referenciais:  

- o Largo dos Surfistas, por ser a área preferida para a prática do surfe 

dotando o local de estrutura de apoio para eventos ligados ao esporte; 

- o Largo da Concha, previa-se a instalação de postos de atendimento de 

primeiro socorros, posto policial, sanitários de apoio e quiosques, além de 

facilidades para portadores de necessidades especiais, posto médico 24 

horas, e espaços destinados a shows, eventos esportivos, restaurantes e 

estacionamento. 

- Belvedere da Via Costeira, local para a contemplação da paisagem, com 

jardins, mirantes, escadarias e barracas. 

Algumas soluções apresentadas no projeto em relação mobiliário urbano 

demonstram a preocupação com detalhes que criam um diferencial para aquela 

praia respeitando o contexto da paisagem e seus elementos, adequado ao uso e as 

necessidades do local. A definição de trechos específicos da praia criando o 

sentido de lugar, determina uma identidade própria para cada trecho enquanto 

paisagem e estruturas instaladas. O conceito de diferenciação30 adotado nos 

30 A “diferenciação” é uma estratégia utilizada na criação de produtos ou serviços com  a 
finalidade de se obter algo considerado único, ou em termos de projeto ou imagem de uma marca, 
ou de tecnologia, ou de peculiaridades, etc. Ver PORTER, Michael. Estratégia Competitiva. 1986: 
51
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Desenhos do mobiliário urbano, valeu-se de símbolos que correspondiam à 

percepção ambiental de cada trecho específico. 

A concepção para as barracas na praia e o posto salva-vidas (fig. 16) 

apresentam-se como soluções que, a princípio, se integram à paisagem e o 

contexto local.  

Fig. 14: proposta para a 
Av. Erivan França  

Fonte da imagem: prancha 2 do 
trabalho vencedor 
disponibilizada pela Profa. 
Dulce Bentes/GEAU/UFRN 

As propostas para a iluminação pública sugeriam intensidades diferenciadas 

de luz artificial ao longo da beira-mar para gerar pontos de luz que favorecessem a 

paisagem local. Para os suportes de iluminação, o sentido de escala proporcional 

ao uso e ao contexto do lugar - que não possui altas construções verticalizadas a 

beira-mar -, seria mais adequado por não interferir tanto na paisagem. Utilizando-

se também um suporte multi-funcional que distribui duas luminárias para usos 

diferentes: um refletor para a praia e uma luminária para a via, sem sobrecarregar 

a estrutura e sem necessitar de outros tipos de suportes sobressalentes.

A iluminação pública é um fator que merece especial atenção dentro do 

aspecto do urbanismo relacionado à paisagem, pois um projeto inadequado do tipo 

e da intensidade da luz artificial assim como do Desenho do suporte, podem 

comprometer o resultado, criando áreas escuras, sombreadas que prejudicam a 

visibilidade e leitura da paisagem e seus elementos. De acordo com Cullen (1971: 

146), “uma instalação rígida e sem escrúpulos, e a realidade das cidades e vilas, 

são obviamente incompatíveis.”   
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Fig. 15: soluções para os postes de iluminação 
pública e lixeira

Fig. 16: proposta para barracas na praia

Fonte das imagens: prancha 2 do trabalho vencedor disponibilizada pela Profa. Dulce Bentes/GEAU/UFRN

Para as caixas coletoras de resíduos (fig. 15), foi proposto um sistema 

basculante embutido nas colunas da balaustrada. O aproveitamento da mesma 

estrutura com funções e usos diversificados sugere um cuidado para com a 

disponibilidade de espaço à circulação no calçadão sem atrapalhar o pedestre, a 

paisagem e suprir as necessidades locais, promovendo uma limpeza visual e uso 

racional dos elementos urbano e suas funções. 

Apesar dos cuidados com detalhes importantes do projeto e a preocupação 

com aspectos sociais e paisagísticos, a proposta de urbanização para Ponta Negra 

sofreu entraves burocráticos e financeiros que prejudicaram sua execução. O 

Patrimônio da União não permitiu que as barracas (fig. 16) fossem construídas na 

areia, alegando que sua construção comprometeria ainda mais a área de terras da 

marinha, que eram grandes demais para o local (cada barraca tinha 

aproximadamente 5 m2 ), e que, de acordo com as diretrizes do Projeto Orla, a 

tipologia construtiva das barracas deveria ser leve, removível e de caráter 

transitório.  
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Contudo, essas determinações só foram efetivadas muito depois da 

concepção original do projeto – a proposta foi desenvolvida em 1995 e o 

levantamento cartográfico feito pelo Patrimônio só se deu em 1998 -, e as 

alegações feitas pela Gerência do Patrimônio da União suplantavam o aspecto 

social do projeto em detrimento do burocrático, prejudicando a implantação da 

proposta, trazendo posteriores problemas à orla de Ponta Negra, inclusive com a 

construção de edificações (pousadas e hotéis) em terrenos da União.  

 José Ailton, um dos autores do projeto, afirma que menos de 30% foi 

executado, tendo sido feito apenas o calçadão que também foi interrompido antes 

de sua finalização no ponto previsto. O mobiliário urbano implantado, não 

corresponde ao que fora proposto, e quiosques, coletores de lixo e postes de 

iluminação foram especificados de catálogos de produtos industrializados e 

padronizados, negligenciando-se os aspectos funcionais, simbólicos, estruturais e 

paisagísticos, conferindo um caráter “comum” e homogêneo à orla de Ponta 

Negra.

Os entraves burocráticos, a falta de fiscalização eficaz para a orientação e 

repreensão no uso das estruturas públicas e a falta de programas de manutenção e 

conservação das estruturas e dos elementos paisagísticos, prejudicaram a 

implantação do projeto de reordenamento de Ponta Negra, gerando conflitos 

sociais onde o maior prejudicado passa a ser o próprio freqüentador da praia. 

As conseqüências geradas pela falta de diretrizes bem definidas para a 

aplicação da legislação na orla de Ponta Negra, podem ser observadas nos 

processos de ocupação desordenada e de “favelização” de seus espaços, invadidos 

por ambulantes, barraqueiros, pedintes, artesãos, entre tantos outros que 

concorrem para a degradação ambiental e de sua paisagem, sujando suas areias e 

importunando os freqüentadores.  

A falta de locais adequados para o pequeno comércio informal, tem como 

conseqüência a improvisação e a apropriação indevida de estruturas e espaços 

públicos para exposição de produtos diversos que atrapalham a visão da praia e do 

mar, interferindo na paisagem (fig. 18A).                                                                     
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O reduzido espaço interno dos quiosques para armazenamento de gradis de 

cerveja, cadeiras, guarda-sóis e para a execução de tarefas como cozinhar, lavar 

louças, servir bebidas, leva os trabalhadores a espalhar seus apetrechos pelo 

calçadão, inclusive botijões de gás (fig. 18B), demonstrando a falta de fiscalização 

e segurança na orla, e o despreparo dos barraqueiros em prestar determinados 

tipos de serviço. 

A infra-estrutura já começa a dar sinais de esgotamento devido ao número 

crescente de construções, produzindo situações incompatíveis para um local de 

grande fluxo turístico, principalmente estrangeiro, com poças d’água estagnada, 

exalando mal-cheiro, prejudicando a paisagem e o uso da praia, contaminando o 

mar, afastando os banhistas e causando um impacto negativo na imagem da praia 

(fig. 19). 

                                    A                                                                                 B 

Fig. 18: A – cadeiras, mesas e outros apetrechos amontoam-se pela areia e pelo calçadão de 
Ponta Negra; B – apropriação das estruturas públicas do local para comercialização de 
produtos diversos                                                                        Fotos: Glielson Montenegro – janeiro 2005

O descuido com a paisagem e seus elementos naturais, a falta de 

manutenção das estruturas públicas como os quiosques, assentos e sinalização, 

geram um aspecto de abandono do local, mesmo que este possua uma grande 

movimentação. A imagem da orla de Ponta Negra começa a dar sinais de desgaste 

em vista da situação desagradável em que se encontra, da desorganização, da 

sujeira e da falta de preparo no trato para com os freqüentadores. 

110



A                                                                                       B 

Fig. 19: A – quiosque do calçadão: falta de espaço e planejamento; B –degradação da infra-

estrutura da orla                                                                         Fotos: Glielson Montenegro – janeiro 2005

A variedade de construções encontradas na orla de Ponta Negra reflete a 

mescla de serviços, culturas, pessoas e línguas que convivem naquela área, 

revelando o processo de transformação pelo qual aquele sítio passou após o 

reordenamento e urbanização de sua orla.  

Como conseqüência uma nova identidade cultural está se formando, voltada 

principalmente para o turismo e o lazer, através da mudança dos hábitos e 

costumes, dos seus freqüentadores. 

As antigas residências de veraneio foram quase que na sua totalidade 

substituídas por edificações destinadas ao turismo como pousadas e hotéis, e lazer 

como bares, restaurantes e pequenos centros de compras.  

Os estilos arquitetônicos são os mais diversos, variando de construções com 

características pós-modernistas, a outras inspiradas em construções vernaculares, 

procurando estabelecer um referencial com a cultura local e as construções 

originalmente praianas. 

A praia que até alguns anos atrás abrigava residências, alguns bares, 

restaurantes e hotéis, hoje apresenta-se como um adensamento de grandes 

construções verticalizadas e empreendimentos voltados para o turismo, como 

forma de atrair investimentos. A paisagem modificou-se radicalmente revelando 

uma nova morfologia para o bairro e sua orla e, consequentemente, uma nova 

imagem para o local (fig. 20). 

O reordenamento e a urbanização da orla de Ponta Negra provocaram uma 

busca constante por trabalho na praia, principalmente pelo setor informal. Deste 
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modo, vendedores ambulantes das mais diversas mercadorias sentiram-se atraídos 

pelo crescente afluxo de turistas estrangeiros ao local e seu maior poder 

aquisitivo.

Se por um lado a praia tornou-se o “ganha pão” para centenas de 

trabalhadores informais autônomos, por outro prejudica a paisagem, a organização 

e a limpeza da praia, uma vez que os negociantes se utilizam e se apropriam de 

quaisquer estruturas ou suportes – sejam públicos ou privados – para exporem 

suas mercadorias, muitas vezes atrapalhando a visão da paisagem e a circulação 

dos pedestres, (fig. 25), sendo este um dos aspectos negativos que já se tornou 

corriqueiro na orla de Ponta Negra.

Fig. 20: mudanças estruturais 
e morfológicas alteram a 
silhueta da orla e do bairro de 
Ponta Negra 

Foto: Glielson Montenegro – 
janeiro2005 

Alguns quiosques oferecem, além do aluguel de cadeiras e guarda-sol, 

bebidas e algum tipo de petisco. Porém as instalações são mínimas e precárias 

para se desenvolver uma atividade que requer cuidado, higiene e meios adequados 

para a sua realização. Os quiosques foram repassados aos antigos barraqueiros que 

estavam cadastrados na prefeitura e que já possuíam a posse de suas barracas a 

mais de três anos. Para cada quiosque a SENSUR31 autorizou a utilização de vinte 

cadeiras e guarda-sóis.  

31 SENSUR – Secretaria Municipal de Serviços Urbanos 
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Entretanto, muitos barraqueiros e donos de quiosques nem sempre 

obedecem essa determinação, pressionando os órgãos municipais para a 

ampliação do número de cadeiras e, hoje, existem aproximadamente, seiscentas 

cadeiras e guarda-sóis espalhados pela faixa de areia. 

Fig. 22: massagistas na praia: desorganização 
e caos

Fig. 21: varal improvisado para venda de  
biquines

Foto: Glielson Montenegro – janeiro 2005 

Em um dia movimentado, como nos finais de semana, o acúmulo de 

equipamentos na areia prejudica a circulação dos freqüentadores, tornando a 

situação mais complicada quando a maré está alta.  

Em meio a tantas estruturas dispostas ao longo da faixa de areia, muitos 

outros produtos e equipamentos (figs. 21 e 22), vêm se juntar àqueles, elevando 

mais ainda o nível de desorganização da praia, prejudicando sua imagem, numa 

situação semelhante a que havia antes do projeto de intervenção urbanística do 

local.

O planejamento de instalações e localizações específicas seria um parâmetro 

importante do projeto de reordenamento, a fim de se oferecer de maneira mais 

adequada, organizada e inclusive, mais higiênica os serviços a serem prestados. 

Este poderia vir a ser um diferencial daquele local, aumentando a freqüência à 

orla de Ponta Negra através das facilidades ali disponibilizadas, dentro de certa 

ordem e com recursos humanos adequadamente preparados, instruídos e treinados 

para exercerem tais atividades.  
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De acordo com Lynch (1997), um ambiente ordenado pode servir como um 

sistema de referências, desempenhando o papel de um organizador de atividades, 

crenças e conhecimentos. Portanto, ordenar detalhes como sistema de 

identificação, sinalização, coleta de lixo, disponibilização de serviços 

(informação, orientação turística) não só visa organizar as informações criando 

meios de comunicação mais eficientes, como define uma imagem e um sistema 

referencial que permite um deslocamento mais fácil e rápido, além da realização 

mais efetiva das atividades.

Mobiliário Urbano 

Observações feitas na orla de Ponta Negra, demonstram 

que o mobiliário urbano ali implantado possui semelhanças configuracionais e 

funcionais com elementos de outras áreas da cidade, podendo ser encontrados na 

Praia do Meio e na Praia dos Artistas, caracterizando uma homogeneidade 

funcional, visual e material aplicada à contextos diversos. 

O mobiliário urbano implantado apresenta vários problemas, muitas vezes 

não atendendo as funções, demandas e usos aos quais deveriam corresponder, 

como por exemplo, coletores de lixo acorrentados aos postes de iluminação. 

Outras vezes, a sua falta é sentida pelos usuários do local, como a inexistência de 

chuveiros e sanitários públicos na orla. 

Outros elementos urbanos não passam de adaptações por força da 

necessidade, como é o caso dos sanitários químicos disponibilizados nos 

calçadões a beira-mar, e os contentores para coleta de lixo urbano, não havendo 

uma preocupação com os aspectos específicos dos locais onde se encontram 

implantados e um projeto específico destinado às necessidades, aos usos e ao 

contexto do lugar. 

A estrutura simplificada e dimensionamento reduzido, leva muitos 

comerciantes a fazerem adaptações nos quiosques de acordo com suas 

necessidades, colocando lixeiras externas, balcões, placas de identificação, entre 

outros apetrechos, demonstrando que há uma inadequação das instalações 

disponíveis para a realização de tarefas diárias.  
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Convém destacar, entretanto, que, o despreparo dos comerciantes em 

vivenciar uma nova realidade que não mais àquela das antigas barracas, quando 

inclusive alguns faziam delas sua própria moradia, bem como a falta de uma 

fiscalização efetiva que coíba os abusos praticados em certos casos, acaba gerando 

conflitos. 

Observa-se que na faixa de areia não foram disponibilizados coletores nas 

barracas ou em suas proximidades e as lixeiras instaladas no calçadão não são 

acessíveis àqueles que estão na praia, uma vez que o cidadão, na maioria das 

vezes, não se dispõe a sair de sua acomodação para colocar o lixo nos coletores 

implantados no passeio. 

A inexistência de um sistema de coleta seletiva de resíduos adequado ao 

local e suas peculiaridades faz com que o problema se agrave, amontoando-se lixo 

nas caçambas posicionadas no calçadão, produzindo-se mal-cheiro, insetos, 

aparência desagradável, criando-se uma imagem negativa do lugar.  

O despreparo dos indivíduos em lidar com o lixo produzido por eles 

mesmos, jogando-o em qualquer local, contribui também para o agravamento da 

situação. Existem coletores instalados no calçadão junto aos postes (fig. 26), 

porém não definem o tipo de lixo a ser ali depositado, pois não estão codificados e 

nem organizados para fazer a separação dos resíduos produzidos na praia. O 

caráter de improvisação observado, deixa transparecer que não houve um prévio 

planejamento quanto ao sistema de coleta de lixo para a orla de Ponta Negra 

durante o processo de intervenção urbanística. 

Fig. 23: coletores de resíduos 
sólidos instalados -
posicionamento e usos 
inadequados

Fotos: Glielson Montenegro – janeiro 
2005
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O posicionamento dos coletores atrapalha a circulação de pedestres, 

principalmente em dias de grande fluxo de pessoas, contrariando a idéia de livre 

circulação do projeto original, obstruindo também a contemplação da paisagem. O 

piso ao redor dos coletores apresenta-se manchado devido ao acúmulo de resíduos 

no local, além do mal-cheiro que exalam atraindo insetos, causando mal-estar nos 

freqüentadores, principalmente naqueles que vêm de fora da cidade e do país. 

O cidadão que freqüenta a praia espera dispor de uma infra-estrutura básica 

que corresponda a suas expectativas e que satisfaça suas necessidades básicas, 

como a disponibilidade de sanitários. Na orla de Ponta Negra, alguns poucos 

freqüentadores podem se valer dos sanitários nos bares e restaurantes locais, desde 

que para isso incorra em algum gasto financeiro.  

A demanda por equipamentos dessa natureza é um requisito projetual 

importante nos processos de intervenção, principalmente em locais abertos como 

a praia. Sanitários químicos são instalados no calçadão (fig. 24A), dificultando a 

livre circulação de pedestres, apresentando um caráter provisório e desconfortável, 

com pouca ventilação, reduzido dimensionamento, falta de privacidade e 

segurança; também não fazem referências as características do lugar e seu 

contexto.

Em alguns trechos, barraqueiros instalam chuveiros para atender as 

solicitações dos clientes que desejam um banho de água doce (fig. 24B), criando 

assim um diferencial para atrair clientes a freqüentarem suas barracas, já que 

somente em alguns bares e restaurantes este serviço também está disponível a um 

custo extra. 

                       A                                                        B 

Fig. 24: A - sanitários 
instalados no calçadão da 
orla de Ponta Negra 

B – chuveiro improvisado 
em barraca na praia para 
atender os clientes 

Fotos: Glielson Montenegro 
janeiro 2005
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O oferecimento de serviços adequados ao bom funcionamento da cidade 

através de equipamentos e estruturas eficientes, é um modo de valorizar, cuidar 

dos interesses e do bem-estar da comunidade em todos os níveis sociais. 

Os elementos destinados ao descanso ou a contemplação são aqueles que 

logo identificamos como parte do mobiliário urbano: os assentos. As estruturas 

encontradas no calçadão de Ponta Negra estão incorporados a um outro elemento 

que é o guarda-corpo, em alvenaria pintada com duas pranchas de madeira a elas 

fixadas também pintadas compondo o assento. 

 Os bancos, ao longo do tempo e do uso, foram sendo apropriados pelos 

ambulantes que fazem deles expositores para suas mercadorias ocupando o espaço 

destinado ao descanso dos freqüentadores do local ou a contemplação da 

paisagem, atribuindo-lhe, assim, uma outra função. 

Fig. 25: assentos em Ponta Negra - 
apropriação indébita do bem público 

Foto:http://www.natal-brazil.com/entertainment/ponta-negra.html

Outros elementos do mobiliário urbano estão distribuídos ao longo da orla, 

porém de um modo aleatório, posicionados de modo que atrapalham a circulação 

de pedestres no calçadão, provocam confusão visual e desorganização espacial 

prejudicando a leitura de informações e a paisagem. 

Muitos deles não apresentam um Desenho adequado aos usos, funções, 

necessidades e contexto ao qual se destinariam, sendo identificados como mais 

uma estrutura no já caótico universo em que se encontram inseridos. Este é o caso 
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das placas de sinalização, caixas de correio, telefones públicos e painéis de 

comunicação publicitária. 

A configuração peculiar de alguns orelhões (fig. 26A), procura criar uma 

associação com o contexto do ambiente onde se encontra instalado, entretanto, 

neste caso específico, a orla de Ponta Negra não é um reduto de golfinhos, ficando 

a associação deslocada. Além disso, o posicionamento do orelhão atrapalha a 

circulação podendo provocar acidentes nos pedestres – sejam eles deficientes ou 

não -, devido a sua escala super-dimensionada e seu posicionamento.  

A sinalização utiliza suportes verticais que estão posicionados em toda a 

extensão da via de acesso a veículos. A repetição desse elemento – como visto na 

figura 26B, cria uma interferência visual na paisagem, contribuindo para o caos 

generalizado do ambiente. Dentre a variedade de sistemas informacionais 

existentes no local, a inventividade de alguns prestadores de serviço chega ao 

extremo: a utilização de árvores como suporte para elementos publicitários (fig. 

26C).             

A falta de organização espacial e de um planejamento gráfico com relação a 

divulgação de serviços e lazer, cria um ruído visual e uma confusão 

comunicacional que acaba interferindo na paisagem, apresentando uma variedade 

de sistemas informacionais que nem sempre são eficazes e condizentes com as 

peculiaridades do contexto local. 

Fig. 26A: orelhão instalado no    B: interferência visual na          C: ruídos visuais e 
calçadão: equívoco formal,         paisagem da orla e                      inadequação de estruturas 
conceitual e de uso                      repetitividade                               comunicacionais na orla

Fotos: Glielson Montenegro – janeiro 2005
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Outro ponto levantado relaciona-se a utilização de outros idiomas como o 

inglês, alemão, italiano e espanhol e bandeiras daqueles e de outros países como 

forma de atrair os turistas estrangeiros aos bares, restaurantes, lojas, quiosques e 

barracas, evidenciando o aspecto globalizado que se instaurou nquele local, e que 

influencia as mudanças de hábitos e costumes dos habitantes do local, bem como 

dos seus freqüentadores. 

Análise dos Elementos Urbanos 

Foram levantados e avaliados de acordo com os 

critérios definidos, a fim de obter um quadro analítico das atuais condições dos 

elementos implantados. 

Elemento de iluminação: poste de iluminação 

pública

Estrutura pré-fabricada, padronizada, que se destaca na 

paisagem, não pelo seu apelo visual, mas por sua desproporcionalidade em 

relação ao ambiente onde está inserido. Não apresenta correlação com o contexto 

onde está implantado em termos de desenho de produto com especificidades que 

atendam às necessidades do lugar, sua paisagem e seus usos. 

Sua repetitividade acaba interferindo na leitura da paisagem, tornando-se um 

ruído visual no ambiente. A desproporcionalidade e a falta de coerência 

configuracional entre os diversos elementos da paisagem e os postes é notória, já  

que na orla as edificações são baixas e os outros elementos do mobiliário urbano 

apresentam dimensões compatíveis com a estatura dos usuários. O 

posicionamento e distribuição dos postes ao longo do calçadão atrapalham o 

acesso a outros elementos e seu uso, evidenciando a falta de uma correlação entre 

o produto, uso, localização, ambiente e funcionalidade da estrutura. 

A quantidade e intensidade de luz produzida à noite não proporcionam uma 

adequada iluminação da praia, dificultando realização de atividades noturnas, 

além de criar pontos de sombra que não auxiliam na segurança dos freqüentadores 

do local. Não há tratamento superficial e nem cromático que produzam mensagens 

polisensoriais ou que integrem a estrutura ao contexto, à paisagem e aos outros 

119



elementos, funcionando como um elemento isolado no conjunto e não como um 

sistema de produtos. 

Fotos: Glielson Montenegro – março 2005 

Elementos de limpeza urbana: coletor de lixo 

Trata-se de um produto padronizado, e sua configuração 

não faz uso de valores simbólicos e estéticos referenciais do contexto onde se 

encontra inserido: é encontrado em outras áreas da cidade, apresentando-se como 

um elemento “comum” do ponto de vista das relações paisagístico-ambiental-

cultural. O posicionamento dos coletores no calçadão não obedece um 

planejamento funcional e de uso do sistema de coleta urbana, sendo instalados de 

acordo com critérios não tão claros. 

Sua abertura para colocação de resíduos não permite que certos tipos de 

dejetos de maiores dimensões como um coco, por exemplo, sejam ali depositados. 

De outro modo, resíduos como pontas de cigarro, fósforos e carvão podem ser 

colocados ali dentro, o que pode gerar combustão do produto e sua danificação, 

inclusive correndo-se o risco de causar acidentes ao ambiente ou seus usuários. 

As poucas informações existentes não especificam o tipo de lixo a ser 

depositado, o que leva a mistura de resíduos no interior do produto e sua má 
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utilização, produzindo mau cheiro sem facilitar a coleta seletiva dos resíduos. Não 

há identificação sobre a empresa responsável pelos coletores e a coleta de lixo 

(logotipo, fone, identificação do produto), que possa ser acionada em caso de 

acidente ou depredação do coletor para sua retirada e substituição. 

Elementos de limpeza urbana: caixas coletoras de 

lixo

Estes coletores são utilizados para recolher os resíduos 

provenientes da coleta feita na praia e nas vias, possuindo uma maior capacidade 

volumétrica. Não há locais pré-determinados para o posicionamento desses 

produtos ou que funcionem como uma “camuflagem” para o seu aspecto visual 

negativo, ficando expostos nas vias de circulação de pedestre e automóveis, 

atrapalhando o trafego. 

A disposição do produto ao longo da orla, denuncia a falta de planejamento 

e implantação de um sistema de limpeza urbana e coleta de lixo eficientes. Sua 

presença na orla torna-se incômoda pela própria função explícita que o 

caracteriza, além disso, sua configuração não apresenta nenhuma relação entre o 
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lugar, sua paisagem e os referenciais do contexto, prejudicando a imagem do local 

através de um conceito negativo. 

A tampa para fechamento e isolamento do lixo muitas vezes permanece 

aberta deixando exposto o conteúdo e os odores desagradáveis, demonstrando a 

má utilização do produto (fig. 1). Os coletores de 360 litros encontram-se 

distribuídos em alguns locais da orla, acorrentados aos postes de iluminação (ver 

detalhe 01). Não apresentam uma configuração coerente com o contexto local, 

seus usos, referenciais e paisagem. O aspecto descuidado do produto, pelo mau 

uso, contribui para a criação de uma imagem negativa do lugar e o seu 

posicionamento no calçadão atrapalha a circulação dos pedestres, criando 

barreiras visuais e físicas. 

Elementos de comunicação: placas informativas 

Os elementos encontrados na orla de Ponta Negra 

apresentam grande variação formal, material, dimensional e informacional, 

gerando um caos visual que acaba interferindo na paisagem, causando uma 

confusão em termos da informação disponibilizada, prejudicando seu uso e 

função. Some-se a isso a má disposição dos elementos ao longo da orla, muitas 

vezes em locais inadequados para aquele fim. 
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A falta de um planejamento adequado e de Desenho para o local, para a 

distribuição e posicionamento de suportes de comunicação leva a sobreposição de 

estruturas desnecessárias: vários suportes concentrados em um mesmo local para 

divulgar informações semelhantes. Os desenhos inadequados prejudicam a função 

que desempenham, em termos de estrutura, materiais e a ausência de um 

planejamento gráfico-visual que utilize referenciais locais para auxiliar na 

legibilidade e na divulgação da informação, criando diferenciais condizentes com 

a paisagem e o contexto. 

Os suportes utilizados para a indicação de informações não possuem um 

Desenho que atraia a atenção dos cidadãos, nem utilizam materiais adequados ao 

contexto ambiental.

Elemento comercial: quiosque com funções variadas 

Estrutura pré-fabricada, padronizada que pode ser 

encontrada em outras praias da cidade. Possuem um tratamento cromático 
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variado, que confere um colorido diferenciado a cada estrutura e local, porém não 

apresentam nenhum tipo de codificação ou identificação, e alguns disponibilizam 

cartazes, faixas ou placas de caráter publicitário que criam uma perturbação visual 

na paisagem e uma desorganização. 

O pouco espaço interno para a realização de tarefas e armazenamento de 

utensílios, leva alguns vendedores a improvisar soluções que atendam suas 

necessidades ocupando áreas externas como faixas de praia ou o calçadão. Este 

tipo de quiosque não apresenta referenciais que se integrem a paisagem local e seu 

contexto, uma vez que é uma estrutura padronizada e sem relações 

configuracionais que transmitam um conceito polisensorial do lugar onde estão 

instalados.

Seu posicionamento e disposição na orla interferem na leitura da paisagem, 

criando barreiras visuais e físicas, além de ocupar uma parte do calçadão 

destinado aos pedestres.
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Elementos de urbanização e limitação: guarda-corpo 

Estes elementos encontram-se distribuídos ao longo da 

orla de Ponta Negra criando barreiras físicas que impedem o acesso direto a praia 

pelos pedestres e também uma barreira visual da paisagem atrapalhando sua 

leitura, a compreensão das mensagens e significados dos referenciais do lugar. 

Geralmente esse tipo de estrutura é utilizado para demarcar áreas urbanas 

onde se fazem necessários determinados tipos de bloqueios de acesso, ou em 

locais onde haja risco de perigo eminente contra a segurança e a vida do cidadão, 

o que não é o caso aqui; daí a dúvida quanto a validade funcional e de uso neste 

ambiente. 

O desenho geométrico simplificado e o formato da estrutura não referenciam 

elementos naturais ou construídos da paisagem, existentes naquele espaço, bem 

como seu tratamento superficial e cromático. A dubiedade da função e do uso da 

estrutura neste local, contribui para que em determinados pontos da orla este 

elemento seja utilizado com uma finalidade diferente, prejudicando ainda mais a 

visualização da paisagem. 
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Elemento de descanso: bancos 

A disposição desses bancos não está definida 

considerando-se os locais onde as paisagens possuem maiores atrativos ou onde 

exista  uma cobertura vegetal que crie áreas de sombra e um ambiente mais ameno 

para o descanso e a contemplação. Os assentos de madeira não possuem formato 

anatômico, causando desconforto no usuário; sua configuração não apresenta 

elementos que incorporem o produto ao contexto. Utilizam-se os mesmos 

princípios construtivos e materiais do guarda-corpo, bem como a modulação. O 

ponto positivo dessa estrutura é a sua altura que não impede a visualização da 

paisagem e seus elementos, ao mesmo tempo que funcionam como barreiras 

físicas.

A conservação dos assentos é feita através de pinturas periódicas, sem ter 

havido, entretanto, uma avaliação cromática para a utilização de tonalidades que 

criassem algum tipo de referencial com o lugar. Do mesmo modo, os materiais 

utilizados não apresentam apelos táteis que valorizem sua utilização e conforto, 

inclusive térmico. São estruturas fixas ao solo que dificultam a reposição e 

possíveis deslocamentos, se necessário. 
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Praia da Redinha - Aspectos Gerais

Fig. 27: mapa de localização do bairro da Redinha em relação aos demais bairros da cidade de 
Natal (s/escala)

Fonte: SEMURB/Departamento de Planejamento Urbanístico e Ambiental/Setor de Informação, Pesquisa e Cadastro – 

jan. 2003

Município: Natal 

Localização: no litoral norte a 15 km do centro da cidade de Natal Praia, na 

embocadura dos Rios Potengi e Jundiaí, com 6 km de extensão de praia com 

dunas brancas e vegetação de mangue; 

Situação: apresenta-se como um local mais voltado ao uso residencial do que 

propriamente turístico, com maior ocupação de suas habitações nos períodos de 

férias e veraneio, não tendo sido consolidada ainda como área eminentemente 

turística. Não se verifica a presença de grandes empreendimentos e investimentos 

voltados para o setor de turismo, tendo uma maior freqüência de turistas nos finais 

de semana. A infra-estrutura ainda é incipiente, prescindindo de maiores 

investimentos; 

Caracterização da Orla: praia apresentando um formato mais retilíneo, com 6 

km de extensão, situada na embocadura de rios com a presença de manguezais, 
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baixa incidência de ondas e praia de água doce, pouca vegetação rasteira e pouca 

vegetação arbórea, areia fina e branca, dunas baixas; orla abrigada;

Configuração da Orla: em processo de urbanização; 

Forma urbana da Orla: verticalizada baixa; 

Uso da Orla: uso convencional normal, com um maior número de edificações 

voltadas para habitação, e outras poucas para o comércio e serviços, sendo mais 

utilizados pela população local de que propriamente por turistas. A comunidade 

de pescadores utiliza uma parte da praia como estaleiro para a construção e 

manutenção de barcos de pesca.   Loteamentos estruturados com arruamento 

reticulado regular orgânico ou misto; 

Disposição: em linha reta, com mar de ondas fracas, pouca vegetação arbórea e 

cobertura vegetal; 

Problemas ambientais: poluição das águas, apropriação do espaço público 

urbano da faixa de areia para comercialização gerando resíduos sólidos e/ou 

orgânicos na praia, desmatamento para loteamento e construção; 

Marcos culturais: Igreja Nossa Senhora dos Navegantes, Capelinha, Clube da 

Redinha, Mercado da Redinha, quebra-mar, travessia de balsa, Rio Potengi, praia 

e barcos; 

Imagem: Mercado da Redinha, Rio Potengi, balsa; 

Elementos encontrados na paisagem: árvores (coqueiros, casuarinas), mar, 

igrejas, mercado, clube, residências, rio, barcos, guarda-sóis, postes, rio, grama, 

esculturas, quiosques, areia, assentos, quebra-mar.

Era uma antiga colônia de pescadores e as primeiras famílias só começaram 

a freqüentar a Redinha a partir de 1950, fazendo a travessia do rio de barco, que 

partia da Ribeira. A partir dos anos 1980, com a criação dos conjuntos 

habitacionais, o processo de migração de famílias para a Zona Norte intensificou-

se, promovendo o desenvolvimento do comércio, da zona residencial e industrial 

da região. 

Entre os tradicionais costumes desta praia, merecem destaque o hábito de se 

comer ginga32 com tapioca no Mercado da Redinha e a festa de Nossa Senhora 

dos Navegantes com uma procissão que parte da igreja que homenageia a santa 

32 Ginga – peixe miúdo pescado nas gamboas do rio Potengi, vendido frito em forma de espeto 
como petisco 
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padroeira daquela praia, construída com pedras escuras pelos veranistas. A 

Redinha foi incorporada ao município de Natal em 1938 quando era uma estância 

balneária da cidade, sendo oficializada como bairro em 1993. O seu acesso 

atualmente é facilitado pela travessia do rio Potengi em uma balsa.  

Apesar do apelo paisagístico do local com praia de rio e mar, a Redinha não 

apresentava uma urbanização condizente com sua paisagem e importância 

turística para àquela área, abrigando uma desorganização de barracas precárias, 

inexistência de via para pedestre, quiosques, iluminação adequada e outras 

facilidades necessárias ao ordenamento de sua orla.  

As obras de urbanização da orla da Redinha foram iniciadas em agosto de 

2003 e inauguradas em abril de 2004. Foram feitas melhorias na malha viária que 

dá acesso à praia, construção de um terminal para ônibus de linha e turísticos, 

implantação de 22 quiosques na faixa de praia, calçadão, estacionamento, 

iluminação e tratamento paisagístico da área com ajardinamento e instalação de 

mobiliário urbano.  

A maioria das residências destinavam-se aos veranistas, porém, com o 

gradativo desenvolvimento do bairro, algumas casas se tornaram residências fixas 

e outras foram transformadas em pontos comerciais. 

As antigas barracas de madeira e palha de coqueiro foram substituídas por 

quiosques de madeira e fibra de vidro em cores diversas, com água corrente para 

lavagem de louças e saneados por um sistema de sumidouros, semelhantes aqueles 

encontrados em outras praias de Natal. Foram ainda implantados bancos em 

alvenaria com pranchas de madeira, postes de iluminação e guarda-corpo ao longo 

do trecho de praia revitalizado. 

As mudanças causaram um impacto positivo nos freqüentadores e 

trabalhadores do local, muito embora a praia da Redinha tenha adquirido uma 

configuração estrutural e compositiva semelhante à de outras praias de Natal, 

perdendo um pouco de suas peculiaridades. A instalação dos novos quiosques, 

maiores e mais arejados que os de Ponta Negra, representou um avanço para os 

trabalhadores e para a melhoria das condições de infra-estrutura, bem como uma 

maior limpeza visual e valorização da paisagem local. 
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C

Fig. 28: A – tradicional Clube da Redinha; B – Igreja 
Nossa Senhora dos Navegantes; C – antiga Capelinha 
freqüentada pelos pescadores 

Fotos: GlielsonMontenegro – janeiro 2005                                                                                            

Apesar das mudanças ocorridas, verificou-se que, 

em um curto espaço de tempo, problemas 

similares àqueles encontrados na Praia de Ponta 

Negra, também estão presentes na Praia da 

Redinha.

A intervenção urbanística melhorou as condições estruturais e visuais da 

praia, através da instalação de alguns elementos do mobiliário urbano e também 

um passeio que circunda toda a beira-mar. Contudo, a questão a ser levantada 

sobre esse tipo de revitalização diz respeito ao conceito de padronização que se 

impõe em projetos desse tipo.  

Fig.29: orla da Redinha - novos 
equipamentos e novo leiaute 
melhoraram as condições da praia

Foto: Glielson Montenegro – janeiro 2005 
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As praias possuem características geográficas, paisagísticas, sociais, 

culturais e humanas diferenciadas, que lhes proporcionam unicidade, então por 

que definir padrões estruturais, configuracionais e compositivos semelhantes? Isto 

não causaria uma homogeneidade visual entre tais locais? 

A nova urbanização seguiu o padrão (grifo nosso) de outras praias 
natalenses como Ponta Negra e Praia do Meio. Mas o projeto 
preparado pela Secretaria Especial de Meio Ambiente e Urbanismo 
(Semurb) levou em conta as particularidades da praia. Por isso, foram 
feitas adaptações como quiosques maiores para funcionarem como 
uma mini-cozinha. (ALBUQUERQUE, 2004: 09) 

O ponto a ser questionado não se refere exclusivamente ao aspecto 

econômico-financeiro, relacionado à padronização, mas a questão de valor de uso, 

de significado, de criação de um genius loci adequado ao contexto para o qual se 

propõe uma intervenção ou se projeta um produto. No caso do mobiliário urbano 

implantado na Redinha, o tipo de padronização existente nos dá a impressão de 

algo já visto ou repetido. 

Lynch (1997: 01) afirma que “cada cidadão tem vastas associações com 

alguma parte de sua cidade, e a imagem de cada um está impregnada de 

lembranças e significados”. 

Os marcos tradicionais ali existentes e que são fortes referenciais, como a 

Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes ou o Clube da Redinha com sua 

destacada arcada na fachada, a textura e a coloração das suas pedras, não foram 

submetidos a nenhum tipo de intervenção que os valorizasse dentre tantas outras 

estruturas físicas, e nem tiveram seu significado simbólico para aquele local e sua 

comunidade, explorados nas propostas para determinados elementos urbanos. 

Fazer uso de elementos configuracionais distintos a fim de desenhar objetos 

que transmitam uma mensagem ao seu usuário, causando nele diferentes 

impressões sobre um determinado lugar é também uma maneira de se criar um 

ponto de referência e significado. 

Deste modo, o mobiliário urbano criado e implantado no projeto de 

reordenamento e revitalização da Redinha poderia ter recorrido a elementos da  
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paisagem que lá se encontram e que já incorporaram determinados valores 

simbólicos para os habitantes e freqüentadores do local, como o mercado e a 

igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, por exemplo, buscando criar uma 

interface entre eles. 

Fig. 31: imagem bucólica do local 
criando uma paisagem peculiar 

Foto: Glielson Montenegro – janeiro 2005 

Apenas um pequeno trecho da sua orla foi revitalizada, deixando-se de fora 

o local onde aportam as balsas que fazem a travessia do rio trazendo turistas e 

moradores da Redinha, e o trecho de praia de rio onde os pescadores ancoram seus 

barcos, realizam sua manutenção e os constroem. Estes dois trechos não passaram 

por nenhum tipo de intervenção, havendo acúmulo de lixo, mau cheiro, falta de 

infra-estrutura como muros de contenção, tratamento paisagístico, iluminação, 

sinalização, calçamento etc.  

A intervenção urbanística realizada naquela área, criou duas praias: uma 

urbanizada, ordenada, padronizada e “cenarizada” voltada essencialmente para o 

turismo; e outra, nativa, rústica, porém sem infra-estrutura básica para seu uso, 

tendo como resultado a segregação do local e de sua paisagem, bem como dos 

habitantes e freqüentadores.

Apresenta uma paisagem convidativa à contemplação, avistando-se a cidade 

de Natal, seu porto, barcos ancorados e mangues emprestando um contexto 

diferenciado àquela orla. 
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Fig. 32: A - vista panorâmica de 
quem chega a Redinha pela balsa.  

B – margem esquerda da chegada 
pela balsa 

Fotos: Glielson Montenegro – janeiro 2005                                                                      

O trapiche e a área contígua a ele não passaram por nenhum tipo de 

intervenção urbanística, desprezando-se o valor paisagístico e único do local. Na

chegada à margem esquerda do rio, não há nenhum tipo de sinalização ou marco 

que identifique o local, suas atrações, praias, monumentos, etc, confundindo os 

visitantes que ali chegam pela primeira vez. 

Mobiliário Urbano 

O mobiliário urbano implantado apresenta uma 

configuração geral semelhante àquela encontrada em outras praias como Ponta 

Negra e Praia dos Artistas, ocorrendo algumas variações com relação ao material 

de acabamento superficial ou nas cores empregadas, mas que em termos 

conceituais de produto adequado a um contexto e local específico, não são muito 

diferentes uns dos outros. 

Na proposta implantada, características morfológicas da sua orla e sua 

paisagem, não foram levadas em consideração, apresentando uma homogenização 
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geral e contínua dos trechos urbanizados, sem criar diferenciais entre eles, 

despertando nos visitantes uma sensação de “lugar comum”. 

Além dos quiosques, outros elementos do mobiliário urbano podem ser 

encontrados, porém igualmente aos quiosques, as soluções propostas deixam-se 

levar por uma padronização excessiva, causando a impressão de repetição e 

familiaridade dos produtos encontrados, como os assentos e os contentores para 

lixo.

Apesar do projeto de urbanização recém-implantado, alguns elementos 

como sanitários não foram contemplados na instalação do projeto, contrariando as 

expectativas dos usuários locais com relação às comodidades a serem 

disponibilizadas naquela orla e que estavam previstos na proposta desenvolvida 

para àquela área. 

O artigo intitulado Redinha sofre problemas estruturais do jornal eletrônico 

da Tribuna do Norte divulgado em 17/03/2005, destaca,  

De longe a vista agrada, principalmente se combinada com a 
paisagem de céu azul, barcos e mar. No entanto, basta chegar mais 
próximo para ver que tudo não passa de miragem. A obra de 
urbanização da praia da Redinha nem completou um ano e já expõe 
grandes problemas estruturais e de funcionamento. A queixa é 
geral e aumenta à medida que o tempo passa e as reivindicações 
não são atendidas. A promessa da prefeitura de implantar banheiros 
até hoje não foi cumprida. O quiosque que era para funcionar como 
posto da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semsur) nunca 
foi ocupado. Um outro, reservado para à Polícia e ao Corpo de 
Bombeiros, também continua fechado desde à inauguração. Os 
dois vêm sendo depredados e servindo de depósito de lixo e 
banheiro.  

Como forma de amenizar o problema, sanitários químicos foram 

disponibilizados na orla, numa situação semelhante à que ocorre em Ponta Negra, 

utilizando um produto que visual, conceitual e morfologicamente não corresponde 

aos referenciais do contexto e do sentido do lugar.

Os problemas levantados na Redinha em termos de mobiliário urbano e 

inadequação destes ao contexto e paisagem do local, assemelham-se àqueles 

encontrados na praia de Ponta Negra, talvez como conseqüência da utilização de 
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um rigor projetual e de soluções padronizadas que nem sempre atendem às 

necessidades funcionais, paisagísticas do sítio, dos usos e percepções de seus 

habitantes.

Análise do Mobiliário Urbano

Os elementos do mobiliário urbano implantados na orla 

reordenada da Redinha foram levantados e analisados individualmente 

considerando os fatores ambientais, paisagísticos e de uso do contexto local, 

observando-se o atendimento das necessidades do lugar. 

Elementos de iluminação: postes de iluminação 

pública

Os postes de iluminação pública da orla da Redinha 

possuem o mesmo desenho estrutural e o mesmo tipo de material daqueles 

existentes na orla de Ponta Negra e outras praias urbanas de Natal. A diferença é 

que estes postes possuem quatro luminárias apesar da área iluminada ser bem 

menor que a de Ponta Negra. A desproporcionalidade de altura em relação as 

outras estruturas do local é um aspecto contundente, já que uma boa iluminação 

deveria respeitar a paisagem. 

O sentido de escala deve ser um fator preponderante nas relações entre 

iluminação, suporte, uso e local de modo a se encontrar um equilíbrio entre tais 

fatores. A falta de proporção e coerência formal entre os vários elementos da 

paisagem é um outro aspecto que interfere na legibilidade do conjunto local. Este 

problema agrava-se mais ainda pela existência de um outro tipo de poste instalado 

no calçadão da orla. Este poste em concreto armado possui um braço com uma 

luminária voltada para a praia, não possui tratamento superficial nem cromático. 

Apesar de sua altura inferior a do poste cônico, há uma falta de coerência e 

proporção entre este e os outros elementos da paisagem. Um único tipo de suporte 

poderia ter um caráter multifuncional de uso evitando a concentração de tantos 

elementos num espaço reduzido com funções semelhantes. 
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Elementos de limpeza urbana: coletor de lixo 

Este tipo de coletor padronizado e repetitivo cria uma 

homogeneidade funcional, morfológica e de uso semelhante àqueles implantados 

em outros locais da cidade. Não se observa uma preocupação com a coleta 

seletiva dos resíduos produzidos pelos freqüentadores daquele espaço e nem 

foram instalados coletores com esta finalidade. É interessante ressaltar que estes 

coletores encontram-se instalados apenas na praça e não ao longo do calçadão da 

praia e nem em suas adjacências, o que nos leva a questionar a capacidade de uso 

e o atendimento das necessidades dos usuários com relação a este produto, e qual 

a destinação dada ao lixo produzido pelos freqüentadores daquela praia.  

As informações apresentadas são simplórias e não trazem dados importantes 

que orientem os usuários quanto a sua utilização e funções. Pode-se verificar que 

a manutenção do produto é deficiente e a resistência do suporte metálico de 

fixação ao solo às intempéries e a maresia, é baixa. Não há a presença de índices 

que comuniquem aos deficientes físicos a presença do produto naquela posição 

específica. O material utilizado é frágil, e apesar de novos, alguns coletores já se 

encontram danificados.
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Elementos de comunicação: placas de 

sinalização/totens 

Nos levantamentos fotográficos realizados na orla 

reurbanizada da Redinha não foram observados sistemas de comunicação ou de 

informação desenhados especificamente para o local, resumindo-se a estruturas 

pontuais de sinalização de trânsito e dois totens. Observou-se ainda que mesmo 

estas mesmas placas novas não foram implantadas seguindo-se um plado de 

ordenamento, direcionamento e funcionalidade do local, pois sua localização nem 

sempre é adequada a uma determinada área, gerando conflitos de legibilidade e 

uso dos espaços sinalizados. 

Também não foram detectados elementos específicos de 

sinalização para logradouros públicos, direcionais ou de atrações turísticas do 

local. As propostas se apresentam como soluções pontuais que não criam um 

conjunto definido de elementos urbanos. Os totens existentes na praça são marcos 

comemorativos da inauguração da reurbanização da orla, porém não fazem alusão 
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a nenhum elemento referencial cultural do lugar, nem mesmo nos materiais que 

são utilizados na sua construção. 

Os sistemas de informação e orientação não se encontram 

definidos no local, parecendo não ter havido uma abordagem projetual com 

respeito aos elementos culturais referenciais do contexto tratado durante a 

intervenção urbanística. 

Elementos comerciais: quiosques 

Os quiosques implantados na Redinha possuem uma 

configuração similar àqueles encontados em Ponta Negra, diferenciando-se apenas 

com relação ao dimensionamento – aproximadamente 7m2. Apresentam-se como 

um elemento de destaque na paisagem, sobressaindo-se pela coloração e pela sua 

dimensão, considerando-se a área reduzida onde foram posicionados. 

As janelas de madeira e vidro transparente propõem uma sensação de leveza 

a estrutura como um todo. Porém, assim como acontece em Ponta Negra, a 

adequação da estrutura às características paisagísticas e culturais do local é posta 

em dúvida. Apesar do seu maior dimensionamento, observa-se que a inexistência 
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de uma estrutura de apoio para a guarda de materiais, representa um problema 

para os trabalhadores. Isto faz com que cadeiras, mesas, caixas de isopor etc., se 

amontoem em volta dos quiosques, gerando uma desorganização semelhante 

àquela encontrada também em Ponta Negra. 

O arranjo físico desses elementos cria uma barreira física e visual muito 

grande, em parte também devido as suas dimensões, impedindo a visão do mar e 

da praia naquele trecho de orla onde se encontram instalados. A semelhança 

estrutural, estética e funcional com outros quiosques em praias urbanas de Natal, 

transmite a idéia de homogeneidade, igualdade física e paisagística para lugares 

que possuem características únicas. 

Elementos de urbanização e limitação: guarda-corpo 

Dois tipos de guarda-corpo são encontrados na orla da 

Redinha, instalados adequadamente apenas nos locais que representam algum tipo 

de perigo para os freqüentadores da área. Sua estrutura se assemelha com aqueles 

encontrados em outras praias de Natal e não apresentam um desenho que 

incorpore leituras de referenciais daquele lugar que criem uma maior identidade 
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entre tais estruturas e o local onde estão implantadas. O ponto favorável deste tipo 

de elemento é que ele não cria uma barreira visual que impeça a visibilidade da 

paisagem e seus elementos naturais e construídos. 

Possui uma proporção mais adequada com relação aos outros elementos que 

constituem o ambiente construído como os quiosques, as barracas de piaçava e o 

próprio entorno. O conceito de espaço aberto e livre de barreiras visuais é um 

ponto favorável deste tipo de elemento que acaba se integrando à paisagem, 

apesar dos materiais, formas e acabamentos utilizados. Outro tipo de guarda-corpo 

bastante semelhante àquele existente em Ponta Negra é encontrado também aqui 

nesta praia, diferindo apenas no acabamento superficial dado às colunas. A 

mudança brusca entre o guarda-corpo com cordas de náilon e este outro ocorre no 

mesmo trecho, porém não há – aparentemente – uma razão que justifique essa 

alteração.

Elementos de descanso: bancos 

Este assento encontra-se instalado apenas na praça 

defronte ao calçadão e não ao longo da orla para descanso ou contemplação da 

praia e da paisagem à beira-mar. Em termos de desenho, o produto apresenta-se 
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como uma repetição de estruturas com características semelhantes a outras, 

havendo apenas uma pequena variação dimensional e no seu revestimento , mas 

que não fazem referência a elementos culturais do lugar e nem exploram as 

possibilidades materiais e formais que poderiam resultar em uma solução mais 

adequada aquele contexto. 

Não se evidencia aspectos da antropometria e do conforto térmico e 

postural, uma vez que os assentos de madeira não apresentam índices relativos a 

anatomia humana. Também verifica-se a ausência de tratamentos superficiais 

como cor e texturas que promovam uma maior interação entre o elemento e o 

usuário através de informações visuais e táteis que despertem manifestações 

polisensoriais. 

O arranjo dos assentos naquele local não tira partido das paisagens e marcos 

referenciais ali existentes, limitando-se a uma distribuição simplória. A sub-

utilização dessas estruturas enquanto possíveis elementos detentores de valores e 

mensagens culturais e sensoriais do lugar e seu contexto, pode ser verificada 

através da configuração geral do produto. 

Praias de Cotovelo e Pirangi do Norte -
Aspectos Gerais
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Estas duas orlas estão situadas no município de 

Parnamirim aproximadamente a 20 km da cidade de Natal. 

                                Fig. 33: A - mapa de localização do 
município de Parnamirim (s/escala)

Fonte: SEMURB/Departamento de Planejamento 
Urbanístico e Ambiental/Setor de Informação, 
Pesquisa e Cadastro – jan. 2003

B – Orla do Município de Parnamirim (s/escala) 

Fonte: Plano Diretor de Parnamirim/Memorial Justificativo, 
p. 02/GEAU/UFRN

Praia de Cotovelo 

Município: Parnamirim 

Localização: situa-se a 20 km do centro de Natal, a poucos quilômetros de 

Ponta Negra, sendo a primeira praia do litoral sul; 

Situação: localizada em uma enseada de praia tranqüila e mar de águas 

mornas e calmas, ideal para o banho e a prática de esportes náuticos e para 

descanso. Tem uma maior freqüência de residentes e veranistas. Na sua orla 

podemos verificar a presença de apenas dois equipamentos voltados para o lazer e 

o turismo (dois bares e restaurantes) e algumas pousadas, bares e outros 

restaurantes em ruas adjacentes.  Não há barracas na praia que comercializem 

bebidas e alimentos e sua marca registrada é a tranqüilidade do local, sendo boa 

para o banho e ideal para quem deseja descansar. Possui uma bela paisagem, onde 

é possível acampar, tendo uma freqüência maior de residentes veranistas; 
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Caracterização da Orla: orla semi-abrigada, com vegetação nas encostas, 

pouca vegetação arbórea na praia, dunas, falésias e uma larga faixa de areia fina 

com pedras, pouca vegetação rasteira, mar de ondas pequenas e constantes, de 

águas mornas e calmas, pequena faixa de coqueiros e dunas ao sul; 

Configuração da Orla: com processo de urbanização consolidado; 

Forma urbana da Orla: verticalizada baixa; 

Uso da Orla: uso convencional normal com a maior parte das edificações 

voltadas para habitação, com loteamentos estruturados com arruamentos 

reticulados regulares orgânicos ou mistos. Reduzido número de turistas e 

instalações voltadas para este setor. Atividades esportivas náuticas são praticadas 

na praia pelos veranistas; 

Disposição: formato convexo, com terreno irregular com altas encostas, mar 

tranqüilo de ondas calmas, com pouca vegetação arbórea e pouca cobertura 

vegetal rasteira, com algumas residências apresentando gramado e coqueiros 

plantados nas encostas como um jardim particular; 

Problemas ambientais: erosão, desmatamento, falta de acessibilidade à 

praia em alguns trechos devido às construções, ocupação dos terrenos de marinha; 

Marcos culturais: Ponta do Flamengo, Barreira do Inferno, Castelo do Sol; 

Imagem: praia, mar, encostas; 

Elementos encontrados na paisagem: Mar, praia de areia fina, edificações 

residenciais e comerciais, vegetação arbórea (coqueiros), vegetação rasteira 

(grama, salsa), pedras, falésias, encostas, escadarias, deques, postes de rede 

elétrica, postes de iluminação pública, suporte de sinalização, vias asfaltadas, 

mesas, cadeiras, guarda-sóis . 

Apesar de ser uma área prioritariamente residencial voltada para o veraneio, 

equipamentos para o lazer como bares e restaurantes podem ser encontrados, 

porém em número reduzido. Recentes empreendimentos de grande porte podem 

ser observados ao longo da orla de Cotovelo, demonstrando um crescente 

interesse imobiliário pela área.  

O terreno irregular com altas encostas favorece a construção de casas com 

mirantes e terraços com uma visão privilegiada da paisagem local, embora a maior 

parte dessas construções se encontre em situação e localização irregulares 

144



ocupando terrenos da marinha e do Patrimônio da União, impedindo o acesso à 

praia, que só se dá em alguns trechos através de escadarias improvisadas.

Nas observações feitas no local, verificamos a disponibilidade de alguns 

poucos elementos urbanos, conseqüência da improvisação dos freqüentadores do 

local devido as suas necessidades, do que propriamente do planejamento urbano 

para aquela área. Dentre alguns elementos encontrados, apenas o abrigo para 

usuários de transporte público, os postes de iluminação pública e os suportes de 

sinalização poderiam ser classificados como mobiliário urbano, já que os outros 

possuem um aspecto informal, caracterizados como soluções paliativas para o 

atendimento das demandas locais.  

                          

Fig. 34: assento improvisado em pedra à             Fig. 35: abrigo para usuários de transporte 
beira-mar                                                               coletivo 
                                                                                                                
Fotos: Glielson Montenegro – janeiro 2005  

Existe uma variedade de estilos arquitetônicos na sua orla, porém um dos 

prédios que mais chama a atenção dos visitantes daquele local trata-se de um 

centro de artesanato e refeições que apresenta um caráter bastante peculiar, dando 

um aspecto pitoresco ao lugar. 

Mesmo se tratando de uma praia que apresenta alta freqüência nos finais de 

semana e feriados, esta orla não possui um conjunto planejado de elementos 

urbanos como sinalização, assentos, abrigos, totens indicativos, coletores de lixo 

que atendam as necessidades de seus usuários, e que possa funcionar como 

atrativos para o lazer e o turismo naquele sítio.  
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Praia de Pirangi do Norte

Município: Parnamirim 

Localização: a 24Km do centro de Natal, em uma enseada de águas 

tranqüilas, cortada pelo Rio Pirangi que a divide em Pirangi do Norte e Pirangi do 

Sul;

Situação: Trata-se de uma praia freqüentada predominantemente por 

veranistas e famílias que vêm passar as férias. Não apresenta na sua orla 

equipamentos ou instalações destinadas a atividade turística, apesar de contar com 

uma infra-estrutura de bares, pousadas e restaurantes nas vias adjacentes à orla. A 

infra-estrutura de praia se resume a poucas barracas na faixa de areia que 

comercializam bebidas e alimentos; é uma praia de águas calmas, ideal para a 

prática de esportes náuticos e para relaxamento, possuindo uma larga faixa de 

areia, com encostas e pedras; 

Caracterização da Orla: Enseada de águas tranqüilas, apresentando um 

formato curvilíneo, pouca vegetação rasteira e pouca vegetação arbórea, areia 

grossa, média e fina e branca, dunas e pedras; em alguns pontos apresenta costões 

rochosos e falésias com praia aberta; orla exposta; 

Configuração da Orla: com processo de urbanização consolidado; 

Forma urbana da orla: verticalizada baixa; 

Uso da Orla: uso convencional normal, com a maioria das edificações 

voltadas para habitação, sendo mais utilizadas pela população local de veranistas. 

Loteamentos estruturados com arruamento reticulado regular orgânico ou misto. 

Devido as piscinas naturais próximas a costa, é oferecido um passeio de barco por 

uma empresa local, fazendo com que haja uma maior presença de turistas, apesar 

de não possuir uma infra-estrutura de serviços de apoio voltados para esse setor; 

Disposição: apresenta um formato côncavo, formando uma enseada com 

mar de ondas fracas, pouca vegetação arbórea e cobertura vegetal rasteira. 

Algumas residências nas encostas possuem ajardinamento voltado para a praia 

com coqueiros, grama e plantas ornamentais; 

Problemas ambientais: Esgoto a céu aberto em determinado trecho 

(Marina Badaué), erosão, falta de acessibilidade a faixa de praia, ocupação das 

terras de marinha. O trapiche que dá acesso as embarcações cria uma barreira para 
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os freqüentadores da praia, impedindo a livre circulação, alterando 

significativamente a paisagem do local dividindo a praia em dois trechos distintos; 

Marcos culturais: Maior Cajueiro do mundo, Marina Badaué, piscinas 

naturais (parrachos); 

Imagem: Cajueiro, praia, mar, barcos de pesca, trapiche; 

Elementos encontrados na paisagem: Mar, praia de areia fina, falésias, 

pedras, trapiche, barcos de pesca, balsas, barracas, mesas, cadeiras, edificações 

residenciais, vegetação arbórea (coqueiros), vegetação rasteira (salsa, grama), 

deques, terraços, escadarias, vias calçadas, dunas, estacionamento, postes de 

iluminação pública e de rede elétrica, coletores de lixo, guarda-sóis. 

Pirangi conta com uma infra-estrutura voltada ao lazer e o turismo, 

possuindo hotéis, pousadas, bares e restaurantes, e uma feira de artesanato 

próxima ao maior Cajueiro do mundo, oferecendo os mais variados tipos de 

produtos, atraindo turistas durante todo o ano. 

A partir de uma marina saem os barcos que fazem os passeios às piscinas 

naturais à 800 metros da costa, conhecidas como Parrachos que abrigam uma 

biodiversidade de espécies de peixes, corais, recifes e algas. Esses passeios são 

uma das atrações dessa praia, sendo oferecidos por uma empresa local 

especializada que presta o serviço, disponibilizando uma infra-estrutura de bar, 

restaurante e loja destinada principalmente ao turista que visita aquela região. 

A empresa construiu um trapiche que destaca-se na paisagem e já se tornou 

parte dela, dividindo a praia em dois trechos distintos. Apesar de oferecer um 

passeio ecológico próximo à costa, o descuido com o ambiente ainda é um aspecto 

negativo encontrado na praia, prejudicando a imagem do lugar perante seus 

freqüentadores.

Fig. 36: orla de Pirangi do Norte 

Foto: Glielson Montenegro – janeiro 2005 
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A falta de sinalização, abrigos, quiosques, assentos e lixeiras dificulta o uso 

do local, pois não oferece instalações adequadas ao desenvolvimento de 

atividades de relaxamento, contemplação e lazer.

                                                   A                                                                           B

Fig. 37: A - o trapiche dá acesso aos barcos; B – esgoto a céu aberto nas areias da praia de 
Pirangi                                                                                         Fotos: Glielson Montenegro - janeiro 2005

Na beira-mar de Pirangi encontramos edificações que começam a substituir 

gradativamente as antigas casas de veraneio remanescentes no local. Algumas 

casas aproveitam as encostas para construírem deques que oferecem uma bela 

visão da paisagem local e que possuem acesso direto à praia, facilitado por 

escadarias. As construções à beira-mar ocupam irregularmente os terrenos da 

marinha e da União.  

A falta de infra-estrutura básica provoca erosões nas encostas devido aos 

sistemas precários de drenagem, além da acumulação de resíduos sólidos no local 

e a falta de acesso direto à praia, já que as residências funcionam como barreiras 

físicas e visuais para os visitantes. A falta de vias de acesso à praia e 

estacionamento para veículos, principalmente ônibus turísticos, acaba 

sobrecarregando as vias próximas, provocando congestionamento em dias de 

grande fluxo. 

A paisagem de Pirangi, começa a sofrer alterações através da construção de 

empreendimentos como condomínios fechados particulares e edificações 

verticalizadas, em contraste às residências existentes na praia.
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Mobiliário Urbano

Em relação ao mobiliário urbano disponível em Pirangi, 

os elementos detectados resumem-se a algumas barracas na praia, de estrutura 

construtiva simples, porém funcional, com mesas e cadeiras de PVC e guarda-

sóis, que atendem os banhistas e visitantes. Existem apenas três dessas estruturas 

dispostas na praia. 

Tonéis metálicos adaptados como coletores de resíduos, sem tampas, 

identificação ou especificação, nem tratamento cromático que defina o tipo de 

resíduo a ser ali depositado estão dispostos ao longo da praia. Apesar de tratar-se 

de uma solução paliativa, desempenha sua função já que o lixo produzido pelos 

freqüentadores é ali depositado, deixando o ambiente limpo. Entretanto, não 

podemos classifica-los como um produto resultante de um Desenho específico, 

por se tratar da adaptação de um objeto com uma função e uso pré-determinados. 

Não foram observadas estruturas de sinalização ou identificação de atrativos, 

localização, direção, assentos ou qualquer outro tipo de elemento urbano, nem 

mesmo no local de onde partem os barcos. 

Fig. 38: barracas instaladas na praia                 Fig. 39: tonéis de óleo ao longo da faixa de areia  

Fotos: Glielson Montenegro – janeiro 2005 

A iluminação pública é feita através de postes de concreto com uma 

luminária posicionados ao longo das calçadas da orla, observando-se apenas o 

aspecto funcional do produto em detrimento dos aspectos compositivos da 

paisagem, dos trechos de praia e seus usos. 
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Projeto de Reordenamento Urbanístico das 

Orlas de Cotovelo e Pirangi do Norte

Em 2001 foi proposto um projeto de intervenção para o 

reordenamento das orlas de Cotovelo e Pirangi do Norte, pelo GEAU através do 

Departamento de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

em parceria com órgãos governamentais e instituições financeiras, como o Banco 

do Nordeste do Brasil S.A/BNB; Secretaria do Patrimônio da União-RN; 

Prefeitura de Parnamirim-RN. 

O projeto foi desenvolvido segundo as diretrizes metodológicas do Projeto 

Orla, elaborando-se um diagnóstico das principais questões a serem analisadas e 

solucionadas no projeto de urbanização daquela área. O GEAU baseou-se no 

levantamento das características geográficas, de uso e ocupação do solo naquele 

local para desenvolver suas propostas. Com a finalidade de facilitar a 

compreensão das questões conflitantes que se apresentavam àquela época – 2001-, 

a orla Cotovelo-Pirangi do Norte foi dividida em trechos de intervenção (Ver 

mapa, p. 148). 

Os problemas mais urgentes identificados nos trechos A, B, C e D foram 

priorizados, definindo-se as diretrizes do planejamento e do projeto com base na 

legislação urbanística, ambiental e patrimonial para àquelas áreas de praias, 

propondo-se soluções sustentáveis aos problemas detectados. Dentre as diretrizes 

gerais traçadas, destacam-se: 

Desenvolvimento e implantação de sinalização e a criação de marcos 

referenciais que identifiquem cada área; 

Implantação de mobiliário urbano adequado às necessidades e ao uso da 

população local e dos visitantes (turistas); 

Adoção de parâmetros de projeto baseados nas especificidades de cada 

trecho como forma de se desenvolver soluções que reflitam a unicidade e 

as características peculiares de cada área e contexto específico.

A inexistência de qualquer tipo de sinalização daqueles trechos dificulta a 

identificação das áreas, principalmente para os turistas, que podem achar que se 

trata apenas de uma longa orla; a criação de marcos simbólicos contribui para a  
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definição de referenciais que estabelecem o sentido do lugar por parte dos seus 

freqüentadores.

Seguindo a metodologia do Projeto Orla, foram realizadas quatro audiências 

públicas para a apresentação das soluções propostas para os trechos em questão, 

contando com a participação dos vários setores sociais envolvidos no processo.  

As audiências proporcionaram o intercambio de informações e sugestões 

para o projeto, permitindo uma melhor adequação das propostas às necessidades 

dos usuários do local, buscando conciliar as reivindicações feitas pelos moradores 

com as exigências legais. 

Para cada trecho específico e seus problemas, buscaram-se soluções que se 

adequassem às suas características geográficas e à sua paisagem, objetivando criar 

marcos e símbolos locais.

Trecho A

Fig. 41:  
A – área problemática identificada no trecho: 
problemas de acesso à praia devido aos 
desníveis do terreno, erosão, eixos viários em 
precárias condições e inexistência de 
mobiliário urbano. 

B – proposta para o calçadão de Cotovelo               B1 – elevação/ilustração (imagens s/escala) 

Fonte A - Apresentação Pólo, Microsoft Power Point, slide 06, 2002 – GEAU/UFRN - Fotos: Equipe da UFRN e 
Prefeitura de Parnamirim, 2001 
Fonte B – Apresentação Pólo, Microsoft Power Point, slides 07 e 08, 2002 – GEAU/UFRN - Imagens B e B1: Fernando 
Chiriboga/Design Studio
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Trecho B

Fig. 42:  
A – situação problemática identificada no 
trecho: ausência de sinalização para a área, 
dificuldade de acesso público a praia, 
presença de obstáculos à locomoção 
(batentes, calhas de chuvas, desníveis), 
inexistência de mobiliário urbano, faixa da 
rodovia utilizada como estacionamento, 
ausência de equipamentos de apoio ao lazer e 
áreas de sombra.

 B - proposta para a área pública de Cotovelo          B1 – elevação/ilustração  (imagens s/ escala)                                   

Fonte A - Apresentação Pólo, Microsoft Power Point, slide 09, 2002 – GEAU/UFRN - Foto A: Equipe da UFRN e 
Prefeitura de Parnamirim, 2001 - Fonte B – Apresentação Pólo, Microsoft Power Point, slides 10 e 12, 2002 – 
GEAU/UFRN - Imagens B e B1: Fernando Chiriboga/Design Studio

Trecho C

Fig. 43: 
A – trecho problemático em questão: 
inexistência de mobiliário urbano, precariedade 
das áreas de estacionamento, inadequação das 
vias para pedestre, ocupação ilegal de terras da 
marinha, conflitos entre barraqueiros e donos 
de residências na praia. 

B - proposta para o Calçadão de Pirangi –            B1 – elevação/ilustração (imagens s/ escala)   
            
Fonte A - Apresentação Pólo, Microsoft Power Point, slide 13, 2002 – GEAU/UFRN - Foto A: Equipe da UFRN e 
Prefeitura de Parnamirim, 2001- Fonte B – Apresentação Pólo, Microsoft Power Point, slides 14 e 15, 2002 – 
GEAU/UFRN - Imagens B e B1: Fernando Chiriboga/Design Studio
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Trecho D 

                        
Fig. 44:  
A – trecho D e sua situação problemática: 
ocupação irregular de terrenos da marinha por 
barraqueiros e proprietários de residências, 
inexistência de mobiliário urbano 

B – proposta para a área pública de Pirangi        B1 – elevação/ilustração(imagens s/escala)     

Fonte A - Apresentação Pólo, Microsoft Power Point, slide 16, 2002 – GEAU/UFRN - Foto A: Equipe da UFRN e 
Prefeitura de Parnamirim, 2001 - Fonte B – Apresentação Pólo, Microsoft Power Point, slides 18 e 19, 2002 – 
GEAU/UFRN - Imagens B e B1: Fernando Chiriboga/Design Studio 

Embora as soluções propostas em 2002 tenham sido acatadas, até 2005 as 

obras ainda não haviam sido iniciadas, causando preocupação, pois os problemas 

apontados poderão se agravar, requerendo soluções mais complexas não previstas 

no projeto inicial.

Análise do Mobiliário Urbano Proposto 

Foram analisadas as propostas projetuais para elementos de mobiliário 

urbano desenvolvidas pelo GEAU/UFRN disponibilizadas nos relatórios e 

memoriais justificativos apresentados a SEMURB, GRPU/RN e comunidade das 

orlas analisadas. 
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Elementos comerciais: quiosques 

A idéia do quiosque baseia-se em elementos urbanos da 

mesma natureza, existentes em tantas outras praias do nordeste: estrutura com 

cobertura em piaçava e madeira, numa alusão ao regionalismo sentimental e 

pitoresco descrito por Frampton (1997). Elementos referenciais do lugar e sua 

paisagem não se apresentam no conceito da estrutura proposta, traduzindo-se 

como uma re-leitura ou uma variante (estrutural, formal, material e de acabamento 

superficial) de outros quiosques instalados em outras praias, numa espécie de 

“dèjá vu paisagístico”. 

Outro aspecto a ser levantado diz respeito aos materiais a serem empregados 

na construção do objeto – madeira e piaçava. Estes materiais requerem uma 

manutenção e conservação constante devido às suas características, estando 

sujeitos mais facilmente aos efeitos nocivos do ambiente (alta temperatura, ventos 

fortes, maresia), e atos de depredação. A proposta define uma área de 

aproximadamente 8m2 para cada quiosque, disponibilizando um espaço interno 

que favorece a organização e a realização de atividades cotidianas de modo mais 

confortável (aparentemente). 
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Materiais, cores, texturas e formas presentes nos elementos paisagísticos do 

local, bem como elementos referenciais da paisagem construída são aspectos do 

contexto que deveriam ser levados em consideração na concepção das propostas 

para os quiosques. 

Elemento de iluminação: poste de iluminação 

pública

O projeto de intervenção, propõe suportes para 

iluminação da orla nos trechos definidos, de dois tipos diferentes: postes de 4 

metros de altura que utilizam lâmpadas de 150watts; e outros com 15 metros de 

altura que utilizam lâmpadas de 400watts. Questiona-se se outras alternativas de 

iluminação, suportes e luminárias não seriam mais adequadas ao contexto, 

levando-se em conta as características paisagísticas do lugar e seus elementos 

referenciais, observando as relações proporcionais de escala entre as edificações 

na orla e as estruturas de iluminação pública a serem implantadas, criando-se 

inter-relações entre os elementos. 

Outro ponto a se destacar diz respeito a utilização de sistemas de iluminação 

específicos para a valorização noturna das paisagens, seus marcos naturais e 

construídos, como forma de valorizar o sítio urbanizado e suas peculiaridades 

criando diferenciais únicos para cada local específico. 
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Elementos de descanso: bancos 

Não foram observados quaisquer tipos de assentos 

implantados nas orlas de Cotovelo e Pirangi. As propostas de bancos definidas 

para o projeto de reordenamento englobam duas soluções possíveis de acordo com 

o trecho específico, as características estruturais e de usos do local: o banco tipo 

01 e o banco tipo 02. Para ambos são propostos como material o cimento, sem 

acabamento cromático e fixados ao piso do calçadão. 

As configurações apresentam-se como modelos “diferentes”, mas que não 

relacionam elementos referenciais do lugar e da paisagem, como as texturas, 

cores, formas orgânicas etc. Aspectos referentes ao conforto anatômico, conforto 

térmico, manutenção, reposição dos elementos também são fatores que 

mereceriam um melhor estudo para definição do Desenho dos assentos. 

Ilustrações criadas a partir de desenhos técnicos disponibilizados no Caderno de Detalhes – Detalhe 01 e Detalhe 02 do 
projeto de Reordenamento Urbanístico das Orlas de Cotovelo e Pirangi do Deártamento de Arquitetura da UFRN – março 
2002
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Barra de Cunhaú - Aspectos Gerais 

Fig. 45: mapas de localização de Barra de Cunhaú no Município de Canguaretama (s/escala) 
Fonte: Memorial Justificativo, GEAU/UFRN, 2003: 15 e 31 

Município: Canguaretama 

Localização: situa-se ao longo da margem do rio Curimataú que deságua na 

sua foz, a 85Km ao sul da cidade de Natal, logo após a Praia de Pipa 

Situação: apresenta-se em um trecho como uma praia de rio 

tranqüila,protegida dos ventos e quase sem ondas, ideal para descanso e 

relaxamento, e em outro, com um mar de ondas fortes e agitado. Tem uma maior 

freqüência de residentes e veranistas. Possui pouca infra-estrutura voltada para o 

turismo. Na sua orla podem ser encontradas algumas poucas barracas que 

comercializam bebidas e alimentos. A presença turística é pouca, assim como a de 

veranistas, sendo uma vila de pescadores. Possui um grande manguezal que serve 

como viveiro para animais marinhos; 

Caracterização da Orla: orla abrigada, com vegetação nas encostas, pouca 

vegetação arbórea na praia, dunas, larga faixa de areia fina, pouca vegetação 

rasteira, mar de ondas pequenas e constantes, manguezal; 

Configuração da Orla: em processo de urbanização; 

Forma urbana da Orla: verticalizada baixa; 
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Uso da Orla: uso convencional informal com a maior parte das edificações 

voltadas para habitação, com parcelamentos gerados por ocupações informais e 

que não seguem um ordenamento ou estruturação social. Reduzido número de 

turistas e instalações voltadas para este setor. Destina-se mais ao lazer e ao 

relaxamento. Determinados trechos são utilizados como atracadouro pelos 

pescadores e seus barcos de pesca. Em outros trechos pode-se fazer a travessia do 

rio por balsa, que atraca diretamente na praia. Existe também um trapiche de onde 

partem outros barcos para realizarem passeio nas imediações; 

Disposição: larga e longa faixa de areia branca e fina com pedras em alguns 

trechos, com terreno regular cercado encostas, mar tranqüilo de ondas calmas, 

com vegetação arbórea em alguns trechos como coqueiros e algarobas e pouca 

cobertura vegetal rasteira; 

Problemas ambientais: Erosão, esgoto a céu aberto, presença de resíduos 

sólidos e orgânicos na orla, desmatamento, ocupação da faixa de praia por 

edificações, tráfego de veículos na faixa de areia; 

Marcos culturais: trapiche, imagem da Santa, travessia de balsa, rio; 

Elementos encontrados na paisagem: Mar, rio, praia de areia fina, 

vegetação arbórea (coqueiros, algarobas, castanholas), manguezal edificações 

residenciais e comerciais, barracas, mesas, cadeiras, guarda-sóis, barcos de pesca, 

balsa, passeio público, poste de iluminação pública, poste de rede elétrica, 

coletores de lixo, assento, quiosques, monumento, pedras, trapiche, via asfaltada, 

suporte de sinalização, telefone público. 

. É uma vila de pescadores com uma praia tranqüila protegida dos fortes 

ventos, quase sem ondas. Praia com extensos coqueirais, dunas e praias ao longo 

dos 5 km dos rios Cunhaú e Catu, possui um manguezal com 40 km quadrados 

que atua como um grande viveiro de animais marinhos, considerado um 

patrimônio ecológico do litoral potiguar. A pesca da lagosta e do camarão 

impulsiona a economia local, sendo uma região onde predominam as fazendas de 

carcinocultura.

A partir de 1990 a orla desse município passou a fazer parte do Programa de 

Desenvolvimento Turístico do Nordeste – PRODETUR/NE, quando ações 
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relativas à melhoria da infra-estrutura urbana voltada para o turismo e o lazer 

passaram a ser desenvolvidas para aquele local. 

O trapiche é utilizado por embarcações de grande porte que fazem a 

travessia entre as margens do rio com duas paradas: uma no manguezal e outra em 

Baía Formosa, uma praia de mar aberto, sendo esta uma atividade turística 

característica daquele local. 

Em outra ponta extrema da praia do rio, barcos também fazem a travessia, 

sendo um ponto de convergência para turistas que visitam Cunhaú, embora não 

existam sinalizações adequadas que informem os freqüentadores sobre este tipo de 

atração naquele trecho específico, dificultando a identificação do local como 

referência turística.  

                                    A                                                                               B

Fig. 46: paisagens de Barra de Cunhaú: A – barcos coloridos atracados na enseada do rio e o 
trapiche; B – pequenos catamarãs para a travessia de automóveis e pessoas para a margem 
oposta do rio 

Fotos: Glielson Montenegro – janeiro 2005 

Em outro trecho da orla foi construído um passeio que margeia parte da 

enseada e instalados alguns elementos urbanos, diferentes daqueles propostos no 

projeto de intervenção urbanística e de reordenamento de barra de Cunhaú 

elaborado pelo GEAU, para implantação naquele local (fig. 47A). Os produtos ali 

disponibilizados não apresentam características ou referenciais relacionados à 

morfologia e à paisagem do lugar, seu contexto e usos, como também não há 

tratamento paisagístico algum.  
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O monumento com a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes está 

posicionado sobre a murada de contenção, destacando-se na paisagem como um 

marco principal que atribui referência simbólica ao local (fig. 47B). A maior parte 

das construções ali existentes apresenta uma arquitetura típica de casas de 

veraneio, terraços ao redor da edificação, com sua fachada voltada para o mar e a 

praia.

Pelo fato de localizar-se bem distante de Natal, o que dificulta seu acesso, e 

por não possuir também uma estrutura turística desenvolvida, é uma praia ideal 

para o descanso e para aqueles que desejam fugir da agitação das praias urbanas. 

                                        A                                                                                 B 

Fig. 47: A – passeio a beira do rio e enseada dos barcos; B: passeio público e imagem de Nossa 
Senhora dos Navegantes 

Foto: Glielson Montenegro – janeiro 2005

Observou-se que a partir das recentes melhorias promovidas na orla, 

algumas edificações foram construídas para abrigar atividades comerciais, 

ampliando a variedade de estilos arquitetônicos presentes àquele local, 

modificando sua paisagem e morfologia. 

Mobiliário Urbano
O mobiliário urbano implantado na orla de Cunhaú, 

mais notadamente no trecho onde foi construído o passeio e realizadas algumas 
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melhorias de infra-estrutura, compreende os assentos, coletores de resíduos e 

quiosques que possuem características formais, materiais construtivos e 

acabamentos que podem ser encontradas em qualquer outra orla e que não levam 

em conta as referências culturais e simbólicas daquele contexto específico. 

A falta de um planejamento adequado à coleta de resíduos de acordo com as 

características do local e suas necessidades, tem como conseqüência a 

implantação aleatória de coletores que não correspondem às demandas, causando 

problemas de acúmulo de lixo, já que em alguns trechos sua capacidade 

volumétrica é menor do que a quantidade de lixo produzido; e em outros, se 

recorre ao uso de adaptações que sejam compatíveis ao volume de resíduos 

gerado, mas que nem sempre são soluções funcionais (fig. 48A).  

Os coletores para lixo instalados em um trecho do passeio público recém 

construído da orla, podem ser achados em Ponta Negra, Praia do Meio e Redinha. 

Produto padronizado, especificado de catálogos de fabricantes, na sua seleção não 

foi considerado requisitos referentes à capacidade volumétrica, ao contexto local, 

tipos de resíduos produzidos, fatores culturais e resistência ao mau uso e a 

depredação. Este tipo de produto não contribui para a criação de uma imagem 

própria de um determinado lugar, uma vez que sua configuração padronizada 

mostra-se como algo homogêneo e repetitivo (fig. 48B).

 A

                                                                           

                                                                                                                                                                                                

Fig. 48: A – inadequação e falta de planejamento na 
especificação e implantação de coletores na orla; B – 
coletor padronizado implantado ao longo do passeio 

Fotos: Glielson Montenegro – janeiro 2005 
B
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Os assentos (fig. 49A) apresentam uma configuração com linhas 

geométricas simples, sem tratamentos que lhe confiram um caráter de produto 

relacionado ao contexto, uma vez que os elementos referenciais que poderiam 

criar um sentido de lugar e contribuir para a percepção polisensorial dos 

freqüentadores do local não é explorado no Desenho do produto. 

 O material utilizado são pranchas de madeira com acabamento superficial 

inadequado devido à localização e utilização, e sua disposição ao longo do passeio 

é feita de tal modo que aspectos funcionais relacionados ao relaxamento ou a 

contemplação de determinadas paisagens é negligenciada.  

Outro tipo de assento também é encontrado ao longo da orla (fig. 49B). São 

estruturas em alvenaria com pranchas de madeira fixadas que apesar de possuírem 

uma configuração diferenciada, sua estrutura e formato não apresentam elementos 

referenciais que possam ser identificados com o contexto e a paisagem onde estão 

implantados. É um conjunto visualmente “pesado”, por fazer uso de uma forma 

geométrica compacta e rígida, em oposição às formas orgânicas de linhas sinuosas 

que compõem a paisagem e seus elementos referenciais.  

O conjunto se destaca por sua escala desproporcional em relação a outros 

elementos existentes no local, como lixeiras e postes, e também pela cor utilizada 

no acabamento que, visualmente, acentua tal desproporção. Não está claro se as 

estruturas-suporte são destinadas a coleta de lixo ou ao plantio de espécies 

vegetais.

                                         A                                                                           B 

Fig. 49: A - assento em madeira implantado ao longo do passeio público; B – assento em 
alvenaria e madeira: desproporcionalidade 

Fotos: Glielson Montenegro – janeiro 2005
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Algumas barracas localizadas na praia apresentam uma estrutura rústica que 

necessitaria de um planejamento e Desenho adequados às condições de higiene, à 

realização de atividades e prestação de serviços, bem como a organização espacial 

e estética. Novos quiosques em alvenaria foram construídos com o intuito de 

substituir àquelas barracas, porém, até o dia da visitação feita ao local, 17 de 

janeiro de 2005, não haviam sido ocupados, pois a parte hidráulica não estava 

concluída.

Questiona-se, portanto, a adequação da estrutura construída ao seu entorno, 

já que, mesmo as barracas de madeira com suas deficiências, estariam mais 

adequadas ao contexto sócio-cultural e paisagístico daquela área, por fazem uso 

de elementos referenciais vernaculares do local, como, por exemplo, os materiais 

empregados e a construção com terraço.   

A presença de um quiosque de fibra de vidro próximo as barracas de 

configuração vernacular, contrasta com as estruturas observadas na praia em seus 

aspectos tecnológicos de produção e instalação, formato, dimensionamento e uso.  

Fig. 50: contraste entre 
estruturas dos quiosques 
dispostas na orla de Cunhaú: 
falta de unidade e coerência 
formal 

    Foto: Glielson Montenegro – janeiro 

    2005

O paradoxo resultante entre os dois elementos – um de caráter mais 

tecnológico (quiosque), e outro vernacular (barraca) -, baseia-se na inexistência de 

coerência formal e funcional. Percebe-se o quiosque como um objeto alheio à 

paisagem e ao contexto devido as características configuracionais evidentes na sua 

estrutura, como a forma, a cor, o acabamento e a escala reduzida. A adoção deste 
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tipo de produto para implantação no ambiente analisado, resultaria em um ruído 

visual que teria como conseqüência uma descaracterização da morfologia da 

paisagem e seus elementos, comprometendo os valores culturais, estéticos e 

simbólicos do lugar. 

A                                                                              B

Fig. 51: A – barracas precárias existentes na praia; B – os novos quiosques construídos em uma 
área da orla                                                                                             

Fotos: Glielson Montenegro – janeiro 2005

A sinalização na orla de Barra de Cunhaú é precária, mesma aquelas 

referentes à normatização das vias. A inexistência de sinalização específica de 

caráter informacional e direcional dificulta o acesso e compreensão daquele local, 

não sendo possível identificar os lugares e seus atrativos, o que impede que os 

visitantes tenham uma orientação adequada.  

Fig. 52: sinalização precária 
e ineficiente, inadequada ao 
contexto local 

Foto: Glielson Montenegro – janeiro 
2005
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A localização de alguns bares, barracas, pousadas, balsas e restaurantes é 

feito através de placas disponibilizadas por particulares ou de informação verbal. 

Na realidade, não existe nenhum tipo de sinalização turística adequada para quem 

chega àquela localidade pela primeira vez e precisa se locomover nas suas vias. 

As poucas placas e suporte de sinalização existentes na orla de Barra de 

Cunhaú apresentam-se bastante degradadas (fig. 52), já não desempenhando 

satisfatoriamente a função para a qual se destinava. 

Plano de Intervenção Urbanística para a Orla de 

Barra de Cunhaú 

Barra de Cunhaú apresenta problemas semelhantes 

àqueles levantados nas orlas analisadas neste trabalho, tais como: o uso e 

ocupação irregular dos terrenos da União e da faixa de praia que gera conflitos 

sociais e processos de erosão; falta de infra-estrutura adequada ao turismo e, neste 

caso específico, tráfego de veículos na praia ameaçando os pedestres.  

Em vista desses fatos, foi desenvolvida uma proposta de intervenção para 

reordenamento e urbanização da orla de Barra de Cunhaú, dentro dos princípios 

do Projeto Orla, através de parceria firmada entre os órgãos públicos de nível 

federal, estadual e municipal que integram o Pólo Costa das Dunas. 

As propostas de intervenção foram desenvolvidas pelo Grupo de Estudos em 

Arquitetura e Urbanismo/GEAU da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte/UFRN, que realizou uma avaliação inicial sobre a caracterização do sítio 

físico, observando os conflitos existentes, definindo posteriormente os trechos 

mais problemáticos, onde seriam feitas as intervenções. (Ver mapa p. 160) 

A partir dos dois trechos definidos – A e B -, identificou-se sub-trechos que 

foram objeto de detalhamento, originando as diretrizes para o planejamento e o 

projeto de intervenção, estabelecendo-se parâmetros importantes para a 

organização e configuração espacial daquela orla no que diz respeito à construção 

do passeio público e ciclovia, ao tratamento paisagístico, instalação de 

equipamentos, definição e implantação de mobiliário urbano específico para 

aquele local.  
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De acordo com as análises feitas a partir das questões levantadas na primeira 

consulta pública, concluiu-se que o trecho A deveria ser priorizado no projeto de 

reordenamento da orla por apresentar os problemas mais graves. 

Para o desenvolvimento do projeto considerou-se as Legislações Urbana, 

Ambiental e Patrimonial, o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, as 

diretrizes e a metodologia do Projeto Orla. 

As propostas preliminares foram apresentadas e discutidas em consultas 

públicas tendo a participação dos vários grupos sociais da comunidade envolvidos 

no processo de intervenção.

Buscou-se a contextualização das soluções como forma de melhor atender 

aos anseios e necessidades dos habitantes do local, definindo-se as peculiaridades 

das áreas com a finalidade de se criar um sentido de lugar através de uma interface 

mais adequada àquele local. 

A partir de estudos de Percepção Ambiental, foram levantados aspectos 

referentes aos elementos marcantes tanto na paisagem natural quanto construída, 

as atividades desenvolvidas em cada área, aos conflitos existentes na forma de 

apropriação da orla e as características dos usuários daquele sítio. Com base 

nesses dados, os sub-trechos foram nomeados para identificar cada lugar 

específico.

A denominação dos trechos fazia parte da metodologia adotada pela equipe 

do projeto, porém os nomes atribuídos a cada local diferenciavam-se daqueles 

usados pelos moradores, fato esse que, na primeira audiência pública teve que ser 

alterado, já que as denominações propostas – apesar de definirem pontos 

referenciais físicos da paisagem e seu contexto – não correspondiam àqueles 

identificados e adotados cultural e espacialmente pela população local.  

Assim sendo, os trechos foram redefinidos de acordo com o referencial 

simbólico-espacial dos usuários daquela orla e que fazem parte da sua vivência e 

da sua percepção cultural. 

Esse fato nos demonstra que em processos de intervenção, os referenciais e 

as percepções individuais e coletivas sobre um dado contexto e lugar são 

parâmetros importantes que interferem direta ou indiretamente nas soluções 
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propostas, podendo levar ao sucesso ou fracasso no uso e valorização de 

determinadas áreas.  

Nem sempre as soluções adotadas ou propostas por outrem, devem ser 

implantadas sem que sejam levados em consideração as expectativas, as 

necessidades, os usos, os processos de formação e transformação culturais e 

históricas do lugar e de seus habitantes, além dos significados polisensoriais 

enraizados na (con-) vivência social em um dado contexto. 

Os problemas que precisariam de uma intervenção urbanística mais urgente 

no trecho A relacionavam-se à:

Implantação de uma ciclovia; 

Criação de praças, espaços para o lazer e prática de esportes; 

Criação de áreas para estacionamento; 

Implantação de calçadas e acostamentos; 

Implantação de iluminação pública; 

Arborização de toda a orla; 

Melhoria da via de acesso ao cemitério; 

Verificação do processo de ocupação onde as construções avançam em 

direção a faixa de praia. 

De acordo com o Memorial Descritivo do Projeto (2003: 65) do 

GEAU/UFRN,  

A proposta apresentada para o tratamento paisagístico do trecho da 
orla de Barra de Cunhaú teve como objetivos: a) Qualificar os 
espaços da orla marítima a partir do projeto urbano proposto e dos 
estudos geológicos; b) Criar propostas sustentáveis do ponto de vista 
ambiental, a longo prazo; c) Adotar diretrizes ambientais desejáveis 
para a melhoria da qualidade de vida na cidade e proteção da 
paisagem natural. 

 As propostas foram desenvolvidas e apresentadas em consulta pública, e a 

partir das indagações dos participantes, estudos mais aprofundados foram feitos 

elaborando-se alterações baseadas nas necessidades da comunidade local, sendo 

aquelas incorporadas ao projeto apresentado.
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As propostas de solução para os trechos em questão, desenvolvidas pelo 

GEAU para o projeto de reordenamento da orla podem ser vistas a seguir. 

A                                                                              B                      
Fig. 54: A- via beira-rio, erosão e pedras de contenção; B – proposta para o passeio público e 
ciclovia
Fotos: A e B – Apresentação do Plano de Intervenção Urbanística para a orla de Barra de Cunhaú, Microsift Power 
Point, slides 4, GEAU/UFRN, 2004 

                                               

                                            A                                                                                      B

Fig. 55: A – via beira-rio com o monumento a Nossa Senhora dos Navegantes; B – proposta 
para um deque de contemplação da paisagem
Fotos: A e B – Apresentação do Plano de Intervenção Urbanística para a orla de Barra de Cunhaú, Microsift Power 
Point, slides 20, GEAU/UFRN, 2004 

                                  A                                                                                    B 
Fig. 56: A – encosta próxima ao futuro Terminal Turístico; B – proposta de mirante para o 
local para relaxamento e contemplação da paisagem 
Fotos: A e B – Apresentaçãodo Plano de Intervenção Urbanística para a orla de Barra de Cunhaú, Microsift Power 
Point, slides 29, GEAU/UFRN, 2004
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Além das propostas de intervenção na paisagem e no ambiente natural, 

foram elaboradas soluções para o mobiliário urbano a ser implantado naquele 

trecho específico, compreendendo o conjunto de elementos urbanos formados por: 

Totem de sinalização 

Mesas

Bancos

Lixeira

Poste de iluminação 

As soluções propostas para os elementos de mobiliário urbano procurou 

estabelecer uma identificação daqueles com o contexto local, através dos 

conceitos apresentados, fazendo uso de materiais como a madeira de carnúba, 

característica daquela região, aplicando-a na estruturação de alguns dos produtos 

desenvolvidos.

Aspectos simbólicos são explorados na forma dos assentos e das mesas, 

fazendo referência aos bancos utilizados pelos moradores do local em alguns 

trechos, feitos a partir de troncos de árvores cortadas. 

Contudo, analisando-se as soluções, alguns aspectos dos produtos 

desenvolvidos, como por exemplo, a legibilidade e as codificações pictóricas das 

placas de sinalização, os acabamentos e estudos para definição de cores para os 

elementos, os sistemas funcionais de produção, montagem e manutenção, entre 

outros aspectos, não são compreensíveis nos projetos desenvolvidos, pois 

apresentam-se como uma configuração33 de produto, do ponto de vista do 

Desenho Industrial. 

O desenvolvimento de produtos que procuram gerar conceitos 

compreensíveis explorando os aspectos culturais e polisensoriais relacionados às 

funções e usos de produtos destinados à um contexto e público específicos, requer 

estudos detalhados para sua criação já que envolve aspectos diferenciados e 

complexos que interferem nos valores práticos, estéticos e simbólicos do produto, 

resultando em uma solução adequada ou não a situação investigada. 

33 O termo “configuração” empregado neste contexto faz referência apenas à criação da aparência 
externa do produto, sem informação sobre o seu conteúdo  
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Quiosques que não estavam previstos no projeto de intervenção foram 

instalados na orla, sem levar em conta uma configuração coerente com as 

propostas apresentadas no projeto de intervenção que buscava manter uma 

linguagem projetual uniforme com as características paisagísticas, formais e 

materiais, como também o atendimento das necessidades funcionais e de uso dos 

barraqueiros. 

As propostas foram aprovadas pela comunidade e pelos órgãos envolvidos, 

todavia a implantação do projeto não correspondeu àquilo que foi determinado. 

Em visita a Barra de Cunhaú em 17 de janeiro de 2005, o que constatamos são 

“improvisações” bastante diferentes daquilo que tratava o projeto de intervenção 

como um todo, inclusive o mobiliário urbano com uma conceituação totalmente 

diferente daquilo que havia sido proposto pelo GEAU.  

Análise do Mobiliário Urbano 

Foram avaliadas as propostas para elementos do 

mobiliário urbano desenvolvidos por Teófilo Otoni, aluno participante do projeto 

de reordenamento da orla sob a orientação do Prof. Marcelo Tinoco, membro da 

equipe do GEAU do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFRN, e que 

foram apresentadas nas consultas públicas. Os desenhos foram disponibilizados 

nos relatórios e memorial para apresentação do projeto. 

Elementos de descanso: assentos – bancos 

Os assentos encontrados em Cunhaú são elementos 

implantados com um caráter mais funcional, atendendo em parte às necessidades 

de uso dos freqüentadores daquela área. Para o plano de intervenção da orla foram 

propostos alguns elementos urbanos específicos com o objetivo de criar um 

diferencial para aquele sítio utilizando-se de materiais que fazem parte do 

ambiente natural do local. 

Entretanto, as soluções aqui apresentadas carecem de estudos mais 

aprofundados em termos de funcionalidade e praticidade, além de uma análise 

antropométrica e ergonômica em relação a sua estrutura do ponto de vista do 
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conforto térmico e material, do dimensionamento proporcional ao usuário e sua 

anatomia e a escala dos elementos naturais e construídos do ambiente local.  

A tentativa em se criar um elemento específico para a orla urbanizada 

procura inserir materiais, formatos e conceitos existentes no ambiente onde será 

implantado, recorrendo à fatores culturais, construtivos e ambientais é o ponto 

positivo desta idéia aplicada ao produto. A busca por uma integração entre o 

objeto e o contexto, não deveria se resumir apenas ao aspecto estético do produto. 

A estrutura apresenta-se com um peso visual e também estrutural bastante 

evidente. Os sistemas funcionais deveriam ser melhor estudados a fim de definir 

soluções adequadas à construção do produto. 

Desenhos: Teófilo Otoni – ilustrações disponibilizadas no Memorial Justificativo do Plano de Intervenção Urbanística 
para a Orla de Barra de Cunhaú do GEAU/UFRN - 2004 

Elementos de comunicação: painel informativo 

Apesar dos diversos pontos turísticos e atrativos de sua 

paisagem, Barra de Cunhaú não dispõe de sistemas de informação adequados à 

comunicação com seus freqüentadores. Apenas alguns tipos de suporte 

improvisados fazem parte de sua paisagem não apresentando-se como elementos 

que tenham sido desenvolvidos ou criados para atender à s demandas e 

necessidades locais. 
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Os suportes para sinalização e informação são propostos como colunas em 

tronco de carnaúba com placas em pedra São Tomé fixadas por parafusos 

galvanizados com aplicação de letreiros e pictogramas. Deve-se considerar que 

neste caso específico, a manutenção e conservação apresentam certo grau de 

dificuldade em vista dos materiais empregados e sua técnica de fabricação. 

Outro aspecto diz respeito a questão da comunicação das informações já 

que, como estão direcionados a atender a atividade turística, deveriam ser 

bilíngües como forma de facilitar a comunicação, assim como os pictogramas 

usados que talvez devessem ser melhor adequados ao ambiente, incorporando 

elementos figurativos da cultura local, respeitando-se a questão da legibilidade. A 

escala e a proporcionalidade entre os vários componentes do produto merecem 

uma avaliação, inclusive quanto aos formatos utilizados, já que a intenção seria 

desenvolver uma interface entre produto, ambiente e usuário, a fim de criar uma 

identidade própria e um sentido de lugar que venham caracterizar a orla de 

Cunhaú, os seus elementos paisagísticos, culturais e referenciais naquele contexto. 

Desenhos: Teófilo Otoni – ilustrações disponibilizadas no Memorial Justificativo do Plano de Intervenção Urbanística 
para a Orla de Barra de Cunhaú do GEAU/UFRN – 2004 – p. 76 
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Elementos de limpeza: coletor para lixo 

A proposta para os contentores da orla segue o mesmo 

princípio configuracional dos suportes para sinalização e informação. Assim como 

os painéis, os sistemas funcionais da solução proposta merecem uma avaliação 

mais criteriosa já que ficarão expostos à intempéries e ao uso constante que 

poderão facilmente ser mal utilizados e depredados. A capacidade volumétrica, a 

proporcionalidade entre os componentes estruturais, os custos de produção, os 

materiais empregados e o sistema de coleta de resíduos são pontos a serem 

questionados no produto em relação à s condições físicas, geográficas, culturais e 

paisagísticas do lugar. 

Desenhos: Teófilo Otoni – ilustrações disponibilizadas no Memorial Justificativo do Plano de Intervenção Urbanística 
para a Orla de Barra de Cunhaú do GEAU/UFRN – 2004 – p. 76 

Elementos de iluminação: poste de iluminação 

pública

Os suportes para iluminação pública propostos são 

elementos padronizados que reproduzem uma iluminação homogênea em trechos 

com diferentes características e necessidades. Apresentam a vantagem de serem 

removidos, devido a utilização de parafusos e buchas ou chumbadores, facilitando 

sua substituição e instalação. 

Poderiam ter um caráter multifuncional permitindo serem acoplados à sua 

estrutura outros itens como coletores, refletores, placas de sinalização e 
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informação evitando-se assim uma quantidade de elementos urbanos distribuídos 

ao longo da orla e que, pela quantidade e repetitividade, acabam por interferir na 

leitura da paisagem local. 

A escala entre os suportes e os outros elementos que compõem a paisagem, 

como os coqueiros, por exemplo, é um outro aspecto do produto que deveria ter 

uma especial atenção, assim como o tipo de iluminação e luminária mais 

adequados ao contexto, como forma de 

valorizar determinados elementos 

naturais e construídos da paisagem 

local.

Não se observa uma coerência 

formal e nem de outra natureza entre 

esses postes e os outros elementos 

urbanos, não se obtendo um sistema de 

produtos uniformes entre si, mas 

objetos completamente distintos que 

não criam uma unidade estrutural, 

funcional, material e nem paisagística 

para aquele lugar. 

Desenhos: Teófilo Otoni – ilustrações disponibilizadas no 
Memorial Justificativo do Plano de Intervenção 
Urbanística para a Orla de Barra de Cunhaú do 
GEAU/UFRN – 2004 – p. 80 

Conclusão das Análises 

A caracterização das tipologias paisagísticas da orla 

permite a definição de aspectos gerais e também de peculiaridades de cada trecho 

estudado. Esta análise resulta na classificação de cada orla específica, 

identificando quais as situações ou estágios atuais em que se encontram, 

permitindo estabelecer um cenário distinto que venha a orientar estratégias de 

intervenção mais adequadas para as áreas analisadas. 
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Tem-se como resultado é um quadro geral sobre as orlas, onde podem ser 

observadas as peculiaridades e a situação atual de cada uma delas, relativas a sua 

paisagem, morfologia, aspectos urbanísticos, imagem e percepção ambiental.  

As orlas analisadas e percorridas apresentam aspectos físicos e geográficos 

distintos que as caracteriza como sítios únicos e cujas paisagens definem seus 

ambientes naturais e construídos. Apesar das peculiaridades de cada trecho, os 

problemas levantados, tais como erosão, desmatamento, poluição das águas, 

ocupação irregular dos terrenos da União, dentre outros -, são o ponto de 

convergência entre as praias, o que demonstra uma situação deficitária dos 

sistemas de infra-estrutura básica e de gestão inadequada à realidade de cada 

local.

Os usos e freqüência variam em três aspectos distintos: 1) Orla turística – 

com comércio e lazer destinado prioritariamente ao turismo que acontece durante 

todo o ano, como em Ponta Negra; 2) Orla turística e residencial – com algum 

comércio e lazer voltados não apenas ao turismo, mas também aos habitantes do 

local, sendo áreas de uso residencial e veraneio, em Cotovelo, Pirangi do Norte e 

Redinha; e 3) Orla residencial – área prioritariamente residencial e de veraneio 

com comércio e lazer direcionado aos residentes da orla, encontrado em Barra de 

Cunhaú.

Os elementos referenciais e paisagísticos diferem entre cada local, tendo-se 

áreas onde predominam vegetação arbórea, outras possuem altas encostas, 

arrecifes, falésias, orla de rio e de mar. Porém, é possível identificar aspectos 

comuns na percepção desses lugares que são marcos geográficos da paisagem, tais 

como o mar, a praia, o rio e as dunas. Entretanto, os aspectos mais comuns 

existentes em todas as orlas estudadas são exatamente os negativos ligados à 

problemas ambientais como a poluição das águas, o desmatamento, as erosões, 

acúmulo de lixo. 

Similaridades negativas que podem comprometer o ambiente e seus 

elementos, provocando uma descaracterização da paisagem, alterando física e 

psicologicamente as percepções e imagens daqueles locais, bem como as 

referências culturais pelo dano, perda ou substituição de elementos marcantes do 

lugar como dunas, árvores, lagos, etc. 
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Apesar da similaridade física entre alguns elementos da paisagem, não 

significa que a padronização conceitual, de equipamentos e de mobiliário urbano 

imposta nos processos de intervenção urbanística e na utilização de soluções 

genéricas aos problemas encontrados, seja a alternativa mais adequada para suprir 

as necessidades e demandas de cada espaço específico.  

A conseqüência dessa homogenização dos lugares é a perda da identidade 

paisagística e cultural de determinada orla, uma vez que essas intervenções 

transformam suas áreas em cenários uniformes e semelhantes acarretando 

mudanças nos seus referenciais, transformando peculiaridades em similitudes. 

Essa repetitividade de soluções acaba gerando um processo de descaracterização 

dos espaços urbanos, tendo-se como resultado a presença de elementos “comuns” 

em locais com distintas paisagens e distintas necessidades.    

Os elementos de mobiliário urbano levantados nas orlas de Ponta Negra e 

Redinha corroboram essa idéia, já que essas orlas foram submetidas a 

intervenções urbanísticas semelhantes e que padronizaram alguns aspectos de seus 

espaços, dando àquelas áreas uma leitura similar do ambiente físico. Apesar de 

fazerem parte da classificação do mobiliário urbano de acordo com a sua 

funcionalidade, os produtos implantados nessas orlas não se apresentam como 

resultados de um trabalho de Desenho específico para um determinado fim e 

situação. 

A utilização do mesmo tipo de elemento urbano em locais com 

características geográficas, paisagísticas e de uso diferenciados não colaboram na 

definição de marcos referenciais que estejam de acordo com as referências 

culturais e imagens locais. Dessa maneira os produtos passam a apresentar 

deficiências práticas, estéticas e simbólicas uma vez que não atendem as 

demandas físicas, conceituais e psicológicas do contexto e seus habitantes. Ou 

seja, produtos iguais para necessidades diferentes. 

As soluções de mobiliário urbano propostas nos projetos de Cotovelo-

Pirangi e Barra de Cunhaú diferem na abordagem projetual para cada área levando 

em consideração os aspectos paisagísticos e de uso de cada orla específica, 

observando seus referenciais. Entretanto, os elementos desenvolvidos como 

resposta aos problemas levantados aparecem muito mais como configuração 
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estética de produto do que propriamente como resultado de um projeto de 

Desenho Industrial. 

Apesar de algumas dessas soluções terem sido aprovados em audiências 

públicas, a análise das propostas revela que fatores projetuais importantes tais 

como análises ergonômicas, de uso, sistemas funcionais e produtivos, definição de 

conceitos e formas, análise estrutural, estudos de cor, legibilidade, aplicação de 

acabamentos e texturas, entre outros, e que compõem a metodologia para o 

desenvolvimento de produtos nos preceitos básicos do Desenho, não foram 

observados, conduzindo a resultados com apelos estético-decorativos.  

Como as propostas se encontram a um nível projetual que chamaríamos de 

básico, de acordo com a ótica do Desenho Industrial, avaliar os impactos e as 

conseqüências que tais produtos teriam sobre o ambiente onde seria implantado e 

sobre seus usuários torna-se difícil já que dispõe-se apenas da configuração das 

soluções.

Os questionamentos feitos sobre cada proposição podem conduzir a um 

estudo mais aprofundado, considerando parâmetros e requisitos projetuais do 

Desenho de produtos desta natureza, que permitiriam levantar aspectos 

problemáticos das soluções apresentadas, adequando-as às necessidades dos 

usuários, às atividades realizadas no local, aos referenciais culturais e 

paisagísticos, como também definir usos e marcos que promovam a dinâmica do 

lugar.

Verificou-se também que, apesar dos esforços, o poder público assume um 

posicionamento passivo com relação a aplicação das normas de proteção ao 

patrimônio público, permitindo que barraqueiros, vendedores ambulantes e até 

mesmo os próprios usuários utilizem aquele patrimônio de modo abusivo 

provocando muitas vezes, danos irreversíveis ao meio e sua paisagem, 

representando custos adicionais que poderiam ser evitados com a aplicação das 

normas e o cumprimento das leis, antecipando-se mesmo às intenções dos 

usuários.
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Considerações Finais

Neste estudo feito nas orlas reordenadas e naquelas 

cujos projetos de intervenção urbanística estão prestes a serem implantados, 

pudemos verificar que quase sempre as questões relativas ao mobiliário urbano 

são tratadas de modo imediatista, entendidas como aspectos complementares 

secundários do ambiente físico urbano, onde seu fator de interatividade e 

legibilidade com um dado lugar, muitas vezes é ignorado.

Muitos elementos de mobiliário urbano implantados não suprem as 

necessidades de seus usuários, fazendo com que adaptações e intervenções 

espontâneas aconteçam, acarretando alterações prejudiciais a configuração do 

produto e, conseqüentemente, o comprometimento de todo um sistema projetado 

para um determinado fim.  

É natural que novas demandas surjam e que os produtos sofrem 

modificações ao longo do uso e do tempo; entretanto, quando se observa que 

durante o processo de planejamento de um determinado sistema de produto não 

houve uma ação de previsão das possíveis necessidades e intervenções a serem 

feitas, soluções inadequadas que comprometem vários fatores, acontecem. 

Faz-se necessário considerar os aspectos culturais, históricos, climáticos e 

bio-fisiológicos quando se busca uma melhor qualidade de vida para a cidade e 

seus habitantes, sem ter que para isso romper com referenciais culturais e 

simbólicos de uma determinada comunidade. Deve-se levar em conta também, 

nos processos de intervenção no espaço público urbano a coerência e equilíbrio na 

implantação do mobiliário urbano, de modo que esses elementos não prejudiquem 

a circulação dos pedestres, não interfiram na paisagem local, e sejam adaptáveis 

às características antropométricas de seus usuários. 

Nos processos de reordenamento e urbanização de orlas aqui estudados, o 

projeto e planejamento dos elementos do mobiliário urbano levantam questões 

pertinentes, relativas a sua adequação às necessidades funcionais e de uso, como 

também aspectos relacionados à referenciais simbólicos, históricos e culturais 

dentro de uma determinada inter-relação de circunstâncias urbanas tendo suas 
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implicações na construção de uma imagem ambiental e/ou imagens públicas, 

como também na construção de um sentido de lugar. 

Nos projetos de reordenamento das orlas de Ponta Negra e Redinha, o 

mobiliário implantado não se integra às paisagens, naturais, culturais e construídas 

já que se baseiam em uma padronização e homogeneização de estruturas que 

desconsideram os referenciais existentes no contexto do local onde foram 

implantados. Apresentam-se como a repetição de elementos urbanos existentes em 

outras orlas que possuem paisagens e percepções ambientais distintas.  

A utilização de materiais metálicos em uma zona com alta concentração de 

oxidação, como por exemplo, o uso de tubos metálicos como suportes para placas 

de sinalização em plena orla; bio-climáticas, como a insolação constante, alta 

temperatura, uso de materiais dissipadores de calor, como a utilização de pranchas 

de madeira e concreto armado nos assentos dos bancos que ficam expostos ao sol; 

antropométricas e ergonômicas, como a falta de espaço interno para a realização 

de tarefas domésticas nos quiosques, são soluções de caráter tecnológico que não 

se adequam aos usos e atividades realizadas pelos usuários do local. 

Do mesmo modo, características paisagístico-ambientais, como a utilização 

de formas, signos e imagens, estruturas e elementos referenciais alheios ao 

contexto do lugar, como o formato dos quiosques ou a escala desproporcional dos 

postes em relação as edificações; assim como a não utilização de texturas e 

acabamentos de elementos locais, podem ser observados no mobiliário urbano 

implantado naquelas orlas específicas. 

As demandas por elementos do mobiliário urbano foram constatadas nas 

duas orlas urbanizadas, já que a ausência de alguns desses elementos nos locais 

analisados que poderiam suprir as necessidades dos usuários, conduz a 

improvisações e adaptações que têm como conseqüência mudanças da paisagem 

natural e construída, “favelização” das praias, desorganização espacial, 

comprometimento dos referenciais simbólicos e alteração da percepção ambiental. 

As soluções propostas para os elementos urbanos nos projetos de 

intervenção urbanística para as orlas de Cotovelo, Pirangi do Norte e Barra de 

Cunhaú, apresentam uma maior preocupação com o contexto, sua paisagem e seus 
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elementos referenciais, procurando uma melhor adequação do mobiliário às 

condições ambientais dos locais estudados, atribuindo-lhes maior diferenciação. 

Mesmo quando se trata da especificação de estruturas-padrão de mobiliário 

urbano como postes ou luminárias, deve-se levar em conta os aspectos tangíveis - 

como a paisagem, os elementos referenciais naturais e construídos -, e intangíveis 

– como as imagens, percepções e a cultura -, do lugar onde será implantado. As 

soluções padronizadas existentes em catálogos devem funcionar mais como um 

guia para a seleção do produto mais adequado ao contexto, ou como uma 

referência para o desenvolvimento de novas soluções para um projeto específico.

Sob a ótica e os princípios norteadores do Desenho Industrial, os elementos 

levantados e analisados nos projetos de reordenamento das orlas de Ponta Negra e 

Redinha, apesar de serem classificados como mobiliário urbano, não se 

apresentam como conceitos de produtos elaborados dentro uma concepção de 

Desenho adequado às necessidades e funções específicas de seus usuários.  

Fatores técnicos como produção, montagem, manutenção e reposição 

racionalizadas de estruturas e componentes; aspectos conceituais como a geração 

da forma, da aplicação cromática e dos acabamentos polisensoriais; princípios 

antropométricos, ergonômicos, sociais, culturais e ambientais, não são 

compreensíveis ou notórios nos produtos avaliados, fato este que não caracteriza 

tais elementos como soluções resultantes de projetos elaborados sob os preceitos 

do Desenho Industrial. 

Os projetos para as orlas de Cotovelo e Pirangi do Norte apresentam 

propostas de mobiliário urbano que se aproximam mais das considerações 

levantadas pelo Desenho Industrial naquilo que diz respeito ao desenvolvimento 

de produtos destinados a um uso, contexto e público específico. Entretanto, 

algumas soluções estão mais relacionadas ao sentimentalismo regional descrito 

por Frampton (1997), do que propriamente à criação de algo criativo e que atue de 

maneira sistêmica ao ambiente implantado, conferindo-lhe uma personalidade 

própria, contribuindo para um uso adequado do local e das funções dos produtos 

para a satisfação das necessidades de seus usuários, além de definir imagens que 

favoreçam a percepção ambiental, e a compreensão dos referenciais simbólicos. 
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Apresentam-se como resultado de projetos arquitetônicos e paisagísticos e 

não de Desenho Industrial. 

As propostas de mobiliário urbano elaboradas para Barra de Cunhaú tentam 

resgatar aspectos materiais, construtivos e simbólicos do lugar através de 

elementos referenciais existentes naquele local. Porém, o aspecto estético é a 

manifestação mais notória nos produtos propostos, apresentando soluções técnicas 

inadequadas àquele tipo de produto, seja do ponto de vista da fabricação, 

conservação, manutenção e substituição dos elementos de mobiliário. 

Outro ponto a ser destacado faz referência à seleção e aplicação de cores e 

ícones pictográficos: se a proposta visava desenvolver um sistema de produtos 

específicos para a orla de Cunhaú, a comunicação e linguagem pictográfica 

também deveria ser alvo de elaboração diferenciada, de modo a criar uma 

identidade gráfica própria para o local, assim como um planejamento gráfico que 

preveja futuras ampliações e adequações do sistema projetado. O mesmo 

raciocínio pode ser aplicado também à adequação de sistemas gráficos existentes 

em catálogos, programas de computador, entre outros. 

Os elementos analisados nos contextos das orlas pesquisadas apresentam-se 

como soluções pontuais, propostas para atender as necessidades gerais dos 

projetos de intervenção, caracterizando-se como mobiliário urbano, mas que se 

ressentem de estudos relacionados ao desenvolvimento de produtos segundo os 

preceitos do Desenho Industrial.

Esses aspectos requerem atenção tanto por parte dos Desenhadores tanto 

quanto dos responsáveis pelo desenvolvimento de projetos de reordenamento e 

revitalização de orlas, ou de quaisquer espaços abertos de uso público, sejam eles 

autoridades técnicas ou políticas, uma vez que implicações não apenas de ordem 

técnica e econômico-financeira, mas também sócio-culturais, ambientais, 

perceptivas e humanas estão envolvidas. 

O enfoque principal desse tipo de projeto deveria ser sempre a busca por 

uma melhor qualidade de vida para os usuários através do planejamento e da 

concepção de espaços e produtos que atendam prioritariamente suas necessidades 

e agreguem valor as funções e usos aos quais se destinam. 
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Constatou-se neste trabalho que, apesar da importância desses elementos no 

cotidiano urbano de uma cidade, sua configuração e usos adequados ainda são 

tratados como itens secundários por vezes dificultando a circulação, a 

comunicação, a criação e a percepção de imagens ambientais de um lugar 

específico pela inadequação da implantação do mobiliário urbano. 

A falta de atenção ao vocábulo dos objetos, dos materiais e de uma 

hierarquia de uso e de estética entre as várias partes dos sistemas de produtos 

analisados – neste caso específico o mobiliário urbano instalado nas orlas 

estudadas e seus projetos -, concorre para sua degradação e usos inadequados, 

além de contribuir para a criação dos chamados “não-lugares” por não 

apresentarem uma originalidade na sua configuração que mantenha um vínculo 

entre o produto, o usuário e o ambiente. 

Essa falta de coerência formal e de uso pode ser observada em alguns 

elementos urbanos instalados em Ponta Negra como as lixeiras, os quiosques e os 

suportes de sinalização; na Redinha como os quiosques, os postes e os guarda-

corpo; ou nas propostas elaboradas para Barra de Cunhaú como os bancos, as 

lixeiras e os suportes para iluminação pública. 

Revitalizar ou reurbanizar um determinado espaço de uso público é um fator 

importante para as cidades no sentido de manter vivo o seu “espírito cidadão”. 

Porém, é preciso que também haja um processo de manutenção para que, com o 

passar do tempo, aquele patrimônio não se desgaste afastando seus freqüentadores 

e, conseqüentemente, levando ao uso inapropriado e, seguidamente, a sua 

“morte”. 

A deficiência de normas públicas mais específicas para a regulamentação 

dos projetos, implantação e manutenção de mobiliário urbano nas cidades, e 

especificamente nas suas orlas, dificultam o entendimento da importância desses 

equipamentos urbanos públicos, provocando situações equivocadas e projetos 

inadequados à própria vida urbana cotidiana dos seus cidadãos.

Levantou-se nesta pesquisa que, muitas vezes pela omissão do Estado, as 

áreas de uso comum sofrem um processo de degradação que acaba por configurar 

a própria degradação da cidade como um todo, sua história e sua cultura, fazendo 

com que aquelas áreas caiam em desuso, ou, em uma hipótese mais otimista, 
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tenham um uso inadequado. Comumente esse uso inadequado favorece a 

depreciação daqueles espaços e, conseqüentemente, o comprometimento do 

patrimônio público, sendo o mobiliário implantado aquele que apresenta os sinais 

de desgaste mais rápido em sua estrutura. 

De acordo com a proposição apresentada por Lynch (1997), no nosso 

ambiente urbano é preciso se ter um ambiente ordenado que produza um sistema 

de referências, criando um imaginário baseado em signos, símbolos e 

reminiscências coletivas da comunicação e da vivencia em grupo, a partir dos 

quais poderão se estabelecer parâmetros projetuais na criação de sistemas de 

produtos mais integrados – neste caso específico, o Desenho de mobiliário 

urbano-, ao contexto e as demandas, necessidades e desejos de seus cidadãos. 

A padronização excessiva dos meios, métodos, técnicas, tecnologias, 

materiais e conceitos para ao desenvolvimento e implantação do mobiliário 

urbano nas orlas é um aspecto presente nos projetos de intervenção estudados, 

provocando uma repetitividade e homogenização nas áreas, muito embora elas 

possuam peculiaridades e marcos referenciais próprios. De acordo com o Manual 

para implantação de mobiliário urbano na cidade do Rio de Janeiro (1996), a 

padronização facilita a produção dos produtos, porém ela não deve ser o fator 

primordial que defina a criação de objetos para contextos que são diferentes. 

Das Contribuições do Desenho Industrial 

O Desenho de elementos do mobiliário urbano pode 

diferenciar e valorizar os espaços públicos urbanos, definindo padrões de 

qualidade para aqueles espaços específicos. Contudo, isso só ocorrerá na medida 

em que os espaços socializados forem tratados de uma maneira sistêmica, 

estabelecendo-se relações de complementaridade, simbolismo, atratividade e 

usabilidade daqueles espaços, entre os usuários, o ambiente construído, o contexto 

observado e os produtos ali instalados. 

O design industrial tem muito a contribuir no que diz respeito a quase 
todos os aspectos da visão que a engenharia e o marketing devem 
exercitar por direito: a ergonomia e o design de novos métodos de 
produção... a novos métodos de análise do mercado e condução – ou 
interpretação – de pesquisas de mercado. Não são as habilidades 
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rotineiras para esquematizar, formatar ou colorir que transformam o 
designer industrial em um recurso valioso, mas a habilidade multi-
facetada para contribuir para o trabalho ou outras disciplinas, e para 
estimular, interpretar e sintetiza-lo. (LORENZ, 1986: 23 in 
MAGALHÃES, 1997: 24) 

As inovações materiais e técnicas facilitaram bastante a produção de 

elementos do mobiliário urbano, muito embora alguns desses elementos ainda 

utilizem em sua produção materiais inadequados ao ambiente onde será 

implantado, tendo como conseqüência usos e funções inadequadas aquilo que se 

destinam, gerando insatisfação e conflitos de ordem social. Cabe aos 

Desenhadores industriais pesquisarem, desenvolverem e criarem soluções 

compatíveis com os espaços e suas condições ambientais.   

O Desenho do mobiliário urbano é um dos fatores que contribui para a 

sociabilização e o uso dos espaços públicos, funcionando como elementos de 

atratividade para determinados locais já que procuram satisfazer necessidades 

funcionais e de uso, além de estabelecerem um referencial simbólico entre o lugar, 

a paisagem e a cultura local. 

Os projetos de mobiliário urbano desenvolvidos por Desenhadores, levam 

em consideração as especificidades e peculiaridades de cada lugar sendo um 

parâmetro importante no desenho de objetos que precisam estabelecer uma 

interface com o entorno e seus elementos, associando lembranças e significados a 

cada imagem percebida, procurando definir não apenas o seu genius loci, mas 

também as percepções polisensoriais que promovam atitudes relacionadas ao 

regionalismo crítico. 

Bien o mal ejecutados (depende de las bases sobre las que se 
juzguen), los diseños no están determinados por los procesos 
tecnológicos, las estructuras sociales, los sistemas econômicos o 
cualquier outra fuente objetiva. Son resultado de las decisiones y 
opciones de los seres humanos. Si bien las influencias del contexto y 
las circunstancias son considerables, el factor humano está presete 
em las decisiones que se toman em todos los niveles de la práctica del 
diseño. (HASKETT, 2005: 08) 
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A necessidade de se jogar um papel em um coletor de lixo; o desejo ou a 

necessidade em se sentar em um local aprazível para se contemplar sua paisagem 

e relaxar; a busca por uma orientação precisa e objetiva que nos leve ao local onde 

pretendemos chegar – todas essas atividades carecem de determinados produtos 

para sua realização no mundo urbano contemporâneo, e o projeto adequado desses 

produtos é decorrência da abordagem criativa e holística do Desenho Industrial.
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